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RESUMO 

Este trabalho investiga os processos cognitivos que operam na compreensão de narrativas, a 

partir do romance Macunaíma, de Mário de Andrade. Insere-se no campo da Linguística 

Cognitiva de base Corporificada e, devido à sua natureza interdisciplinar, dialoga com alguns 

referenciais teóricos e metodológicos da Psicolinguística, da Psicologia Cognitiva e das 

Neurociências. Nesse sentido, adotamos a pesquisa do tipo exploratória, realizando testes do 

tipo recall e cloze, adaptados, com estudantes de nível superior, todos falantes nativos. A 

escolha do romance Macunaíma como motivação inicial da proposta deu-se por se tratar de 

uma narrativa fantástica, cuja principal característica está no fato de o romance apresentar 

eventos, circunstâncias e personagens que, de forma nítida, se distanciam dos tipos 

experienciados no cotidiano, o que constitui dados adequados a uma análise que pretende 

investigar a configuração do sentido, num modelo baseado-em-compreensão. Buscamos, 

assim, responder a questões que ainda são, de maneira geral, pouco exploradas no campo da 

Linguística Cognitiva, tais como: em que medida o acionamento de modelos mentais 

(Esquemas e Frames) está relacionado ao processo de compreensão de narrativas? Como 

construímos o sentido, mesmo diante de termos ou expressões que não integram o nosso 

repertório linguístico? Por que nos envolvemos emocionalmente durante a leitura de um 

determinado texto, mesmo sabendo que se trata de obra de ficção? Para respondê-las, 

partimos do pressuposto teórico de que o significado não está no texto, ele é construído por 

meio da linguagem, concebida como resultado da integração entre o aparato biológico (que 

resulta na criação de Esquemas Imagéticos abstratos) e sociocultural (resultando na criação de 

frames). Nesse sentido, a percepção, o processamento cognitivo, a recepção e a retransmissão 

das informações descritas estão diretamente relacionadas ao modo como ocorre a 

compreensão da linguagem. Acreditamos que os resultados encontrados em nossa pesquisa 

possam contribuir para os estudos cognitivos da linguagem e para o desenvolvimento de 

metodologia de ensino-aprendizagem de línguas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Linguística Cognitiva, Modelos de Situação, Simulação Mental, 

Frames e Esquemas. 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

This paper investigates the cognitive processes that operate in understanding narratives in this 

case, the novel Macunaíma, by Mário de Andrade. Our work belongs to the field of 

Embodied-based Cognitive Linguistics and, due to its interdisciplinary nature, it dialogues 

with theoretical and methodological frameworks of Psycholinguistics, Cognitive Psychology 

and Neurosciences. Therefore, we adopt an exploratory research design, recall and cloze tests, 

adapted, with postgraduation students, all native speakers of Brazilian Portuguese. The choice 

of Macunaíma as the novel and initial motivation for this proposal is due to the fact it is a 

fantastic narrative, which consists of events, circumstances and characters that are clearly 

distant types from what is experienced in everyday life. Thus, the novel provides adequate 

data to investigate the configuration of meaning, within an understanding-based model. We, 

therefore, seek, to answer questions that are still, generally, scarcely explored in the field of 

Cognitive Linguistics, such as to what extent is the activation of mental models (schemas and 

frames) related to the process of understanding narratives? How are we able to build sense 

even when words or phrases are not part of our linguistic repertoire? Why do we get 

emotionally involved when reading a text, even though it is fiction? To answer them, we 

assume the theoretical stance that meaning is not in the text, it is constructed through 

language, conceived as a result of the integration between the biological (which results in 

creating abstract imagery schemes) and the sociocultural (resulting in creating frames) 

apparatus. In this sense, perception, cognitive processing, reception and transmission of the 

information described are directly related to how language comprehension occurs. We believe 

that the results found in our study may contribute to the cognitive studies of language and to 

the development of language learning and teaching methodologies. 

 

KEYWORDS: Cognitive Linguistics, Situation Models, Mental Simulation, Frames and 

Schemes. 
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INTRODUÇÃO 

 

“É simplesmente surpreendente que possamos 

entender tudo o que lemos, dados os vários 

níveis de linguagem e discurso que devem ser 

dominados”. (GRASSER e MILLIS, p. 02, 

2007)
1 

 

Como compreendemos narrativas? Como desenvolvemos linguagem? Por que 

ao nos depararmos com uma construção linguística, escrita ou falada, entendemo-na 

sem grandes dificuldades? Como fazemos para significar textos predominantemente 

narrativos, mesmo quando encontramos termos ou palavras desconhecidas do nosso 

repertório linguístico? Questões como essas ainda são pouco exploradas no interior do 

campo da psicolinguística e da linguística cognitiva. Este estudo visa contribuir para o 

debate acerca desses temas, mais especificamente sobre a compreensão de narrativas 

ficcionais.  

A transferência de significado na compreensão da linguagem tem sido com 

frequência explorada no interior da semântica de simulação em linguística cognitiva. 

Alguns autores acreditam que durante a compreensão de uma sentença acionamos em 

nossa mente imagens. Essas imagens, via de regra, são concebidas pela nossa 

capacidade perceptivo-motora de simular ações, episódios e cenas descritas em textos. 

Tais pesquisas objetivam verificar a nossa capacidade de compreensão via estudos 

comportamentais. As conclusões desses estudos são suportadas por imagens neurais e 

demonstram que simplesmente imaginar movimentos específicos do corpo, tais como 

ações relacionadas às mãos, pés e boca, recrutam, sistematicamente, a mesma seção do 

cérebro, como se realmente estivéssemos executando esses mesmos movimentos. Esses 

estudos buscam entender como o cérebro reage a determinados estímulos e em qual 

região, ou regiões do cérebro, são formadas as simulações mentais.  

A Simulação Mental inspirou, enormemente, os pesquisadores da era da 

Inteligência Artificial (IA). Esses estudiosos acreditavam que entendendo o 

funcionamento do cérebro poderiam desenvolver um modelo de inteligência artificial 

                                                 
1
 It is simply astonishing that we can understand anything that we read given the many levels of language 

and discourse that must be mastered. (Tradução nossa) 



 

 

 

 

que simulasse o comportamento humano. Contudo, o complexo mundo mental e o 

aparato sensório-perceptual humano revelaram limitações importantes para um projeto 

tão ambicioso. Isso porque, para uma máquina desenvolver a inteligência humana teria 

que pensar e agir como se humano fosse, de maneira tal a projetar intenções, causas e 

consequências durante o processamento de informações e discursos.  

Estudos recentes em neurociências revelam que o desenvolvimento da 

linguagem envolve a integração entre corpo, mente e cérebro. Portanto, desenvolver 

uma máquina que reproduza o comportamento humano requer modelos de compreensão 

que integrem linguagem, cognição e corporalidade. Nesse sentido, conceber uma 

inteligência artificial humanizada parece estar distante da realidade enquanto questões 

como as citadas anteriormente estiverem sendo estudadas de maneira isolada ou 

estiverem fundamentadas em um modelo de mente conexionista ou serial.  

O modelo conexionista, em linhas gerais, estuda a mente a partir de um modelo 

computacional e compreende um conjunto de tarefas seguidas uma após a outra, ou seja, 

em paralelo. Esse modelo favoreceu, nas décadas de 1940 e 1950, do século XX, o 

desenvolvimento da cibernética e, consequentemente, os primeiros modelos de 

computador. A mais nova tecnologia fez surgir uma corrida tecnológica por um modelo 

mais eficiente do processamento da linguagem computacional. Assim, o modelo 

conexionista foi aos poucos sendo substituído pelo modelo serial. Este apresentava uma 

descrição lógica do processamento cognitivo humano, a partir da década de 1950, tendo 

por base um conjunto de regras executadas em série sobre uma memória de trabalho 

(KOCH e CUNHA-LIMA, 2007, pp. 265-266). O modelo serial favoreceu o 

aparecimento do computador doméstico, na década de 1980, além de ser o modelo 

adotado pelas ciências cognitivas, entre elas a linguística, a partir da década de 1950.     

Os modelos de compreensão da linguagem existentes, ainda hoje, estão 

ancorados em representações simbólicas e focados em uma representação da linguagem 

em si mesma, ou seja, na estrutura linguística e semântica. A compreensão de textos 

geralmente envolve diversos fatores, dentre eles o acionamento de sentidos por meio de 

inferências, analogias, referências e representações mentais, evocados por pistas 

linguísticas presentes na formação de constructos mais ou menos convencionalizados. 

 Essa convencionalidade parece ser fruto da capacidade cognitiva do ser 

humano de criar padrões discursivos e linguísticos que nos ajudam, enquanto 



 

 

 

 

compreendedores
2
, a significar textos, entre eles as narrativas, sejam elas ficcionais ou 

não. Segundo Duque e Costa (2012), a existência de uma estrutura interna em um 

padrão linguístico é integrada por constituintes que instanciam forma e significado. 

Alguns autores acreditam, ainda, que o processo de compreensão de textos leva o 

compreendedor a criar representações mentais no momento em que as coisas são 

descritas. 

No início dos anos 80, psicólogos cognitivistas viam o texto como uma 

construção e recuperação mental do texto em si, em detrimento da situação descrita. 

Segundo Garnham e Oakhill (1996), pesquisas sobre compreensão de textos têm 

falhado em suas análises sobre o que poderia estar por trás do significado na 

compreensão de textos. Trabalhos como os de Johnson-Laird (1983), sobre modelos 

mentais e Van Dijk & Kintsch (1983), sobre Modelos de Situação, redefiniram o modo 

de pensar a linguagem. Contudo, esses autores não mudaram a noção de representação 

mental do texto em si, mas assumiram que leitores constroem uma representação mental 

das situações descritas ou narradas. Assim, a linguagem deixou de ser concebida a partir 

do viés exclusivo da sintaxe e da semântica e ganhou o status de construção mental da 

representação de situações descritas. Sabemos, contudo, que até chegar a essas 

representações mentais, outros elementos podem estar envolvidos no processo de 

compreensão.  

Assim, adotamos, neste trabalho, o modelo de representação mental de base 

corporificada da linguagem. Essa modelo rejeita a ideia de representação como espelho 

de um mundo externo pré-dado (LIMA e MACEDO, 2010) e defende que o modo como 

percebemos a realidade é o resultado da ação de nossos corpos no mundo. Nesse 

sentido, o conhecimento emerge a partir da integração entre corpo, mente e cérebro, ou 

seja, há uma simbiose entre o aparato biológico, sociocultural e o mundo. 

 Buscamos então, repostas para os seguintes questionamentos: como ocorre a 

compreensão de textos narrativos de natureza ficcional? Quais processos cognitivos 

estão envolvidos na compreensão desse tipo de texto? Se compreender um texto é criar 

uma representação mental das coisas descritas, por que as representações formadas 

diferem de leitor para leitor? Como essas representações são formadas? 

                                                 
2
 Estamos chamando de “compreendedores” pessoas (e máquinas) que constroem simulações durante o 

processo de compreensão de textos escritos ou falados. 



 

 

 

 

Segundo Fauconnier (1994), quando construímos qualquer interpretação, 

mobilizamos conhecimentos prévios frutos de nossa capacidade cognitiva de criar 

esquemas que nos auxiliam na emergência de sentidos. A estrutura linguística apenas 

serve de ancoragem. Tal fato ocorre porque somos seres probabilísticos, ou seja, 

criamos probabilidades para eventos que acontecerão, com base em experiências 

anteriores (Cf.: GOPNICK, 2010; GOLDBERG, 2006).  

O objetivo deste trabalho é compreender os processos envolvidos na 

compreensão da narrativa em textos ficcionais. Para isso, realizamos um conjunto de 

testes a partir do texto Macunaíma, de Mário de Andrade (2007). A obra é 

frequentemente categorizada como um romance de temática épica, cuja trama gira em 

torno de um plano mítico, revelando as marcas da cultura regional, com suas lendas, 

folclores, mitos, rituais e fábulas. O texto realiza, de maneira geral, uma representação 

da cultura brasileira, fazendo com que o enredo oscile entre a realidade e a fantasia. 

Percebemos, inicialmente, que a narrativa, assim como qualquer outra, é concebida com 

base em Esquemas Imagéticos e Esquemas de execução, que trataremos ao longo deste 

trabalho. 

 A escolha desse texto se deu porque acreditamos que ele atende as 

expectativas quanto ao modelo de um texto ficcional, uma vez que apresenta 

características peculiares quanto à narrativa ficcional, as ações das personagens, os 

objetivos e os eventos fantásticos descritos.  

Apesar de o processamento da compreensão ser mais lento quando o leitor se 

depara com palavras desconhecidas do seu repertório linguístico, esse fato não parece 

ser empecilho para a compreensão do texto, pois tudo indica que os leitores construam 

uma representação mental dos eventos narrados (Cf.: ZWANN, 1999).  

Uma das nossas predições é que a compreensão da narrativa ficcional é feita 

por meio de representações mentais. Na base dessas representações, estão envolvidos 

elementos como, por exemplo, Esquemas Imagéticos, Frames, Modelos de Situação e 

Simulação Mental. Esse aparato cognitivo é fruto da integração entre linguagem e corpo 

(LAKOFF, 1987; JOHNSON, 1987; LAKOFF & JOHNSON, 1999), mente e cérebro 

(DAMÁSIO, 1996) do compreendedor. Nesse quadro, a compreensão ocorrerá 

conforme a percepção, recepção, processamento e transmissão das informações 

descritas no texto, de acordo com as nossas experiências no mundo e com o mundo que 



 

 

 

 

nós mesmos categorizamos. Portanto, o foco deste trabalho é o significado: como ele é 

construído e acionado pelo compreendedor. Para atingir esse objetivo seguiremos as 

seguintes etapas:  

No capítulo I, faremos uma breve retrospectiva sobre a Linguística Cognitiva, 

seus pressupostos teóricos e concepções sobre a linguagem, desde o rompimento com a 

Linguística Gerativa, de natureza modular, assumindo uma perspectiva de base 

experiencial, ou seja, corporificada e sensório-motora, ao estudo neural da linguagem;  

No capítulo II, verificaremos o envolvimento da Simulação Mental no processo 

de compreensão de textos, os sistemas perceptuais, o processamento conceptual e 

sensório-motor durante a compreensão de sentenças. 

No capítulo III, apresentaremos a metodologia aplicada à nossa pesquisa. 

No capítulo IV, passaremos a descrever os testes desenvolvidos e realizados, 

cuja investigação está relacionada ao acionamento de Esquemas e Frames envolvidos 

no processo de compreensão de narrativas, os procedimentos, a análise dos dados e os 

resultados alcançados, seguido de uma discussão geral. Por fim, sintetizaremos nas 

considerações finais o que nossas descobertas empíricas sugerem sobre a compreensão 

de narrativas. 

 



 

 

 

 

1. DA TEORIA COGNITIVA À TEORIA NEURAL DA LINGUAGEM 

 

1.1. Linguagem e cognição 

 

A Linguística Cognitiva (LC) teve sua origem, como paradigma científico, na 

década de 1980 com os trabalhos dos norte-americanos Lakoff e Johnson (1980; 

LAKOFF 1987), Ronald Langacker (1987, 1990, 1991) e Leonard Talmy (1983, 1988).  

De imediato, a LC assumiu que a linguagem seria formada pela interação entre 

o aparato biológico humano e a interação do sujeito em sociedade. Nesse sentido, não 

haveria dicotomia entre mente e corpo (Cf.: LAKOFF, 1987; LANGACKER, 1999; 

DUQUE e COSTA, 2012). Além disso, a insatisfação com os resultados do programa 

em semântica gerativa, no qual G. Lakoff fez parte como líder, serviu de motivação para 

o surgimento da LC. Outro fator que teve papel crucial foram as pesquisas conduzidas 

pela psicóloga Eleanor Rosch (1976) acerca do papel dos protótipos no processo de 

categorização.  

É nesse contexto que a LC se desenvolve, da interação com outras abordagens 

cognitivas como a psicologia, antropologia, filosofia da ciência, biologia, neurociência e 

outras disciplinas afins, contudo, sem perder de vista suas especificidades dentro dos 

estudos da linguagem, conforme Geeraerts (1995) e Peeters (2001, apud SILVA, 2004, 

p 13).  

Ao assumir que a interação com o mundo é mediada por estruturas 

informativas na mente, tais como a linguagem, a LC é cognitiva no mesmo sentido em 

que são as outras ciências cognitivas. Inicialmente, o foco da LC foi a realização de 

análises mentalistas, retomando assim o modelo gerativista de Chomsky no modo de 

pensar a linguagem. Chomsky (1968), por meio de sua base teórica sobre a noção de 

gramaticalidade, tratava de aquisição, processamento e desenvolvimento da linguagem 

humana numa perspectiva inatista, ou seja, a nossa capacidade de desenvolver 

linguagem seria inata. Para o gerativismo, a gramática de uma língua apresenta um 

conjunto finito de regras internalizadas na mente de um falante ideal, a partir do qual 

seria possível a construção de um número infinito de frases. Assim sendo, os seguidores 

dessa hipótese acreditam que a nossa mente surge de um módulo linguístico presente no 

cérebro, dissociado de qualquer aspecto sociocultural da linguagem.  



 

 

 

 

Estudos sobre a corporalidade da mente humana, categorização e configuração 

de sentido (Cf.: LANGACKER, 1991; JOHNSON, 2007; LAKOFF, 1987; LAKOFF e 

JOHNSON, 1999) revelam que a mente trabalha por meio de esquemas criados com e 

nas nossas experiências adquiridas no decorrer de nossas vidas. Para os cognitivistas 

contemporâneos, a cognição humana não é um fenômeno meramente racional e/ou 

mentalista, como Chomsky defende, mas é também um fenômeno social, cultural e 

contextual. A cognição humana envolve aspectos culturais e formas de interação com o 

meio, de onde favorece a criação de esquemas mentais, a partir dos quais percebemos o 

mundo e interagimos socialmente com ele. É nesse sentido que Clark (1996) considera a 

língua como ação conjunta, negociada em sociedade.  

Para a LC nossa concepção de mundo é construída a partir da interação do 

homem com o meio ambiente, portanto seria difícil imaginar cognição, linguagem e 

cultura isoladamente, uma vez que a cultura parece resultar de experiências 

esquematizadas na mente. Tais experiências não dizem respeito exclusivamente à nossa 

experienciação enquanto executores, mas também como observadores das ações 

desenvolvidas socioculturalmente. Experiências são adquiridas e formadas através de 

informações recebidas, apreendidas e processadas na mente. Nesse sentido, poderíamos 

supor que até mesmo conceitos como o de verdade, por exemplo, seria uma construção 

social adquirida por intermédio de formas simbólicas cuja estrutura conceitual é 

manipulada de acordo com a nossa percepção de mundo. Essas percepções também são 

criadas cognitivamente, concebendo, assim, novas realidades.  

Aquilo que os gerativistas chamam de módulos mentais, os cognitivistas 

contemporâneos (Cf.: LAKOFF e JOHNSON, 1980, 1999; LAKOFF, 1987, 1993, 

GIBBS, 2005) acreditam ser esquemas organizados socioculturalmente. Nesse sentido, 

a forma como conceituamos as coisas resulta de nossa interação com o meio em que 

vivemos. Desse modo, a cultura parece direcionar o comportamento humano, impondo 

o que é ou não importante para o convívio em sociedade. 

Com o avanço dos estudos na área da ciência cognitiva, a linguagem deixa de 

ser meramente um resultado do aparato biológico humano e passa a ser um processo 

cognitivo de construção, envolvendo corpo, mente e cérebro.  

Em 1999, Lakoff e Johnson apresentam uma visão integradora da linguagem a 

partir da hipótese da corporificação da mente - Embodiment hipothesis. Tal estudo parte 



 

 

 

 

da concepção de linguagem como um reflexo da ação de nossos corpos no mundo (Cf.: 

VARELA, THOMPSON e ROSCH, 1991, LAKOFF e JOHNSON, 1999; LAKOFF, 

1987; JOHNSON, 1987, GIBBS, 2005) como uma tentativa de conceber respostas aos 

processos mentais de emergência do sentido. Com isso, abrem-se novas perspectivas 

nos estudos da linguagem, conjuntamente com outros programas, tais como a teoria da 

metáfora conceptual, protagonizada, sobretudo, por G. Lakoff e Johnson (LAKOFF e 

JOHNSON, 1999; LAKOFF, 1987, 1993); frame semantics (FILLMORE 1985), teoria 

dos espaços mentais e da integração conceptual (FAUCONNIER 1985, 1997; 

FAUCONNIER & TURNER 1996, 1998, 2002; COULSON & OAKLEY 2000; 

BRANDT 2000, 2001), o estudo de modelos culturais (HOLLAND & QUINN 1987, 

PALMER, 1996, LAKOFF, 1996), dentre outros, orientando diversos estudos 

linguísticos de base cognitivista.  

A esse conjunto de programas, há que se acrescentarem os estudos 

neurocognitivos da linguagem. De acordo com Duque (2012), testes envolvendo 

modelos computacionais de redes neurais, desenvolvidos por Jerome Feldman, 

demonstram evidências indiretas que conectam nosso sistema conceptual à nossa 

percepção. Por meio da simulação das estruturas neurais, modelos computacionais 

mostram que o nosso cérebro, em princípio, realiza tarefas sensório-motoras e 

conceptuais, simultaneamente e que o domínio do significado é responsável pela 

restauração das experiências prévias e cria cenários alternativos na imaginação, a fim de 

antecipar consequências para as ações que ainda nem foram realizadas. Segundo 

Ramachandran (2000), a potencialidade de nosso cérebro nos permite fazer 

questionamentos sobre o significado de nossa própria existência e, para ele, isso seria 

uma das coisas mais impressionantes sobre a capacidade cerebral humana.  

Pesquisas sobre a atividade cerebral humana, realizadas na universidade da 

Califórnia, por exemplo, detectaram a existência de neurônios específicos envolvidos no 

processamento de atividades motoras. Esses neurônios foram identificados, 

inicialmente, em macacos (Cf. GALLESE, FADIGA, FOGASSI, & RIZZOLATTI, 

1996). O experimento, desenvolvido por esses pesquisadores, consistia na colocação de 

eletrodos na cabeça dos primatas com o objetivo de gravar as atividades das células 

nervosas em seus cérebros. Contudo, durante os testes eles verificaram que 

determinados neurônios eram disparados quando os macacos realizavam ações como 



 

 

 

 

pegar “uvas-passas”, ou quando observava a mesma ação realizada por outro macaco ou 

pelo pesquisador. Esses neurônios foram batizados de Neurônios-Espelhos.  

Segundo os pesquisadores, Neurônios-Espelhos são disparados quando 

executamos ou observamos atividades motoras específicas. Quando alguém faz um 

movimento, estendendo o braço à frente do corpo, na tentativa de pegar algo, por 

exemplo, esses neurônios são disparados no cérebro, dando um comando para empurrar 

ou puxar um objeto. Eles também disparam quando alguém somente observa a ação. De 

acordo com Rizzolatti e Wolpert (2005), é como se o observador assumisse o ponto de 

vista do executante da ação observada, realizando uma espécie de simulação virtual da 

ação. Esses neurônios, também, são responsáveis pelos sentimentos de EMULAÇÃO 

(Cf. GALLESE, FADIGA, FOGASSI, & RIZZOLATTI, 1996).   

Os cientistas descobriram, ainda, após testes com ressonância magnética, que 

em humanos os neurônios espelhos são encontrados em quantidade muito superior aos 

encontrados nos macacos. Tais descobertas são de extrema importância para os estudos 

da linguagem, porque permite aprofundados sobre a recepção e transmissão de 

conhecimentos adquiridos, bem como a capacidade de interpretação e criação de 

expectativas sobre atividades, comportamentos e ações humanas, além de permitir 

avanços sobre a Teoria Neural da Linguagem. 

 Segundo consta, foi George Lakoff, ao reunir uma equipe interdisciplinar 

constituída por Jerome Feldman, Eva Sweetzer, e Narayanan, que fundou no Instituto 

Internacional de Ciência da Computação de Berkeley o projeto Neural Theory of 

Language (NTL) - Teoria Neural da Linguagem que iremos tratar em capítulo posterior. 

A seguir, abordaremos os principais pressupostos teóricos que ancoram os 

estudos da linguagem dentro da Linguística Cognitiva: a categorização, a noção de 

Esquemas-I e Frames, além dos estudos contemporâneos, tais como padrões 

discursivos, modelos mentais e semântica da simulação. Tais estudos guiarão as nossas 

análises sobre a compreensão de narrativas. 



 

 

 

 

1.2. A categorização e os estudos da linguagem 

 

Os estudos clássicos da linguagem sempre procuraram respostas que nos 

levassem a descrever o mundo ao nosso redor. Os estudos filosóficos e linguísticos há 

tempos se debruçam sobre a forma como categorizamos as coisas. Nesse sentido, três 

teóricos são caros ao estudo da linguagem: Aristóteles (séc. IV a.C. ), que defende a 

existência de uma essência naquilo que conhecemos e que tal essência seria anterior a 

linguagem, ou seja, que categorizamos o mundo de acordo com a essência que há nas 

coisas e nos objetos que manuseamos ou percebemos ao nosso redor. A categoria “cão”, 

por exemplo, apresentaria, como traços essenciais e individuais, a irracionalidade, o fato 

de ser quadrúpede, possuir pelos e dentes característicos. Enfim, há nele traços gerais 

que o distingue de outros animais como o “papagaio”, por exemplo. 

Wittgenstein (1953), tomando outro viés, passou a conceber a categorização a 

partir da noção de “semelhança de família” (p.32). O filósofo postulou que os traços de 

similaridades são construídos pelo uso que fazemos das coisas e exemplifica sua tese a 

partir da palavra JOGO, questionando qual a essência que essa classe de palavra 

apresentaria. Nesse caso, segundo ele, os limites essenciais não fechariam a categoria, 

uma vez que haveria inúmeras possibilidades encontradas para distinguir os diferentes 

tipos de jogos como, por exemplo, peteca, amarelinha, xadrez, dominó, jogo de talher, 

jogo de louça etc. Assim, a categorização não deveria ser tratada como um conjunto de 

traços do tipo pertence ou não-pertence, como acreditava Aristóteles e os adeptos da 

visão clássica sobre o tema. Havia de se pensar protótipos como elementos dispostos em 

um continuum categorial. 

A partir dessa crítica à teoria clássica da categorização, a psicóloga Eleonor 

Rosch (1978) e outros teóricos, na década de 1970, apontaram para a noção de 

prototipicidade no processo de categorização.  

 

A Teoria dos Protótipos 

 

A Teoria dos Protótipos postula que as categorias não são estruturas 

homogêneas. De acordo com evidências experimentais (LABOV, 1973, ROSCH, 1973, 

1975, KEMPTON, 1981 e TAYLOR, 1989), as categorias exibiriam melhor uma 



 

 

 

 

estrutura prototípica, ou seja, haveria de ter bons e maus exemplos para definir 

conceitos categoriais. Os membros mais representativos, ou seja, aqueles que os falantes 

primeiro evocariam ao escutar ou ver o nome de uma categoria seriam os protótipos e 

em torno destes é que os demais elementos se organizariam. Por exemplo, “formiga” 

seria um membro prototípico da categoria dos INSETOS.  

Para se distinguir do enfoque clássico da categorização e do significado, a 

semântica dos protótipos re-empregou a noção de traços (necessários e suficientes) ou 

componente (Análise Componencial) pela de atributo. Enquanto os traços se 

caracterizam por ser binários e, consequentemente, ter o mesmo status analítico, os 

atributos têm como base o efeito. Sendo assim, a existência de membros mais 

representativos implica na existência de atributos mais prototípicos que outros. 

Rosch (1978) propôs, então, que os protótipos atuariam como ponto de 

referência cognitivo no processo de classificação dos elementos de nossa experiência. 

Os protótipos seriam, portanto, derivados de modelos. Tal proposta ficaria mais clara 

com os estudos das cores básicas
3
 (BERLIN e KAY, 1969, p. 7). Esses estudos 

evidenciaram que percebemos cognitivamente as cores mais prototípicas ao definirmos, 

por exemplo, o verde, o amarelo ou azul e suas variantes: verde-claro, azul-anil, 

amarelo-ouro etc. Tais propostas possibilitaram chegar às seguintes conclusões, 

conforme assinala Duque (2003, p. 63): 

 

a) Os membros prototípicos são categorizados mais rapidamente que 

os membros não-prototípicos;  

b) Os membros prototípicos são os que as crianças aprendem 

primeiro;  

c) Os membros prototípicos são os primeiros mencionados, quando 

solicitamos aos falantes que listem todos os membros de uma 

categoria;  

d) Os protótipos servem de ponto de referência cognitivo. Por 

exemplo, uma elipse é quase um círculo, em que círculo é tomado 

como referência;  

e) Geralmente, quando o que se pede é a enumeração dos primeiros 

membros de uma categoria, os protótipos aparecem mencionados em 

primeiro lugar.  

                                                 
3
 basic colors terms (Tradução nossa). 



 

 

 

 

 

Rosch et al estabeleceram, ainda, a existência de uma dimensão horizontal, ou 

seja, intercategorial e hierárquica, organizada em três níveis de categorias: um nível 

básico, um nível supraordenado e outro subordinado. Com isso, eles estabeleceram uma 

hierarquia que determinava um nível privilegiado dentro da categoria: o nível básico, 

como demonstra o exemplo abaixo, extraído de Duque (2003, p. 64):  

  

SUPRAORDENADO arma fruta móvel 

NÍVEL BÁSICO 
arma de 

fogo 
maçã cadeira 

NÍVEL SUBORDINADO revólver maçã argentina poltrona 

 

O nível básico seria um nível bastante informativo, já que tem um grande 

número de atributos comuns como especificado acima, ou seja, os elementos arma, 

fruta e móvel, no nível supraordenado, oferecem menos informações que os elementos 

arma de fogo, maça e cadeira, no nível básico, enquanto que revolver, maçã argentina 

e poltrona, no nível subordinado, oferecem um aumento de informações 

complementares, mas envolve um esforço mental maior de classificação.  

Nessa versão padrão, formulada por Eleonor Rosch e seu grupo de pesquisa, o 

protótipo é considerado o exemplar mais adequado, o representante central em uma 

categoria. Contudo, essa perspectiva apresenta limitações, haja vista que nem todos os 

conceitos têm características de protótipos, tais quais os casos relacionados a elementos 

abstratos como regras e crenças, como, por exemplo, os conceitos de herói, amor e ódio. 

Partindo dos problemas apresentados pela “versão padrão dos protótipos”, os 

formuladores dessa teoria ampliaram essa visão para além do modelo central criando 

uma “versão ampliada”. Segundo esta versão, a ideia de protótipo seria substituída pela 

de “Efeitos Prototípicos”. O modelo padrão passa a ser, então, somente uma alternativa. 

Assim, a noção de protótipo como CAUSA é substituída pela noção de EFEITO. 



 

 

 

 

A versão revisada do protótipo vincula o conceito de Semelhança de Família à 

teoria, sugerindo que os elementos se ligam uns aos outro de forma lateral, e não 

central, ou seja, o protótipo como centro, passa a ser substituído por uma organização 

colateral dos elementos, como nos mostra o esquema sugerido, na figura 1, por Kleiber 

(1995, p. 160):  

 

 

                                        a                 b                c                d                 e 

Figura 1: Esquema do tipo semelhança de família segundo Kleiber  

 

Segundo Kleiber (1995), ao se anexar a teoria da Semelhança de Família à de 

protótipo, a versão ampliada torna-se muito mais poderosa porque exclui a necessidade 

de traços comuns em relação a uma estruturação prototípica. Duque (2003) resume a 

Versão Ampliada do Protótipo da seguinte forma: 

 

a) O protótipo se reduziu a um fenômeno de superfície; 

  

b) O protótipo toma diferentes formas, de acordo com o modelo da 

categoria que a cria, daí a denominação de efeitos prototípicos; 

  

c) Sua extensão, no campo da polissemia, através da noção de 

semelhança de família, favorece o surgimento de uma flexibilidade 

que lhe priva do elemento definidor essencial da versão padrão, o 

protótipo. Ainda que apenas seja considerado como efeito, já não é, 

obrigatoriamente, o exemplar reconhecido como o mais idôneo 

pelos indivíduos.  

A Versão Ampliada trouxe ganhos substanciais para a teoria, contudo, segundo 

Duque (2003), não se trata de uma teoria de categorização, mas de uma teoria da 

semântica do léxico, estabelece as relações existentes entre as diferentes categorias. Por 

isso mesmo, a teoria é questionada devido às divergências advindas do seu caráter 

polissêmico. 

Lakoff (1987) aponta para a noção de categorias radiais. Segundo essa teoria, 

as categorias podem apresentar vários membros que estão ligados por meio das 



 

 

 

 

propriedades dos membros que as compõem, ou seja, elas se ligam umas as outras pelas 

características diretas ou indiretas de seus membros prototípicos. Peguemos como 

exemplo a categoria AVE: de acordo com Lakoff (1987), aquele membro da categoria 

que apresentasse o maior número de características seria o protótipo, como, por 

exemplo, a andorinha, que possui, bico, asas, põem ovos, tem penas e pode voar. Ao 

redor deste protótipo, estariam membros como a galinha, por exemplo, que tem bico, 

asas, põem ovos, tem pena, mas não voa, e o pinguim, que tem bico e põe ovos. Como 

podemos perceber, quanto menor o número de características, mais distante um 

componente da categoria estaria do elemento prototípico e quanto maior o número de 

traços definidores de um componente, maior a sua relação e aproximação com o 

protótipo. Por outro lado, tem-se o morcego, que possui asas e pode voar, mas não tem 

bico, nem penas e não põem ovos, além disso, está ligado à categoria dos mamíferos. Os 

atributos de ter asas e voar do morcego podem conduzir o compreendedor a relacionar o 

membro de uma categoria à outra. Assim, podemos verificar que as categorias AVE e 

MAMÍFERO se ligam por alguns traços, ou características comuns, mas não de modo 

“necessário e suficiente”. A relação ocorre por meio de projeções focais entre entidades 

e atributos, conforme apontam Duque e Costa (2012, p. 35): 

 

As entidades e os atributos, dentro de uma categoria, se ordenam com 

diferenças de graus a partir da projeção desses focos cognitivos. Os 

membros mais distantes do centro serão casos limites que podem, 

inclusive, fazer parte de outras categorias. 

 

Estudos mais recentes apontam para a existência de protótipos distintos que 

dependem das marcas culturais que compõem determinada sociedade. De acordo com 

Duque e Costa (2012, p. 19), categorizar está na base da organização do pensamento 

humano sendo definido por eles como: 

  

Toda atividade mental que nos permite organizar, em termos de 

classes, a imensa variedade de entidades que constituem o ambiente 

externo, dando-lhes significações particulares, com o propósito de 

resolvermos certas disponibilidades e atingirmos objetivos 

considerados importantes. 

 

 



 

 

 

 

Em resumo, os estudos semânticos tradicionais postulam que a análise do 

significado está atrelada à sua forma. Nesse sentido, a língua portaria o sentido, ou seja, 

o significado estaria na própria palavra. Fauconnier e Turner (2002), ao contrário, 

postularam que a língua é mediadora da configuração do significado e resultante de 

operações cognitivas complexas e criativas, abstraídas no curso do pensamento e da 

fala. Para esses autores, categorizar está na base do processo de configuração de sentido 

e da organização do conhecimento. 

Mas como o sentido emerge? Que mecanismos utilizamos no processo de 

categorização e produção de narrativas? A linguística cognitiva busca respostas para 

essas e outras questões recorrendo a pesquisas sobre aquisição, processamento e 

compreensão da linguagem humana a partir da concepção de mente corporificada, 

ampliada por Lakoff e Johnson (1999). Segundo esses autores, a razão humana se 

origina da natureza de seus cérebros e das experiências sensório-perceptuais e motoras 

de seus corpos no mundo. Essas experiências são organizadas através de Esquemas 

Imagéticos ou Esquemas-I (I-schemas), tais como: PERCURSO, 

CONTINENTE/CONTEÚDO, PARTE/TODO, LIGAÇÃO, EM CIMA/EM BAIXO, 

FRENTE/ATRÁS (DUQUE E COSTA, 2012, p. 9) e Frames, concebidos nas nossas 

interações socioculturais.  

 



 

 

 

 

1.3. Esquemas Imagéticos e a ideia de corporalidade da mente.  

 

A noção de Esquema Imagético (Esquema-I), como a noção de metáfora 

conceitual, foi introduzida em Linguística Cognitiva por George Lakoff, em sua 

colaboração com o filósofo Mark Johnson. Para Lakoff e Johnson (1999), Esquemas-I 

são padrões abstratos de imagens que se formam em nossa mente a partir da 

configuração física de nossos corpos e a relação com o ambiente que nos cerca. As 

experiências corporais que organizam a nossa memória em termo de Esquemas-I (Image 

schemas, JOHNSON, 1987 e LAKOFF, 1987, 1990), nos permitem descrever o mundo 

à nossa volta e criar padrões que nos levam a perceber referentes como: direção e 

posição espacial (esquerda e direita; à frente e atrás, em cima e em baixo); distância 

(próximo e longe); dentro e fora (contêiner). Além disso, os Esquemas-I parecem 

organizar o modo como focalizamos as coisas, definem o que são componentes centrais 

e periféricos e como reagimos ao nos defrontarmos com forças físicas que empurram, 

puxam, causam movimento, mantêm o equilíbrio etc.  

O ato de caminhar, por exemplo, pode nos levar a desenvolver a ideia de início, 

meio e fim, frente e retaguarda e, em algumas culturas, pode criar a noção de tempo 

passado, presente e futuro. Essas atividades básicas, desenvolvidas ao longo de nossa 

vida, definem um esquema-I conhecido como ORIGEM-PERCURSO-DESTINO, ou 

ORIGEM-CAMINHO-META (OCM), que Duque e Costa (2012, p. 82) representam 

através da figura 2 (imagem icônica dos Esquemas):  

 

 
 

Figura 2: representação gráfica e ilustração do Esquema-I OCM 

A experiência de estar dentro e fora de algo determina outro Esquema-I básico 

conhecido como CONTÊINER (idem, p. 78). Além disso, experienciamos o nosso 

corpo em termos de CENTRO/PERIFERIA (idem, p. 81), quando tomamos, por 



 

 

 

 

exemplo, o cérebro como elemento central e os outros órgãos como olhos, orelhas e 

cabelos periféricos.  

 
 

Figura 3: representação gráfica e ilustração do Esquema-I CONTÊINER 

 

 

 
 

Figura 4: representação gráfica e ilustração do Esquema-I CENTRO/PERIFERIA 

 

Outros Esquemas que nos parecem ser básicos é a noção de LIGAÇÃO (idem, 

p. 80) E PARTE/ TODO (idem, 79), representado, esquematicamente, abaixo por 

Duque e Costa (2012): 

 

 
 

Figura 5: representação gráfica e ilustração do Esquema-I LIGAÇÃO 

 



 

 

 

 

 
 

Figura 6: representação gráfica e ilustração do Esquema-I PARTE/TODO 

 

De acordo com Duque e Costa (2012), outros Esquemas representativos são 

definidos como: FORÇA, EQUILÍBRIO, BLOQUEIO, REMOÇÃO, 

CONTRAFORÇA, COMPULSÃO, CONTACTO, ORDEM LINEAR. Esses Esquemas 

são os mais frequentes, encontrados em construções linguísticas das mais diferentes 

formas e combinações. Nesse sentido os Esquemas-I adquirem um papel essencial na 

configuração/compreensão de sentenças, expressões, narrativas e eventos. 

De acordo com Bergen e Chang (1999), Esquemas-I têm sido amplamente 

aplicados na análise semântica de formas linguísticas com um significado primário 

espacial, a partir de análises de partículas verbais e preposicionais. De acordo com os 

autores, o conteúdo semântico de preposições tem sido objeto de investigação da 

Linguística Cognitiva há décadas. O foco dessas pesquisas tem recaído sobre como os 

sentidos se formam, em termos de relações espaciais, e como eles são relatados. Para os 

pesquisadores, detalhes cruciais de como as sentenças ou frases são interpretadas, 

incluindo aquelas que se referem às ações e seu detalhamento
4
, em que estão envolvidos 

um trajetor e um marco, são importantes porque parecem depender da escolha de um 

elemento preposicional. Nos exemplos (01) e (02), podemos verificar como isso ocorre:  

 

(01) O herói (...) caminhou pra pensão (ANDRADE, 2007, p. 153).  

(02) O herói caminhou na pensão.  

 

Como podemos verificar em (01) e (02), as duas sentenças são iguais em quase 

tudo, diferenciando apenas na escolha dos elementos preposicionais “para” e “em”. De 

                                                 
4
 Granularity (Tradução nossa) 



 

 

 

 

acordo com Bergen e Chang (2000), a escolha de alguns elementos lexicais como 

preposições parece exercer um papel fundamental nessa relação entre os Esquemas-I. 

Essas escolhas podem nos conduzir ao acionamento de significados diferentes para as 

ações descritas. Nessas sentenças, estão envolvidos trajetores, caminhos e metas 

atingindas. Em (01) o trajetor percorre um caminho em direção a um objetivo, “a 

pensão”, ou seja, um ponto num determinado espaço, enquanto que, em (02), o foco está 

no CONTÊINER, onde as ações são desenvolvidas pelo trajetor. A integração entre 

esses Esquemas ocorre quando verificamos que, em (01), a preposição “para” evoca 

tanto o Esquema-I OCM quanto o Esquema-I CONTÊINER, influenciados pelos 

elementos (papéis) que os compõem. Nesse sentido, uma representação mental 

pressupõe propriedades linguisticamente relevantes de um Esquema-I, que podem ser 

identificadas por meio de certas propriedades que regem as funções desses Esquemas 

em termos de papéis, cujos autores definem como componentes ou elementos que são 

fundamentais no processo de configuração da linguagem. O Esquema-I CONTÊINER, 

por exemplo, é instanciado por componentes como interior, exterior, conteúdo, 

fronteira e portal (Figura 7).  

 

Figura 7: papéis do Esquema-I CONTÊINER 

O Esquema-I OCM é instanciado pelos papéis origem, caminho, trajetor e 

meta (Figura 8).  

 

Figura 8: papéis do Esquema-I OCM 

A integração entre Esquemas é possível ainda quando percebemos que, em 

determinas construções linguísticas, as preposições são tomadas como operadores que 



 

 

 

 

organizam sentenças em termos de localização espacial e temporal e guiam o 

compreeendor na ativação dos Esquemas: OCM (de, para, em etc.); CONTEINER (em, 

no, dentro de, etc.); CENTRO/PERIFERIA (perto de, junto de, à beira de, em meio à 

etc.), LIGAÇÃO (com, entre, por etc). 

De acordo com Gibbs (1995), Esquemas-I típicos se repetem de um ponto de 

origem (ou domínio fonte) a um ponto final (ou domínio alvo). Para esse autor, as 

inferências que esses Esquemas evocam se referem a ideias de caminho, inclusão, 

contenção, equilíbrio, verticalidade e centro-periferia. A recorrência de Esquemas-I 

pode ser evidencia também na relação entre o esquema-I CONTÊINER e o esquema-I 

OCM na estruturação de metáforas conceptuais, em que o domínio-fonte (contêiner 1) 

aponta para o domínio-alvo - contêiner 2 - (Cf.: SANTOS, 2011).  

De acordo com Gibbs (2005), muitos dos conceitos que criamos, sejam eles 

concretos ou abstratos, são fundamentados ou estruturados por meio das nossas 

interações perceptuais, ações corporificadas e manipulação de objetos (JOHNSON, 

1987, LAKOFF, 1987, LAKOFF & JOHNSON, 1999; TALMY, 1988). Segundo Gibbs 

(2005, p. 69) experiências como puxar, ser puxado, manusear objetos e mover-se no 

meio ambiente criam experiências gestálticas formadoras de Esquemas-I diversos. 

Ao analisar metáforas corporificadas coletadas de um corpus extenso, Gibbs 

(2005, p. 71) demonstrou que partes do corpo e funções corporais têm relação direta 

com a fala das pessoas. Isso pode ser verificado em exemplos como vender ou comprar 

à vista, sair do campo visual, estar dentro do campo visual de alguém ou estabelecer um 

ponto de vista, ficar com o coração nas mãos, enfrentar algo de peito aberto, ter o nariz 

em pé, falar algo sem pé nem cabeça etc. Esses exemplos ilustram como os Esquemas-I, 

em termos metafóricos e psicológicos, também influenciam as construções linguísticas.  

Segundo Damásio (1996), se existe uma realidade externa, ela é concebida por 

intermédio do próprio corpo em ação e representada esquematicamente. Damásio nos 

revela que a realidade que temos das coisas é de natureza neural, biológica e mental, e 

que os limites de nosso corpo são os limites de nossa mente. Portanto, tudo indica que 

compreender seja de fato simular ações descritas por meio de operações básicas que 

envolvam Esquemas-I e frames internalizados em nossa mente por meio de experiências 

corporificadas e culturais, respectivamente. A seguir, veremos a relevância dos Frames 



 

 

 

 

(MINSKY, 1975) no processo de compreensão da linguagem e como eles participam da 

integração dos Esquemas-I nas configurações de sentidos. 



 

 

 

 

1.4. Frames  

 

O termo frame foi introduzido, inicialmente, por Marvin Minsky, em 1974, em 

seu trabalho sobre Inteligência Artificial. Na Linguística, o termo foi empregado por 

Charles Fillmore, em 1977. Para esses autores, frames são representações mentais 

abstratas de objetos, ações e eventos construídos cognitivamente através de nossas 

experiências socioculturais. Constituem, assim, um conjunto de elementos e estruturas 

nas quais estão inseridas propriedades e papeis sociais específicos. A noção de frame 

apresenta uma conotação pragmática, uma vez que diz respeito ao conhecimento de 

mundo e à experiência do falante numa determinada cultura. Nesse sentido, culturas 

diferentes podem acionar significados distintos, tendo em vista suas especificidades e 

modos diferentes de ver e agir no mundo.  

De acordo como Minsky (1975), frames são estruturas de dados representativos 

de uma situação estereotipada, ou seja, configuram um conjunto de informações sobre 

uma dada situação, compreendida como uma organização de slots, que são preenchidos 

durante o processo de compreensão da linguagem. Nesse sentido, frames são 

importantes porque permitem aos leitores, estabelecer um modelo adequado para uma 

situação descrita. Vejamos o exemplo em (03):  

 

(03) Macunaíma rezava diariamente. (ANDRADE, 2007. p. 45). 

 

Nessa sentença, um leitor não necessitaria de muitos detalhes para atribuir 

sentido à situação descrita, ou que se trata de um fragmento de um romance, uma vez 

que conhecimentos prévios são acionados. A situação em (03) aponta para um evento 

cultural relacionado ao frame “religião”. O leitor pode vincular esse evento a um espaço 

destinado à prática da oração, como uma igreja, um templo etc. Além disso, criamos 

coerência em uma narrativa, não pela associação de palavras, mas pelos eventos 

acionados a partir das pistas linguísticas. Um exemplo bastante interessante sobre como 

os frames acionam informações anteriormente experienciadas seria o texto Circuito 

Fechado (1) (RAMOS, apud CAMPOS; SILVA, 2007 p. 70-71): 

 



 

 

 

 

(04) Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental, 

água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, 

sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente. 

Cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, telefone, agenda, 

copo com lápis, caneta, blocos de notas, espátula, pastas, caixa de 

entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo. 

Bandeja, xícara pequena. Cigarro e fósforo. Papéis, telefone, 

relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, 

telefone, papéis. Relógio. Mesa, cavalete, cinzeiros, cadeiras, esboços 

de anúncios, fotos, cigarro, fósforo, bloco de papel, caneta, projetos de 

filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro-negro, giz, papel. 

Mictório, pia, água. Táxi. Mesa, toalha, cadeiras, copos, pratos, 

talheres, garrafa, guardanapo, xícara. Maço de cigarros, caixa de 

fósforos. Escova de dentes, pasta, água. Mesa e poltrona, papéis, 

telefone, revista, copo de papel, cigarro, fósforo, telefone interno, 

gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, 

relógio, maço de cigarros, caixa de fósforos. Jornal. Mesa, cadeiras, 

xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapos. Quadros. Pasta, 

carro. Cigarro, fósforo. Mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, 

externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, relógio, papel, 

pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta, telefone, caneta e papel, 

telefone, papéis, folheto, xícara, jornal, cigarro, fósforo, papel e 

caneta. Carro. Maço de cigarros, caixa de fósforos. Paletó, gravata. 

Poltrona, copo, revista. Quadros. Mesa, cadeiras, pratos, talheres, 

copos, guardanapos. Xícaras, cigarro e fósforo. Poltrona, livro. 

Cigarro e fósforo. Televisor, poltrona. Cigarro e fósforo. Abotoaduras, 

camisa, sapatos, meias, calça, cueca, pijama, espuma, água. Chinelos. 

Coberta, cama, travesseiro. 

 

Em (04), verificamos que as pistas linguísticas, descritas em uma sequência de 

acontecimentos, constituem um conjunto de slots que se ligam na constituição de um 

frame relacionado ao cotidiano de um publicitário. É a noção de frame que nos permite 

criar inferências e expectativas sobre os eventos descritos e/ou situações comunicativas 

como, por exemplo, o ato de pedir licença ou permissão para entrar em um determinado 

recinto, fazer silêncio durante uma reunião, mandar mensagens em redes sociais, 

escrever um bilhete e atender ao telefone. São os frames que direcionam um bate-papo 

entre amigos e uma reunião de negócios e/ou de condomínio.  

Segundo Duque e Costa (2012, p. 84-86), os frames se configuram em quatro 

dimensões: 

 

a) Cenário – tipo de frame que permite conhecermos a configuração de, por 

exemplo, uma sala de aula, ou seja, a delimitação do espaço e dos papeis 

desenvolvidos pelos professores e alunos, o tempo decorrido da explanação ou 



 

 

 

 

atividades desenvolvidas no ambiente etc. No caso de (04), as pistas 

linguísticas da primeira parte do texto (vaso, descarga, pia etc.) sugerem que o 

cenário seja um banheiro. 

b) Roteiro – tipo de constructo que obedece a um estado inicial, um sequência 

de eventos e um estado final. Em (04), o roteiro executado pela personagem 

favorece a compreensão das atividades realizadas. 

c) Categoria – tipo de constructo formado por um conjunto de elementos e 

características. A categoria igreja, por exemplo, é categorizada como um local 

onde se reúnem fieis em torno de determinada crença, realizando rituais 

específicos. Em (04), a sequência de pistas linguísticas “mictório, pia, água” 

sugerem a categoria “banheiro”, uma vez que aqueles elementos são 

componentes típicos dessa categoria. 

d) Taxonomia – tipo de constructo responsável pela organização das categorias 

de maneira hierarquizada. Em (04), por exemplo, as pistas linguísticas “pratos, 

talheres, copos, guardanapos” e “xícaras” acionam a categoria “mesa”, que 

parece compor a categoria “sala de jantar”.  

 

Os frames, ou seja, cenários, roteiros, categorias e taxonomias, fornecem 

orientações de como os Esquemas-I e os Esquemas-X
5
 devem ser interligados. O 

cenário, por exemplo, favorece a organização de Esquemas como PARTE/TODO na 

compreensão de uma casa formada por cômodos, em que a casa é o TODO e os 

cômodos são as PARTES. Já o Esquema-I CONTÊINER é acionado na compreensão 

dos limites que representam cada ambiente de uma sala, por exemplo; e o Esquema-I 

LIGAÇÃO seria acionado na compreensão das funções desempenhadas pelos membros 

de uma família, por exemplo.  

Segundo Duque e Costa (2012), nosso conhecimento de mundo é adquirido e 

organizado por meio das experiências corporificadas e pela interação social. Tal 

                                                 
5
 De acordo com Feldman et. al. (1996), esquemas de execução (executing schemas ou x-schemas) são 

modelos de eventos, ou representações dinâmicas de eventos que emergem dos nossos sistemas 

perceptuais e de movimento.  

 

 



 

 

 

 

mediação é essencial no processo de compreensão de um texto. Os autores afirmam que 

conhecimentos prévios adquiridos envolvem desde o reconhecimento de objetos, por 

meio de seus atributos, identificação de cenários, até a simulação de procedimentos 

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

etc. Dessa forma, Duque e Costa (2012) definem frames como blocos cognitivos de 

armazenamento de memória. Para esses autores, os frames apresentam basicamente três 

funções: 

 

a) reconhecer que uma dada situação pertence a certa categoria;  

b) interpretar a situação e/ou prever o que surgirá em termos da categoria 

reconhecida; 

c) capturar as propriedades de conhecimentos altamente compartilhados 

sobre pessoas, eventos e ações como, por exemplo, a função do “garçom” em 

um “restaurante”. 

Cada vez que acessa Frames e Esquemas, o falante/ ouvinte ativa informações 

obtidas anteriormente por meio de experiência corpóreas e socioculturais. Nesse 

sentido, a ativação e acionamento desses padrões cognitivos garante a interação 

comunicativa entre os participantes em diálogos, debates ou compreensão de textos.  

Para Duque e Costa (2012), diferentes Frames atuam na emergência do sentido 

e assumem valores padronizados, mas que podem ser ressignificados pelo re-

preenchimento de seus slots. Dessa forma, Frames e Esquemas se associam no processo 

de configuração do sentido conforme apontam os autores (2012, p. 84):  

 

O esquema CONTÊINER, por exemplo, é associado à compreensão 

de que uma coisa pode estar dentro da outra, mas é a noção de frames 

que nos direciona a procurar uma caixa de leite na geladeira e nos 

impede de procurá-la dentro do guarda-roupa, por exemplo. 

 

Entender como formamos as imagens em nossa mente pode nos ajudar a 

descrever, compreender e criar coerência para o mundo à nossa volta. Parece-nos não 

haver dúvidas sobre o papel dos Esquemas e dos Frames como base para a configuração 

e organização do pensamento humano. Nesse sentido, a identificação dos mecanismos 



 

 

 

 

utilizados no processo de compreensão de textos é preponderante para os estudos da 

linguagem.  

A seguir verificaremos o papel dos frames discursivos no processo de 

compreensão de textos. Para isso, demonstraremos que um padrão discursivo está 

ancorado na emergência de frames discursivos e que esses frames são responsáveis, 

também, pela variação das diversas configurações discursivas que temos conhecimento, 

tais como romances, contos, receitas etc. 



 

 

 

 

1.5. Frame Discursivo e a formação da narrativa  

 

As diversas teorias linguísticas que trabalham com análises de textos utilizam 

como suporte analítico a noção de tipos e gêneros textuais. De maneira geral, os tipos 

textuais envolvem narração, descrição, dissertação, exposição e injunção. Conforme 

Marcuschi (2002), os tipos textuais definem a organização das sentenças em sequências 

dialogais e os gêneros textuais são formas de expressões textuais construídas 

socialmente.  

Essas formas de expressão são tantas que nos parece ser difícil quantificá-las, 

pois se destinam a várias finalidades como diversão, comunicação e orientação. Alguns 

desses gêneros são: a receita, a carta, o ofício, a tese, a dissertação, a poesia, o conto, o 

romance etc. (Cf.: MARCUSCHI, 2002). 

A impossibilidade de categorizarmos os vários gêneros textuais parece ocorrer 

pelo fato de que a todo instante estamos criando novos modos de comunicação, por 

intermédio das mais diversas e variadas formas de constructos orais e escritos.  

De um modo geral, as noções de gêneros discursivos são concebidas em função 

dos tipos textuais e isso muitas vezes causa certa confusão, ao tentarmos categorizá-los. 

Isso porque essas categorias discursivas não são estanques, elas se combinam para 

formar outras categorias. Uma determinada categoria discursiva, por exemplo, pode se 

valer do esquema utilizado pelo gênero receita para construir um gênero atípico, como 

podemos perceber no texto em (05), que alguns analistas poderiam categorizar como 

“conto”, “mandamento”, “poesia” ou “crônica”, mas o autor preferiu intitular “receita”: 

(05) Receita para criar um marginal 

 

Comece, desde a infância, a dar à criança tudo o que ela pedir. Assim, 

ela crescerá convencida de que o mundo inteiro lhe pertence e de que 

os outros só existem para fazer-lhe as vontades.  

Quando ela começar a dizer palavrões, mostre admiração, faça elogios 

ou, simplesmente, ria. Isso fará com que ela se considere muita 

engraçadinha.  

Nunca lhe dê ensinamentos espirituais. Menos ainda, exemplos de 

prática religiosa, que acabariam cerceando sua liberdade.  

Deixe-a crescer. Quando tiver vinte e um anos, ela que decida por si 

mesma. 

Recolha tudo o que ela deixa pelo chão: material escolar, roupas, 

calçados, brinquedos. Não lhe permita fazer esforço, para que se 

acostume a encarar os outros como seus empregados. Com isso, ela 



 

 

 

 

criará o costume de transferir aos outros a culpa de tudo o que está 

fora do lugar.  

Brigue com seu cônjuge sempre na frente dela. A criança precisa 

encarar a vida como a vida é. Assim, não sofrerá demais no dia em 

que os pais se separarem.  

Dê-lhe todo o dinheiro que exigir, sem perguntar como será gasto. 

Nunca lhe permita que seja ela a ganhá-lo. Por que fazer a pobrezinha 

passar pelas dificuldades que você enfrentou na sua infância?  

Satisfaça a todos os seus caprichos sobre comida, bebida, roupa, luxo, 

diversão e prazeres. A psicologia ensina que a privação poderia 

causar-lhe traumas perigosos, não é?  

Dê-lhe sempre total apoio em qualquer discussão que ela tiver. Seja 

com vizinhos, com colegas, fornecedores, professores, polícia... 

Imagine se o seu filho iria cometer algum deslize! Os outros é que têm 

raiva ou inveja do coitadinho.  

Quando for obrigado a admitir que ele está numa enrascada, desculpe-

se com a frase: “Eu sempre fiz tudo por ele, mas nunca pude com esse 

menino”. Ou repita, com ar dramático, a surrada pergunta: “Onde foi 

que eu errei?”  

Prepare-se para uma vida de amargura e remorso, pois o mais 

provável é que a culpa tenha sido toda sua. 

 

(FONTE: http://www.recantodasletras.com.br/cronicas. Acessado em: 21 

Mai. 2012). 

  

Como podemos perceber em (05), a categoria discursiva parece não se fechar 

em um único gênero, dada a criatividade do autor em mesclar elementos de alguns tipos 

textuais e gêneros discursivos como crônica e receita. O próprio título e a fonte, de onde 

foi extraído o texto, evidenciam isso.  

Nesse sentido, adotaremos aqui a noção de Padrão Discursivo (PD) como 

categoria alternativa ao processo de compreensão de textos, porque nos parece ser uma 

das ferramentas analíticas mais condizentes com a nossa proposta, tendo em vista que 

trabalhamos com o processo de compreensão na perspectiva da linguística cognitiva de 

base corporificada.  

Segundo Duque e Costa (2012, p. 165), PD, a exemplo das construções 

gramaticais, constituem entidades abstratas resultantes do pareamento de formas e 

significados: 

 

No caso do Padrão Discursivo, o polo da forma estaria associado às 

relações internas, e o polo do sentido, às relações externas que um 

discurso exibe em relação aos contextos sociais e comunicativos. Essa 

definição de forma e sentido parece se harmonizar com as noções de 

tipos textuais e de gêneros discursivos, respectivamente. 

http://www.recantodasletras.com.br/cronicas


 

 

 

 

Em outras palavras, PD são construções discursivas mais ou menos 

estabilizadas pela frequência de uso, conforme os fins a que se destinam. Consoante 

esses autores um PD não é equivalente a tipo textual e/ou um gênero discursivo, uma 

vez que a categorização que os padrões realizam não pode ser resumir a qualquer um 

dos dois polos que compõem as construções gramaticais, a forma e o significado. De 

acordo com Duque e Costa (2012, p. 165-166), apesar dos contos e romances terem 

como base a narração, eles podem se combinar para formar outras categorias 

discursivas:  

 

Apesar de todos os contos tomarem a forma de um tipo de texto 

narrativo, o fazem de diferentes maneiras em diferentes momentos, 

com diferentes propósitos e em diferentes culturas: há contos de amor, 

contos fantásticos, contos folclóricos, contos de fadas etc., cada qual 

constituindo um padrão discursivo específico.  

 

É devido à maleabilidade dos PD que podemos atribuir categorias discursivas 

dentro de outras categorias como é o caso do PD romance. Fala-se de romance policial, 

fantástico, terror etc. Podemos encontrar em um romance como o de Macunaíma, por 

exemplo, a intersecção entre diversos PD, tais como um conjunto de contos, adivinhas, 

cartas e rezas. Tais constructos discursivos parecem se unir para a formação de um todo 

discursivo. A charge, a piada, a receita de bolo entre outras categorias de textos são 

padrões discursivos porque podem se combinar para formar outros padrões. Uma receita 

pode ser descritas em forma de narrativa ou no formato de poesia, como dito 

anteriormente.  

Acreditamos que, assim como o PD parece se harmonizar com os tipos textuais 

e gêneros discursivos, ele também parece estar em consonância com as noções de 

Esquemas e Frames. Nesse sentido, um tipo textual estaria associado aos Esquemas-I e 

aos Esquemas-X, constituindo Esquemas Descritivos (ED) e os gêneros discursivos a 

frames, constituindo, assim, Frames Discursivos (FD).  

Os ED se referem às relações internas de um texto, concebido pelas nossas 

experiências corporais (perceptuais), tais como os Esquemas OCM, PARTE/TODO, 

LIGAÇÃO, CONTÊINER. Esses Esquemas são responsáveis por relatar fatos e ações 

discursivas dentro de um PD. 



 

 

 

 

Os FD são concebidos pelas nossas experiências socioculturais, ou seja, estão 

relacionados aos elementos extralinguísticos. São os FD que nos fazem captar os 

cenários, os roteiros, as categorias e taxonomias específicas. Esses frames nos permitem 

construir, por exemplo, representações mentais do que venha a ser um PD do tipo 

“romance fantástico”, “policial” e “terror”, porque eles seguem determinados roteiros, 

delimitam cenários, categorias e taxonomias específicas.  

Os ED parecem ajudar-nos a perceber as ligações entre os eventos, as partes 

que ajudam a compor o texto, as sequências discursivas etc. Esses Esquemas, 

associados aos FD nos permitem construir diversos PD e mesclá-los formando infinitos 

padrões. Nesse sentido, o fato de constructos discursivos serem narrativos têm haver 

com os ED e o fato de ser um conto ou romance tem haver com os FD. Dessa forma, 

aventamos que PD, em nosso trabalho, são formados pela integração entre ED e FD. 

Dentro de um Padrão Discursivo como o romance, a maneira como os 

elementos linguísticos são organizados textualmente pode nos levar, enquanto 

compreendedores, a criar Modelos de Situação (ZWAAN, 1999) e a realizar simulações 

mentais (BARSALOU, 1999) durante o processo de compreensão de textos. 

Nos próximos capítulos, descrevemos como os Modelos de Situação e a 

Simulação Mental interfere no processo de compreensão de textos. Traremos evidências 

teóricas e empíricas, bem como resultados de experimentos que demonstram como o 

sistema conceptual humano perfila diferentes maneiras de se atribuir significados aos 

textos por meio das ações por eles descritas.  



 

 

 

 

1.6. A Teoria Neural da Linguagem 

 

A Teoria Neural da Linguagem (TNL) é um projeto interdisciplinar 

desenvolvido pela universidade de Berkeley, na Califórnia, sob a orientação dos 

pesquisadores Jerome Feldman e George Lakoff. O objetivo do projeto é explicar em 

que medida as estruturas neurais do cérebro humano formam o pensamento e a 

linguagem (Cf.: GIBBS, 2005, p. 194). O projeto busca combinar os resultados obtidos 

pelas pesquisas em neurociência, ciência da computação, linguística cognitiva e 

psicologia cognitiva. 

Conforme Lakoff e Johnson (1999) a nossa compreensão da realidade está 

diretamente ligada à constituição dos nossos corpos e à sua interação com o meio em 

que vivemos. À medida que manipulamos objetos, e nos movimentamos espacialmente, 

nosso cérebro passa a ser alimentado e produz esquemas cada vez mais abstratos.  

Assim, a nossa capacidade de categorizar as coisas passa a ser concebida como uma 

consequência do nosso aparato biológico e das nossas experiências no mundo.  

Segundo Damásio (1996, p. 254), nosso corpo proporciona uma referência 

fundamental para a mente humana. O cérebro detecta ameaças, reúne opções de 

respostas, escolhe uma delas e age no sentido de reduzir ou eliminar os riscos. Para o 

autor, a interação corpo, mente e cérebro criam memórias ou representações mentais 

que se tornam registros neurais: 

 

No início foram as ações, e não o verbo. Isso permitia a interação 

necessária e a sobrevivência do ser humano (DAMÁSIO, 1996, 

p.256). 

 

De acordo com Robledo (2008, p. 28),  

 

uma importante descoberta das Ciências Cognitivas é que os sistemas 

conceptuais que fundamentam as línguas humanas utilizam um 

número relativamente pequeno de Esquemas Imagéticos que se 

combinam, estabelecendo relações complexas.  

Acrescente-se a esse número limitado de esquemas, os Esquemas-X 

(FELDMAN e NARAYANAN, 2003). Esses autores partem da premissa que as 

mesmas representações de percepção e movimento, que emergem durante a execução de 



 

 

 

 

uma determinada ação, são as mesmas acionadas durante o processo de compreensão de 

enunciados sobre essa mesma ação. O Esquema-X de LANÇAR, por exemplo, envolve 

uma série de ações como a maneira de segurar o objeto a ser lançado, a posição ou 

postura do corpo para realização do movimento, o momento inicial, o impulso, a força 

desprendida e a finalização do movimento. 

A combinação desses esquemas parece alimentar as diversas metáforas que 

conhecemos, tais como as descritas em (06): 

 

(06) A vida corre em minhas veias; as coisas vão de mal a pior; ele é o 

cabeça da quadrilha; ele pega muito no pé, ele tem o chefe na palma 

da mão etc. 

 

Em (06) podemos perceber que o cérebro cria representações do corpo à 

medida que esse corpo é estimulado física e socioculturalmente, mas isso, por si só, não 

é o bastante para o grupo liderado por Feldman e Lakoff. A TNL objetiva responder à 

seguinte pergunta: como pode um cérebro, composto de neurônios, que funcionam 

quimicamente, dar origem à linguagem e aos conceitos humanos? As pesquisas com 

modelagem computacional de redes neurais, desenvolvidas por Feldman, demonstram 

que o nosso cérebro pode realizar tarefas sensório-motoras e conceptuais, 

simultaneamente (DUQUE, 2012) 
6
. 

De acordo com Gibbs (2005), o processamento da linguagem não se resume 

apenas a regiões específicas no cérebro. O autor acredita que o processamento da 

linguagem não deva estar relacionado a algumas poucas áreas especializadas, como 

creem os adeptos da visão simbólica da cognição, cujas raízes se encontram na tese de 

Descartes. De acordo com Macedo (2008, p. 15), a visão simbólica é falha nos seguintes 

termos: 

(...) tentar igualar comportamentos inteligentes em geral e, em 

especial, aqueles ligados à atuação linguística, a processamentos 

computacionais mecanicamente operacionalizados, a partir de 

módulos mentais isolados e exclusivos, tem se provado explicação 

insuficiente e inadequada, especialmente em vista das novas 

descobertas a respeito da natureza do cérebro humano e da evidência 

da integração dinâmica de outros subsistemas neurais não exclusivos 

da linguagem, na emergência do conhecimento linguístico. 

 

                                                 
6
 Fragmento extraído de https://sites.google.com/site/duquephd/gramatica-de-construcoes, em 

24/09/2012, às 22:00. 

https://sites.google.com/site/duquephd/gramatica-de-construcoes


 

 

 

 

Um projeto desenvolvido por Regier (1996) visa fornecer um modelo neural 

para o aprendizado das relações espaciais em termos da linguagem em uso. O autor 

observa que na língua inglesa há vários termos que expressam situações espaciais, 

como, por exemplo, aqueles que servem para indicar movimentos concretos e abstratos, 

espaciais e não espaciais tais como “eu estou em depressão” 
7
, “os preços subiram” 

8
 e 

ele está fora de si
9
 (GIBBS, 2005, p. 194). Para Gibbs, o uso desses termos em 

representações não espaciais “nascem de metáforas conceptuais que preservam a lógica 

espacial de um domínio fonte”.  Nesse sentido, termos que podem ser usados para 

acionar significados não espaciais parecem ter origem nos Esquemas-I que designam 

localização e movimento espacial, como podemos perceber em (07) e (08): 

 

(07) Correndo, légua e meia adiante deram com a casa onde morava o 

bacharel de Cananéia. O coroca estava na porta sentado e lia 

manuscritos profundos. (ANDRADE, 2007, p. 21) 
10

 

 

(08) Nem cinco sóis eram passados que de vós nos partíramos, quando a 

mais temerosa desdita pesou sobre Nós. (Idem, p. 57). 

 

Em (07) e (08) verificamos que “profundos” e “sobre” são termos utilizados, 

geralmente, para representar relações espaciais concretas, mas também servem para 

relacionar situações não espaciais e abstratas. Com base em relações espaciais desse 

tipo, Regier (1996, apud GIBBS, 2005, p. 194) realizou experimentos ancorados em 

testes neurocientíficos. Primeiramente, ele procurou construir um mapeamento do 

campo visual de leitores, com a finalidade de computar Esquemas-I. Depois, buscou 

verificar os “agrupamentos neurais
11

”, reunidos por meio da associação entre alguns 

termos espaciais como, por exemplo, “acima”, “abaixo”, “ao lado” etc. e o 

posicionamento corporal (orientação sensível). Em outro momento, ele realizou testes 

para verificar os receptores neurais empregados na caracterização de conceitos e 

                                                 
7
 I’m  in a depression (tradução nossa). 

8
 The prices went up. (tradução nossa) 

9
 he's beside himself (tradução nossa) 

10
 Extraído de http://download.baixatudo.globo.com/docs/Macunaima.pdf. Acessado em 25 Abr. 2011, às 

14:35. 
11

 Neural Assembly (Tradução nossa). 

http://download.baixatudo.globo.com/docs/Macunaima.pdf


 

 

 

 

contatos com as mãos; por fim, verificou que mecanismos neurais são utilizados na 

negociação de emoções e sentimentos reprimidos. Chegou-se à conclusão que as 

categorias conceptuais relacionadas a atividades motoras espaciais são criadas com base 

na estrutura cerebral e em nossas experiências corporificadas. 

Narayanan (1997) também realizou estudos com modelos baseados na teoria 

cognitiva da metáfora de Lakoff e Johnson. Nesse modelo, o pesquisador objetivava 

verificar os mecanismos sensório-motores de inferência e os mapeamentos metafóricos. 

Esse modelo ficou conhecido como KARMA – Representações de ações para metáforas 

e aspectos baseadas no conhecimento
12

 (NARAYANAN, 1997). Nesse projeto, o autor 

apresentou pela primeira vez um modelo dinâmico de representação envolvendo 

Esquemas-X motivados, em parte, por sistemas perceptuais e de movimento.  

Para o autor, muitas narrativas descrevem planos e eventos em termos de 

movimento espacial e de manipulação de objetos. Vejamos em (09) como isso ocorre:  

 

(09) Um silêncio imenso dormia a beira-rio do Uraricoera. Uma feita um 

homem foi lá. Era madrugadinha e Vei mandara as filhas visar o passe 

das estrelas. O deserto tamanho matava os peixes e os passarinhos de 

pavor e a própria natureza desmaiara e caíra num gesto largado por 

aí. A mudez era tão imensa que espichava o tamanhão dos paus no 

espaço. De repente no peito doendo do homem caiu uma voz da 

ramaria: — Currr-pac, papac! currr-pac, papac!... (ANDRADE, 2007, 

p. 213). 

 

Em (09) encontramos expressões como “um silêncio imenso que dormia”; 

“passe das estrelas”; a “natureza desmaiara e caíra num gesto”; “mudez imensa que 

espichava” e “caiu uma voz”. Todas elas estruturada em termos de dimensão espacial, 

ancoradas em uma relação espacial e metaforicamente corporificada. 

A hipótese básica de Narayanan (1997) é que leitores entendem narrativas, 

como a produzida em (09), com base em seus conhecimentos concebidos pelas 

metáforas corporificadas. A função dessas metáforas, em linhas gerais, seria a de 

projetar características de movimento espacial, manipulação de planos e eventos 

abstratos, conforme uma representação espacial de movimento estruturado por meio de 

Esquemas-X, como os gerados pelas pistas linguísticas “jogar”, “correr”, “andar” etc. 
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 Knowledge-based Action Representations for Metaphor and Aspect. (Tradução nossa). 



 

 

 

 

Esses esquemas codificam a metáfora corporificada de maneira a reter a dinâmica dos 

eventos abstratos (GIBBS, 2006, p. 195), como exemplificado em (09).  

Os resultados alcançados na pesquisa de Narayanan permitiram que o trabalho 

desenvolvido por Nancy Chang, na TNL, fosse ampliado para a pesquisa em torno da 

aprendizagem da gramática. Esse trabalho reuniu psicolinguistas e linguistas em busca 

da implementação de um modelo que respondesse a questões como a aquisição, por 

crianças, de construções gramaticais básicas, ligadas a experiências sensório-motoras.  

De acordo com Gibbs (2006, p. 195), testes realizados por meio de um modelo 

computacional para acionamento de simulação motora têm demonstrado que as pessoas 

realizam as mesmas inferências durante a leitura de textos jornalísticos sobre economia, 

quando leem algo como “movimento constante”, “queda” de juros ou da bolsa de 

valores, país “mergulhado” em recessão, “crescimento, baixa e alta de tarifas 

bancárias”, “país emergente” ou “em desenvolvimento”, por exemplo. Essas inferências 

estão relacionadas a objetivos, aspectos temporais e espaciais, estruturas de eventos, 

intenções comunicativas, frames e perspectivas. Acreditamos que isso também ocorra 

durante a leitura de outros padrões discursivos, inclusive, narrativas fantásticas.  

As pesquisas em TNL têm demonstrando que, a partir de estudos sistemáticos 

dos mecanismos neurais, podemos desenvolver e implementar uma teoria geral da 

gramática e de primeira aquisição de linguagem, bem como melhorar a interação 

homem-computador. Alguns experimentos têm levado os pesquisadores ao 

desenvolvimento de um Modelo do Processador de Informação Humano (MPIH) - 

Human Information Processing Model. Este modelo gera uma descrição aproximada 

que ajuda a prever a interação usuário-computador, no que diz respeito a 

comportamentos. Entender os mecanismos neurais do cérebro humano, a aquisição, o 

desenvolvimento da linguagem, do pensamento e dos conceitos, via TNL, tornam-se 

imprescindíveis na implementação de gramáticas mais eficientes para implantação de 

programas computacionais.  

O conjunto de resultados dessas pesquisas tem permitido o desenvolvimento de 

uma teoria neural de semântica mais ampla. Um dos pilares para o desenvolvimento 

dessa semântica é a noção de Simulação Mental (BARSALOU, 1999) que iremos tratar 

em seguida. Veremos ainda como a Simulação Mental e os Modelos de Situação 

(ZWAAN, 1999) podem influenciar a compreensão linguística. 



 

 

 

 

2. A SIMULAÇÃO MENTAL E A COMPREENSÃO  

 

Simulação e modelos mentais parecem fazer parte do processo de configuraç e 

compreensão da linguagem. Para desenvolvermos um texto, necessitamos construir um 

modelo mental das situações e dos eventos envolvidos na trama. Narradores simulam 

ações durante o processo de configuração e compreensão de textos, com o objetivo de 

escolher o elemento linguístico que melhor descreva a situação imaginada, bem como a 

sequência dos eventos mencionados. De modo geral, acredita-se que elementos 

linguísticos que categorizam ações são gatilhos para o acionamento de especificações 

motoras e palavras, que categorizam identidades, normalmente acionam dados 

perceptuais e imagens estáticas. Nesse sentido, as pistas linguísticas fornecidas pelos 

textos parecem ativar e acionar Esquemas-I e Esquemas-X.  

Os Esquemas-I, de acordo com Lakoff (1987), Lakoff e Turner (1989) e 

Johnson (1987), em linhas gerais, são padrões abstratos concebidos pelas nossas 

experiências sensório-motoras, definindo um conjunto de relações espaciais básicas 

como localização (dentro, fora, acima, em baixo, por exemplo), direção (esquerda, 

direita, em frente, atrás), aproximação (perto, longe), e um conjunto de experiências ou 

ações básicas como alimentar-se e movimenta-se, por exemplo.  

Os Esquemas-I, conforme explica Duque (2012), podem ser “abstratos” e “não-

-abstratos”: “esquemas imagéticos são “abstratos” no sentindo de que são padrões 

esquemáticos, mas são ‘não-abstratos’ no sentido de serem corporificados 
13

. Isso 

significa dizer que Esquemas-I surgem na padronização de experiências físicas 

(corporificadas), apesar de existirem experiências que não surgem “diretamente” de 

experiências físicas, mas das diversas metáforas e entidades como, por exemplo, amor 

sociedade, bem, mal, vida, morte etc. (Cf. SANTOS, 2011). 

Consoante Narayanan (1997), Esquemas-X são modelos dinâmicos de 

representações motivadas por sistemas perceptuais e de movimento. Em seu trabalho, 

ele descreve que as mesmas representações utilizadas para a execução e para a 
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 Fragmento extraído de http://cognicaoelinguagem.wordpress.com//?s=esquemas+abstratos, em 

14/09/2012, às 20:00. 

http://cognicaoelinguagem.wordpress.com/?s=esquemas+abstratos


 

 

 

 

percepção de ações são ativadas durante o processo de compreensão de ações em 

sentenças, como podemos verificar em (10): 

 

(10)  Então Maanape ficou com muito medo e jogou, truque! O herói no 

chão. Foi assim que Maanape com Piaimã inventaram o jogo sublime 

do truco. (Andrade, 2007, p. 56). 

 

Durante o processo de compreensão de (10), acionamos as mesmas 

representações de percepção e execução do ato de jogar descrito na sentença. 

Inicialmente poderíamos inferir o que levou Maanape a “jogar” o herói no chão.  

As pistas nos guiam para um suposto “medo”, mas um medo que não é 

descrito. A pista linguística “jogar” nos conduz a simular a execução dessa ação, com 

ela ativamos nossas percepções sensório-motoras para a emergência de um modelo de 

situação da cena descrita. O “jogar” descrito em (10) parece não ser o mesmo que 

“lançar”, “arremessar”, “atirar”, palavras alternativas, ou até mesmo, “empurrar” e 

“derrubar”. Todavia, qualquer pista utilizada talvez desencadeasse em nossa mente 

outro tipo de percepção e, consequentemente, um determinado tipo de simulação. A 

esse processo, denominamos “refinamento da simulação”. Contudo, pensemos no ato de 

“jogar” em tela. Imaginemos os mecanismos sensoriais que ativamos no momento da 

leitura: mesmo assumindo a terceira ou a primeira pessoa na narrativa, acabamos por 

simular uma sequência de ações que envolvem uma posição inicial, a força empregada, 

o espaço, o tempo e a posição final dos protagonistas envolvidos. 

Simular ações, durante o processo de compreensão de narrativas, parece estar 

na base do processo de configuração de imagens mentais. Nesse sentido, virtualmente 

construímos imagens e executamos ações utilizando as mesmas redes neurais utilizadas 

quando de fato executamos ações. Além de um aparato sensório-motor complexo, a 

compreensão da narrativa em (10) envolve modelos mentais baseados em experiências 

adquiridas anteriormente, Esquemas-I, Esquemas-X e frames. 

A integração de Esquemas e Frames parece favorecer a constituição de 

modelos mentais de acordo com as situações narradas. De acordo com Zwaan (2005), os 

elementos linguísticos em uma sentença são vistos como um conjunto de sinais que 

ativam e combinam traços experienciais durante a Simulação Mental dos eventos 

descritos. 



 

 

 

 

Ainda de acordo com Zwaan et al (1995), compreender uma história é gerar 

novas experiências ao se fazer uso de conhecimentos prévios. As perspectivas que 

focalizam a produção parecem nos revelar como os eventos estão relacionados entre si, 

mas não como esses eventos configuram as nossas experiências sensório-motoras. 

Segundo Duque e Costa (2012), a nossa percepção da realidade é influenciada pela 

constante manipulação das pistas linguísticas presentes em um texto. Para Gibbs (2005), 

nossas experiências perceptuais e motoras não só acionam os sentidos que armazenamos 

na mente, mas constroem significados. Conforme Duque (2011, p. 2), constructos 

linguísticos acionam traços referenciais por meio de “memórias de experiências 

perceptuais recorrentes”.  

De acordo com Duque (2011), uma análise focada na construção linguística 

consiste em unir os significados acionados por palavras, morfemas e construções 

frasais. Esses elementos se organizam não só do ponto de vista formal (como a ordem 

particular de uma frase), mas também em um arranjo semântico específico. Os 

requisitos das subcategorizações semânticas acionadas por um verbo, por exemplo, 

devem ser satisfeitos por elementos que representam o agente, o paciente e assim por 

diante. O resultado desse processo de análise revela uma especificação semântica que 

define uma simulação a ser executada. A seguir, discutiremos como os Modelos de 

Situação e a Simulação Mental são relevantes para a compreensão de textos. 



 

 

 

 

2.1 Modelos de Situação 

 

Parece-nos ser evidente, hoje, que a compreensão da linguagem envolve a 

emergência de uma representação mental de eventos descritos. Conforme essa hipótese, 

durante a leitura de textos leitores processam as informações através da recuperação de 

memórias das situações descritas, mas nem sempre foi assim. De acordo com Zwaan 

(1998), no início da década de 1980 psicólogos cognitivistas viam o texto como uma 

construção e recuperação mental do texto em si, em detrimento da situação descrita. 

Segundo Garnham e Oakhill (1996), as pesquisas sobre compreensão de texto, em certa 

medida, têm falhado em suas análises sobre o que venha a ser o significado na 

compreensão de textos. Os trabalhos de Johnson-Laird (1983) e van Dijk e Kintsch 

(1983) redefiniram o modo de compreender a linguagem quando passaram a focar a 

representação mental de verbos descrevendo situações. Essas representaçõoes foram 

chamadas por eles, respectivamente, de modelos mentais e modelos situacionais. De 

acordo com Zwaan e Radvansky (1998, p.162), esses autores não mudaram a noção de 

representação mental do texto, mas assumiram que o leitor constrói uma representação 

mental da situação descrita.  

Para esses autores, mais do que meras representações sintáticas e semânticas, a 

compreensão da linguagem envolve a representação mental das situações descritas. Eles 

afirmam que, já em 1972, antes da cunhagem dos termos Modelos Mentais e Modelos 

de Situação, pesquisas como as de Bransford, Barclay e Franks (1972) demonstraram 

empiricamente que leitores criam Modelos de Situação por meio do estado de coisas 

descritas. Os autores demonstram isso através de um estudo envolvendo o layout de 

espaços físicos evocado por frases (adaptadas de ZWAAN e RADVANSKY, 1998) 

como as que seguem: 

 

(11) a) Três tartarugas repousavam sobre um tronco flutuante, e um peixe 

nadou por baixo deles
14

.  

 

b) Três tartarugas repousavam sobre um tronco flutuante, e um peixe 

nadou por baixo dele
15

. 
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 Three turtles rested on a floating log, and a fish swam beneath them. (Tradução nossa) 

15
 Three turtles rested on a floating log, and a fish swam beneath it. (Tradução nossa) 



 

 

 

 

(12) a) Três tartarugas descansavam ao lado de um tronco flutuante, e um 

peixe nadava por baixo delas
16

. 

 

b) Três tartarugas descansavam ao lado de um tronco flutuante, e um 

peixe nadou embaixo dele
17

.  

 

Segundo Bransford et al (1972, apud cit. ZWAAN e RANDVASKY, 1998, p. 

2), as sentenças (11) “a” e (11) “b” descrevem essencialmente a mesma situação: as 

tartarugas estão em cima do tronco e o tronco está acima do peixe.  

As sentenças (12) “a” e (12) “b”, no entanto, descrevem situações diferentes: 

de acordo com (12) “a”, os peixes estão sob as tartarugas, mas não o tronco; em (12) 

“b”, os peixes estão embaixo do tronco, mas não sob as tartarugas.  

Assim, (11) “a” e (11) “b” são mais propensos a serem confundidos porque 

descrevem a mesma situação. O mesmo não ocorre em (12) “a” e (12) “b”. Essas 

sentenças são menos propensos a serem confundidos, durante o processo de 

compreensão, porque descrevem situações diferentes.  

De acordo com Zwaan e Radvansky (1998, p. 163), as descobertas de 

Bransford et al. (1972) só podem ser explicadas se assumirmos que leitores criaram 

Modelos de Situação do estado de coisas descritos. Tais modelos seriam armazenados 

na memória do compreendedor, em decorrência de experiências socioculturais 

anteriores. São essas experiências que permitem a tomada de decisão quando o leitor se 

encontra diante de situações ambíguas ou incongruentes. 

Outras pesquisas têm revelado que o processo de abstração (esquematização) 

resulta da ressonância das experiências corpóreas, ativadas por pistas línguísticas, cujos 

traços referenciais e inferênciais são processados automaticamente pelo compreendedor. 

Análises de protocolos do tipo think aloud
18

 confirmam que muitos leitores geram mais 

inferências que associações elaborativas, predizíveis em histórias simples (TRABASSO 

& MAGLIANO, 1996) e contos literários (ZWAAN & BROWN, 1996).  

Psicólogos interessados no estudo do discurso têm desenvolvido testes que 

predizem quais tipos de inferências são geradas on-line durante o processamento 

discursivo (GRAESSER & BOWER, 1990; GRAESSER et al., 1994; MCKOON & 
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 Three turtles rested beside a floating log, and a fish swam beneath them (Tradução nossa). 

17
 Three turtles rested beside a floating log, and a fish swam beneath it (Tradução nossa). 

18
 Think aloud (pensar em voz alta) é um método de pesquisa que consiste na verificação do 

processamento mental de um  indivíduo enquanto lê e interpreta ao mesmo tempo, exteriorizando em voz  

alta tudo o que passa pela sua cabeça durante a leitura (ERICSSON e SIMON,1987). 



 

 

 

 

RATCLIFF, 1992). Segundo esses autores, ao ler um texto, uma pessoa adulta gera 

inferências baseadas em conhecimentos prévios. Essas inferências são monitoradas com 

base nos seguintes aspectos:  

 

1. os objetivos do protagonista, 

2. os planos motivadores das ações,  

3. as crenças do leitor,  

4. as propriedades dos objetos envolvidos na história,  

5. o contexto e,  

6. as reações emotivas do leitor.  

 

Contudo, segundo Graesser et al. (1997, p. 181), quando um leitor adulto faz 

uma simples leitura de um texto que contém duas ações sucessivas, cinco classes de 

inferências podem ser monitoradas por ele, a partir da segunda sentença: 

 

1. Objetivo superordenado, indicador do motivo gerador da ação
19

; 

2. Objetivo subordinado, que indica a ação desenvolvida na história
20

; 

3. O antecedente causal
21

; 

4. A consequência causal
22

 e; 

5. A propriedade estática dos elementos envolvidos
23

. 

 

Tomemos como exemplo as seguintes sentenças, adaptadas de Grasser et al 

(1997, p. 181): O dragão aprisionou a garota. Um herói veio e combateu o dragão
24

. A 

partir da segunda sentença, podemos inferir qual a motivação para o herói combater o 

dragão. Nesse caso,  

1. o objetivo superordenado seria o herói queria resgatar a princesa;  

2. o objetivo subordinado o herói arremessou uma lança contra o dragão;  

3. o antecedente causal a princesa estava assustada quando foi capturada 

pelo dragão;  

4. as consequências causais o herói venceu o dragão e casou com a princesa;  

5. a propriedade estática o dragão é maior que o herói. 
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  Superordinate goal – motive (Tradução nossa). 
20

  Subordinate goal or action. (Tradução nossa). 
21

  Causal antecedent. (Tradução nossa). 
22

  Causal consequence. (Tradução nossa). 
23

  Static property. (Tradução nossa). 

 
24

  The dragon was dragging off the girl. A hero came and fought the dragon. (Tradução nossa) 



 

 

 

 

Pesquisas desenvolvidas com nomeação de palavras e decisões lexicais de 

latências
25

, em contextos não relatados e em contextos inferidos, confirmam que 

leitores são mais suscetíveis a gerar objetivos superordenados do que objetivos 

subordinados; e antecedentes causais a consequências causais. (GRASSER et al., 1997, 

p 182).  

Segundo Zwaan et al. (1995), compreendedores atribuem sentido ao texto a 

partir dos eventos descritos e não pela soma dos significados acionados pelas palavras 

em sentenças. Compreender um texto, portanto, equivale a construir representações 

coerentes do mundo. Essas representações são denominadas Modelos de Situação. 

Segundo Duque (2012, p. 07), há um suporte empírico para a afirmação de que 

leitores constroem Modelos de Situação. Esses modelos influenciam diretamente o 

processo de compreensão dos leitores, uma vez que parecem estar em consonância com 

os Centros Dêiticos
26

 (DUQUE e COSTA, 2012), ou seja, estão ancorados em 

PESSOAS (protagonistas, por exemplo) e sua relação com os objetos ao seu redor; 

LUGARES; TEMPOS específicos; OBJETIVOS e causalidades. 

Ao compreenderem enunciados, os leitores realizam inferências sobre os 

protagonistas, sua relação com objetos e, até mesmo, sobre estados emocionais das 

personagens, como podemos verificar em (13): 

 

(13)  (...) “Terminada a função, a companheira de Macunaíma, toda 

enfeitada ainda, tirou do colar uma muiraquitã famosa, deu-a pro 

companheiro e subiu pro céu por um cipó”. (ANDRADE, 2007, p. 

35).  

Os elementos linguísticos em (13) parecem nos conduzir para a configuração 

de um modelo de situação típico de jura amorosa ou de pacto matrimonial. O 

conhecimento do compreendedor acerca do layout de um cenário descrito torna-se 

importante porque, com base nesse conhecimento, ele aciona, infere e ajusta suas 

representações mentais de acordo com a locação e os objetivos do protagonista. Nessa 

passagem, podemos inferir em primeiro lugar a ideia de posse e a transferência dessa 

                                                 
25

  s.f. Estado do que se acha encoberto, incógnito, não manifesto. Em psicologia é o lapso de tempo entre 

o estímulo e a reação do indivíduo. (Fonte: http://www.dicio.com.br/latencia/, acessado em 02/06/2012). 
26

 Conforme Duque e Costa (2012), um Centro Dêitico é um constructo cognitivo que o leitor monitora, 

durante o processo de compreensão de textos, a partir de um QUEM, um ONDE e um QUANDO de 

narrativas. 

http://www.dicio.com.br/latencia/


 

 

 

 

posse: “X faz com que Y receba Z” (Cf.: GOLDBERG, 1995). Em (13), poderíamos 

abstrair também a existência de uma relação afetiva entre as personagens a partir 

daquilo que conhecemos como juras de amor, marcadas pelo uso de adornos, alianças, 

enfeites etc. Nesse caso, o objeto seria o colar e a muiraquitã que parecem transmitir a 

ideia de união entre o casal.  

Outro elemento que contribui para o processamento da compreensão é o espaço 

temporal em que uma narrativa se desenvolve. As ações narradas em um intervalo de 

tempo não exige uma descrição cronológica de todos os eventos apontados, porque o 

que está em jogo é a focalização revelada pelos sintagmas temporais e espaciais, 

vejamos o exemplo (14): 

 

(14) No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. 

Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em 

que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricoera, 

que a índia, Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que 

chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. 

De primeiro: passou mais de seis anos não falando. Sio incitavam a 

falar exclamava: If — Ai! que preguiça! . . e não dizia mais nada. 

Ficava no canto da maloca, trepado no jirau de paxiúba, espiando o 

trabalho dos outros e principalmente os dois manos que tinha, 

Maanape já velhinho e Jiguê na força de homem. (ANDRADE, 

2007, p. 13) 

 

Em (14), depreende-se que a noção de tempo é acionada através das expressões 

linguísticas: “já na meninice”, “passou mais de seis anos”, “Maanape, já velhinho”, 

“Jiguê na força de homem”. Verificamos assim que a narrativa se sustenta na sequência 

dos eventos narrados em uma ordem cronológica, mas sem que aja, necessariamente, 

uma descrição dos eventos naquele espaço de tempo, pois elas são inferidas pelo leitor 

através das pistas linguísticas e dos Modelos de Situação. Em (14), podemos inferir, 

então, que a focalização está nos acontecimentos ocorridos na infância, na juventude e 

na velhice dos protagonistas. A maneira como esses acontecimentos são descritos é de 

fácil assimilação, porque em nossa vida cotidiana os eventos ocorrem em fluxo 

contínuo, ou seja, antes que algo aconteça, outro terá que ocorrer: antes de andar, um 

bebê engatinha; antes da adolescência, vive-se a infância e antes da velhice, a juventude.  

De acordo com Zwaan (1999), alguns textos podem não obedecer a uma 

sequência cronológica e isso, de fato, pode influenciar no processo de compreensão, 



 

 

 

 

ocasionando lapsos de tempo no processamento da situação descrita. Há evidências para 

o fato de que leitores demoram mais a processar sentenças que começam com a 

expressão “antes que (de)” do que expressões iniciadas com “depois que (de)” (Cf.: 

MÜNTE, SCHILTZ e KUTAS, 1998, HOEKS, STOWE e WUNDERINK, 2004; 

ZWAAN e RADVANSKY, 1998). Testes para extração de potenciais cerebrais 

relacionados a eventos – Event-Related brain potencial (ERP), realizados por Münte, 

Schiltz e Kutas (1998) indicam que essa diferença é substancial e está localizada, 

principalmente, na parte anterior esquerda do cérebro.  

Os exemplos a seguir são instanciações de um mesmo episódio da obra 

Macunaíma, de Mario de Andrade. Elas descrevem, basicamente, as mesmas ações, 

porém em uma ordem temporal diferente:  

 
(15)  A companheira não trabalhara nada. Jiguê ficou fulo e antes de catar 

os carrapatos bateu nela muito. Mas Sofará aguentou a coça com 

paciência. (ANDRADE, 1928, p. 6).
27

 

 

(16) (...) a companheira não trabalhara nada. Jiguê enquizilou e depois de 

catar os carrapatos deu nela muito. Mas Sofará aguentou a sova sem 

falar um isto. (ANDRADE, 2007, p. 14). 

 

De acordo com Zwaan (1999), se construímos um modelo de situação para os 

eventos descritos, a sentença em (15) necessitaria de maior esforço cognitivo que a 

sentença em (16). Em (15) o evento “antes de catar os carrapatos” é narrado antes de 

“bateu nela muito”, apesar de ser a última ação evidenciada. O mesmo não acontece em 

(16), cujo evento é apresentado em uma ordem cronológica de eventos.  

Pesquisas em neurolinguística, com medição N400 e fMRI
28

, tais como as de 

França (2005) demonstram que quando um leitor é exposto a uma incongruência 

semântica, relacionada a concatenações do tipo verbo-complemento como “comer 

sandália”, “vestir prego” e “limpar medo”, por exemplo, há um aumento na atividade 

elétrica cerebral que pode ser percebido no córtex numa velocidade de 400 ms 

(milissegundos) após o estímulo auditivo ou visual (FRANÇA, 2005, p. 22). Esse 
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 ANDRADE, Mário. Macunaíma. In Baú Literário. Disponível em: 

http://download.baixatudo.globo.com/docs/Macunaima.pdf. Acesso em: 25 Abr 2011, às 14h35min. 

28
 N400: assinatura elétrica de incongruência semântica’ (N de negativo e 400 de 400 milésimos de 

segundos) – fMRI: ressonância magnética funcional (FRANÇA, 2005, p. 22). 

http://download.baixatudo.globo.com/docs/Macunaima.pdf


 

 

 

 

estudo nos traz evidências empíricas de que determinadas pistas linguísticas levam o 

compreendedor a um maior esforço cognitivo durante o processamento de textos. 

Outro dado importante, conforme Zwaan (1999), é a relação entre os objetivos 

e as causalidades. Ao inferirmos objetivos, inferimos causalidade e é devido a esses 

elementos que somos capazes de predizer as ações futuras das personagens.  

Quando interagimos com o ambiente e as personagens, tendemos a interpretar 

sequências de eventos como sequências causais. Segundo Duque (2011), o objetivo de 

um modelo de compreensão do discurso seria o de apreender a maneira como um texto 

é representado na memória e como essas representações são cognitivamente 

reproduzidas na mente do compreendedor. Durante a leitura de um texto, dois 

processos, no mínimo, estão envolvidos: um textbase (base-texto) e um modelo de 

situação (GRAESSER, MILLIS e ZWAAN, 1997, apud DUQUE, 2011).  

Segundo Graesser et al. (1997, pp 167-169), um textbase é a representação 

semântica explícita em um texto. Normalmente, é onde se encontram as proposições 

(tema + argumentos). De acordo com esses autores, o textbase também inclui um 

pequeno número de inferências que são necessárias para estabelecer a coerência interna 

do texto, representada por um conjunto estruturado de proposições. Em um textbase, as 

proposições se referem ao estado, às ações e aos eventos descritos, podendo ter um 

valor de verdade no que diz respeito a um mundo real ou imaginário (GRAESSER; 

MILES; ZWANN, 1997, p. 169). Assim, cada proposição contém um predicado, um 

verbo principal, adjuntos nominais e um ou mais argumentos, por exemplo. Nesse 

sentido, cada argumento tem um papel funcional, como agente, objeto, paciente, ou 

localização (idem, p. 169). 

Segundo Zwaan (2008), as teorias sobre modelo de situação podem dar conta 

da integração das informações entre sentenças e das representações dos eventos 

descritos no texto, mas é a teoria da Simulação Mental que garante a estrutura interna 

dessas representações. A seguir discutiremos como a Simulação Mental está envolvida 

no processo de compreensão da linguagem.  

 



 

 

 

 

2.2. Simulação Mental na compreensão da linguagem 

 

Pesquisas relacionadas ao processo de compreensão de textos demonstram que 

nesse processo está envolvida a emergência de representações mentais. Segundo 

Tanenhaus e Trueswell (1995), representações mentais envolvem conhecimentos 

linguísticos específicos de palavras, conhecimentos prévios e pragmáticos, ou seja, 

quando nos deparamos com uma sentença, buscamos reconhecer os sintagmas 

envolvidos, procurando determinar as relações sintáticas e semânticas existentes entre 

eles e como essas sentenças são construídas; além de estabelecer uma interpretação 

contextual, de modo que esse conjunto de elementos gere um modelo mental da 

situação relatada. Alguns autores acreditam que na base do processo da compreensão 

linguística está uma Simulação Mental, nos conduzindo a criar imagens que se revelam 

no momento em que as coisas são descritas.  

Segundo Barsalou (1999), a Simulação Mental é um processo relevante para a 

compreensão de narrativas. Ele postula que há evidências suficientes para acreditarmos 

que, durante a leitura de uma narrativa, simulamos as ações das personagens envolvidas 

em uma trama. Isso pode ser percebido durante a leitura de um texto de ficção, quando 

nos envolvemos psicologicamente com a história, criando expectativas e construindo 

probabilidades para ações que provavelmente aconteceram (ou acontecerão). 

Assumimos a perspectiva das personagens e passamos a simular os eventos à medida 

que eles são descritos. Ficamos felizes quando percebemos ações positivas, 

preocupamo-nos quando as personagens estão em perigo, sentimos tristeza e nos 

emocionamos quando graves infortúnios acontecem com os protagonistas. Isso ocorre 

devido ao acionamento de representações em nossa mente por via das pistas linguísticas 

que compõem a história.  

Segundo Duque (2011), durante a compreensão de um texto, referentes são 

acionados. Essa ativação pode projetar novas ações a serem executadas por intermédio 

dos elementos lexicais seguintes, contribuindo para a formação de representaçõs na 

nossa mente durante o processo de leitura de uma história, por exemplo. Nesse caso, a 

Simulação Mental compreende o resgate de modelos mentais criados pela 

experienciação e por nossa relação com o mundo.  



 

 

 

 

De acordo com Duque e Costa (2012), há três suposições básicas para 

percepção, configuração e compreensão da linguagem envolvendo a experiênciação 

humana: a primeira está inserida num domínio cultural (e particular) de pensamento e 

significados; a segunda consiste em uma configuração criada pelo compreendedor, a 

partir da interação entre a organização de esquemas cognitivos dos indivíduos e o 

impacto do Umwelt, do Mitwelt e o Eingenwelt
29

 sobre os dispositivos humanos de 

percepção; a terceira experiência humana implica no uso de projeções metafóricas e 

metonímicas, que interligam experiências semelhantes, avaliando instâncias 

composicionais relativas à frequência de uso, criadas sócio-culturalmente. 

Segundo Bergen e Wheeler (2005) nossas experiências no mundo podem ser de 

base perceptual ou motora. A perceptual diz respeito a um conjunto de experiências que 

são adquiridas ao longo de nossas vidas e são acionadas quando determinadas ações que 

realizamos possuem referentes de mesma natureza ou categoria. Por exemplo: quando 

nos deparamos com uma cena experienciada anteriormente, quer seja ativa ou 

passivamente, como a cena de uma ambulância, com os faroletes acesos,  estacionada na 

porta de uma residência,tendemos a interpretrá-la conforme nosso conhecimento 

empírico sobre o que representa uma ambulância, ou seja, passamos a reproduzir, em 

nossa mente, o que possivelmente estaria acontecendo, o que aconteceu ou acontecerá 

em seguida. Em outras situações, ao escutar a previsão do tempo na rádio, por exemplo, 

até traçamos mentalmente um novo roteiro de saída para o trabalho, propondo uma 

reconfiguração para um  frame ativado, resultando em outra cena ou na composição de 

um modelo de situação específico. 

 Tal aparato cognitivo torna-se de grande utilidade para a espécie humana, 

porque pode nos alertar sobre eventuais perigos, levando-nos a perceber os prováveis 

movimentos que posteriormente serão realizados. Quando presenciamos uma partida de 

futebol, por exemplo, criamos expectativas antes, durante e após o jogo; quando 

fazemos previsões sobre o futuro estamos tomando como base experiências anteriores; 

quando avistamos nuvens escuras no céu, inferimos sobre eventual chuva; quando 
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 Os welts estão relacionados às dimensões físicas, sociais e psicológicas dos seres vivos, em geral, e as 

relações sociais e afetivas do ser humano, em particular. Nesse sentido, o umwelt está associado à relação 

do sujeito com o meio ambiente; o mitwelt às relações sócio-culturais e o eingenwelt às experiências 

pessoais. (Binswanger, 1963; Yalom, 1980; van Deurzen, 1984). 



 

 

 

 

presenciamos alguém que dirige bêbado, inferimos sobre um possível acidente; o choro 

de um bebê pode ser interpretado como sinal de fome ou mal-estar. 

Eventos e ações podem ser ativados por meio de palavras, de imagens ou da 

combinação de ambas. Esses elementos influenciam na leitura de um texto, podendo 

gerar diferentes significações. Tomemos como exemplo a imagem de um martelo. A 

depender do grau de conhecimento que temos sobre o que seja esse objeto e em que tipo 

de trabalho é utilizado, o instrumento pode ser associado a uma ferramenta de trabalho, 

a um elemento que simboliza a luta de classes ou a uma arma, como aquela empunhada 

pela personagem de ficção Thor. Em Macunaíma, a “muiraquitã”, suposto objeto 

mágico, é a motivação para a aventura do protagonista na cidade de São Paulo. Esse 

objeto, segundo a crença indígena, representa a união, o amor e o poder. Portanto, a 

categorização tem um papel importante nesse processo, porque ela tende a monitorar 

como, quando e onde utilizamos determinadas palavras.  

De acordo com Narayanan (1997), uma representação mental se constrói, 

também, por intermédio de simulações motoras necessárias, resultando em estados 

emocionais como aborrecimento, euforia, surpresa, frustração etc. Tal fato é 

comprovado pelos resultados de pesquisas segundo as quais a antecipação seria um 

mecanismo importante do controle neuromotor. As investigações acerca da ação motora 

demonstram que o sistema nervoso central dispõe de um mecanismo denominado 

forward model (modelo de antecipação) que usa os sinais de cópia de um sinal 

eferente
30

 para predizer ações motoras (DUQUE, 2012, p. 6).  

As antecipações de ações motoras puderam ser confirmadas por meio de 

experimentos que visavam verificar a fixação dos olhos do observador quando 

visualizava uma ação que envolvia um empilhamento de blocos (GALLESE et al, 

2003). Durante essa tarefa, comprovou-se que havia um padrão na sequência de fixação 

dos olhos do observador espelhando as ações do executor na tentativa de antecipar os 

procedimentos de empilhar os blocos. Podemos perceber ações semelhantes durante um 

jogo de futebol, em que torcedores simulam chutes durante uma partida, de modo a 

antecipar as ações do jogador e a execução do chute. Dessa forma, simulações 
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 Sinal eferente é um transmissor neural que envia um sinal de saída do sistema nervoso para o órgão 

efetor (músculo). Os neurônios responsáveis pelo envio de tais transmissores são chamados de  

motoneurônios ou neurônios motores.  



 

 

 

 

perceptuais e motoras podem configurar inferências através de sistemas perceptuais 

simbólicos e sensoriomotores. 

 



 

 

 

 

2.2.1. Sistemas Perceptuais Simbólicos 

 

A abordagem cognitivista clássica tem suas raízes na dicotomia cartesiana 

mente/corpo. Para Descartes (1984, apud GIBBS, 2006), mente e corpo seriam coisas 

distintas: a mente seria superior ao corpo. A frase clássica de descartes, “penso, logo 

existo”, revela como este filósofo dava destaque ao essencialismo da natureza humana: 

se existimos é porque pensamos; e tudo que existe não passa de uma representação 

criada na mente.  

Para os seguidores dessa hipótese, a mente seria racional e o corpo, por ser 

substância, irracional. A fragilidade dessa visão surgiu quando foi proposta a criação de 

um modelo computacional da mente, desenvolvido para implementação de uma 

Inteligência Artificial na década de 1970. Essa pesquisa tentou simular, na máquina 

digital, um comportamento inteligente a partir de operações realizadas, levando-se em 

conta formas físicas de símbolos. O problema foi justamente esse: a forma física dos 

símbolos, que o computador modelava, não tinha acesso ao valor semântico de certas 

palavras ou sentenças, configurando assim, um fator complicador para o 

desenvolvimento do projeto, porque a sintaxe utilizada por esses programas é realizada 

paralelamente à semântica. Até hoje esse problema persiste, mesmo em programas 

simples de tradução linguística, o que tem criado a necessidade de outros recursos para 

melhor representação de ações e/ou narrativas relatadas.  

Por outro lado, as línguas naturais não espelham a semântica da mesma forma 

que nos programas de computador. De acordo com Macedo (2008), numa visão 

simbólica de cognição, a mente se organizaria em módulos autônomos e o 

processamento mental ocorreria de maneira linear e sequencial.Para a autora, as pessoas 

não se limitam à sintaxe durante o processamento e compreensão da linguagem. 

Subjacente a isso, existiriam outros fatores como intecionalidades, crenças, propósitos 

etc. É o Sistema Perceptual Humano (SPH) que nos permite fazer a conexão entre o 

mundo físico e o mundo mental. 

 Entendemos por sistemas perceptuais um conjunto de informações 

organizadas no cérebro, por meio da relação entre as atividades corporais e cerebrais. 

De acordo com Duque (no prelo), nem todas as abordagens linguísticas compartilham 

dessa hipótese. Algumas das várias correntes que alicerçam os estudos da linguagem 



 

 

 

 

defendem que o significado é capturado por símbolos abstratos e flutuantes. Os 

seguidores dessas vertentes defendem que há uma língua interna (I-language) na mente, 

composta de símbolos inatos, independente de outras funções cognitivas (Cf. 

CHOMSKY, 1975; FODOR, 1983). Dessa forma, acredita-se que os símbolos 

espelham, de maneira necessária e suficente, o mundo através de algumas relações 

representacionais, constituindo assim uma visão amodal de linguagem. Esse modelo de 

llinguagem pode ser caracterizado pelas abordagens formalistas no estudo estudo da 

linguagem. 

Uma linguagem amodal não mantém relação com o aparato sensório-motor 

humano, ou seja, é desvinculada de mecanismos de controle motor. Nesse sentido, se a 

linguagem é uma representação amodal do nosso entorno, toda vez que lemos, ouvimos 

ou presenciamos algo ativamos um símbolo que nos orienta na execução de uma tarefa. 

Tal símbolo codificaria o significado essencial de uma palavra. A palavra “lançar”, em 

uma partida de basquetebol, por exemplo, ativa diversos sentidos e mecanismos como 

visão, força imprimida, noção espaço-temporal, formato e peso do objeto a ser lançado 

etc. Nesse caso, como o compreendedor perceberia o momento certo ou ideal para 

arremessar a bola na “cesta”? Assim, conforme a visão amodal, de acordo com Duque 

(no prelo), seria impossível perceber o momento certo de se executar uma ação.  

Além disso, caso a linguagem fosse amodal, as palavras não apresentariam um 

caráter polissêmico, o que levaria à ampliação do número de itens lexicais no nosso 

repertório linguístico. Assim, associações metafóricas, neologismos e inferências 

poderiam não existir e a quantidade de palavras criadas a todo o momento, para nos 

referirmos a algo poderia sobrecarregar o hardware do cérebro humano. 

Sabemos, entretanto, que áreas específicas do cérebro são responsáveis pelo 

desenvolvimento de determinadas atividades, contudo não significa dizer que há nessas 

áreas um módulo autônomo que nos forneça tudo a priori.  

Podemos verificar, na figura 9 (nove), como determinadas áreas, no cérebro, 

influenciam a aquisição e a produção da linguagem: 



 

 

 

 

 
Figura 9: áreas onde as diversas atividades cerebrais são desenvolvidas
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Admitimos a possibilidade de identificar um sistema perceptual simbólico, mas 

defendemos que isso é construído através da nossa capacidade sensório-motora, fruto de 

nossas experiencias corporificadas pessoais e socioculturais. A criação de símbolos é 

uma capacidade cognitiva humana. A nossa habilidade para criar e manipular símbolos 

não é "isolada" e não pode existir de forma autônoma, tendo em vista que somos seres 

interativos em um ambiente natural.  

Os símbolos precisam de um suporte que é fornecido pelas nossas capacidades 

probabilísticas, perceptuais e motoras. Nesse sentido, de acordo com Barsalou (2008, p. 

617), a cognição se fundamenta em simulações modais, em estados corporais de ação e 

em cognição situada subjacentes, contrariando a visão tradicional de que a cognição 

seria modelada por símbolos amodais.  

Para Barsalou (2008), há evidências suficientes que contrariam a hipótese 

simbólica amodal, haja vista as diversas pesquisas comportamentais e neurológicas 

sobre percepção, memória, pensamento, cognição e desenvolvimento da linguagem. 

Veremos a seguir como a simulação perceptual influencia na nossa compreensão de 

mundo.  
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 Imagem extraída de http://pt-br.infomedica.wikia.com/wiki/Dislexia,_a_Cegueira_de_Palavras, 

visitado em 11/09/2012, às. 20:00. 

http://pt-br.infomedica.wikia.com/wiki/Dislexia,_a_Cegueira_de_Palavras


 

 

 

 

2.2.2. Simulação perceptual na compreensão 

 

Segundo Barsalou (1999), a aquisição do conhecimento se baseia em um 

sistema de símbolos perceptuais originados em nossas experiências sensório-motoras a 

partir da infância. Esse sistema conduz as sensações do mundo físico, detectadas pelas 

diversas sensações do corpo, transformando-as em informações e representações 

mentais. As representações mentais são guiadas por um sistema complexo de conexões 

neurais que, em associação com nossas experiências, também são responsáveis pela 

ideia de como configuramos o mundo utilizando recursos processuais probabilísticos e 

de categorização das coisas.  

De acordo com o autor, o sistema de percepção contém dois componentes: uma 

representação neural inconsciente e uma experiência opcional consciente, de entrada 

física. Quando o estado de percepção entra em ação, um subconjunto desse estado é 

extraído por meio da atenção seletiva
32

 e armazenado permanentemente na memória de 

longo prazo, que poderá ser recuperada em situações posteriores.  

Essa memória funciona simbolicamente em conformidade com alguns dos 

vários referentes categorizados no mundo de maneira a formar uma coleção de símbolos 

perceptivos como demonstrado na figura 10. 

 

 

Figura 10: representação do funcionamento de um sistema simbólico perceptual. 
33
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 “capacidade de selecionar um estímulo dentre vários” (DUQUE, no prelo) 
33

 Imagem extraída de http://scienceblogs.com/mixingmemory/2006/07/05/action-and-meaning, em 

11/09/2012. 

http://scienceblogs.com/mixingmemory/2006/07/05/action-and-meaning


 

 

 

 

 

Na figura 10, podemos observar várias maneiras de conceber as categorias 

coleira, cão e osso e representá-las simbólica e categoricamente por meio de códigos 

linguísticos socialmente construídos e retidos na memória.  

A memória é um aparato cognitivo humano responsável por armazernar 

informações que serão utilizadas posteriormente. Quanto a isso, Duque (2012) afirma: 

 

(...) o  processo de organização da memória humana é composto de 

três etapas: codificação, retenção e recuperação. A primeira etapa está 

relacionada ao reconhecimento de padrões, ocorre na memória 

sensório-motora e envolve a associação entre significados a padrões 

sensoriais. Dessa forma, a partir da percepção da realidade pelos 

órgãos sensoriais, retemos, por alguns segundos, a imagem detalhada 

da informação recebida. Essa etapa inicial é responsável, pois, pelo 

processamento da informação sensorial e pela sua codificação. A 

segunda etapa ocorre na Memória de Curto Termo, que recebe as 

informações já codificadas e as retém por um breve intervalo de 

tempo (de segundos a minutos), para que sejam utilizadas, descartadas 

ou mesmo estocadas. A terceira etapa ocorre na Memória de Longo 

Termo, que obtém as informações da Memória de Curto Termo e as 

armazena na forma de padrões abstratos de conhecimento
34

. 

 

Segundo o autor, as três etapas pelas quais a memória é construída definem a 

memória de longo prazo e de curto prazo
35

. Este aparato cognitivo forma subconjuntos 

de estados de percepção e de sistemas sensório-motores que são extraídos e 

armazenados no cérebro resultando em padrões simbólicos. A estrutura interna desses 

símbolos é restrita aos estados de percepção que os produziram de modo a facilitar e 

implementar o acionamento da simulação motora na compreensão e produção de textos. 

                                                                                                                                               
 
34

 Extraído de: http://cognicaoelinguagem.wordpress.com/2012/01/01/memoria/, em 11/09/12. 

35
 Estamos aqui utilizando a expressão memória de longo prazo e memória de curto prazo em vez de 

memória de longo termo e memória de curto termo, respectivamente. 

http://cognicaoelinguagem.wordpress.com/2012/01/01/memoria/


 

 

 

 

2.2.3. Simulação motora na compreensão 

 

O cérebro é o orgão responsável por captar, registrar, armazenar e transmitir 

informações. É composto de um sistema nervoso central e períférico. O Sistema 

Nervoso Central é composto de um córtex cerebral onde pensamento, memória, 

movimentos e linguagem são desenvolvidos. Entender o conceito de simulação, na 

pespectiva da LC, é essencial para compreendermos como os padrões de produção e a 

compreensão da linguagem são formados. 

Segundo Duque e Costa (2012), durante o processo de compreensão da 

linguagem acionamos Padrões Discursivos concebidos a partir das nossas experiências 

sesório-motoras e sociais. Para eles, há uma ampla variedade de relações entre pistas 

linguísticas e expressõoes que são associadas como causa/efeito, parte/todo, 

centro/periferia, conteudo/continente e relacionadas a operações metais de simulação 

que envolve sujeitos e eventos. 

Segundo Lent (2005, p. 210), a somestesia é uma modalidade sensorial que 

permite aos seres humanos e animais receberem informações através de várias partes de 

nosso corpo. Para ele, uma dessas modalidades sensoriais é constituída de quatro 

submodalidades: o tato, a propriocepção, a termossensibilidade e a dor. As tarefas 

realizadas por esse sensores corporais são desenvolvidas por um conjunto de atividades 

neurais, fibras nervosas e sinapses. Esses elementos percebem, traduzem, codificam e 

modificam as informações experienciadas pelo corpo. Nosso sistema nervoso recebe e 

processa continuamente todas as informações sobre posicionamento, movimento, 

textura, forma, temperatura dos objetos que tocamos e até da constituição física e o 

estado dos nossos corpos em relação ao ambiente onde nos encontramos. 

A percepção nos permite diferir ou discorrer sobre um mundo real ou 

imaginário. A percepção auditiva nos permite inferir sobre uma série de eventos 

anteriormente experienciados. Por exemplo, o estouro de alguma coisa a distância pode 

nos levar a enteder que se trata de festejos, perigo, ação policial etc. A percepção visual 

nos permite realizar inferências sobre um aglomerado de pessoas, por exemplo, briga, 

confusão, acidente de trânsito etc.  



 

 

 

 

De acordo com Duque (no prelo), a Simulação Mental não abrange apenas as 

experiências de percepção (visual, auditiva, táctil, olfativa e gustativa), engloba também 

experiências de controle motor e deslocamento. Ao tentarmos imaginar a direção para a 

qual manuseamos um objeto, o formato e a relação que mantemos com ele, criamos uma 

imagem mental processual, como se, de fato, estivéssemos realizando essa ação. 

Estudos realizados em neuroimagem (Cf. ISENBERG et al., 1999; KAN, BARSALOU, 

SOLOMON, MINOR, & THOMPSON-SCHILL, 2003; MARTIN & CHAO, 2001; 

PULVERMULLER, 1999) e atividades motoras (GLENBERG & KASCHAK, 2002), 

demonstram que as mesmas regiões neurais são ativadas e acionadas durante o 

processamento de informações visuais e motoras (STANFIELD & ZWAAN, 2001; 

ZWAAN et al., 2002). A simulação motora envolve um conjunto de procedimentos 

relacionados a Esquemas-X, que são importantes para o estabelecimento das 

especificações semânticas, realizadas durante o processo de compreensão de narrativas.  

As perspectivas apresentadas aqui favoreceram a elaboração de uma bateria de 

testes que forneceram subsídios para a compreensão de como os Esquemas e Frames 

contribuem com os processos de emergência do sentido de narrativas. A seguir 

apresentaremos a metodologia empregada no desenvolvimento e aplicação dos testes. 



 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, descrevemos a metodologia utilizada na pesquisa. Definiremos 

os pressupostos metodológicos que deram suporte ao nosso trabalho, a descrição do 

corpus, a coleta dos dados, os recursos empregados e a delimitação dos instrumentos e 

aparatos envolvidos na pesquisa. Para isso é importante deixar claro que o tipo de 

pesquisa aqui desenvolvida é exploratória, de natureza qualitativa com suporte 

quantitativo e levantamento de dados por métodos experimentais, os quais passarão a 

ser explicados em seguida.  

 

3.1. Pressupostos Metodológicos 

 

Conforme Talmy (2007), os novos estudos sobre o sistema de estruturação 

conceptual nos estudos da linguagem tem sido proveniente de pesquisas recentes da 

linguística cognitiva. Esses estudos têm assentado principalmente em metodologias 

padrão na área da Linguística em geral, como a introspecção aliada a um conjunto de 

análises teóricas.  

Como estávamos interessados no que está implícito no uso da língua e nos 

fenômenos que subjazem à compreensão de textos pelos falantes e ouvintes, em 

situações reais de interação comunicativa, acreditamos que fosse importante adotar uma 

metodologia que levasse em conta não apenas o que está na superfície dos fenômenos 

linguísticos, mas o que está subjacente a esses fenômenos. Desse modo, realizamos um 

conjunto de procedimentos que pudessem nos trazer respostas para nossas predições 

sobre os aspectos da mente corporificada e o acionamento de Esquemas-I e Frames, 

durante a compreensão de narrativas ficcionais. 

De acordo com Flinck, Von Kardorff e Steinke (2000), a pesquisa qualitativa é 

baseada em textos e na coleta de dados para a produção de dados que, nas diferentes 

técnicas analíticas, são interpretados hermeneuticamente. Conforme esses autores, esse 

tipo de pesquisa tem como características gerais a construção da realidade e da 

compreensão, como princípio do conhecimento. Desse modo, o objeto da pesquisa 

qualitativa, segundo eles, estaria fundamentado na descoberta e na construção de 

teorias. Por outro lado, a pesquisa quantitativa seria um modo de se levantar tendências 



 

 

 

 

estatísticas, no que tange à categorização de dados reais e concretos, coletados 

empiricamente e com a finalidade de revelar as atividades cognitivas dos informantes 

durante o processo de compreensão da linguagem. A abordagem qualitativa com suporte 

quantitativo, que buscamos empregar em nossa pesquisa, ancora-se em ferramentas de 

análise e coleta de dados do tipo introspectivo e experimental, respectivamente.  

A metodologia experimental, no interior dos estudos da Linguística Cognitiva 

(LC), consiste em apresentar a um número de indivíduos estímulos ou instruções 

preparadas com o objetivo de abordar um fator cognitivo por meio do monitoramento de 

suas respostas (TALMY, 2007 p. xix). Esse monitoramento pode ser feito por meio de 

testes específicos como recall, summary e teste cloze. Tais experimentos podem ser 

utilizados para complementar as vantagens encontradas em outras metodologias, haja 

vista as limitações apresentadas em outros métodos de pesquisa. Para o autor, a 

vantagem de uma metodologia experimental de pesquisa, em relação à introspectiva, é 

que aquela pode explorar o sistema cognitivo diretamente do informante. Assim, o 

pesquisador pode controlar os estímulos que evocam o comportamento linguístico, 

“perturbando-o” como meio de detectar os aspectos organizacionais da mente de um 

usuário da língua, durante o processo de compreensão.  

A introspecção encontra-se presente em nossa pesquisa desde a elaboração das 

predições aos testes realizados que nos serviram de base para o levantamento de alguns 

dados relacionados à compreensão do falante/ouvinte, durante a compreensão de 

enunciados em textos narrativos. Assim, poderíamos descrever de maneira mais 

consistente nossas descobertas empíricas acerca da linguagem e da cognição humana.  

Ao fazermos uso de uma metodologia introspectiva, complementada com uma 

metodologia de cunho experimental, buscamos o embasamento adequado às teorias 

cognitivistas que ancoram o nosso trabalho, dando-nos o suporte necessário para a 

confirmação das predições levantadas em nossa pesquisa. 

Tradicionalmente, a introspecção tem sido a metodologia de base nos trabalhos 

em linguística cognitiva. Contudo, recentes pesquisas buscam respostas mais precisas 

para a confirmação de suas hipóteses sobre compreensão, produção e armazenamento da 

linguagem. Segundo Gibbs (2007, p. 3), a LC deve se preocupar mais com os métodos 

empíricos, dado o ceticismo de pesquisadores de outros campos de estudos. Contudo, 

enfatiza que apesar de essa área manter uma relação bastante aproximada com áreas 



 

 

 

 

como a psicologia cognitiva, as neurociências e a ciência computacional, os linguistas 

cognitivos não precisam se tornar psicólogos experimentalistas ou cientistas 

computacionais para o seu trabalho e ideias serem vistos como legítimos, pois isso 

implicaria em significativas alterações teóricas (GIBBS, 2007, p. 17). As contribuições 

teóricas entre as ciências mencionadas são legítimas, o que nos levou a optar por uma 

pesquisa exploratória que nos trouxesse subsídios sobre a língua em uso e os processos 

de compreeensão de narrativas, obtidos diretamente de informantes por meio de testes.  

Conforme, Forte (2004), o objetivo da pesquisa exploratória é familiarizar-se 

com um assunto pouco explorado ou em estudo. A finalidade, então é compreender 

melhor um problema e estabelecer prioridades para pesquisas futuras. Assim, 

realizamos testes do tipo off-line, adaptados da psicolinguística como, por exemplo, 

protocolos de recall e summary (VAND DJIK, 1977) e cloze (TAYLOR, 1953). 

Os experimentos off-line são baseados em respostas dadas por indivíduos após 

os mesmos terem lido ou ouvido uma frase ou um texto, isto é, capturam-se reações 

após a leitura/audição dessa frase ou desse texto, no momento em que o processamento 

já foi finalizado (LEITÃO, 2008, p. 223). As aferições obtidas a partir de experimentos 

off-line podem fornecer informações a respeito da interpretação (momento de reflexão) 

de sentenças e enunciados e capturar as reações dos informantes aos estímulos 

linguísticos quando já houve uma integração entre Esquemas-I e Frames.  

Partimos da predição geral de que os informantes, durante o processo de 

compreensão de narrativas ficcionais, utilizariam estratégias cognitivas como Modelos 

de Situação (ZWAAN 1999) e Simulação Mental (BARSALOU, 1999). Isso implicou 

na necessidade de utilização de um texto-estímulo delimitado e adequado aos objetivos 

da pesquisa. Nesse sentido, resolvemos utilizar a obra Macunaíma, de Mário de 

Andrade, como texto motivacional para aplicação de testes do tipo off-line.  

A escolha da obra justifica-se porque queríamos contrapor as pesquisas 

desenvolvidas sobre compreensão de textos que normalmente têm utilizado textoides e 

sentenças específicas, criadas aleatoriamente e direcionadas para os experimentos. Além 

disso, as narrativas ficcionais, constantemente utilizadas como estímulo para os 

experimentos, são prototípicas, com personagens prototípicos, ações prototípicas e 

finais prototípicos. Entendemos, aqui, como narrativas prototípicas aquelas que 

possuem, devido à recorrência de uso, um determinado padrão de configuração de 



 

 

 

 

personagens, ações e eventos, ou seja, há um protagonista e um antagonista 

estereotipados que lutam entre si, por algo (e) ou alguém, cujo final revelará um vilão 

derrotado e um herói salvador, que reestabelecerá a ordem em um reino e que, 

normalmente, casa-se com uma princesa para, juntos, “viverem felizes para sempre”. Na 

obra Macunaíma, contudo, o compreendedor se depara com cenas congruentes e 

incongruentes, quando comparadas às narrativas ficcionais prototípicas. 

Como a LC de base corporificada trabalha com o uso da língua, investigando 

os processos subjacentes a esse uso, foi necessária a utilização de corpus adequado à 

pesquisa. Por isso, levantamos dados de informantes coletados através de testes 

desenvolvidos. Assim, demonstraremos a partir da coleta de fragmentos de corpus 

literário, mencionado anteriormente, e de grupos experimentais, como seria o 

processamento de compreensão da narrativa ficcional. Para isso realizaremos os 

seguintes procedimentos: 

(i) Levantamento de blocos construcionais
36

 a serem utilizados no 

desenvolvimento e aplicação de testes. Esses testes foram criados a partir de excertos 

extraídos da obra Macunaíma, de Mário de Andrade (1928) 
37

. 

(ii) Elaboração do material utilizado e criação de três testes (protocolos de 

recall (para acionamento de Esquemas), summary (para acionamento de 

Frames) e cloze (para verificação das expectativas criadas durante o processo 

de compreensão); 

(iii)  Identificação dos informantes; 

(iv) Aplicação dos testes; 

(v) Categorização e análise dos dados. 

                                                 
36

  Os Blocos Construcionais (BC) consistem, de maneira geral, na formação de um conteúdo conceptual, 

envolvendo elementos linguísticos e extralinguísticos (SANTOS, 2011). Aqui entendemos como BC uma 

cena ou evento completo envolvendo uma personagem e as ações que giram ao seu redor. 

37
  Em nossa pesquisa usamos a edição de 2007, publicada pela AGIR EDITORA LTDA. 



 

 

 

 

3.2. Recursos Empregados e informantes 

 

Os recursos que passaremos a descrever dizem respeito aos dados de 

informantes coletados por meio de testes específicos, estímulos e aparatos empregados. 

Os informantes envolvidos nos testes foram os seguintes: alunos de nível 

superior, matriculados no curso de Letras da UFRN e graduados em psicologia, recursos 

humanos e pedagogia, da Faculdade de Natal (FAL). Cabe esclarecer que a escolha 

destes informantes foi aleatória e que não estávamos interessados em realizar um 

controle de variáveis sociais. Os informantes foram selecionados pela facilidade de 

acesso e pela quantidade substancial de voluntários. Os participantes da FAL foram 

selecionados durante um Congresso Científico.  Na ocasião, um grupo de voluntários 

participou dos testes de recall e summary. Os participantes ouviram falar na obra 

Macunaíma, de Mário de Andrade, mas não haviam lido. Todos eles autorizaram o uso 

das informações e dos dados coletados que passaremos a descrever em seguida. 

Foi selecionado um total de 41(quarenta e um) informantes para o teste de 

recall para verificação do acionamento de Esquemas-I; 34 (trinta e quatro) para o teste 

de summary, para verificação do acionamento de frames e 21 (vinte e um) voluntários 

para o teste cloze. O objetivo era comprovar que, apesar de os componentes dessas 

turmas possuírem conhecimentos específicos, experiências particulares e coletivas, além 

de comportamentos idiossincráticos, o processo cognitivo de compreensão de textos, 

acionados por eles, seriam os mesmos, diferenciando apenas no refinamento das 

respostas fornecidas. Assim sendo, contrapomos a ideia de que conhecimentos 

enciclopédicos são primordiais para compreensão de textos e aventamos que esses 

conhecimentos enciclopédicos são apenas ferramentas de refinamento de sentidos 

acerca de um assunto. 

 



 

 

 

 

3.3. Descrição de instrumentos, estímulos e aparatos.  

 

Para a coleta dos dados, foram aplicados questionários. O objetivo foi verificar 

a recorrência de determinados processos de compreensão durante a leitura de textos 

ficcionais. Esses testes nos serviram de ajuda para tentar entender como os informantes 

atribuem significado ao texto. Partimos da premissa que conhecimentos prévios são 

acionados pelo compreendedor e que experiências mais recentes e particulares podem 

influenciar no processo de compreensão. Além disso, buscamos evidenciar que o 

compreendedor se vale de padrões cognitivos como Esquemas, Frames, Simulação 

Mental e Modelos de Situação para organizar e atribuir significados ao texto lido.  

Para efeito de planejamento, os testes foram divididos em três partes: testes do 

tipo recall e summary, para acionamentos de Esquemas e Frames e teste cloze. Os testes 

do tipo protocolos de recall e de summary são tradicionalmente desenvolvidos com a 

finalidade de obter informações através de resumos e ideias desenvolvidas por 

informantes após a leitura de textos.  

Os Esquemas-I em nossos testes foram representados por meio de ilustrações 

representativas de ORIGEM-CAMINHO-META, CONTÊINER, PARTE-TODO, 

CENTRO-PERIFERIA e LIGAÇÃO.  

Para o teste de acionamento de frames, construímos sentenças que serviriam de 

gatilho para a marcação de uma, entre 4 (quatro) opções. Nesse caso, as pistas 

linguísticas estavam relacionadas a identidades (Ex. Cleópatra, Joana D’Arc. etc.), 

eventos (Ex. reunião, casamento, debate etc.), dependências (Ex. sala, cozinha, 

banheiro), lugares (Ex. casa, praça, estádio, rua etc.), instrumentos e ferramentas (Ex. 

mapa, bússola, búzios etc.), eventos e ações (oferecer, morrer, receber etc.). Para esses 

testes utilizamos, ainda, uma caderneta de campo em que registramos as impressões dos 

participantes após a realização das atividades. A finalidade era a de esclarecer algumas 

das opções escolhidas por ocasião do teste. 

Outro metodo bastante utilizado em pesquisas experimentais é o Teste cloze 

(TAYLOR, 1953). Esse teste consiste em retirar algumas palavras de uma sentença e 

solicitar ao participante que complete as palavras que faltam. Testes do tipo cloze 

exigem a capacidade do informante de compreender o contexto e o vocabulário, a fim 

de identificar as palavras ou o tipo correto de palavras que pertencem às passagens 



 

 

 

 

suprimidas de um texto. Este exercício é normalmente administrado para a avaliação da 

aprendizagem de línguas nativas. Em nossa pesquisa esse teste verifica em que medida 

o leitor constroi sentido a partir de uma sentença incompleta.  

O nosso objetivo, ao optarmos pela utilização de testes, foi buscar evidências 

adicionais que nos desse suporte empírico para o fortalecimento de nossas ideias e 

teorias sobre a LC de base corporificada, verificando em que medida compreendedores 

de textos narrativos utilizam os recursos aventados em noções como Simulação Mental, 

Modelos de Situação, Esquemas-I e frames. Os resultados serão discutidos no capítulo 

4, onde passaremos a descrever cada teste, finalidade e materiais utilizados.  



 

 

 

 

4. O ACIONAMENTO DE ESQUEMAS E FRAMES NO PROCESO DE 

COMPREENSÃO DE NARRATIVAS. 

 

Grandes avanços foram realizados no entendimento acerca dos mecanismos de 

compreensão de textos. Os modelos discutidos nos capítulos 1 e 2 propõem explanações 

de como os compreendedores se utilizam do sistema perceptual e sensório-motor no 

processo de compreensão. No entanto, investigações acerca de como leitores 

compreendem textos são carentes de empiria. Neste capítulo, descreveremos um 

conjunto de 3 (três) testes que exploram a relação entre Esquemas, Frames e a 

compreensão de narrativas. Esses testes foram empregados para aferição do sistema de 

compreensão off-line dos informantes e foram adaptados de Van Dijk (1975) - para 

recall (Teste 1) , summary (Teste 2) e Taylor (1953) – para teste cloze (Teste 3). 

 Em nosso trabalho, esses testes foram desenvolvidos para explorar o papel dos 

Esquemas e dos Frames, mas, também, para demonstrar que esses elementos estão na 

base do processo de compreensão de sentenças. 

Partimos do pressuposto de que leitores se utilizam de Esquemas Imagéticos e 

Frames para atribuir significados às sentenças lidas. Esquemas Imagéticos são 

concebidos por intermédio das nossas experiências sensório-motoras e Frames, pelas 

nossas experiências socioculturais. Esses testes serão descritos a seguir. 

 



 

 

 

 

4.1. Teste I  

4.1.1 Participantes 

 

O teste I (recall) foi utilizado para verificação do acionamento de esquemas 

imagéticos durante o processo de compreensão de narrativas. Participaram desse teste 

41 (quarenta e um) informantes, voluntários, todos falantes nativos do português 

brasileiro – estudantes do curso de letras da UFRN, dos turnos matutino e noturno e 

estudantes graduados dos cursos de psicologia, recursos humanos e pedagogia da 

Faculdade de Natal (FAL). A escolha dos participantes se deveu exclusivamente por 

questões de acessibilidade.  

4.1.2. Material utilizado (Apêndice A) 

 

Um total de 06 sentenças foi utilizado como estímulo para o acionamento dos 

esquemas. Cada sentença possuía 5 (cinco) opções de respostas. Essas opções foram 

fornecidas em forma de ilustrações representativas dos Esquemas OCM, CONTÊINER, 

LIGAÇÃO, CENTRO/ PERIFIERIA e PARTE/TODO. As sentenças foram extraídas da 

obra Macunaíma, de Mário de Andrade (2007), tal qual a apresentada em (17):  

 
(17) O herói depois de muitos gritos por causa do frio da água entrou na 

cova e se lavou inteirinho (ANDRADE, 2007, pp. 49-50). 

 

4.1.3. Procedimentos: 

 

Esse teste permitiu-nos verificar o acionamento de Esquemas durante a leitura 

de alguns episódios da obra Macunaíma. Para isso, foi solicitado aos colaboradores que 

lessem as sentenças. Em seguida, que marcassem uma única opção dentre aquelas 

apresentadas no questionário. As sentenças lidas poderiam guiá-los a acionar os 

seguintes Esquemas-I, representados na figuras 11: 



 

 

 

 

 

 

Figura 11: ilustrações utilizadas nos testes 

Na aplicação desse teste, os informantes não sabiam a que categorias 

esquemáticas pertenciam as figuras, contudo deveriam marcar, entre as opções, apenas 

uma alternativa, de acordo com as ações, eventos e categorias linguísticas inferidos nas 

sentenças.  

4.1.4. Predições 

 

A finalidade desse teste foi verificar qual tipo de Esquema-I os informantes 

acionariam ao lerem os trechos, conforme as pistas linguísticas fornecidas, os eventos 

descritos e as suas concepções de mundo. Acreditávamos que os participantes 

focalizariam as ações descritas, bem como as pistas linguísticas, e as associariam às 

figuras apresentadas, definindo assim, um Esquema-I preponderante. Todas as 

alternativas seguiram a mesma sequência representativa, tal como demonstrado na 

figura 12:  



 

 

 

 

 

Figura 12: ilustrações representativas dos Esquemas-I utilizadas no teste 

 

Nossas predições foram as seguintes: (i) durante o processo de compreensão os 

informantes focalizariam um evento descrito na sentença e uma figura característica 

desse evento; (ii) os informantes apontariam um objeto descrito na sentença e esse 

objeto estaria representado no Esquema-I, predominante nas figuras apresentadas. Isso 

implicaria em conhecimentos prévios. Especificamente, nossas predições eram: 

 

I. Em 1, “O herói depois de muitos gritos por causa do frio da água entrou na 

cova e se lavou inteirinho”, nossa predição era que os informantes focariam a expressão 

“entrou na cova” e, por isso, assinalariam a alternativa “b”;  

II. Em 2, “Macunaíma estava desinfeliz porque perdera a muiraquitã na praia 

do rio”, nossa predição era que, influenciado pela pista linguística “perdera”, os 

informantes apontariam a alternativa “e”. Por outro lado, eles poderiam focalizar a pista 

linguística “muiraquitã” como um objeto de valor sentimental e o associar à figura 

simbólica das alianças, nesse caso, apontariam a alternativa “c”; 



 

 

 

 

III. Em 3, “O herói seguiu de carreira e enfim passou pra outra banda do rio 

Chuí”, nossa predição era a de que os informantes seriam guiados pelas pistas 

linguísticas “seguiu de carreira” e “passou para outra banda” e, por isso, assinalariam a 

opção “a”; 

IV. Em 4, “Vinha trazendo um naco para você”, acreditávamos que os 

informantes seriam guiados pela expressão “vinha trazendo” e a pista linguística “naco”. 

Sendo assim, eles iriam assinalar uma das seguintes alternativas: marcariam a opção 

“a”, se focalizassem a ação de trazer algo, e a alternativa “e”, se focalizassem o 

elemento “naco” como um objeto extraído de algum lugar e que servisse de oferta para 

alguém; 

V. Em 5, “A moça fazia parte dessa tribo de mulheres sozinhas”, nossa 

predição era a de que os informantes seriam motivados pelas pistas linguísticas 

“mulheres sozinhas” e “moça”. Ao associá-las às ilustrações, infeririam que “a moça” 

faria parte de um TODO dentro da tribo das “mulheres sozinhas”, assim, marcariam a 

opção “e”; 

VI. Em 6, “Enterraram o anjinho no centro da taba com muitos cantos, muita 

dança e muito pajuar”, nossa predição era a de que os informantes, guiados pela 

expressão “centro da taba” vislumbrariam a noção de CENTRO/ PERIFERIA e 

apontariam a alternativa “d”. 

 

A seguir apontaremos os resultados desse teste e descreveremos os dados 

coletados em função das nossas predições.  



 

 

 

 

4.1.5. Resultados 

 

Os dados foram quantificados com o intuito de identificarmos possíveis 

regularidades na compreensão das sentenças. Os resultados são apresentados na tabela 

01: 

Tabela 1: percentuais de ocorrências na compreensão das questões do teste 1 

Esquemas 
 

Sigla 
Questões (Q) 

 

Esquemas mais 

recorrentes 

%38 

 

Outros 

Esquemas 

ativados 

% 

CONTÊINER  C 1 38 93 3 7 

OCM  OCM 2 18 45 23 55 

OCM  OCM 3 19 46 22 54 

LIGAÇÃO  L 4 14 34 27 66 

PARTE/TODO  P/T 5 16 39 25 61 

CENTRO/PERIFERIA C/P 6 22 53 19 47 

 

A coluna (1) da tabela mostra os Esquemas representativos das figuras de (1) a 

(6). A coluna (2) está numerada de acordo com as questões proposta no teste. Para cada 

questão, registramos os Esquemas mais recorrentes, revelados na coluna (3), seguido 

dos valores em porcentagem (coluna 4). Os dados foram agrupados em função das 

nossas predições. A coluna (5) registra, em termos quantitativos, outros Esquemas 

ativados pelos informantes, seguidos dos respectivos valores em porcentagens. Esses 

Esquemas serão tratados em uma tabela à parte, tendo em vista que não atenderam às 

nossas expectativas. Os resultados mais recorrentes são visualizados na tabela abaixo: 

 

Tabela 2: síntese dos percentuais obtidos no teste 1 

Q ESQUEMAS 
RESPOSTAS 

PREVISTAS 

RESPOSTAS NÃO 

PREVISTAS 

01 CONTÊINER (38/41) 93% (3/41) 7% 

02 ORIGEM/CAMINHO META (18/41) 45% (23/41) 55% 

03 ORIGEM/CAMINHO META (19/41) 46% (22/41) 54% 

04 LIGAÇÃO (14/41) 34% (27/41) 66% 

05 PARTE/TODO (16/41) 39% (25/41) 61% 

06 CENTRO/PERIFERIA (22/41) 53% (19/41) 47% 

 

                                                 
38

 Os percentuais foram arredondados para a casa decimal mais próxima em todas as tabelas e gráficos. 



 

 

 

 

A tabela 2 apresenta as questões (coluna 1), os esquemas sugeridos (coluna 2), 

as respostas que corroboram nossas expectativas em percentagem (coluna 3) e as 

respostas não previstas, também em percentagem (coluna 4). Como os itens de 02 a 06 

apresentaram uma distribuição equilibrada, houve a necessidade de se apresentar uma 

tabela complementar contendo as alternativas que divergiram de nossas predições. Essas 

alternativas, e os Esquemas correspondentes, estão registrados na tabela 3. 

 

Tabela 3:  percentuais divergentes apresentados na compreensão do teste 1 

Itens Esquemas evidenciados Número de informantes % 

1 
CONTÊINER 38 93% 

PARTE/TODO 2 5% 

 LIGAÇÃO 1 2% 

2 

OCM 18 45% 

PARTE/TODO 10 24% 

LIGAÇÃO 5 12% 

CENTRO/PERIFERIA 5 12% 

CONTÊINER 3 7% 

3 

OCM 19 46% 

CENTRO/PERIFERIA 15 37% 

PARTE-TODO 4 10% 

LIGAÇÃO 2 5% 

CONTÊINER 1 2% 

4 

LIGAÇÃO 14 34% 

PARTE/TODO 10 24% 

OCM 8 20% 

CENTRO/PERIFERIA 7 17% 

CONTÊINER 2 5% 

5 

PARTE/TODO 16 39% 

LIGAÇÃO 13 32% 

CENTRO/PERIFERIA 7 17% 

OCM 3 7% 

CONTÊINER 2 5% 

6 

CENTRO/PERIFERIA 22 53% 

PARTE-TODO 8 20% 

CONTÊINER 6 15% 

LIGAÇÃO 3 7% 

OCM 2 5% 

 

A tabela 3 apresenta os resultados que divergiram das nossas predições. A 

coluna 2 fornece os Esquemas que consideramos representativos para cada item descrito 

na coluna 1. A coluna 3 apresenta o número de informantes que marcaram a figura 

representativa dos Esquemas-I e as respectivas porcentagens, indicadas na coluna 4. 

A seguir verificaremos, em forma de gráfico, o que os dados das tabelas 2 e 3 

nos revelam. 



 

 

 

 

No item 1, enquanto 93% dos informantes assinalaram a alternativa 

correspondente ao Esquema-I CONTÊINER, 5% assinalaram PARTE/TODO e 2% 

LIGAÇÃO. As alternativas correspondentes aos Esquemas CENTRO/PERIFERIA e 

OCM não foram assinaladas.  O gráfico 1, ilustra a distribuição dos informantes pelas 

alternativas correspondentes aos Esquemas. 

 
 

Gráfico 1: Esquemas-I assinalados na questão 1 

 

No item 2, enquanto 45% dos informantes assinalaram a alternativa 

correspondentes ao Esquema-I ORIGEM/CAMINHO/META, 24% assinalaram a 

alternativa PARTE/TODO, 12% assinalaram LIGAÇÃO, 12% CENTRO/PERIFERIA e 

7% CONTÊINER. O gráfico 2 ilustra a distribuição dos informantes pelas alternativas 

correspondentes aos Esquemas. 

 

 

Gráfico 2: Esquemas-I assinalados na questão 2 



 

 

 

 

No item 3, enquanto 46% dos informantes assinalaram a alternativa 

correspondente ao Esquema-I ORIGEM/CAMINHO/META, 37% assinalaram a 

CENTRO/PERIFERIA, 10% assinalaram PARTE-TODO, 5% LIGAÇÃO e 2% 

CONTÊINER. O gráfico 3 ilustra a distribuição dos informantes pelas alternativas 

correspondentes aos Esquemas.  

 

Gráfico 3: Esquemas-I assinalados na questão 3 

 

No item 4, enquanto 34% dos informantes assinalaram a alternativa 

correspondente ao Esquema-I LIGAÇÃO, 24% assinalaram PARTE/TODO, 20% 

assinalaram OCM, 17% assinalaram CENTRO/PERIFERIA e 5% assinalaram 

CONTÊINER. O gráfico 4 ilustra a distribuição dos informantes pelas alternativas 

correspondentes aos Esquemas. 

 

 

Gráfico 4: Esquemas-I assinalados na questão 4 



 

 

 

 

No item 5, enquanto 39% dos informantes assinalaram a alternativa 

correspondente ao Esquema-I PARTE/TODO, 17% assinalaram 

CENTRO/PERIFERIA, 13% assinalaram LIGAÇÃO, 7% assinalaram OCM e 5% 

CONTÊINER. O gráfico 5 ilustra a distribuição dos informantes pelas alternativas 

correspondentes aos Esquemas. 

 

 

Gráfico 5: Esquemas-I assinalados na questão 5 

No item 6, enquanto 53% dos informantes assinalaram a alternativa 

correspondente ao Esquema-I CENTRO/PERIFERIA, 20% assinalaram 

PARTE/TODO, 15% CONTÊINER, 7% LIGAÇÃO e 5% OCM. O gráfico 6 ilustra a 

distribuição dos informantes pelas alternativas correspondentes aos Esquemas. 

 

 

Gráfico 6: Esquemas-I assinalados na questão 6 

 

Os gráficos acima demonstram que, em linhas gerais, as predições foram 

corroboradas, no que tange ao acionamento dos Esquemas-I, no entanto, para as 

questões de 02 a 06 ocorreram algumas divergências que, aparentemente, não 

justificariam as repostas, mas os dados revelam que durante a leitura de sentenças a 



 

 

 

 

ativação dos Esquemas não é casual. A seguir levantaremos possíveis justificativas da 

distribuição enviesada das respostas.  



 

 

 

 

4.1.6. Discussão 

 

Nesta seção, discutiremos os resultados apresentados na descrição dos dados 

acima, procurando verificar em que medida o acionamento de Esquemas contribui para 

a emergência de sentidos durante a compreensão de textos narrativos. De acordo com 

Gibbs (2005, p. 2), nossas experiências físicas e emocionais são descritas em termos de 

ações corporificadas. Nesse sentido, utilizamos nossas experiências perceptuais e 

motoras para criar padrões abstratos como, por exemplo, as noções de CONTÊINER 

(interioridade), LIGAÇÃO (vinculação), CENTRO/PERIFERIA (radialidade), 

PARTE/TODO (pertinência) e ORIGEM-CAMINHO-META (deslocamento, causa e 

efeito). Esses padrões são acionados durante a produção/ compreensão de enunciados.  

Os resultados do teste I (recall de sumário) evidenciam que, de fato, isso 

ocorre. Os resultados sugerem também que componentes específicos dos Esquemas são 

acionados durante a compreensão, ou seja, há uma focalização durante o acionamento. 

Além disso, conforme Bergen e Chang (2000) papéis (roles) criam a integração de 

diferentes Esquemas através de ligações (bindings), o que explica o fato de, para uma 

mesma sentença, informantes terem assinalado alternativas diversas, como revelaram os 

resultados. Ao compreenderem “O herói seguiu de carreira e enfim passou para outra 

banda do rio Chuí” por meio do acionamento dos Esquemas OCM e CENTRO-

PERIFERIA, os informantes parecem combinar os perfis (periferia e meta) dos dois 

Esquemas acionados. Cumpre esclarecer que outras combinações envolvendo esses 

mesmos Esquemas são possíveis, como em “Macunaíma estava desinfeliz porque 

perdera a Muiraquitã na praia do rio”, em que ocorre a combinação dos Esquemas OCM 

e CENTRO-PERIFERIA. Nesse último caso, os informantes parecem combinar os 

perfis (caminho e periferia) dos dois Esquemas acionados. Nesses dois exemplos, 

parece que o tipo de focalização e combinação dos Esquemas, repercute no modo como 

os Modelos Situacionais são simulados na mente do compreendedor. Enquanto no 

primeiro exemplo o objetivo da personagem é atingido, no segundo exemplo, o objetivo 

é frustrado, pois ocorre um imprevisto, no caso, a perda da Muiraquitã. Nesse sentido, 

dependendo das relações focalizadas pelas pistas linguísticas (interioridade, 

deslocamento/causa/efeito, pertinência, radialidade etc.), o compreendedor é motivado a 



 

 

 

 

escolher um Esquema-I entre os outros. Sendo assim, a integração dos Esquemas-I 

orienta o leitor na emergência de possíveis compreensões para o trecho lido.  

O acionamento de Esquemas parece estar diretamente relacionado ao 

monitoramento de classes de inferências nos Modelos Situacionais. Verificamos, por 

exemplo, que os informantes tenderam a associar “o herói depois de muitos gritos por 

causa do frio entrou na cova e se lavou inteirinho” principalmente ao Esquema-I 

CONTÊINER, o que revela o foco na segunda parte do enunciado, que indica o motivo 

gerador da ação, ou seja, banhar-se. Essa constatação corrobora a afirmação de Graesser 

(1997), de acordo com o qual a primeira classe de inferência a ser monitorada pelo 

compreendedor seria o objetivo superordenado, ou seja, o motivo gerador da ação.  

Verificamos também que, em “Macunaíma estava desinfeliz porque perdera a 

Muiraquitã na praia do rio”, os resultados dizem respeito ao segmento do enunciado que 

relata a perda do objeto. Segundo o autor, na ausência do objetivo superordenado, o 

objetivo subordinado, no caso as ações das personagens, passa a ser a primeira classe de 

inferência a ser realizada pelo compreendedor. 

O foco na ação da personagem parece orientar o compreendedor ao 

acionamento do Esquema-I OCM. É o que sugerem os resultados do teste: os 

informantes tenderam a associar “O herói seguiu de carreira e enfim passou para outra 

banda do rio Chuí” ao Esquema-I OCM. Nesse caso, a pista linguística “seguiu de 

carreira” sugere o deslocamento de um trajetor. Ao caracterizar o herói como trajetor, 

uma relação de causalidade é estabelecida no enunciado, uma das características 

predominantes do Modelo de Situação (ZWAAN, 1999). Nessa mesma direção, em 

“Vinha trazendo um naco para você”, verificamos que muitos informantes acionaram o 

Esquema-I OCM induzidos pela pista linguística “vinha”. Cumpre esclarecer que, de 

acordo com RAPAPORT et al. (1995), o uso de verbos dêiticos como “vir” sugere uma 

mudança no plano dêitico e, assim, ocasiona o deslocamento da personagem. 

Mas somente os Esquemas-I, concebidos via experiência física, dão conta de 

explicar a compreensão do texto? Acreditamos que não. Assim, recorremos a outros 

testes que pudessem revelar como as questões culturais estariam envolvidas no 

processo. Aventamos que outro elemento importante é o acionamento de frames e 

partimos para realização de um teste de protocolo de recall de memória para verificação 

do acionamento de frames após a leitura de sentenças. 



 

 

 

 

 

4.2. Teste II  

4.2.1. Participantes 

 

O teste II (summary) foi utilizado para verificação do acionamento de Frames 

durante o processo de compreensão de narrativas. Participaram deste teste 34 (trinta e 

quatro) alunos voluntários e falantes nativos do Português brasileiro (PB) – esses 

informantes eram estudantes do curso de letras da UFRN, dos turnos matutino e noturno 

e estudantes dos cursos de recursos humanos, psicologia e pedagogia da Faculdade de 

Natal (FAL). A escolha dos participantes se deveu exclusivamente a questões de 

acessibilidade.  

 

4.2.2. Material utilizado (Apêndice B) 

 

Para este teste foram utilizados questionário contendo 08 (oito) sentenças, 

extraídas do corpus Macunaíma, de Mario de Andrade, seguidas de 04 (quatro) opções 

de respostas: (a), (b), (c) e (d), para cada uma das sentenças lidas (apêndice B), 

conforme o exemplo em (15): 

 

(15) No outro dia quando Macunaíma foi visitar o túmulo do filho viu 

que nasceu do corpo uma plantinha. (ANDRADE, 1928. p. 20). 

 

a) (   ) Teatro         b) (   ) Igreja       c) (   ) Praça         d) (   ) Escola 

 

Importante salientar que as pistas linguísticas citadas nas opções constituíam 

frames que preferencialmente não eram informados de maneira direta nas sentenças, 

mas os informantes deveriam escolher uma entre as quatro opções. O teste não foi 

criado com base em chave de respostas do tipo CERTO ou ERRADO. A ideia seria 

verificar em que medida os informantes acionariam frames mesmo diante de respostas 

aparentemente divergentes das sentenças.  



 

 

 

 

4.2.3. Procedimentos: 

 

Neste teste foi utilizado um questionário construído a partir de uma obra 

ficcional. Para isso, extraímos um total de 08 (oito) excertos do corpus Macunaíma, de 

Mário de Andrade. Em seguida, elaboramos 04 (quatro) opções de respostas para cada 

sentença. As opções constituíam frames relacionados às seguintes categorias: lugar, 

identidade, instrumentos, ferramentas, cenários, roteiros, eventos e ações. Foi solicitado 

aos participantes que lessem as sentenças. Após a leitura eles deveriam marcar a caneta, 

uma entre as quatro opções sugeridas. O comando para a realização do teste foi: “serão 

apresentadas algumas sentenças. Leiam-nas com calma e, em seguida, escolha dentre as 

opções, aquela que, para você, melhor represente a sentença lida”. 

 

4.2.4. Predições 

 

Em linhas gerais, nossas predições eram que os informantes, ao lerem as 

sentenças e conferissem as opções apresentadas, escolheriam, entre as categorias de 

nomes, eventos, lugares, dependências etc., aquela que mais se aproximasse dos eventos 

descritos. Especificamente nossas predições caminhavam para o seguinte: 

 

I. Para a questão 1 (um), os informantes focalizariam a expressão “visitar 

túmulo” e marcaria a opção “igreja”, porque essas pistas estão inter-relacionadas; 

II. Na questão 2 (dois), acreditávamos que a expressão “dar um bote” os 

guiaria no acionamento do nome Cleópatra, porque entre as opções essa poderia ativar 

um frame mais recorrente: o de Cleópatra sendo picada por uma serpente; 

III. Nossas predições para a questão 3(três) eram que eles optariam por marcar a 

opção “casa” ao relacioná-la com a expressão “espiar pela fresta”, pois sugere a parte de 

um todo de uma casa; 

IV. Para a questão 4 (quatro), predizíamos que os informantes acionariam o 

frame “enterro”, após lerem a expressão “rezava diariamente”, em detrimentos das 

pistas linguísticas fornecidas como “debate”, “reunião” e “casamento”; 



 

 

 

 

V. Na questão 5 (cinco), acreditávamos que após a leitura do fragmento de uma 

narrativa em que Macunaíma dizia estar “disposto a ir em São Paulo”, o informante 

escolheria, entre as opções sugeridas, aquela descrevendo a ação de “oferecer”. 

Importante salientar que está questão envolvia o acionamento de um frame em que o 

slot a ser preenchido seria o de uma ação, mas essa ação seria definida a partir da 

relação que o informante estabeleceria entre a personagem e sua ação de ir à algum 

lugar para fazer algo, haja vista que todas as opções sugeridas apontavam para um tipo 

de ação diferente como: comer, morrer e receber;  

VI. Para a questão 6 (seis), nossas predições eram que os informantes 

marcariam a opção banheiro, ao ler a expressão “tomar banho”, em detrimento das 

outras opções que se referiam a “sala”, “cozinha” e “quarto”. 

VII. Na questão 7 (sete) esperávamos que os informantes marcassem como 

resposta a opção “mapa”, mas não descartávamos a possibilidade de marcarem, 

também, a opção “bússola”, após a leitura da pista linguística “procurar”. 

VIII. Nossa predição para a questão 8 (oito) seria que os informantes escolheriam 

como reposta a opção “oca”, após a leitura da expressão “flecha enterrada no coração”. 

 

É importante ressaltar que nossas predições foram guiadas pelas pistas 

linguísticas que evocariam os frames mais prototípicos ou seja, as situações mais 

recorrentes. Contudo, o nosso objetivo era verificar em que medida a sentença lida guia 

o acionamento de frames como um elemento basilar no processo de compreensão de 

textos. 

 

4.2.5. Resultados 

 

Para este teste as opções de resposta foram intencionalmente escolhidas, de 

modo a não estabelecer um vínculo claro entre as sentenças e as opções. Os resultados 

deste teste podem ser visualizados na tabela 4, onde apresentamos as questões e as  

escolhas dos participantes: 



 

 

 

 

 

Tabela 4: acionamento de frames durante o processo de compreensão de sentenças 

QUESTÕES 

FRAMES  

(CATEGORIAS, ROTEIROS, 

CENÁRIOS) 

DISTRIBUIÇÃO 

 
% 

1-(...) visitar o túmulo do filho... viu que 
nasceu do corpo uma plantinha. 

Igreja 16 47 

Praça 12 35 

Teatro 6 18 

2- deu um bote na coxa de Macunaíma 

Cleópatra 18 53 

Carlota Joaquina 9 27 

Maria Madalena 4 12 

Joana Darc 3 8 

3- espiou pela fresta 

Casa 23 68 

Rua 10 29 

Escola 1 3 

4- (...) rezava diariamente 

Enterro 18 53 

Reunião 8 23 

Casamento 7 21 

Debate 1 3 

5-(...) disposto a ir em São Paulo 

Oferecer 16 47 

Receber 8 23 

Morrer 8 23 

Comer 2 7 

6- (...) tomar banho 

Banheiro 33 97 

Quarto 1 3 

7- (...) lembrou de procurar 

Mapa 17 50 

Bussola 7 21 

Google 7 21 

Búzios 3 8 

8- (...) flecha enterrada no coração 

Oca 24 70 

Cinema 9 27 

Favela 1 3 

 

Na coluna 1 temos trechos das sentenças utilizadas no teste. A coluna 2 mostra 

as alternativas escolhidas pelos informantes. Nas colunas 3 e 4, temos uma 

quantificação das respostas escolhidas e seus respectivos percentuais.  

Os gráficos a seguir nos fornecem uma visão panorâmica dos resultados 

descritos na tabela 4. Eles indicam as categorias de frames  considerados no teste II.  



 

 

 

 

Para a questão 1, os dados revelaram que 47% dos informantes assinalaram a 

opção relacionada ao frame “igreja”; 35% assinalaram a opção “praça” e 18% optaram 

pelo frame teatro. A opção escola não foi selecionada por nenhum dos informantes, 

conforme o gráfico em (7): 
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Gráfico 7: frames assinalados na questão 1 

 

O gráfico (8) demonstra que, para a questão (02), 53% dos informantes 

optaram por escolher “Cleópatra” após a leitura do excerto, mesmo não sendo citada ou 

mencionada na sentença. Os dados revelaram ainda que 27% optaram pela opção 

“Carlota Joaquina”, 12%, “Maria Madalena” e 8%, “Joana D’Arc.”, mesmo não 

havendo nada na sentença que mencionasse essas personagens. 
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Gráfico 8: frames assinalados na questão 2 



 

 

 

 

A questão (03), gráfico (9), revela que 68% dos informantes assinalaram a 

palavra “casa”. Enquanto 29% assinalaram “rua” e somente 3% optaram por “escola”. 

Não houve assinalação do item “rodoviária”. 
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Gráfico 9: frames assinalados na questão 3 

 

O gráfico (10) nos revela que, para a questão (04), 53% dos informantes 

optaram por “enterro”, após lerem que “Macunaíma rezava constantemente”. 

Verificamos, ainda, que 23% optaram por “reunião”, 21% , “casamento” e 3% , por 

“debate”. 
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Gráfico 10: frames acionados na questão 4 



 

 

 

 

Segundo o gráfico (11), ao lerem a questão (5), em que a personagem se 

mostrava disposta a “ir em São Paulo”, 47% dos informantes optaram por “oferecer”. 

Para as opções “receber” e “morrer”, houve um equilíbrio nas respostas. 23% dos 

participantes selecionaram “receber” e 23%  “morrer”. O item “comer” foi escolhido 

por 7% dos informantes. 
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Gráfico 11: frames acionados na questão 5 

 

O gráfico (12) revela que 97% dos informantes foram incisivos em escolher 

“banheiro” após a leitura da questão (06). Contudo, 3% optaram por “quarto”. Apesar 

de esse teste trazer a pista linguística “banho” que evoca principalmente o perfilador de 

slot do frame: “banheiro”, por isso mesmo, o resultado foi tão significativo para a opção 

“c”. As opções “sala” e “cozinha” não foram selecionadas pelos participantes. 
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Gráfico 12: frames acionados na questão 6 



 

 

 

 

Ao verificarmos o gráfico (13), da questão (07), 50% dos informantes optaram 

por assinalar “mapa”, após lerem que a personagem citada na sentença “lembrou de 

procurar” alguém. As opções “google” e “bússola” atingiram igualmente 21% das 

repostas; e 8% selecionaram “búzios”. 
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Gráfico 13: frames acionados na questão 7 

 

Para a questão (08), os dados do gráfico (14) revelam que 70% dos informantes 

selecionaram “oca”, quando leram que a personagem narrada “agachou com a flecha no 

coração”. Dos 30% restantes, 27%  selecionaram “cinema” e  3%, “favela”. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Questão 8: categoria lugar

Oca

Cinema

Favela

estádio

 
Gráfico 14: frames acionados na questão 8 

 

Os resultados sugerem uma relativa divergência entre as respostas dos 

informantes, para algumas questões, o que nos leva a alguns questionamentos; por que, 

por exemplo, na questão 01 houve uma predisposição para os informantes assinalarem 

os itens “igreja” e “praça”? O que guiou os informantes a assinalarem, na questão 02, 



 

 

 

 

itens como “Cleópatra” e “Carlota Joaquina”, se nenhuma das personagens é citada na 

sentença? Essas e outras questões serão discutidas a seguir. 

4.2.6. Discussão  

 

Nesta seção, discutiremos os resultados apresentados na descrição dos dados 

acima, procurando verificar em que medida o acionamento de frames contribui para a 

configuração de sentidos durante a compreensão de textos narrativos. Procuramos 

verificar em que medida os informantes acionariam frames durante o processo de 

compreensão da linguagem, especificamente, no que se refere à narrativa ficcional.  

Acreditamos que suas escolhas foram motivadas pelo interesse em capturar as 

propriedades de conhecimentos já compartilhados sobre pessoas, eventos e ações, como 

por exemplo, em relação ao enunciado “visitar o túmulo do filho”, 47% dos informantes 

escolheram “igreja”, talvez por haver um vínculo entre situações ligadas ao hábito de 

sepultar mortos e atividades realizadas em igrejas, como, por exemplo, as missas 

realizadas em homenagem a pessoas falecidas e velórios. Contudo, 35% dos 

selecionaram “praça”. Isso sugere que o foco pode ter sido outro, talvez a expressão 

“nasceu uma plantinha”, ativando um cenário de praça e a sua configuração, na qual 

podemos encontrar plantas, bancos para sentar, pessoas e construções muito parecidas 

com as encontradas em locais de sepultamento, inclusive a localização de muitas praças 

próximas a igrejas. Nesse sentido, os frames “igreja” e “praça”, selecionados pelos 

participantes se justificam.  

Uma pista linguística pode, mais fortemente, acionar determinados cenários, 

roteiros ou categorias pela frequência de uso com que essa pista retoma um referente. 

Foi o caso da questão 6 em que não ouve dúvidas quanto à marcação da palavra 

“banheiro” por 97% dos informantes, uma vez que a palavra banho, presente na 

sentença, evoca um espaço pragmaticamente destinado à atividade relacionada a lavar-

se ou banhar-se. O resultado para essa questão sugere que os participantes foram mais 

rápidos em fazer associações entre palavras presentes no excerto e as alternativas, 

deixando claro que a categorização também é um elemento importante a considerar 

durante o processo de compreensão de textos. 

Outro fator que motivou as escolhas diz respeito ao reconhecimento que uma 

dada situação ou característica pertence à determinada categoria, como ocorreu em 



 

 

 

 

“espiou pela fresta”. Nesse caso, 68% dos informantes selecionaram o item “casa” 

porque pareceram assumir a perspectiva da personagem ao lerem que Macunaíma 

“espiava pela fresta”. Fresta é categorizada, normalmente, como uma pequena abertura 

em portas e janelas e esses itens fazem parte daquilo que categorizamos como casa. O 

fato de 29% marcarem “rua” parece ser uma questão de perspectiva adota. Esses 

informantes podem ter simulado um cenário em que a personagem observava a “rua” de 

dentro da casa. Isso foi confirmado em sondagem, após a atividade, em que os 

participantes comentavam suas impressões sobre a atividade desenvolvida. Tais 

impressões foram registradas em caderneta de campo.  

No caso de “deu um bote na coxa de Macunaíma”, 53% dos informantes 

escolheram “Cleópatra” numa clara exortação à história dessa personagem e sua ligação 

com a cena em que a personagem se deixa picar por uma serpente. 

Além disso, durante a tarefa, os informantes parecem ter acionado frames 

específicos para interpretar uma dada situação e prever o que surgiria em termos de 

categorias reconhecidas. É o que se verificou em “flecha enterrada no coração”. Nesse 

caso, 70% dos informantes escolheram “oca” como a opção mais representativa, talvez 

por reconhecerem o objeto “flecha” como pertencente aos equipamentos de caça e 

guerra dos índios. 27% optaram por “cinema”, o que sugere que eles associaram a 

narrativa a filmes de faroeste. 

Para verificarmos como ocorre a criação de expectativas durante a leitura de 

textos, em que se apresentam palavras aparentemente desconhecidas do nosso repertório 

linguístico, como é o caso da obra Macunaíma, partimos para a realização de um teste 

cloze que descreveremos a seguir. 

 



 

 

 

 

4.3. Teste III (teste cloze) 

 

Este teste teve por objetivo verificar em que medida o leitor cria expectativas 

durante o processo de compreensão de uma narrativa. A nossa predição era que durante 

a leitura de narrativas os compreendedores criariam expectativas e buscariam atribuir 

significados recorrendo a frames específicos, a partir do preenchimento de slots que 

descrevem os atributos de um objeto, mapeando os Modelos de Situação e recorrendo à 

Simulação Mental. 

Para tentarmos comprovar essa predição, solicitamos aos informantes que 

preenchessem os espaços em branco de algumas sentenças, previamente elaboradas, a 

partir de excertos extraídos do romance Macunaíma. 

 

4.3.1. Participantes 

 

Participaram deste teste 21 informantes, alunos voluntários, falantes nativos do 

Português brasileiro (PB), estudantes do curso de letras da UFRN, dos turnos matutino, 

da turma de Linguística II. 

 

4.3.2. Material utilizado (Apêndice C). 

 

Para este teste foram utilizados questionários previamente construídos e 

canetas. Os questionários eram constituídos de 3 tarefas distribuídas em sentenças da 

seguinte forma: 

A tarefa 1 continha um total de 3 sentenças (APÊNDICE C). Cada sentença 

possuía uma lacuna a ser preenchida com um elemento linguístico de livre escolha do 

compreendedor; 

A tarefa 2 continha um conjunto de sentenças divididas em 3 blocos 

(APÊNDICE D). O bloco 01 possuía uma palavra-chave e 3 sentenças divididas em “a”, 

“b” e “c”. Para o primeiro bloco de sentenças, fornecemos a palavra-chave 

“sarapantar”; para o segundo bloco de sentenças, “d” e “e”, apresentamos a palavra 



 

 

 

 

chave “fazer festinha” e para o terceiro bloco, “f” e “g”, a palavra-chave foi 

“sapituca”. Cada sentença possuía uma lacuna que deveria ser preenchida com um 

possível “sinônimo” para as palavras-chaves fornecidas. Desse teste participaram 14 

informantes. 

Visando a corroborar os resultados apresentados nas tarefas 1 e 2, a tarefa 3 

consistiu em solicitar aos informantes que construíssem frases com as palavras 

“sarapantar”, “fazer festinha” e “sapituca” (APÊNDICE E). 

 

4.3.3. Procedimentos: 

 

Esse teste consistiu na apresentação, aos informantes, de sentenças com 

lacunas a serem preenchidas com quaisquer palavras desde que não prejudicasse a 

coerência da frase. Foi distribuído aos participantes um teste contendo 3 sentenças. 

Após a leitura de cada sentença eles deveriam preencher a lacuna com caneta.  

Em um primeiro momento, verificamos que o comando: “preencha a lacuna em 

branco de acordo com os termos em destaque” confundiu os informantes, tendo em 

vista que 12, de um total de 21 tenderam a realizar a conjugação verbal das palavras 

fornecidas. Os demais restantes (9) buscaram sinônimos para os termos em destaque. 

Resolvemos então aplicar novamente a tarefa, substituindo o comando da questão para: 

“preencha o espaço em branco com um sinônimo para as palavras em destaque”.  

 

4.3.4. Predições 

 

Em linhas gerais, nossas predições eram as de que os informantes utilizariam 

seus conhecimentos vinculados ao mapeamento de frames específicos e Modelos de 

Situação para resolverem as atividades. Nossas predições eram as seguintes: 

A tarefa 01 continha sentenças extraídas do corpus Macunaíma e apresentavam 

certas incongruências entre as atitudes das personagens envolvidas na narrativa 

(APÊNDICE C). Acreditávamos que os informantes completariam as lacunas 

simulando Modelos de Situação e/ou elementos que compunham os diversos frames, 

como cenário, roteiro, categorias e taxonomias. Nesse sentido, as contradições presentes 



 

 

 

 

na obra e retratadas no teste poderiam ser desfeitas, ou seja, os mapeamentos dos frames 

e modelos situacionais pelo compreendedor os levariam a manter a coerência global da 

narrativa. 

Na tarefa 2, foram apresentadas palavras-chave que deveriam servir de base 

para a execução da tarefa (APÊNDICE D). Partimos da pressuposição de que os 

participantes desconheciam as palavras fornecidas e que, por isso mesmo, eles 

seguiriam a mesma estratégia descritas anteriormente: mapeamento dos frames e de 

Modelos de Situação que compunham a sentença apresentada. 

Após a resolução das tarefas 1 e 2, solicitamos aos informantes que 

construíssem frases com as palavras-chaves disponibilizadas, tarefa 3, (APÊNDICE E). 

O objetivo era confrontar essas construções com as do teste cloze. Acreditávamos que 

os informantes tomariam como modelo as construções anteriormente trabalhadas para a 

elaboração das frases.  

Ainda, que as frases a serem elaboradas apresentariam um caráter resumitivo 

de uma sequência narrativa, ancorados em um modelo de situação. Esse processo 

implicaria em se atribuir significados novos a termos desconhecidos. 

4.3.5. Resultados 

 

Para efeito de organização dos dados coletados no teste 3, apresentaremos os 

resultados por tarefas realizadas como se segue: 

 



 

 

 

 

4.3.5.1. Tarefa 1 

 

A tarefa 1 (APÊNDICE C) continha 3 sentenças e uma lacuna a ser preenchida 

no final. Desta tarefa participaram 21 informantes. A seguir são apresentadas as 

sentenças utilizadas no teste: 

 
 

Podemos visualizar na tabela 5 os itens lexicais mais utilizados na resolução 

desta tarefa: 

Tabela 5:  resultado da tarefa 1 do Teste cloze 

Sentença (a) Sentença (b) Sentença (c) 

Confusão (1) Assustou (4) Estava cansado (1) 

Frieza (1) Debateu (1) Estava alerta (1) 

Solidão (2) Perdeu (1) Estava com medo (1) 

Depressão (1) Arrepiou (1) Havia sido enganado (1) 

Chuva (2) Desesperou (1) Estava perdido (1) 

Neblina (4) Entrevou (1) Estava dormindo (1) 

Escuridão (5) Espantou (1) Estava distraído (1) 

Bruma (1) Amedrontou (1) Estava preocupado com o miado terrível 

da suçuarana (1) 

Cerração (1) Apavorou (1) Era uma tolice (1) 

Neve (1) Matou (1) Era normal o insucesso (1) 

“Lentidão da 

internet” (1) 

Tremeu de medo (1) Não era ele (1) 

 Contorceu Angustiado (1) Não quis (1) 

 Sentiu assustado (1) Não pescou nada (1) 

 Agachou amedrontado (1). Foi embora (1) 

 Conteve (1) Já tinha acontecido com ele (1) 

 Esquivou (1) Já previa isto (1) 

 Preparou para enfrentá-la (1) Sabia que era uma sombra (1) 

 Armou rapidamente (1) Sabia que era impossível pegá-lo (1) 

 

 



 

 

 

 

Para a sentença (a) verificamos que 24% dos informantes preencheram as 

lacunas com elementos linguísticos relacionados ao campo semântico das emoções 

como confusão, frieza, solidão e depressão; 71% completaram a sentença com 

elementos linguísticos relacionados ao campo semântico dos fenômenos da natureza 

como chuva, neblina, escuridão, bruma, cerração e neve e 1 participante preencheu a 

lacuna com “lentidão da internet”.  

Para a sentença (b) verificamos que 81% dos informantes preencheram a 

lacuna com elementos linguísticos relacionados ao campo semântico dos sentimentos 

negativos e fobias como assustou (4); debateu (se debateu) (1); perdeu (1); arrepiou 

(1); desesperou (1); entrevou (1); espantou (1); amedrontou (1); apavorou (1); matou 

(1); tremeu de medo (1); contorceu angustiado (1); sentiu assustado (1); agachou 

amedrontado (1); 19%  completaram as lacunas com elementos linguísticos que referem 

ao campo semântico da luta, tais como conteve (1); esquivou (1); preparou para 

enfrentá-la (1) e armou rapidamente (1). 

Para a sentença (c), os informantes apresentaram respostas relacionadas à 

causa, consequência e estados em que a personagem se encontrava após uma sequência 

de ações como estava cansado; estava alerta; estava com medo; havia sido enganado; 

estava perdido; estava dormindo; estava distraído; estava preocupado com o miado 

terrível da suçuarana; era uma tolice; era normal o insucesso; não era ele; não quis; 

não pescou nada; foi embora; já tinha acontecido com ele; já previa isto; sabia que era 

uma sombra e sabia que era impossível pegá-lo. Três participantes deixaram de 

responder. 

 

 



 

 

 

 

4.3.5.2. Tarefa 2 

 

Participaram desta tarefa 14 informantes que deveriam responder ao 

questionário com base em palavras-chaves disponibilizadas (Apêndice C).  

Os informantes teriam que preencher as lacunas de cada sentença com uma 

palavra que considerassem sinônima de cada um dos seguintes itens lexicais extraídos 

da obra Macunaíma: “sarapantar”, “sapituca” e “fazer festinha”. O objetivo foi verificar 

em que medida os compreendedores constroem sentido para narrativas, mesmo quando 

desconhecem certos itens lexicais durante a leitura de um texto.  

Para a palavra sarapantar foram fornecidas as seguintes sentenças: 

 

Questão 1 

 

As palavras mais recorrentes para a questão 1 da tarefa 2 estão registradas na 

tabela 6: 

Tabela 6: resultado para a questão 1 da tarefa 2 do Teste cloze 

Sentença (a) Sentença (b) Sentença (c) 

Assustaram, (6) Enlouquecer (1) Espantaram (2), 

Espantaram (5) Arrepiar (3) Assustaram (2), 

Sobressaltaram (1) Assombrar (1) Afastaram (1) 

Alegraram (1) Assustar (1) Deixaram (1) 

 Espantar (2), Reuniram (1) 

 Estranhar (1) Juntaram (2), 

 Pirralho (1) Acanharam (1) 

 Preguiçoso (1) “Aperrearam” (1) 

 Monstro (1) Indignaram (1) 

 Acanhado (1) Manifestaram (1) 

 Admirações (1) Surpreenderam (1) 



 

 

 

 

 

Para a sentença (a), 86% dos informantes tenderam a preencher a lacuna com 

formas verbais referentes ao campo semântico do “medo” (assustaram, espantaram, 

sobressaltaram); 7%, com as formas linguísticas relacionadas ao campo semântico da 

“felicidade” (alegraram); e 7% não preencheram a lacuna. 

Para a sentença (b), 64 % dos informantes preencheram a lacuna com formas 

verbais infinitivas referentes ao campo semântico do “medo” (enlouquecer, arrepiar, 

assombrar, espantar, assustar, estranhar); 28% preencheram com formas adjetivas que 

definiam a personalidade do protagonista (preguiçoso, monstro, acanhado, pirralho) e 

8% evocou uma forma nominal (admirações). 

Para a sentença (c), 29% dos informantes preencheram a lacuna com formas 

verbais referentes ao campo semântico do “medo” (espantaram, assustaram); 29% 

preencheram a lacuna com formas indicativas de aproximação e retração (reunião, 

junção, acanhamento); 13% responderam com formas verbais indicativas de 

“afastamento” (afastaram, deixaram); 29% preencheram as lacunas com elementos 

linguísticos relativos ao campo semântico dos sentimentos de cólera, desprezo ou 

ofensa (indignaram, aperrearam, manifestaram, surpreenderam).  

Para a expressão fazer festinha foram fornecidas as seguintes sentenças: 

 

Questão 2 

 

 

As palavras mais recorrentes para a questão 2 da tarefa 2 estão registradas na 

tabela 7. 



 

 

 

 

Tabela 7: resultado para a questão 2 da tarefa 2 do Teste cloze 

Sentença (d): Sentença (e): 

fazer “enxerimentos” (1) se “enxerindo” (1) 

Suruba (1) Se assanhando (1) 

Se assanha (1) Fazendo insinuações (1) 

Bulir (1) Fazendo troça(1) 

Fazer gracinha (1) Cantando (1) 

Beijar (1) Dançando (1) 

Aproveitar (1) Comemorando (1) 

Festejar (2) Falando (1) 

Brincar (1) Conseguir (1) 

Falar (1) Da rua (1) 

Conversar (1) Loucamente (1) 

Cumprimentá-la (1)  

Gritar (1)  

 

Para a sentença (d), 71% dos informantes tenderam a preencher a lacuna com 

formas verbais referentes ao campo semântico do “erotismo” (enxerimentos, suruba, 

assanhar, bulir, fazer gracinha, beijar, aproveitar); 21%, com formas linguísticas 

relacionadas ao campo do “discurso e da comunicação” (falar, conversar, 

cumprimentar); 8% preencheram com formas linguísticas relacionadas ao campo 

semântico da “cólera”( gritar)  

Para a sentença (e), 29 % dos informantes preencheram a lacuna com formas 

verbais e expressões referentes ao campo semântico da “diversão” (cantar, dançar, fazer 

troça, comemorar); 21% dos informantes tenderam a preencher a lacuna com formas 

verbais referentes ao campo semântico do “erotismo” (enxerir, assanhar, insinuar); 7% 

preencheram com formas verbais do campo semântico do “discurso”(falando); 7% 

preencheram com formas verbais do campo semântico da “aquisição” (conseguir); 7% 

preencheram com elementos linguísticos relacionados ao modo como o evento ocorreu 

(loucamente); 7% preencheram com um elemento linguístico relacionado à localidade e 

deslocamento de um ponto a outro (do mato para a rua ) e 22% não preencheram as 

lacunas. 



 

 

 

 

Para o item lexical sapituca foram fornecidas as seguintes sentenças: 

 

Questão 3 

 

 

As palavras mais recorrentes para a questão 3 da tarefa 2 estão registradas na 

tabela 8: 

Tabela 8: resultado para a questão 3 da tarefa 2 do Teste cloze 

Sentença (f): Sentença (g): 

Vitória (2) Vitória (2) 

Alegria (1) Conquista (1) 

Glória (1) Festa (4) 

Surpresa (1) Confusão (1) 

Crise (1) Zonzeira (1) 

Dor de cabeça (1) Floresta (2) 

Disenteria (1) Caça (2) 

Overdose (1) Pescaria (1) 

Tonteira (1)  

Tontura (1)  

Reunião (1)  

Pescaria (1)  

Folha (1)  

 

Para a sentença (f), 43% dos informantes tenderam ao preenchimento das 

lacunas com formas linguísticas relacionadas a “perturbações e doenças” (crise, dor, 

overdose, tonteira, tontura); 29 % dos informantes preencheu a lacuna com formas 

linguísticas relacionadas ao campo semântico da “felicidade” (vitória, alegria, glória); 

7% preencheram com elementos linguísticos relacionados ao espanto (surpresa); 14% 

preencheram com elementos linguísticos relacionados a “eventos” (reunião, pescaria); e 

7%  a um elemento linguístico, relacionado à categoria de objetos inanimados (folha). 

Na sentença (g), ocorreu que 50% dos informantes preencheram a lacuna com 



 

 

 

 

elementos linguísticos do campo semântico da felicidade (vitória, conquista, festa); 

14% preencheram com elementos linguísticos do campo semântico da desorganização 

mental (confusão, zonzeira) e 36% preencheram com elementos linguísticos 

relacionados  a atividades no campo (floresta, caça e pescaria).   



 

 

 

 

4.3.6. Discussão 

 

Foram empregados, no teste 3, questionários que visavam captar a perspectiva 

do leitor quanto aos aspectos relacionados às expectativas criadas por eles durante o 

processo de compreensão de narrativas, tendo como suporte testes do tipo cloze.Vale 

salientar que testes deste tipo geralmente são utilizados para verificar quantitativamente 

a capacidade de previsão de ocorrência de uma palavra, com vistas ao contexto em que 

se insere (FELTES, 2008). Esses testes, portanto, têm como objetivo avaliar a 

compreensão verbal e o conhecimento linguístico do leitor. Em nossa pesquisa, 

contudo, esse teste teve a finalidade de verificar em que medida o leitor cria 

expectativas durante o processo de compressão de narrativas. A expectativa é para nós 

uma das tarefas que permite criarmos coerência entre os eventos narrados em um texto 

ficcional. O fato de termos na obra Macunaíma uma personagem que, em certas 

passagens se metamorfoseia, muda a cor da pele, luta com gigantes, deuses, sereias etc. 

e no final se transforma na constelação da “ursa menor” é perfeitamente coerente com o 

tom dado pelo autor no início da obra e pelas características atribuídas às personagens. 

Isso pode ser percebido no título, quando identificamos tratar-se de um herói e, além 

disso, sem caráter; na leitura das informações presentes nos elementos pré-textuais e, até 

mesmo, na leitura das primeiras construções frasais que guia o leitor a semantizar os 

eventos descritos e criar expectativas sobre o que aconteceu, o que está acontecendo e o 

que poderá acontecer em termos de narrativa fantástica. 

O objetivo da aplicação de um teste cloze foi o de se entender como leitores se 

utilizam de recursos como frames e Modelos de Situação para atribuir sentidos ao texto 

durante o processo de leitura. Acreditamos que são os frames e os modelos situacionais 

que garantem a coerência interna entre os eventos narrados. A Simulação Mental, por 

sua vez, associada aos conhecimentos prévios do compreendedor fazem emergir as 

atitudes emotivas durante o processo de configuração de sentidos. Para isso, o 

leitor/escritor se utiliza também de seu repertório linguístico que cristaliza determinadas 

expressões socioculturalmente concebidas.  

Na tarefa 1, pedimos aos informantes que completassem as lacunas de 

sentenças a partir da leitura de excertos. Verificamos, de acordo com os dados, que o 

fato de as sentenças apresentarem lacunas que supostamente poderiam acarretar 



 

 

 

 

dificuldades na compreensão do texto, não foi o que ocorreu. Os informantes deram 

respostas coerentes com o modelo de situação apresentado, ou seja, os leitores não 

fizeram associações linguísticas, mas sim, pragmáticas. Na sentença: Tinha neblina 

sobre o mundo e a casa estava sem ninguém de tanta que era a_____ , por exemplo, 

71% dos informantes completaram as lacunas com elementos linguísticos relacionados 

ao campo lexical dos fenômenos da natureza. Isso sugere que eles focalizaram a 

situação apresentada no início da narrativa (“tinha neblina sobre o mundo” e a “casa 

estava sem ninguém”) para concluírem (a partir de conhecimentos sobre “neblina” e o 

que ela causa em termos de limitação da visão) que a causa de não haver ninguém na 

casa seria a baixa visibilidade. Nesse sentido, os resultados sugerem que, nessa 

sentença, o leitor buscou semantizar o trecho lido com base em uma relação de causa e 

consequência.  

Na tarefa 2, pedimos aos informantes que preenchessem, de acordo com as 

palavras-chave disponibilizadas, as lacunas de sentenças previamente elaboradas. 

Diferentemente do exercício anterior, os participantes teriam que encontrar palavras que 

fossem sinônimas das palavras-chave disponibilizadas. O objetivo era confrontar essas 

repostas com as anteriores, verificando a influência de palavras (possivelmente 

desconhecidas ou estranhas ao seu repertório linguístico), no processo de compreensão 

de narrativas. Os resultados sugerem que os compreendedores consideraram os papéis 

dos Esquemas-I, sua integração e os frames ativados durante a leitura. As palavras 

sarapantar, fazer festinha e sapituca, por exemplo, foram vinculadas, na maioria das 

vezes, a frames relativos a sentimentos como medo, erotismo e doenças, 

respectivamente. Os resultados também sugerem que estruturas linguísticas nominais 

parecem guiar o leitor ao acionamento de frames específicos (BERGEN et al, 2007) e 

que as estruturas linguísticas verbais parecem levar o leitor à ativação tanto de 

Esquemas-I (Cf.: LAKOFF, 1987; JOHNSON, 1987) quanto de Esquemas-X 

(FELDMAN, 2003). Os resultados apontam para o fato de que as palavras-chave não 

foram empecilho para a compreensão dos enunciados porque os leitores parecem 

semantizar o texto por meio do mapeamento dos eventos descritos. 

A tarefa 3 serviu para confrontarmos as anteriores, de modo a verificar o 

comportamento do leitor durante a produção/compreensão de textos a partir de palavras-

chave, aparentemente desconhecidas do seu repertório linguístico. Os resultados 



 

 

 

 

mostraram que os informantes utilizaram, como referência, o padrão narrativo para 

produzir as sentenças solicitadas. As evidências apontam para a ativação de frames 

como roteiros e cenários, revelando uma variação contextual no processo de 

compreensão e produção de textos narrativos. As sentenças apresentadas trouxeram-nos 

subsídios sobre como o leitor se utiliza de Modelos Situacionais. Contudo, faz-se 

necessário uma análise mais aprofundada sobre a natureza dos aspectos socioculturais 

envolvidos, o que nos conduz às seguintes questões, ainda a ser exploradas, nos termos 

de Van Dijk (1992, p. 177): quais das supostas categorias do modelo seriam universais 

cognitivos e quais seriam culturalmente variáveis? 



 

 

 

 

5. DISCUSSÃO GERAL: A COMPREENSÃO DO TEXTO NARRATIVO  

 

Neste trabalho, analisamos o processo de compreensão da narrativa ficcional 

utilizando como corpus o resultado de testes desenvolvidos para recall e teste cloze. 

Para isso, usamos como estímulo para o desenvolvimento dos referidos testes o romance 

Macunaíma, de Mário de Andrade. Na obra, a narrativa é compreendida através do 

processo conjunto de Simulação Mental e configuração de Modelos de Situação. 

Identificamos, preliminarmente, que representações mentais são evocadas por pistas 

linguísticas presentes no texto e que a capacidade cognitiva do ser humano de criar 

padrões discursivos nos permite, enquanto compreendedores, construir sentidos em 

textos ficcionais.  

Nossas perguntas iniciais foram: como ocorre a compreensão de textos 

narrativos de natureza ficcional? Se compreender um texto é criar uma representação 

mental das coisas descritas, por que as representações mentais formadas diferem de 

leitor para leitor? Como essas representações são formadas? 

Quanto à primeira pergunta, verificamos que o acionamento de Esquemas e 

frames e a configuração de Modelos Situacionais estão envolvidos no processo; que 

ocorre de fato uma integração entre Esquemas; e que essa integração é regida por 

frames, através da focalização dos cenários, das taxonomias, roteiros e categorias. Além 

disso, os resultados dos testes desenvolvidos apontam para o fato de que leitores 

parecem criar e monitorar alguns aspectos dos Modelos Situacionais, em especial, como 

objetivos da personagem, tempo e espaço. Nesse sentido, os frames parecem concorrer 

para a configuração desses modelos. 

Quanto à segunda e a terceira indagação, acreditamos que as experiências 

corpóreas, socioculturalmente situadas, empregadas na configuração dos modelos 

cognitivos exerçam um papel central no processamento dessas representações. A 

manipulação de informações obtidas por intermédio de experiências pessoais e 

socioculturais dos compreendedores seria armazenada na memória de longo prazo por 

meio de Esquemas e Frames a serem ativados, acionados e integrados durante a leitura 

e a produção de textos, sejam eles ficcionais ou não. 

Além disso, os testes realizados com monitoração da compreensão sinalizaram 

que utilizamos estratégias cognitivas para semantizar enunciados. Durante a leitura de 



 

 

 

 

um texto, há o envolvimento do leitor, enquanto compreendedor, com a história, ao criar 

expectativas sobre as informações e construir possibilidades de consequências das 

ações. Os testes com nomeação de palavras demonstram que leitores inicialmente 

inferem sobre os aspectos motivadores das ações e seus antecedentes causais, em vez de 

focar as ações e as consequências em si. 

Ao lermos histórias, vamos além da configuração linguística de um texto. 

Acreditamos que, na base do processo da compreensão, está envolvida uma Simulação 

Mental que nos conduz a criar imagens reveladas no momento em que as coisas são 

descritas, como afirmam Zwaan (1999) e Barsalou (1999). Nesse contexto, uma 

Simulação Mental pode ser visual ou motora. A Simulação Motora é acionada por 

verbos de ação; e a visual, por substantivos e adjetivos. Sendo assim, assumimos a 

perspectiva da personagem, passamos a simular os eventos descritos e a monitorar as 

ações do protagonista a partir de referentes de TEMPO, de LUGAR e de PESSOA.  

O processo de compreensão de narrativas envolve Esquemas-I, construídos a 

partir de experiências sensório-motoras e do monitoramento de frames específicos, 

criados culturalmente. Uma das nossas predições era a de que compreendedores se 

utilizariam de Esquemas e Frames para construir os significados das sentenças lidas. 

Nesse sentido, os esquemas seriam criados por experiências sensório-motoras e Frames, 

pelas nossas experiências socioculturais. A fim de delinear a natureza da compreensão 

dos textos narrativos com relação ao acionamento de esquemas e Frames, os testes 

apresentados nesta dissertação envolveram um conjunto de 3 (três) testes para aferição 

do sistema de compreensão off-line dos informantes do tipo recall (Teste 1), summary 

(Teste 2) e cloze (Teste 3). Esses testes foram desenvolvidos para explorar o papel dos 

Esquemas e dos Frames no processo de compreensão de sentenças, e dos modelos 

situacionais, no processo de compreensão de textos narrativos. 

 Verificamos que experiências perceptuais e motoras criam padrões abstratos 

como, por exemplo, as noções de CONTÊINER, LIGAÇÃO, TRAJETOR/MARCO e 

ORIGEM-CAMINHO-META. Esses Esquemas parecem ser básicos na configuração de 

narrativas e isso ocorre principalmente quando parece que há o agrupamento de 

determinados Esquemas, como, por exemplo, PARTE/TODO e LIGAÇÃO; OCM e 

CONTÊINER, CENTRO/PERIFERIA e CONTÊINER; CENTRO/PERIFERIA e 

OCM; LIGAÇÃO e OCM. Em “entrou na cova do rio”, por exemplo, a expressão 



 

 

 

 

“entrar na cova” ativa no mínimo dois Esquemas: OCM e CONTÊINER. Todavia, em 

“perdera a muiraquitã na praia do rio”, a expressão “na praia do rio” pode ativar os 

Esquemas CONTÊINER, PARTE/TODO e CENTRO/PERIFERIA, se considerarmos, 

neste último caso, que algo ou alguém esteja no interior ou no centro da praia. 

Dessa forma, ao verificarmos em que medida o leitor criaria expectativas 

durante o processo de compreensão da narrativa, concluímos que os leitores buscam 

construir sentido recorrendo a frames específicos, a partir do preenchimento de slots que 

descrevem os atributos de um objeto, dos Esquemas-I, do mapeamento dos Modelos de 

Situação e da Simulação Mental.  



 

 

 

 

6. À GUISA DE UMA CONCLUSÃO 

 

Nesta dissertação, analisamos a maneira como os leitores utilizam o aparato 

cognitivo durante o processo de compreensão de narrativas. Para isso, realizamos uma 

série de testes com o objetivo de apresentar subsídios sobre como as nossas experiências 

sensório-perceptuais e socioculturais organizam o conhecimento acerca da leitura de 

textos ficcionais. 

A narrativa é o modo pelo qual estamos constantemente nos comunicando. 

Narramos e ouvimos histórias constantemente, mas nem sempre as informações 

transmitidas por um narrador são as mesmas retidas pelo compreendedor. Compreender 

e produzir textos envolve um complexo jogo de linguagem, como acionamento de 

sentidos por meio de inferências, analogias, referências e representações mentais, 

evocados por pistas linguísticas presentes na formação de constructos mais ou menos 

convencionalizados. Essa convencionalidade parece ser fruto da capacidade cognitiva 

do ser humano de criar padrões discursivos e linguísticos que nos ajudam, enquanto 

compreendedores, a significar narrativas. Dentro desse enquadre, o objetivo deste 

trabalho foi compreender os processos cognitivos envolvidos na compreensão da 

narrativa em textos ficcionais.    

No capítulo 1, verificamos preliminarmente que as representações mentais são 

evocadas por pistas linguísticas presentes no texto e que a capacidade cognitiva do ser 

humano de criar padrões discursivos nos permite, enquanto compreendedores, atribuir 

sentidos em textos ficcionais. Descrevemos testes sobre monitoração da compreensão, 

que identificam estratégias cognitivas utilizadas para semantizar os textos lidos, e sobre 

envolvimento dos leitores com a história durante a leitura, que criam expectativas sobre 

as informações fornecidas, na medida em que constroem expectativas para as ações que 

provavelmente aconteceram ou acontecerão, ainda que, no início da leitura, os leitores 

infiram sobre os aspectos motivadores das ações e os antecedentes causais, em vez de 

focar as ações e as consequências. 

Durante o processo de compreensão de narrativas, são ativados Esquemas-I, 

construídos a partir das nossas experiências sensório-motoras, e frames específicos, 

criados culturalmente. Desse modo, experiências perceptuais e motoras criam padrões 

abstratos como, por exemplo, as noções de CONTÊINER, LIGAÇÃO, 



 

 

 

 

TRAJETOR/MARCO e ORIGEM-CAMINHO-META, e experiências socioculturais 

criam cenários, roteiros, taxonomias e categorias.   

O capítulo 2 nos revela que, ao lermos histórias, acionamos recursos que vão 

além dos aspectos formais encontrados na superfície do texto. Na base do processo de 

compreensão há simulações mentais que nos conduzem à criação de imagens reveladas 

no momento em que as coisas são descritas. Uma Simulação Mental pode ser visual ou 

motora. A simulação motora é acionada por verbos de ação e a visual, por pistas 

linguísticas de características substantivas e adjetivas. Nesse sentido, durante o processo 

de compreensão de narrativas, os leitores asssumem a perspectiva da personagem, 

passam a simular os eventos descritos e a monitorar as ações do protagonista a partir de 

referentes como TEMPO, LUGAR e PESSOA.  

No capítulo 3, discutimos e descrevemos a metodologia aplicada em nossa 

pesquisa, assumindo uma perspectiva experimental. Essa perspectiva nos trouxe à baila 

os aspectos cognitivos que subjazem à ativação e ao acionamento dee modelos mentais 

concebidos, via de regra, pela capacidade humana de produzir discursos e reter 

informações básicas via Esquemas-I, Esquemas-X, frames e Modelos Situacionais. 

No capítulo 4, apresentamos os resultados e discutimos os testes desenvolvidos 

em nossa pesquisa. Por meio dos testes, pretendíamos verificar em que medida a nossa 

estrutura corporal pode contribuir para o processo de compreensão e configuração de 

textos ficcionais, na medida em que nossa percepção é formada, levando em conta os 

Esquemas-I, desenvolvidos pelas nossas experiências corporificadas, os frames, 

concebidos através de nossas experiências culturais, e a relação entre os frames 

discursivos e Modelos de Situação, no processo de configuração de sentidos. 

Procuramos demonstrar que os compreendedores utilizam a estrutura corporal e o 

conhecimento de mundo para atribuírem sentido à linguagem.  

O propósito dos testes foi ampliar conhecimentos acerca da natureza dos 

processos de compreensão. Para isso, as predições que guiaram o nosso trabalho foram 

as seguintes: 

- que os leitores se utilizam de estratégias como a ativação de Esquemas-I, 

focalizando elementos linguísticos específicos no texto;  

- que os leitores combinam esses Esquemas entre si de forma integrada; 



 

 

 

 

- que os leitores acionam frames de modo a construir cenários e roteiros, em 

conformidade com a situação descrita no enunciado; 

- que os frames discursivos ajudam o compreendedor a criar expectativas sobre 

os eventos que se seguem por conhecerem a estrutura da narrativa ficcional, conforme 

tratado no capítulo sobre Padrão Discursivo. 

Os resultados dos testes contribuíram para verificarmos que muitas das nossas 

interações são construídas com base em narrativas e que essas narrativas estão pautadas 

em uma estrutura textual concebida cognitivamente, porém assumimos aqui que alguns 

aspectos poderiam ter sido mais bem desenvolvidos, de modo a termos uma visão mais 

apurada do que se passa na mente do leitor durante o processo de compreensão.  

Admitimos que a metodologia aplicada nesta pesquisa tenha apresentado 

algumas fragilidades no que tange à elaboração, aos procedimentos, ao trato com o 

material e ao recrutamento de informantes. Devido ao caráter preliminar desta pesquisa, 

não utilizamos um grupo de controle e a aplicação do teste piloto ficou restrita a um 

número reduzido de voluntários. Essa fragilidade, em especial, nos levou a modificar 

alguns testes em curso e a reaplicá-los, como no caso do teste cloze. Além disso,  

entrevistas sistematizadas com os informantes poderiam fornecer outros subsídios para 

a análise dos resultados. Tivemos também algumas dificuldades na seleção de 

ilustrações que melhor representassem os Esquemas do teste I. Devido a isso, as figuras 

utilizadas podem ter direcionado os informantes a escolherem determinadas opções. 

Contudo, essa falha acabou nos revelando que os informantes vão além de uma 

representação mental e linguística do texto, construindo significados por intermédio de 

experiências pragmáticas e de efeitos prime durante a leitura dos textos.  

Quanto aos tipos de testes utilizados durante a pesquisa, acreditamos a 

aplicação exclusiva de testes de natureza off-line não dão conta da verificação dos 

processos cognitivos de compreensão de textos fictícios ou não. Parece-nos que seria 

necessária uma verificação do processamento online, de modo a identificarmos como os 

compreendedores se utilizam do aparato sensório-motor para memorização, captação, 

elaboração e retransmissão de informações durante a compreensão/produção de 

narrativas. Entender como o leitor lida com a afetividade durante o processamento da 

produção/compreensão também nos parece um fator que deveria ser considerado. Nesse 



 

 

 

 

sentido, alguns aspectos decorrentes desta dissertação merecem um aprofundamento em 

futuros estudos no que diz respeito a: 

- Como as representações mentais são concebidas e de que maneira atribuímos 

sentido a um texto, a partir de sentenças ou resumos de narrativas? 

- Que elementos perceptuais e motores ficam retidos na memória de curto 

prazo do leitor durante o processo de compreensão de textos? 

- Como a linguagem e pensamento estão relacionados a outros sistemas 

neurais, incluindo a percepção, controle motor, cognição e cultura? 

- Qual o papel dos aspectos tempo, espaço, personagens e eventos na leitura de 

narrativas e até que ponto nossas experiências sensório-motoras contribuem para os 

processos de compreensão de textos? 

Apesar dessas fragilidades, pudemos constatar que a integração entre os 

Modelos de Situação e os processos de simulação é basilar para a coerência 

representacional de um texto. De modo geral, vimos que as pistas linguísticas em um 

texto narrativo são o gatilho para a percepção e Simulação Mental das ações descritas. 

Elas categorizam objetos e pessoas, por meio do acionamento de Frames, Esquemas-I e 

Esquemas-X.   

É no contexto dinâmico do domínio do significado, de onde as nossas 

experiências emergem, que arquitetamos novos significados, construídos por meio do 

desenvolvimento de certas ações e percepções do mundo ao nosso redor. A interligação 

entre experiências acionam os sentidos de acordo com as construções linguísticas, o 

contexto e o modelo cultural, mantendo uma relação entre forma e significado. A forma 

estaria associada aos elementos internos das sentenças, tais como as construções 

linguísticas, e o significado, aos elementos externos ancorados em Esquemas-I e frames, 

por exemplo. Desse modo, leitores constroem representações situacionais em conjunto 

com representações fundamentadas no texto, criando uma realidade para uma sucessão 

de acontecimentos baseados em experiências sensório-perceptuais e motoras. 

Verificamos, assim, que compreendedores de narrativas transformam eventos em 

cadeias causais, constituídas de episódios ainda mais elementares. 

Tendo em vista os possíveis desdobramentos desta pesquisa, há muito que se 

fazer ainda, como: 



 

 

 

 

a) Analisar outros mecanismos que operam na emergência do sentido em 

narrativas; 

b) Aprofundar a análise acerca do papel do contexto no processo de 

configuração do sentido, durante a produção/ compreensão de textos narrativos; 

c) Examinar o papel de cada aspecto do Modelo Situacional na emergência do 

sentido em textos narrativos; 

e) Investigar como os processos de categorização são construídos a partir da 

simulação da situação relatada no texto. 

Julgamos que este trabalho, focado no processo de compreensão e no 

monitoramento de Modelos Situacionais, possa contribuir para os estudos cognitivistas 

acerca da análise construcional do discurso, na medida em que demonstra o que pode 

acontecer nos bastidores da mente humana durante a leitura de textos de ficção. 

Acreditamos ainda que perceber os aspectos cognitivos que envolvem a compreensão de 

histórias possa contribuir para o ensino de produção e interpretação de textos, haja vista 

que as palavras não constroem sentidos, elas os guiam e são pistas para o acionamento 

de Esquemas, Frames, Simulação Mental e Modelos de Situação na mente do 

compreendedor. 
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APÊNDICE A 

 

TESTE I - realizado para verificação do acionamento de Esquemas-I. 

 

1- O herói depois de muitos gritos por causa do frio da água entrou na cova e se lavou inteirinho 

(ANDRADE, 1928, p. 29) 

 

 

a)  (     )  

 

 

 

 

b)   (     )  

 

 

 

c)   (     ) 

 

 

 

d)   (     )  

 

 

 

e)   (     ) 

 

 

 

2- Macunaíma estava desinfeliz porque perdera a muiraquitã na praia do rio (ANDRADE, 1928, 

p. 27). 

 

 

a)  (     )  

 

 

 

b)   (     ) 

 

 

 

c)   (     ) 

 

 

 

 

d)   (     )  

 

 

 

e)   (     ) 



 

 

 

 

3- O herói seguiu de carreira e enfim passou pra outra banda do rio Chuí. (...) (ANDRADE, 

1928. p.93). 

 

 

a)  (     )  

 

 

 

b)   (     ) 

 

 

 

 

c)   (     ) 

 

 

 

d)   (     )  

 

 

 

 

e)    (     ) 

 

 

 

 

4- Vinha trazendo um naco para você (ANDRADE, 1928. p. 134). 

 

 

a)  (     )   

 

 

 

b)   (     ) 

 

 

 

 

c)   (     ) 

 

 

 

d)   (     )  

 

 

 

e)    (     ) 

 



 

 

 

 

5- A moça fazia parte dessa tribo de mulheres sozinhas (ANDRADE, 1928. p. 16). 

 

 

 

a)  (     )  

 

 

 

b)   (     ) 

 

 

 

 

c)   (     ) 

 

 

 

 

d)   (     )  

 

 

 

e)    (     ) 

 

 

 

6- Enterraram o anjinho no centro da taba com muitos cantos, muita dança e muito pajuar 

(ANDRADE, 1928. p. 20). 

 

 

a)  (    )  

 

 

 

b)  (     ) 

 

 

 

c)  (     ) 

 

 

 

 

d)  (     )  

 

 

 

e)  (     ) 

 

 

 



 

 

 

 

APÊNDICE B 

 

TESTE II - realizado para verificação do acionamento de frames 

 

a) “No outro dia quando Macunaíma foi visitar o túmulo do filho viu que nasceu do corpo uma 

plantinha”.  

 

a) (   ) Teatro         b) (   ) Igreja       c) (   ) Praça         d) (   ) Escola 

 

 

2- “Ela deu um bote na coxa de Macunaíma.  

 

a) (   ) Cleópatra       b) (   ) Joana D'Arc.      c) (   ) Maria Madalena      d) (   ) Carlota Joaquina 

 

 

3- “Macunaíma espiou pela fresta”. 

 

a) (   ) Casa     b) (   ) Rua      c) (   ) Escola     d) (   ) Rodoviária 

 

 

4- “Macunaíma rezava diariamente”.  

 

a) (   ) Debate   b) (   ) Enterro      c) (   ) Casamento    d) (   ) Reunião 

 

 

5- “Macunaíma (…) disse pros manos que estava disposto a ir em São Paulo”. 

 

a) (   ) Oferecer   b) (   ) Comer      c) (   ) Morrer    d) (   ) Receber 

 

 

6- “Macunaíma lembrou de tomar banho”. 

 

a) (   ) Sala   b) (   ) Cozinha      c) (   ) Banheiro    d) (   ) Quarto 

 

 

7- “Macunaíma lembrou de procurar CI”.  

 

a) (   ) Google   b) (   ) Bússola      c) (   ) Búzios    d) (   ) Mapa 

 

 

8- “Macunaíma agachou com a flecha enterrada no coração”  

 

a) (   ) Oca   b) (   ) Favela      c) (   ) Cinema    d) (   ) Estádio 

 

 



 

 

 

 

APÊNDICE C  

 

TESTE III  

 

 TAREFA 1 

 

1- Nas sentenças abaixo, preencha os espaços em branco conforme a sua compreensão: 

 

a) Tinha neblina sobre o mundo e a casa estava sem ninguém de tanta que era 

a______________________________________________________________________. 

 

b) Quando o herói voltou da sapituca procurou a moça em redor, não estava. Ia se erguendo 

pra buscá-la porém do galho baixo em riba dele furou o silêncio o miado temível da suçuarana. 

O herói se ___________________________________________________________________.  

 

c) A caapora viu a sombra de Macunaíma refletida n'água jogou depressa a tarrafa e só pescou 

sombra. O herói nem não achou graça porque _______________________________________. 

 



 

 

 

 

AMOSTRAS  

 

 TAREFA 1- APÊNDICE C 

 
 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

APÊNDICE D 

 

TESTE 3  

 

TAREFA 2 

 

1- Preencha o espaço em branco com um sinônimo para a palavra em destaque: 

 

 

d) No outro dia quando Taína-Cã pulou da rede todos se ___________________.  

 

e) Já na meninice fez coisas de ____________________. De primeiro: passou mais de seis 

anos não falando. Sio incitavam a falar exclamava: If — Ai! que preguiça! 

 

f) Ninguém inda não matara tapir na cidade. Os manos se____________________ e foram 

com Macunaíma caçar o bicho.  

 

 

 

g) No mucambo si alguma cunhatã se aproximava dele pra________________, Macunaíma 

punha a mão nas graças dela, cunhatã se afastava.  

 

h) Depois de brincarem três feitas, correram mato fora ______________________ um pro 

outro. 

 

 

 

 

i) O gigante caiu na macarronada fervendo e subiu no ar um cheiro tão forte de couro cozido 

que matou todos os ticoticos da cidade e o herói teve uma _________________ . 

 

j) Macunaíma quando voltou da _______________________ foi buscar a muiraquitã e partiu 

na máquina bonde pra pensão  

 

Fazer festinha 

Sarapantar 

 

sapituca 



 

 

 

 

AMOSTRAS  

 

TAREFA 2 - APÊNDICE D 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

APÊNDICE E 

 

TESTE 3 

 

 TAREFA 3 

 

 

1- Construa uma frase com a palavra “sarapantar”: 

 

_____________________________________________________________________  

 

2-  Construa uma frase com “fazer ou fazendo festinha”: 

 

______________________________________________________________________ 

 

3- Construa uma frase com a palavra “sapituca”: 

 

______________________________________________________________________ 
 



 

 

 

 

AMOSTRAS  

 

TAREFA 3 - APÊNDICE E 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

APÊNDICE F 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

Autorizo a utilização de minhas respostas aos protocolos verbais acerca de minha leitura 

e compreensão do texto ______________________________________, aplicados pelo 

mestrando Giezi Alves de Oliveira, para fins de pesquisa. Tenho ciência que meu nome 

não será identificado em momento algum por intermédio dos dados coletados e/ou 

fornecidos por mim. 

 

 

Natal, ______, ____________________, 2011. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura  


