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RESUMO 

 

 

O objetivo desta pesquisa é descrever e analisar, em corpus literário, o modo como 

conceptualizamos as emoções, em especial, a raiva. Utilizando os pressupostos da 

chamada Teoria Cognitiva da Metáfora, apresentaremos um panorama geral acerca da 

cognição da metáfora sob a base da Linguística Cognitiva e, de uma maneira mais 

aprofundada, analisaremos a conceptualização metafórica da raiva. A proposta de 

mente corporificada, predominante nas ciências cognitivas atuais, é basilar para 

estudos envolvendo a simulação mental. Pesquisas recentes demonstram que a 

metáfora é resultado de processamentos cognitivos que envolvem nossa percepção 

sensório-motora aliada às experiências socioculturais. A capacidade de construirmos, 

via frequência, padrões para nossas experiências é determinante para a nossa 

linguagem, inclusive para as construções metafóricas. Tais construções são resultantes 

de processamentos cognitivos que envolvem a articulação entre esquemas imagéticos e 

frames. Os esquemas imagéticos advêm de nossa experiência sensório-motora, que 

relaciona os limites de nosso corpo aos limites de nosso entorno, e os frames, por sua 

vez, advêm de nossa capacidade de armazenarmos eventos socioculturais. A 

construção metafórica é fruto dessa relação constante entre corpo, mente e cultura, 

situando-nos em experiências corpóreas e culturais. Ao analisarmos quatro obras 

literárias nacionais, criamos um quadro analítico sobre como a raiva é compreendida, 

especificamente, na língua portuguesa. Os resultados são importantes para 

entendermos, através da linguagem, o quanto a cultura faz parte de nossa cognição, 

conjuntamente com os aspectos sensório-motores. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Linguagem. Metáfora. Cognição. Cultura. Construção. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to describe and analyze in literary corpus, the way we 

conceptualize emotions, especially anger. Using the assumptions of the call Cognitive 

Theory of Metaphor, present a general overview of cognition metaphor on the basis of 

Cognitive Linguistics, and in a deeper way, we analyze the metaphorical 

conceptualization of anger. The proposal embodied mind, prevalent in current 

cognitive science, is fundamental for studies involving mental simulation. Recent 

research shows that the metaphor is the result of cognitive processes that involve our 

perception sensorimotor combined with socio-cultural experiences. The ability to build 

via frequency standards for our experiments is crucial to our language, including 

metaphorical constructions. Such constructions are the result of cognitive processes 

that involve the relationship between image schemas and frames. Image schemas 

comes from our sensorimotor experience, which lists the limits of our bodies to the 

limits of our surroundings, and frames, in turn, comes from our ability to stock 

sociocultural events. The metaphorical construction is the result of this constant 

relationship between body, mind and culture, situating us in bodily experiences and 

cultural. By analyzing five national literary works, we created an analytical framework 

on how anger is understood, specifically in Portuguese language. The results are 

important to understand, through language, how culture is part of our cognition, in 

conjunction with the sensorimotor aspects. 

 

KEYWORDS: Language. Metaphor. Cognition. Culture. Construction. 
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INTRODUÇÃO  

 
Os limites de minha linguagem são os limites de meu mundo. 

Wittgenstein (Investigações Filosóficas)  

 

 

É no cerne da Linguística Cognitiva (LC) que nosso trabalho se insere. 

Buscando franco diálogo com as chamadas ciências cognitivas, a LC atual busca 

aprofundar conhecimentos acerca de um pressuposto básico de sua teoria: a de que 

nossa mente é corporificada (LAKOFF, JOHNSON, 1999). De acordo com essa 

perspectiva, os processos de emergência de sentido são resultantes de operações 

cognitivas que atestam a relação entre homem e ambiente, sendo a metáfora uma 

dessas operações cruciais para o desenvolvimento da linguagem e, consequentemente, 

do modo como construímos sentido. As percepções sensório-motoras, a experiência 

sociocultural e o processamento neural são os principais pilares da cognição. 

Particularmente, nosso foco de interesse, no vasto leque de alternativas de 

pesquisas da LC, recai sobre os estudos da metáfora. A metáfora é considerada um 

fenômeno cognitivo que envolve, simultaneamente, a linguagem, a cultura e a nossa 

conceptualização do mundo. Por meio da metáfora, construímos uma grande parcela 

de compreensão acerca de nossas experiências e, por isso, a metáfora passa a ser uma 

base fundamental do nosso pensamento. As evidências de que processamos o mundo 

através de metáfora são perceptíveis em nossa linguagem cotidiana, usada comumente 

para relatarmos uma ação, contarmos uma história, escrevermos um discurso científico 

etc.  

Um dos focos de nosso interesse tem sido a análise de como expressamos 

emoções em nossa linguagem. Segundo diversos linguistas (LAKOFF, 1987; 

LAKOFF, KÖVECSES, 1987), as emoções, do mesmo modo que os demais domínios 

conceptuais, são expressas como resultantes da relação corpo, ambiente e cognição, de 

forma que o uso metafórico da linguagem fica evidente na construção de sentido. As 

emoções, que envolvem diretamente a corporalidade, deixam evidente diversas 

metáforas, como, por exemplo, “Acho que vou explodir de tanta raiva”, como se nosso 

corpo fosse um recipiente da raiva e a raiva fosse um conteúdo em nosso interior, que 

realiza pressão para sair. 

A partir dessas indagações, construímos o principal objetivo deste trabalho 

que é descrever e analisar, em corpus literário, o modo como conceptualizamos as 
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emoções, em especial, a raiva. O desejo de trabalhar com tal corpus teve início em 

nosso trabalho de dissertação de mestrado, intitulado Construções metafóricas de vida 

e morte: cognição cultura e linguagem. Nessa pesquisa, o que mais nos chamou a 

atenção foi a premissa de que as metáforas envolvendo os conceitos de VIDA e 

MORTE fazem remissão à base experiencial do povo representado na obra, no caso, o 

povo do sertão nordestino. Construções como “Estais aí conversando em vossa prosa 

entretida: não sabeis que vosso filho saltou para dentro da vida?” nos remete ao modo 

como determinada construção envolvendo o conceito VIDA é organizada a partir da 

metáfora NASCER É ENTRAR EM UM RECIPIENTE. Além dessa construção, 

diversas outras envolvendo os conceitos supracitados foram analisadas com o intuito 

de criar um panorama das metáforas extraídas da obra e que nos ajudaram a construir 

um panorama do cenário nordestino. 

Para a tese, dando segmento ao mesmo corpus e categoria de análise, com 

o intuito de um aprofundamento maior em ambas as questões, escolhemos quatro 

obras: O cortiço, de Aluísio Azevedo, O crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz, 

Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, e Memórias de um Sargento de Milícias, de 

Manuel Antônio de Almeida. A escolha por tais obras se deu a partir da seleção de 

alguns cânones literários brasileiros. O objetivo pela escolha de tais obras se justifica 

na medida em que as compreendemos como exemplos de experiências do cotidiano 

brasileiro e que podem refletir metáforas relacionadas diretamente ao nosso contexto, 

do mesmo modo que a análise de corpus literário de outras línguas e outros países 

tragam as referidas experiências. Tomando por base algumas pesquisas já realizadas 

por Kövecses (1999, 2004, 2005), partimos do princípio de que existe uma 

organização cognitiva de base experiencial e que essa base é construída sobre alicerces 

metafóricos organizados com especificidade nos contextos culturais.  

Utilizando os pressupostos da chamada Teoria Cognitiva da Metáfora, que 

é uma unificação de conceitos advindos de diversos autores (LAKOFF, 1993; 

GRADY, 1997; JOHNSON, 1997; LAKOFF, JOHNSON, 1999; NARAYANAN, 

1997; KÖVECSES, 1999; 2005; FELDMAN, 2006; LAKOFF, 2008), criaremos um 

panorama geral acerca da cognição da metáfora sob a base da LC e, de uma maneira 

mais aprofundada, analisaremos a conceptualização metafórica da raiva. A partir desse 

objetivo geral, temos como objetivos específicos: 

a) Comprovar o pressuposto trabalhado por diversos pesquisadores 

(LAKOFF, KÖVECSES, 1987; KÖVECSES, 2004, 2005) de que, dentre as diversas 
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formas de manifestação, existe um padrão universal na construção metafórica RAIVA, 

que nos permite organizá-la como CONTEÚDO e o nosso corpo como CONTÊINER 

desse sentimento. 

b) Constatar a premissa das ciências cognitivas atuais de que o modo como 

expressamos os sentimentos é fruto de construções que envolvem as experiências com 

o nosso entorno físico. 

c) Propor uma formalização de análise com um maior refinamento sobre o 

modo como conceptualizamos a metáfora. Essa proposta é apontada por Lakoff (2008) 

como um dos grandes desafios a serem pensados para os pesquisadores de análises 

linguísticas. 

A análise que realizamos das metáforas envolvendo o domínio RAIVA 

parte das pistas linguísticas encontradas nas obras literárias que nos permitem 

compreender quais domínios cognitivos estão subjacentes, alicerçando a linguagem 

(LAKOFF, JOHNSON, 1999; FAUCONNIER, TURNER, 2002). Por exemplo, em “O 

Miranda rebentava de raiva” (AZEVEDO, 1980: 7), podemos inferir que existe uma 

metáfora subjacente, RAIVA É CONTEÚDO COM PRESSÃO EM UM 

CONTÊINER, em que a raiva passa a ser um conteúdo que começa a fazer pressão 

dentro do corpo, servindo como um recipiente para a raiva. Essa análise é possível, 

pois conseguimos recuperar quais são os domínios envolvidos nessa relação e de que 

modo os mapeamentos sobre os domínios estão sendo realizados.  

As informações que são compartilhadas através de sinapses neurais que 

criam redes em nosso cérebro recuperam quais experiências sensório-motoras 

constituem essa construção metafórica, no caso, compreendermos nosso corpo como 

um recipiente que comporta a raiva e que essa raiva é um conteúdo em nosso interior 

fazendo pressão para sair (KÖVECSES, LAKOFF, 1987; KÖVECSES, 2005). Isso é 

possível, pois conseguimos simular as ações, mesmo aquelas as quais não realizamos, 

através de neurônios específicos chamados de neurônios espelho (RIZZOLATTI, 

ARBIB, 1998; LAKOFF, GALLESE, 2005; LAKOFF, 2008). 

O grande desafio, portanto, recai na formalização de análise apontada por 

Lakoff (2008), que nos sugere um refinamento do modo como compreendemos a 

metáfora, considerando os avanços das ciências cognitivas atuais que apontam para a 

base corpórea de nossa linguagem. Em outras palavras, o desafio ainda é o de explicar 

a metáfora sendo construída como um fenômeno localizado cognitiva, neural, corporal 

e culturalmente. Esse refinamento tem o intuito de aprimorar nosso conhecimento 
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acerca do modo como processamos a metáfora, trazendo explicações mais detalhadas 

do real funcionamento da metáfora em nossa mente e, concomitantemente, da 

linguagem propriamente dita. 

Nosso trabalho tem cinco capítulos. No primeiro capítulo, versaremos 

sobre os principais pressupostos teóricos da Linguística Cognitiva utilizados nesta 

pesquisa. A evolução e os principais pontos para nossa análise, no que concerne à 

Teoria Cognitiva da Metáfora, são discutidos no segundo capítulo. Durante o terceiro 

capítulo, o foco recai sobre a conceptualização da raiva. A metodologia é apresentada 

no quarto capítulo e a análise dos dados é realizada no quinto capítulo. Por fim, as 

conclusões e as referências de nossa pesquisa.  
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1 LINGUÍSTICA COGNITIVA: início, desenvolvimento, perspectiva 

 
A Linguística Cognitiva (LC) surgiu em um momento de ebulição nas 

pesquisas envolvendo a chamada Virada Cognitivista, movimento que buscava 

compreender a linguagem a partir de processos mentais
1
. Na década de 60, Chomsky 

se torna um dos maiores expoentes da linguística e, em particular, da chamada 

linguística gerativa. Em meados da década de 70, o modelo chomskyano começa a 

sofrer rupturas e já era possível observar um movimento de dissidência no interior 

dessa proposta, evidenciado na formulação de uma semântica gerativa, encabeçada por 

James McCawley, Paul Postal, Háj Ross e George Lakoff, conhecidos como “os 

quatro cavaleiros do apocalipse”, justamente por quebrarem com a proposta até então 

hegemônica dos estudos gerativos. 

 O que ocorre a seguir, durante a década de 80, é a definitiva consolidação 

de uma nova proposta nos estudos da linguagem, a chamada Linguística Cognitiva, 

que, inicialmente, ganha força nos Estados Unidos e, posteriormente, se espalha pelo 

mundo, ganhando um periódico na Europa chamado Cognitive Linguistics.  

Sendo assim, é possível considerarmos duas gerações nos estudos 

cognitivos da linguagem. Em um primeiro momento, temos os estudos cognitivos 

baseados em processos mentalistas, dos quais Chomsky se torna o precursor. Em um 

segundo momento, que contempla a LC contemporânea, temos os estudos cognitivos 

buscando uma integração entre corpo, mente e ambiente. Caracterizamos, a seguir, 

essas duas gerações. 

 

1.1 A primeira geração dos estudos cognitivos: a linguagem sob um enfoque 

mentalista 

 

É durante a ruptura advinda da Virada Cognitivista que Chomsky (1957, 

1965) propõe uma teoria que explica a linguagem a partir de uma base inata, fruto de 

herança genética, a chamada Gramática Gerativa, ou Teoria Gerativa. A linguagem 

humana seria regida por um órgão localizado em nosso cérebro que possuiria a 

faculdade da linguagem. Para o linguista, produzimos linguagem ao utilizarmos um 

sistema finito de regras e uma vez utilizado esse sistema somos capazes de produzir 

                                                
1 A Virada Cognitivista veio a se contrapor ao Behaviorismo, movimento que considerava apenas os 
estímulos externos a mente como basilares à compreensão, a partir da observação de estímulos e 
respostas. Um dos grandes expoentes dessa corrente é Skinner (1965). 
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um número infinito de frases, apenas manipulando a estrutura sintática, por meio da 

capacidade criativa específica do ser humano.  

Como o próprio Chomsky (1965) reconhece, a concepção de uma 

faculdade da linguagem, posteriormente denominada Gramática Universal (GU), é 

fruto das ideias oriundas da Gramática de Port-Royal, publicada em 1660 por Antoine 

Arnauld e Claude Lancelot. A ideia central, que inspirou os autores de Port-Royal, 

chegando a Chomsky, é a de que a gramática é regida por processos mentais, que são 

universais, sendo, portanto, processos comuns a todas as línguas.  

No modelo proposto por Chomsky, a sintaxe seria o componente de base e 

principal constituinte da gramática. Desse modo, para produzirmos linguagem, 

seríamos totalmente autônomos de qualquer influência externa à própria mente, isso é, 

não sofreríamos influências advindas de nossa experiência nem tampouco influências 

perceptivas, associadas à nossa corporalidade. O que basta para a produção da 

linguagem é utilizar a estrutura sintática de uma língua, ou seja, manipular os símbolos 

correspondentes e criar sentenças.  

A importância de Chomsky para a linguística é imensurável. Seu 

reconhecimento se deu de modo interdisciplinar, criando uma agenda de pesquisa 

envolvendo neurocientistas, psicólogos, filósofos etc. As chamadas ciências cognitivas 

surgiam em um momento importante para os avanços tecnológicos, sobretudo para a 

criação do computador. Com a perspectiva de que nossa mente manipulava símbolos 

de um modo binário, algo como verdadeiro ou falso, pôde-se criar a inteligência 

artificial, uma vez que a razão era entendida como algo extremamente consciente, 

sendo, inclusive, a guia dos processos cognitivos, e nossa linguagem seria um sistema 

formal de manipulação de símbolos, exatamente como o processamento de dados das 

máquinas.  

Para os pressupostos chomskyanos, não se deve considerar um sujeito, mas 

sim uma capacidade de raciocinar universal, a partir de um paradigma de linguagem 

natural. Essa é a base do pensamento objetivista
2
, diferente do que vinha sendo 

discutido por diversos filósofos da linguagem que passaram a considerar o pragmático 

como essencial na constituição da linguagem. Para a pragmática, existe um sujeito que 

é possuidor de intencionalidade na hora em que a comunicação é estabelecida. Eis que 

                                                
2
 O chamado objetivismo é apontado por Lakoff e Johnson (1980 [2002]) como o pensamento de base 

para Aristóteles e todos os seus predecessores que entendem a linguagem como fruto de um 
pensamento objetivo e lógico. Por meio da linguagem, seríamos capazes de captar a essência das 
coisas. 
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as duas grandes correntes, uma mentalista, que considera apenas os traços mentais e 

biológicos, e a outra pragmática, que considera a intenção, o contexto e o ato 

comunicativo como fundamentais, se chocam e se mostram inconciliáveis.  

 

1.2 A segunda geração: o advento da Linguística Cognitiva de base corporificada 

 

Algumas das críticas sofridas pela proposta chomskyana são a de que seu 

foco recai sobre um falante/ouvinte ideal e que suas análises são frutos de frases 

criadas, de acordo com seus interesses. Chomsky diz ser necessário o estudo da 

competência, que é a capacidade que o indivíduo tem de produzir, compreender e de 

reconhecer, como sendo de uma língua, a estrutura que comporta as frases. Essa opção 

pelo estudo da competência fez com que o linguista deixasse de lado o que ele mesmo 

denomina por desempenho, que é determinado pelo contexto do falante, o que, 

segundo o próprio Chomsky, em nada altera a competência.  

Isso significa que, por meio da Teoria Gerativa, não é possível analisar 

uma fala cotidiana, uma vez que Chomsky considerava o uso como possuidor de 

desvios e erros, ou seja, o que estava em jogo era a competência que cada usuário da 

língua dispõe e não o desempenho do usuário ao produzir linguagem. Não observar a 

língua em uso significa não compreender a língua em seu cotidiano, pois sem observar 

um falante/ouvinte real não se podem depreender expressões idiomáticas, neologismos, 

ironias etc.  

Neste ponto, começa-se a pensar em uma semântica cognitiva, que busca 

agregar tanto as relações pragmáticas como as relações mentais, sem que, para isso, 

haja uma dicotomia entre ambas, mas que a explicação para a cognição seja o 

resultado dessa emergência de relações. Essas questões começaram a inquietar alguns 

pesquisadores e, desse modo, nasce a Linguística Cognitiva contemporânea (LC).    

Essa nova perspectiva possui uma gama de propostas teórico-

metodológicas, porém, como nos lembra Salomão, são três os principais pilares 

utilizados por todos aqueles que pesquisam em LC: 

 

1. A cognição linguística é contínua aos demais sistemas 
cognitivos, portanto, a linguagem não é um sistema cognitivo 

autônomo. 

2. A gramática é uma grande rede de construções; portanto, 

postula-se uma continuidade básica entre sintaxe e léxico, calcada no 
uso linguístico. 
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3. Todo processo de significação procede pela projeção entre 

domínios cognitivos; portanto, a semântica cognitivista tem um viés 

inferencialista, que a diferencia do referencialismo da ortodoxia. 
Salomão (2009, p. 3). 

 

Uma das maiores quebras dicotômicas propostas pela LC recai na 

compreensão de que a cognição é um todo conectado; não se pode falar em linguagem 

sem compreender os processamentos cognitivos e contextuais que a envolvem. O 

modo como organizamos a estrutura linguística depende do foco posicionado a 

determinada cena que compõe um frame
3
 (MINSKY, 1979, LAKOFF, 1987), ou seja, 

o sentido emerge dessa relação. Quando alguém diz “Ando por esta longa estrada da 

vida”, focaliza-se o caminho pelo qual determinada pessoa está percorrendo, de um 

modo metafórico, associado à vida dessa pessoa. Porém, se disserem “Tenho 

encontrado diversas pedras no caminho de minha vida”, o foco continua sendo o 

caminho, mas, dessa vez, está se dando ênfase a obstáculos no caminho, no caso, as 

pedras, entendidas por meio da relação metafórica entre vida e percurso como 

“problemas pessoais”.  

São os modelos baseados em uso (LANGACKER, 1988, TALMY, 1988) 

que nos permitem analisar a linguagem além de uma relação formalista/mentalista. 

Isso nos permite argumentar em favor de outro ponto-chave da LC: a proposta de que 

nossa mente é corporificada – embodied mind (LAKOFF, JOHNSON, 1999). Nossa 

cognição é filtrada pela nossa percepção, ou seja, pelos inputs dos sentidos – visão 

audição, tato, paladar, olfato. As restrições sensoriais conjuntamente às restrições 

físicas são os propulsores do modo como compreenderemos o mundo. Por exemplo, só 

faz sentido dizer que algo está “à frente” ou “atrás” baseado em nossa corporalidade. 

Transferimos essa compreensão para diversas experiências do cotidiano, “a escada 

está atrás da porta”, “João está à frente de Maristela”, sem contar a extensão 

metafórica que criamos, relacionando tempo e espaço, “Há algum tempo atrás”, 

“Aquilo que está por vir”.  

Todas essas relações são frutos de processamentos cognitivos complexos 

que envolvem diretamente a nossa corporalidade e o modo como construímos a 

linguagem. Veremos nas seções seguintes a importância dos principais pressupostos 

da LC que nos interessam nesta pesquisa: Categorização, Corporalidade, Esquemas, 

                                                
3 Os conceitos de cena e de frame são mais bem tratados na seção correspondente. 
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Frames, Blocos Construcionais, para, no capítulo seguinte, entrarmos na teoria 

cognitiva da metáfora. 

 

1. 2.1 Categorização 

 
Podemos dizer que a categorização é um dos processos fundamentais da 

cognição humana. Esse conceito, quando pensado no interior da cultura ocidental, 

sofreu constantes revisitações e até hoje é fonte de discussões. Mas, considerando os 

avanços nos estudos cognitivos, em especial, a partir do diálogo estabelecido por 

algumas áreas das ciências cognitivas, como as neurociências, a ciência da 

computação e a linguística, podemos dizer que, ao que tudo indica, a categorização é 

fruto de experiências sensório-motoras e socioculturais, ou seja, resultantes das 

experiências corpóreas, inseridas em contextos específicos. 

Uma vertente clássica dos estudos da categorização remonta ao período 

primordial da filosofia grega. Nessa perspectiva, datada de mais de dois mil anos, as 

categorias são compostas por membros possuidores de traços essenciais e necessários 

que os inserem, ou não, em determinada categoria. Essa proposta se enraizou na 

cultura ocidental por muito tempo e somente após avanços consideráveis nas áreas das 

ciências cognitivas, a partir de meados do século XX, é que tal paradigma começou a 

ser desconstruído. 

A ideia é traçarmos, em linhas gerais, as perspectivas mais marcantes para 

essa virada paradigmática nos estudos da categorização, desde a proposta clássica até a 

categorização corporificada defendida pela Linguística Cognitiva e pelas ciências 

cognitivas atuais. 

 

1.2.1.1 Categorização Clássica  

 

A Categorização Clássica é remetida aos tempos de Platão e essa 

concepção permanece, de um modo ou de outro, presente até os dias atuais. Lyons 

(1979) remete a duas correntes filosóficas do período platônico que buscavam 

categorizar o mundo de dois modos; de um lado, encontra a corrente dos filósofos 

nominalistas e, de outro, a corrente dos filósofos realistas.  

Basicamente, os nominalistas acreditavam que as coisas possuíam nomes 

por pura convenção, por exemplo, GALO. Os animais que seriam galo estariam 
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apenas ligados ao nome por convenção. Já os realistas acreditavam que as coisas 

possuem o mesmo nome, GALO, por exemplo, por possuírem propriedades essenciais 

que eram comuns entre si. Essa discussão entre nominalistas e realistas foi retomada 

por Saussure, no século XX, que defende a corrente nominalista ao argumentar sobre o 

caráter arbitrário do signo linguístico. 

Para Platão, só existe um mundo real que é o “Mundo das Ideias”. Para o 

filósofo, o mundo da materialidade é falho, pois os sentidos humanos são falhos, ou 

seja, não podemos confiar nas experiências mundanas. Aristóteles, reconhecido 

discípulo de Platão, rejeita a tese platônica e envereda para o estudo empírico do 

conhecimento. O raciocínio aristotélico vai em direção daquilo que podemos vivenciar. 

Portanto, o “Mundo das Ideias” não passaria de mera especulação. 

Buscando o “Mundo da materialidade”, Aristóteles estabelece uma 

distinção entre o que seja essencial e acidental. Duque e Costa, ao explicarem a 

distinção entre ambos os conceitos, argumentam que: 

 

Para o filósofo, essência corresponde a todas as partes que fazem 

com que alguma coisa seja o que é, portanto, é a causa imanente da 
existência dos entes, a qual os limita e os individualiza. A destruição 

da essência tem como consequência a destruição do todo. Acidente, 

por sua vez, relaciona-se às propriedades que não determinam o que 
a coisa é. Embora podendo ser relacionado a ela, não se trata de um 

traço necessário nem suficiente para categorizar a coisa. [...] Um 

atributo essencial da categoria HOMEM seria, por exemplo, [ser 
calvo], ao passo que um atributo essencial seria [ser racional]. 

Duque e Costa (2012, p. 24). 

 

 

Assim, o que interessa para a concepção aristotélica é entender que os 

traços acidentais das coisas (formas individuais de cada um, exemplo: cabelo, cor do 

olho, altura) não são importantes, mas sim os chamados traços essenciais (formas 

gerais, exemplo: masculino, bípede, dotado da razão), pois eles é que definem se um 

elemento pertence ou não à determinada categoria, de uma forma dicotomizada 

(pertence ou não pertence).  

Com efeito, Aristóteles afirmava ser a essência algo anterior à própria 

linguagem humana. O que compete a nós, portanto, é entender essa essência a priori e 

considerá-la para o conhecimento da verdade. Essa verdade seria, pois, universal e 

nossas estruturas mentais lógicas nos capacitariam a entender a essência das coisas. As 

categorias seriam então preenchidas por elementos que tivessem todos os traços 
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essenciais e, caso não os tivessem, não seriam pertencentes a tal categoria. Por 

exemplo, quando falamos de pássaro. Se for pássaro não é humano e deve ter asas etc. 

Assim, as categorias seriam relacionadas por meio dos traços essenciais e o objeto 

categorizado revelado gradativamente. As categorias seriam, então, bem delimitadas e, 

dessa forma, os elementos fariam, ou não, parte de uma determinada categoria. 

 

1.2.1.2 Uma revisão na proposta de categorização: das semelhanças por família à 

teoria dos protótipos 

 

O filósofo Wittgenstein (1953) é conhecido como um divisor de águas no 

que concerne à proposta da categorização clássica e uma nova visão de categorização. 

Como vimos, de acordo com a proposta da categorização clássica, todos os membros 

de uma categoria devem compartilhar traços essenciais comuns. 

Para questionar essa proposta, Wittgenstein argumenta que uma categoria 

como “jogo” não se enquadra nos moldes clássicos de categorização. Um jogo, em 

geral, envolve disputa, como um jogo de xadrez, futebol etc., mas nem todos eles 

envolvem esse traço, como, por exemplo, o jogo de cartas chamado paciência, pião etc. 

Nesse caso, o filósofo questiona a categorização clássica dizendo que o que define a 

inserção de determinados membros em uma categoria não são seus traços essenciais, 

mas, sim, semelhanças de família com relação a seus atributos.  

Wittgenstein utiliza o exemplo de uma família para se referir à 

categorização. Embora existam algumas semelhanças entre os membros da família, 

como cor do cabelo, temperamento etc. essas características não precisam ser 

compartilhadas por todos os membros para que eles sejam parentes. Nesse sentido, a 

categoria jogo pode ser associada à categoria família, pois existem diversos jogos que 

não compartilham de algumas semelhanças, mas possuem outras, como, por exemplo, 

xadrez e futebol envolvem competição, já paciência não, pois pode ser jogado por 

apenas uma pessoa.  

Além disso, a categoria jogo, como qualquer outra categoria, não possui 

uma delimitação rígida, ou seja, existe uma extensão que pode, ou não, ter fim, pois 

sempre vão se criando novos jogos com novas regras e novos objetivos. Dito isso, 

podemos concluir que as categorias são convencionalizadas, ou seja, determinadas de 

acordo com objetivos focalizados pelo homem e não possuidoras de traços essenciais. 
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Até mesmo a categoria número pode ser pensada nesses termos. Como nos 

lembra o filósofo austríaco, a categoria, inicialmente, foi pensada para possuir 

números inteiros. Mas, de acordo com as novas convencionalidades dos matemáticos, 

essa categoria se estendeu para números complexos, ordinais, reais etc. Isso significa 

que a categoria número, como a categoria jogo, não pode ser definida por uma ordem 

natural, mas sim de acordo com o propósito de seu uso. 

Mesmo tendo avançado em seus pensamentos filosóficos, Wittgenstein 

ainda não era unanimidade para as pesquisas na segunda metade do século XX, pois, 

embora convincente, suas investigações estavam apenas no campo hipotético. Nesse 

sentido, a pesquisadora e psicóloga Eleanor Rosch foi fundamental para uma guinada 

nos estudos sobre categorização. Através de pesquisas experimentais, com uma 

bibliografia iniciada a partir da década de 70 do século passado, Rosch (1978) 

aprofunda duas categorias: efeitos prototípicos, como uma extensão à pesquisa das 

cores de Berlin e Kay (1970), e efeitos do nível-básico, a partir das observações de 

Brown (1965) e dos resultados de Berlin (1968). 

Grosso modo, podemos dizer que a teoria dos protótipos contrariou a 

proposta clássica de categorização, que dizia serem todos os membros de uma 

categoria possuidores de traços simétricos, compartilhando o mesmo status. Os 

primeiros estudos de Rosch foram sobre as cores. A autora, partindo das pesquisas 

de Berlin e Kay, deu continuidade às pesquisas com seu trabalho realizado em Dani, 

uma linguagem da Nova Guiné que apresenta apenas duas categorias de 

cores básicas: Mili, que pode representar escuro e frio, inclusive o preto, verde e azul, 

e Mola, que pode representar luz, quente, incluindo o branco, vermelho e amarelo.  

Berlin e Kay (1970) mostraram que determinadas cores possuem um status 

especial dentro das categorias, representando o seu melhor exemplo, ou 

protótipo. Rosch (1978), por sua vez, perguntando aos falantes de Dani quais seriam 

os melhores exemplares para as suas duas categorias de cores, obteve respostas 

variadas, por exemplo, branco, vermelho ou amarelo para Mola, com diferentes 

escolhas para diferentes falantes. 

A partir desse e de diversos outros resultados obtidos em pesquisas 

seguintes, Rosch chegou à conclusão de que a escolha por determinada cor da 

categoria estava relacionada a um efeito prototípico de referência, que, por meio de 

questões cognitivas, assumiam um status de melhor referente para a categoria. A 

motivação dessas questões cognitivas se dá através das experiências dos sujeitos com 
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os elementos da categoria. Por exemplo, o melhor representante para a categoria ave 

em uma cidade urbana pode ser o bem-te-vi, mas para os esquimós que vivem no Pólo 

Sul pode ser o pinguim.  

Essa relação envolve a experiência situada, o que pode fazer com que as 

escolhas possam variar, o que nos permite falar em efeitos prototípicos e não traços 

essenciais. Além disso, Rosch mostrou que as categorias de nível-básico – nível que 

envolve os elementos com os quais interagimos – são comumente associadas quando 

se trata de categorização, justamente por ser o nível da categoria com a qual temos 

relações experienciais.  

Como resultado desses estudos, Rosch (1975) chega à conclusão de que os 

protótipos de uma categoria são bases substanciais para criarmos inferências 

cognitivas que nos auxiliam na construção de sentido. Dito de outro modo, os efeitos 

prototípicos, que são resultados de determinados elementos de uma categoria, ajudam-

nos a construir experiências que envolvem o elemento e não somente categorizá-lo. A 

proposta hipotetizada por Wittgenstein sobre as categorias serem regidas por 

semelhanças de familiaridade acabam sendo comprovadas por Rosch, por meio dos 

efeitos de protótipos compartilhados socialmente.  

Lakoff (1987, p. 31-32) faz uma revisão das principais pesquisas sobre as 

categorias e seus principais objetivos: 

 

 Ludwig Wittgenstein está associado às idéias de semelhanças por 

familiaridade, centralidade e gradiência; 

 J.L. Austin observa as relações entre os significados das palavras e 

a cristalização de idéias anteriores em lexicografia e semântica 

histórica; além disso, foi um precursor da visão contemporânea da 

polissemia envolvendo as semelhanças de família entre 

os significados. 

 Lotfi Zadeh  propóe uma generalização da teoria dos conjuntos-

padrão. 

 Floyd Lounsbury desenvolveu uma análise gerativa 

de categorias de parentesco. É uma importante ligação entre a ideia 

de que uma categoria advém de um gerador de regras e a ideia de 

que uma categoria tem membros centrais (e subcategorias). 
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 Brent Berlin e Paul Kay são talvez mais conhecidos por suas 

pesquisas em categorias de cor 

que empiricamente estabeleceram as idéias de centralidade 

e gradiência. 

 Paul Kay e McDaniel Chad uniram a pesquisa de cor da 

antropologia e da neurofisiologia e estabeleceram a importante 

incorporação de conceitos do papel desempenhado pela 

concretização da centralidade. 

 Roger Brown começou o estudo que mais tarde ficou conhecido 

como categorias de nível-básico. Ele observou que há um primeiro 

nível em que as crianças aprendem categorias de objetos e 

objetos de nomes, que não é nem o nível mais geral, nem mais 

específico. Este nível é caracterizado por ações distintivas, bem 

como por nomes mais curtos e são mais frequentemente 

utilizados. Ele viu esse nível de classificação como natural, 

enquanto as categorizações de nível superior e de nível mais 

baixo como sendo “realizações da imaginação”. 

 Brent Berlin e seus associados, em pesquisas sobre nomeação de 

plantas e animais, empiricamente estabelecida para esses muitos 

domínios de ideias fundamentais, associaram as categorias de 

nível-básico e de nível primário. Eles demonstram que 

determinadas formas de realização determinam algumas das 

propriedades mais importantes das categorias humanas.  

 Paul Ekman e seus colaboradores mostraram que as emoções 

humanas básicas não são universais e que têm correlatos 

físicos com as expressões faciais e com o sistema nervoso 

autônomo. Eles confirmaram que as ideias dos conceitos de nível 

básico, conceitos de nível primário e centralidade são, ao mesmo 

tempo, conceitos emocionais corporificados. 

 Eleanor Rosch, dentre as várias contribuições para os estudos da 

categorização, nos permitiu compreender que não existem traços 

prototípicos dentro de uma categoria, mas sim efeitos de 
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prototipicidade, de acordo com o modo como cada sociedade se 

relaciona com os elementos da categoria. 

 

Essas pesquisas sobre a categorização foram fundamentais para Lakoff 

(1987) formular a proposta sobre categoriais radiais. Para o autor, baseado na ideia de 

Wittgenstein sobre semelhanças de familiaridade, “as categorias radiais são aquelas 

que criam relações entre subcategorias e permitem extensões de categorias” (LAKOFF, 

1987, p. 145). As categorias radiais possuem membros que são mais prototípicos, 

considerando o maior grau de representatividade por meio de suas propriedades; já 

outros exemplares podem não possuir tantas propriedades prototípicas ou, até mesmo, 

não possuir nenhuma delas. A ideia de contiguidade da categoria radial nunca a 

delimita, ao contrário, o que a constitui são as relações cognitivas e culturais, podendo 

fazer com que a centralidade da categoria radial possa mudar. A questão que une os 

membros da categoria se baseia em um modelo central que permite a extensão dessa 

categoria.  Pensemos na categoria “mãe”.  

 

Figura 1: Exemplo de Estrutura Radial  

(adaptado de Gutiérrez, do site http://www.ucm.es/info/pslogica/mente/index.htm) 

 

Considerando essa categoria, Duque e Costa observam: 

 

Temos como caso central “mãe”, mulher que deu à luz um filho, que 

contribuiu com metade dos genes, que criou o filho, é casada com o 

pai, é de uma geração maior que a do filho e é responsável legal pelo 
filho; “mãe solteira”, que apresenta todos os atributos do caso central, 

mas não é casada ou não tem ligação com o pai; “mãe natural”, que 

deu à luz o filho; “madrasta”, que não deu à luz o filho, nem 
contribuiu com a metade dos genes, mas é a atual esposa do pai; 

“mãe adotiva”, nem deu à luz o filho, nem contribuiu com a metade 

http://www.ucm.es/info/pslogica/mente/index.htm
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dos genes, mas é a responsável legal e tem a obrigação de criá-lo; 

“mãe de aluguel”, que foi contratada para dar à luz o filho, que não 

será seu; “mãe genética”, aquela que carrega um óvulo que se 
implanta em um útero distinto e que não tem nada mais a ver com a 

criança (DUQUE, COSTA, 2012, p. 101). 

 

Lakoff (1987) argumenta que as categorias são entendidas como 

representações advindas das experiências socioculturais. Parte-se de uma centralidade 

para se pensar em modelos advindos dessa relação, em um processo de extensão. Essa 

perspectiva de categoria foi fundamental para que o linguista propusesse a Teoria dos 

Modelos Cognitivos Idealizados (MCI).
4
 Resumidamente, para a formação de um MCI, 

devemos acionar categorias que são estabilizadas em nossa mente através das 

experiências considerando frames específicos – enquadres mentais que armazenam 

conceitos, lugares, ações etc. – que envolvem também nossas experiências corpóreas. 

De um modo resumido, podemos dizer que a proposta de mente autônoma cai por terra 

dando lugar à proposta de mente corporificada.  

A LC rejeita a existência de uma verdade a priori. Não se trata de 

categorizar o mundo a partir de traços suficientes e essenciais de seus elementos. O 

que de fato acontece é a construção de um mundo baseado em nossa experiência e que 

é, portanto, negociada. Quando penso em uma categoria não estou recriando uma 

realidade do mundo, mas, de outro modo, fazendo uma relação de projeções entre 

domínios, ou seja, as categorias que criamos são domínios cognitivos que 

internalizamos e parcialmente estabilizamos de acordo com as nossas experiências e 

crenças. Isso acontece através de sinapses neurais que se confluem e compartilham 

informações em nossa mente, de uma forma instantânea, agregando antigos 

conhecimentos a novos conhecimentos, nos permitindo, portanto, construir um mundo 

cognitivamente coerente e que possa ser compartilhado em sociedade. 

 

1.2.1.3 Por uma mente neuro-corporificada: a categorização segundo a Teoria 

Neural da Linguagem  

 

De acordo com o novo paradigma sugerido pela Teoria Neural da 

Linguagem (TNL) 
5
, a categorização é fruto de nossas capacidades e restrições 

corpóreas agregadas aos ambientes físico e social no qual estamos inseridos 

(NARAYANAN, 1997; LAKOFF, JOHNSON, 1999; FELDMAN, 2006).  

                                                
4 Na seção sobre esquemas e frames, desenvolvemos melhor a noção de MCI. 
5
 Ramo de pesquisa desenvolvido na Universidade de Berkeley e encabeçado por nomes como Jeremy 

Feldman, George Lakoff e Srini Narayanan. 
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A categorização corporificada é resultante de experiências que agregam 

aquilo que podemos conceituar, como joelho, água, mesa, a aquilo que realizamos 

experiencialmente com esses elementos, como, por exemplo, dobrar o joelho, beber 

água e comer à mesa. Nesse sentido, não podemos pensar a categoria como elemento 

estanque ou, apenas, algo com existência a priori no mundo, como almejava a 

categorização clássica, mas como elemento integrante de experiências situadas que 

podem resultar em categorias concretas ou abstratas.  

A TNL está preocupada em entender como criamos um sistema 

computacional neural
6
 que dê conta da explicação dos fenômenos que categorizamos 

via inputs e compartilhamos via outputs, ou seja, como construímos linguagem e as 

compartilhamos socialmente. O paradigma de mente corporificada já havia sido 

proposto pelos linguistas cognitivos George Lakoff e Mark Johnson, nas décadas de 

1980 e 1990, e agora o objetivo é compreender como, de um modo neural, 

conseguimos organizar cognitivamente o sentido. 

Vale salientar que comumente alguns pesquisadores dissociam as noções 

de categorização e conceptualização. A categorização, para a TNL, é um processo 

dinâmico, que envolve a definição dos elementos, como joelho, e a capacidade de 

agirmos sobre / com eles. Isso significa que categorizar é um processo fundamental da 

conceptualização, pois a categorização, como um processo de conceptualização, 

permite-nos relacionar a ação à nossa percepção do ambiente e do contexto social.  

A categorização parte, portanto, de nossa experiência corpórea, entendida 

comumente como experiência concreta, como chutar, andar, pegar, levantar, ouvir, ver 

etc. Essas experiências concretas estão diretamente relacionadas ao nosso sistema 

sensório-motor, uma vez que podemos categorizar através daquilo que somos capazes 

de experienciar fisicamente. Nesse sentido, tanto as categorias concretas como as 

abstratas, seriam conceituadas a partir da experiência concreta.  

Quando dizemos, por exemplo, “água”, acionamos a categoria juntamente 

com as coisas que somos capazes de realizar com esse elemento, como beber, molhar, 

regar plantas etc. Porém, a categoria “água” pode estar relacionada metaforicamente a 

“jogar uma ducha de água fria em seus planos”, que é uma expressão idiomática do 

português que significa “atrapalhar seus objetivos”. A experiência concreta 

envolvendo a água é transferida para outra experiência, de um modo metafórico, que 

                                                
6
 Computação neural é o resultado das conexões estabelecidas pelos neurônios, de modo que as 

informações, em formas de sinapses, possam ser compartilhadas para a construção de sentido. 
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envolve nossa percepção de “ducha de água fria” como algo desagradável ou 

inesperado, nos permitindo criar as conexões neurais entre experiências concretas e 

abstratas. Nesse sentido, categorizar significa, antes de tudo, experienciar.  

Categorias abstratas como, por exemplo, “raiva”, que expressa emoção, 

também é categorizada a partir de nossas experiências concretas, como em “estou com 

tanta raiva que vou explodir”. A experiência concreta, baseada em nossa corporalidade, 

é estendida metaforicamente à noção de RAIVA como CONTEÚDO COM PRESSÃO 

no interior de nosso corpo, e este passa a ser entendido como CONTÊINER, ou seja, 

um recipiente que comporta a raiva. 

Feldman (2006, p. 16) utiliza um importante exemplo de categorização por 

meio da ação da ameba. Ele argumenta que mesmo um ser tão primitivo como esse, 

que manteve sua existência inalterada por bilhões de anos, consegue processar 

informações sobre o ambiente e discernir os elementos externos como sendo alimento 

e perigo. Suas membranas se adaptam para poder recolher alimento e se retrair ao 

perceber um não alimento.  

Obviamente, as ações da ameba se dão por reações químicas, mas, de um 

modo ou de outro, podemos dizer que a ameba categoriza os elementos de “seu 

mundo” como sendo alimento ou perigo, e sua reação resulta dessa categorização. 

Considerando isso, podemos concluir que, se até mesmo uma ameba necessita da 

experiência física de seu corpo unicelular para, de algum modo, categorizar, o que 

dizer de nós, humanos? A categorização, portanto, é fruto de experiências corpóreas 

em contextos específicos e do modo como processamos essas experiências 

computacionalmente através de neurônios.  

 

1.3 Estudos da mente ao longo dos séculos: da mente autônoma à mente 

corporificada 

 

O paradigma de mente enquanto uma estrutura autônoma perdurou pela 

cultura ocidental por mais de dois milênios. Essa proposta trouxe para o cerne da 

discussão a hipótese de que nossos corpos e, consequentemente, nossas experiências 

mundanas são falíveis, limitadas e, portanto, falsas. Para essa vertente, muitas de 

nossas experiências são tomadas pela emoção, o que ocasiona um desvio no modo de 

compreender o mundo real. A única alternativa de se chegar ao real seria dissociar o 
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pensamento subjetivo do pensamento objetivo, direcionando o foco para o pensamento 

lógico, abstrato e formal. 

Chegando ao século XVII, Descartes manteve esse pensamento objetivista 

e disse ser nossa mente um elemento autônomo. A mente, na visão cartesiana, é um 

elemento independente de nosso corpo, que possui uma estrutura capaz de predizer, 

por si só, as coisas do mundo, bastando, para isso, apenas utilizarmos a razão.  

Essa concepção não apenas influenciou grandemente os pensadores da 

época como também a noção de ciência que norteia até hoje nossas pesquisas. Muitos 

pesquisadores contemporâneos da linguagem, como Chomsky e Pinker, seguem essa 

mesma trilha cartesiana, apostando em uma mente autônoma e inata. Para esse 

neorracionalismo, possuímos um órgão localizado no cérebro, próprio para a 

linguagem.  

Esse paradigma de mente autônoma começa a ser questionado, inclusive, 

com relação à aquisição de linguagem (LAKOFF, JOHNSON, 1999; TOMASELLO, 

2003). Para a nova concepção, nossas experiências mundanas são decisivas para o 

modo como construímos sentido para o mundo. Não se trata de encontrar uma essência 

do mundo, ao contrário, trata-se de criar coerência para o muno a partir de nossas 

restrições cognitivas e corpóreas.  

Em meados da década de 70 do século passado, a então cibernética, 

baseada nos estudos de uma mente autônoma, começa a sofrer diversas críticas, uma 

vez que tais pesquisas desconsideram o contexto, a cultura e os modos diferentes de 

representar o mundo a partir dessa relação. Não se põe em xeque a biologia humana, 

mas o modo como se compreende a biologia. Não parece ser nem apenas biologia nem 

apenas a cultura, mas uma complexa e indissociável relação entre ambas o 

componente constituidor de nossa compreensão de mundo. A mente, nesse sentido, 

não é um elemento autônomo, mas corporificado e dependente das experiências. A 

frequência das experiências é o elemento principal de nossa cognição, de acordo com a 

nova proposta. 

Nessa perspectiva, a mente não possui módulos autônomos. Ao contrário, 

é a partir de diversas conexões neurais que armazenamos quimicamente experiências 

em nosso cérebro, provenientes dos estímulos sensório-motores. Os estímulos 

provenientes do exterior não são apenas “gatilhos” para o que está internalizado, de 

outra maneira, os estímulos são fundamentais para que consideremos o modo como 

interagir com o mundo a partir de nossa composição física.  
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1.3.1 A razão e a mente na cognição clássica 

 

A razão seria a chave para o pensamento lógico e matemático que nos faria 

entender o mundo por meio de nossa linguagem. Esse pensamento defendido no 

século XVII por Descartes foi um forte influenciador das chamadas ciências 

cognitivas clássicas do século XX. Para a cognição clássica, a razão seria formulada 

abstratamente, dissociada de qualquer relação nossa com o meio social, e a linguagem 

seria apreendida por meio de uma faculdade da linguagem - uma gramática universal 

já disponível na mente de cada ser humano. Era, portanto, esperado que pudéssemos 

reproduzir o modo como nossa mente funcionava, já que a entendíamos como um 

dispositivo computacional, exatamente como funcionava a máquina Turing, criada em 

1943, que manipulava símbolos por meio de decodificações matemáticas
7
.  

Esse entendimento desbancou o behaviorismo, pois mostrou a necessidade 

de se olhar o organismo internamente para uma compreensão além do espectro 

"estímulo e resposta", pois tal análise não demonstrava o processamento de nossas 

habilidades cognitivas. 

Fodor (1975), por exemplo, afirma que nosso pensamento é formado por 

palavras e sentenças, denominadas por mentalese. Além disso, para o pesquisador, a 

mente é entendida como modular, sendo que os mecanismos cognitivos seriam 

divididos por módulos e cada módulo responsável por determinada representação 

mental. Assim, teríamos, por exemplo, módulos computacionais em nossa mente 

responsáveis pela compreensão de língua, outro para cálculos etc. 

A perspectiva até aqui explicitada aponta para uma abordagem autônoma 

da mente, conhecida por muitos como mentalismo, que entende a semântica por meio 

da formação estrutural da linguagem - sintaxe - sem qualquer influência externa à 

própria formação linguística, e nossa capacidade de raciocinar logicamente nos dá 

condições de manipular os elementos linguísticos na estrutura sintática. 

Exemplificando os estudos gerativistas e computacionais da linguagem, 

teríamos na frase "O homem acabou o relato" a relação SN + SV (sintagma nominal + 

sintagma verbal), que corresponderia à decodificação estrutural da sentença, sendo que 

                                                
7 A máquina de Turing foi criada pelo britânico e matemático Alan Turing em meados da década de 40 

do século passado. A ideia era decodificar, por meio de um entendimento matemático e lógico, 

programações realizadas por máquinas digitais, por exemplo. Mais informações em: 

<www.plato.stanford.edu/entries/turing-machine/>. 
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a estrutura é que seria preenchida pelos elementos por nós selecionados. Em palavras 

resumidas, a sintaxe seria a base para toda a estruturação da linguagem. 

Tais características resumem o norte pelo qual se orienta a teoria cognitiva 

clássica e o entendimento de mente como autônoma e modular, além da razão como 

sendo um elemento totalmente ancorado no raciocínio lógico e dissociado de qualquer 

influência externa. 

 

1.3.2. Mente corporificada e a queda secular de paradigma 

 

Se a teoria cartesiana defendeu a dissociação corpo e mente, a teoria 

Johnson-lakoffiana diz que nossa mente possui funcionalidade corporificada, como 

vimos anteriormente. Essa mudança de entendimento traz consigo uma revolução 

paradigmática, focando, principalmente as seguintes questões: 

 

• a mente é corporificada, diferentemente de uma mente autônoma; 

• a formulação de conceitos abstratos é fundamentalmente metafórica, 

entendida por meio de nossa experiência e não pautada em uma logicidade abstrata, 

dissociada de qualquer vínculo experiencial; 

• a mente não seria dividida em módulos, mas, sim, trabalharia com 

conexões neurais que seriam motivadas pela nossa interação e o modo como 

linguagem, cognição e cultura são absorvidas, de um modo unívoco, para a nossa 

construção de sentido. 

 

É nessa reteorização que foi elaborada a nova episteme cognitiva. O 

entendimento de mente autônoma cai por terra ante uma nova formulação que 

considera a mente como dependente de nossas experiências. As metáforas conceptuais 

já analisadas por Lakoff e Johnson trouxeram uma base sólida para essa revolução 

paradigmática. A metáfora passa a ser entendida como uma racionalidade imaginativa, 

que une razão e imaginação no processo de construção de sentido. É dessa forma que 

ela permite formularmos metáforas conceptuais observadas em construções como A 

VIDA É UM PERCURSO: "esta longa estrada que percorro cheia de dificuldades", 

"aos trancos e barrancos eu vou levando a vida" etc. 
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Assim, a pretensão cartesiana e de diversos filósofos de que existe um 

pensamento universal cai por terra; a verdade não seria mais uma realidade a priori, 

mas uma construção multifacetada, que é negociada em sociedade. 

Lakoff e Johnson dizem que os mesmos mecanismos neurais e cognitivos 

que estão atrelados à nossa percepção dos sentidos são os mesmos que criam nosso 

sistema conceptual e nosso pensamento racional. Tal racionalidade não seria, portanto, 

um elemento essencial de separação entre os animais, mas nos colocaria em um 

continuum a eles, diferenciado pela nossa capacidade abstracional e categorial de 

compreender o mundo. Além disso, nossa mente inicia a produção forma / sentido em 

um processo inconsciente, que tem pré-armazenado em sua base construcional frames 

experienciais que possibilitam, de acordo com cada situação e o modo como queremos 

constituir sentido, reconstruir os conceitos, mesclá-los, reelaborá-los etc., em uma 

rapidez incalculável, conscientemente falando. 

As categorizações são feitas não por meio de traços essenciais das coisas, 

como almejava Aristóteles
8
, mas se constituem do modo como construímos sentido 

para elas. O que ocorre são efeitos de prototipicidade, justamente por experienciarmos 

os fatos. É de destaque, inclusive, a reformulação sofrida pela Filosofia pós-Lakoff. 

Afinal, a Filosofia se denominava como sendo a única área do conhecimento a 

transcender as demais por meio do entendimento universal do mundo, aos moldes 

racionalistas. Porém, como podemos notar, a razão postulada por nós não parece ser 

formada por uma literariedade, mas, sim, baseada metaforicamente em nossas 

experiências. Isso envolve também entendermos que a dicotomia razão x emoção não 

é mais usual, já que tal dicotomia não existe para a teoria. Nesse momento, existe uma 

ruptura paradigmática com o pensamento Objetivista por meio do Realismo 

Experiencialista (LAKOFF; JOHNSON, 1980), nomenclatura proposta por Lakoff e 

Johnson (1980). 

Assim, fica clara a distinção de um mundo construído cognitivamente, em 

vez de um mundo pronto e acabado, esperando apenas que nomeemos suas coisas. 

Essa construção mundana é, portanto, intermitente e por isso os neurocientistas têm 

constantemente utilizado o termo plasticidade cerebral para retratar a capacidade de 

readaptação de nossa mente em resposta aos estímulos provenientes também do meio 

em que vivemos (DAMÁSIO, 1995, 2000). A ruptura epistemológica sugerida por 

                                                
8  Ver mais a respeito no artigo Wittgenstein e a Teoria dos Protótipos sob a ótica da Linguística 

Sociocognitiva, Revista Linguasagem, 14ª edição. Texto nosso. 
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Mafesoli (2001) também é convergente com a experiencialidade, pois não podemos 

pensar mais em uma razão impositiva em contraste com aquilo que podemos 

experienciar nas diversas sociedades. 

Lakoff e Johnson (1980) ao advogarem por um pensamento de base 

experiencialista nos mostram que a metáfora é uma condição cognitiva humana que 

auxilia no processo de construção de sentido. Ao compararmos conceitos instituídos e 

criarmos conceitos estamos reconfigurando o nosso modo de compreender o mundo e 

não somente os comparando. Eis o motivo de pensarmos em um mundo experienciado, 

que se constrói a cada dia. A experiência é fruto de uma intrínseca relação entre 

organismo/ambiente e organismo/sociedade. Conseguimos construir essa formação 

experiencial a partir da experiência adquirida por meio de esquemas imagéticos 

(relação organismo/ambiente) e frames (relação organismo/sociedade). Trataremos 

dessas questões nas seções seguintes. 

 

1.4 ESQUEMAS: padrões básicos da cognição 

 

1.4.1 Esquemas imagéticos 

 

O fato de nos relacionarmos com um ambiente, ao longo de nossas vidas, 

nos possibilita criar padrões abstratos de orientação, denominados esquemas 

imagéticos (LAKOFF, 1987; JOHNSON, 1987; LAKOFF, TURNER, 1989). Esses 

esquemas começam a ser construídos desde bebês, quando começamos a engatinhar de 

um ponto ao outro, criando a noção de que podemos ir e voltar engatinhando, como 

um TRAJETO, ou, ainda, quando entramos e saímos do berço, construindo a noção de 

CONTÊINER etc.  

Os padrões são abstratos por representarem esquemas de nossas 

experiências corpóreas, que nos orientam na compreensão e na ação. Qualquer 

percepção que tivermos, seja ela audição, visão, olfato etc., pode acionar um esquema 

imagético. Por exemplo, ouvir um carro se locomovendo sugere que ele está em um 

TRAJETO, composto por ORIGEM/CAMINHO/META. 

Os esquemas imagéticos envolvem também tipos de ações específicas. Ou 

seja, quando vou beber um suco, o esquema cognitivo que envolve essa ação, 

entendida como ação básica, envolve a movimentação corpórea específica. Isso 
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também deve ser considerado como movimento no ambiente. Em outras palavras, 

andar, mover o braço, beber, chutar, desligar a luz etc. envolvem esquemas imagéticos. 

A capacidade de filtrarmos as experiências corpóreas e criarmos padrões 

para elas serve como pilastra fundamental de nossa conceptualização. Graças à base 

corpórea, podemos nos situar espacialmente e temporalmente (LANGACKER, 1988).   

Como veremos a seguir, os esquemas atuam de modo interativo, associado, 

criando nossa percepção
9
 do ambiente de um modo contínuo. A percepção de um 

esquema para determinada experiência se dá gradativamente à medida que vamos 

construindo novas relações perceptuais. Vejamos, a seguir, a lista de esquemas 

imagéticos, baseada em Croft e Cruse (2004, p. 45) e Duque e Costa (2012, p. 7)  

Quadro 1 – lista de esquemas imagéticos 

ESPAÇO cima-baixo, frente-trás, esquerda-

direita, perto-longe, centro-periferia, 

contato 

ESCALA trajeto, origem/caminho/meta, 

trajetor-marco, mais, menos, maior, 

menor 

CONTÊINER contenção, dentro-fora, superfície, 

cheio-vazio, conteúdo, portal 

FORÇA equilíbrio, força contrária, 

compulsão, restrição, habilidade, 

bloqueio, atração 

MULTIPLICIDADE parte-todo, ligação, contável-

incontável, vínculo 

IDENTIDADE combinação, sobreposição 

EXISTÊNCIA Distanciamento, espaço delimitado, 

ciclo, objeto, processo 

 

1.4.1.1. Espaço 

 

O esquema imagético ESPAÇO envolve percepções esquemáticas 

fundamentais para nos situarmos no ambiente físico. Estar em cima, embaixo, à direita, 

à esquerda, por exemplo, revelam construções esquemáticas ligadas diretamente à 

relação corpórea e dos objetos e agentes no ambiente. Posso perceber um vaso em 

cima do armário, do mesmo modo que posso me perceber estando embaixo do 

cobertor. Esse esquema permite extensões metafóricas, como apontam Lakoff e 

Johnson (1980), quando dizemos, por exemplo,  

                                                
9 Percepção entendida aqui como a capacidade cognitiva de relacionar os padrões abstratos cognitivos 
– esquemas imagéticos – a nossas próprias experiências conceptuais. Esse conceito é melhor 
elaborado na seção Frames. 
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1) hoje estou para baixo,  

 

relacionando a experiência corpórea a estar mal. Outras percepções como perto e 

longe podem estar relacionadas a outros esquemas como OCM,  

 

2) Estou bem perto de Natal agora, 

 

em que a percepção de perto envolve um trajeto. A noção de centro e periferia também 

deriva dessa relação. Tendemos a valorizar sempre o que se encontra mais ao centro, 

como, por exemplo, em uma cidade. A periferia da cidade sempre é conhecida por ser 

marginalizada, reduto de pessoas de classe mais baixa etc. Já o centro agrega os 

principais postos comerciais. Essa percepção ocorre também quando dizemos, 

 

3) O Presidente Obama é o centro das atenções na reunião da ONU. 

 

Ser o “centro das atenções” requer uma localização experiencial e corpórea. 

Nesse caso, o presidente dos EUA não precisa estar necessariamente no centro da sala 

de reuniões, mas ele, em si, agrega a centralidade por sua importância, sendo que 

usamos a orientação espacial para explicar essa percepção. Além disso, a percepção de 

contato requer noção de aproximação. Por exemplo, 

 

4) Aproximei-me de Obama e consegui uma entrevista coletiva. 

 

Esse esquema envolve a percepção de perto e longe, mas envolve também 

um contato, que vai além da relação de distância. 

 

1.4.1.2. Escala e Contêiner 

 

O esquema ESCALA envolve as percepções relacionadas a TRAJETO. 

Entenda-se por TRAJETO desde um caminho a ser percorrido, OCM, até algo que 

pode subir, descer, aumentar, diminuir etc., como em 

 

5) As taxas de juros subiram exorbitantemente. 
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O fato de a taxa subir envolve um trajeto, considerando um ponto de 

partida e um ponto de chegada. Quando dizemos “exorbitantemente”, queremos 

escalonar o nível desse trajeto, de um modo que se compreenda que o aumento foi 

considerável. Além do esquema trajeto, o esquema TRAJETOR-MARCO 

(LANGACKER, 1988) também nos auxilia na construção cognitiva da percepção. 

Grosso modo, o esquema TRAJETOR-MARCO envolve um TRAJETOR, que, no 

caso, é a taxa de juros, e um MARCO, que se trata do aumento sofrido. O TRAJETOR 

sempre é um agente que cumpre uma trajetória, e o MARCO se refere ao contexto 

desse trajeto. Outro exemplo pode ser compreendido em 

 

6) Marília acendeu a luz de seu quarto com rapidez. 

 

O trajetor aqui é Marília e o MARCO é o caminho percorrido para acender 

a luz. O fato de acender “com rapidez” envolve o modo como o TRAJETO foi 

percorrido, uma vez que o esquema OCM é apontado por Langacker (1988) como um 

subcaso do esquema TRAJETOR-MARCO. 

Vejamos o próximo enunciado: 

 

7) Jonas rezou na igreja ontem. 

 

Quando eu digo que “rezou na igreja ontem”, tenho informações preciosas 

que nos auxiliam na compreensão: 

a) Através da forma “rezou”, sei que é uma experiência já concretizada, 

que nos permite construir uma situação temporal; 

b) Nesse caso, existe um TRAJETO, ou seja, uma estrutura mental que está 

padronizada, que se trata de sair de um lugar a outro. Entendemos isso por meio do 

esquema OCM. A igreja está identificada na META do TRAJETO. Mas, por já termos 

padronizado cognitivamente o esquema abstrato, podemos apenas focalizar 

determinado aspecto do esquema, pois a informação que interessa é a de localização 

da META. Nesse sentido, quando alguém diz apenas que foi a determinado lugar, essa 

pessoa quer dar ênfase a essa informação sem que precisemos recuperar todo o 

TRAJETO. 
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c) A igreja serve como META e, ao mesmo tempo, CONTÊINER. 

Abstratamente, temos a informação de que podemos entrar e sair de algum lugar, 

assim como colocar algo e tirar algo de algum lugar, como um lápis em um estojo. 

Vejamos uma representação icônica dos esquemas imagéticos a partir de 

Bergen e Chang (2003) e que também utilizamos em trabalhos anteriores (SANTOS, 

2011). 

 

Figura 2: representação dos esquemas associados 

 

O esquema CONTÊINER atua sempre conjuntamente com o esquema 

TRAJETOR-MARCO. Vale salientar que sempre quando a ação a ser verbalizada 

possuir um trajeto, ela possui também recipientes que a comportam. Vejamos o 

seguinte exemplo: 

 

8) Saí de casa e fui voando para o colégio. 

 

Nesse exemplo, existem dois recipientes que comportam o trajetor que, no 

caso, apresenta-se como uma pessoa qualquer. No momento em que o TRAJETOR sai 

da ORIGEM, ele sai de casa, ou seja, sai de um CONTÊINER. Ao atingir a META, o 

TRAJETOR entra em outro CONTÊINER, o colégio. Além disso, o TRAJETOR pode 

também ficar “no meio do caminho” e não chegar à META. Vejamos o seguinte 

exemplo: 

 

9) Os buracos no meio da estrada de minha vida não permitem que 

avancemos. 

 

No exemplo acima, os buracos no caminho indicam que há um CAMINHO, 

ou seja, algum percurso que estava sendo trilhado na vida de alguém, mas alguns 

problemas, entendidos como buracos na estrada, impedem que a pessoa avance. Isso 

significa que a pessoa se encontra nem no início, nem no fim da trajetória, mas no 
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intervalo disso, ou seja, no CAMINHO. Podemos também associar os buracos no 

caminho ao CONTÊINER que comporta a pessoa nesse trajeto. Desse modo, 

elaboramos uma nova figura que possa representar a associação de esquemas, ou 

semspec – especificação semântica (NARAYANAN, 1997). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: representação dos esquemas associados: CONTÊINER, OCM e TRAJETOR-

MARCO 

 

Além disso, a extensão metafórica dos esquemas de ESCALA e 

CONTÊINER comporta outras experiências corpóreas, como diz Kövecses (2005). O 

autor analisa a metáfora PESSOA COM RAIVA É UM CONTÊINER COM 

PRESSÃO, como em  

 

10) Eu estou com tanta raiva que está saindo fumaça pelas orelhas. 

 

Essa construção metafórica parte do esquema CONTÊINER, que nos 

permite compreender o corpo como um recipiente que comporta a raiva. Ela passa a 

ser um conteúdo e a ideia que temos é que estamos tão carregados de raiva que esta sai 

pelas orelhas. A percepção de cheio-vazio é acionada neste momento, do mesmo modo 

podemos acionar RAIVA como um CONTEÚDO e equacioná-lo como “mais” ou 

O 

C 
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“menos”, no caso, “estou com tanta raiva que está saindo fumaça pelas orelhas” 

significa entendermos que existe muita raiva. Nesse exemplo, a ESCALA passa a 

evidenciar a dimensão do sentimento RAIVA, que sai pelas orelhas. Portanto, 

focalizando mais pontualmente o local onde se encontra o sentimento, a cabeça passa a 

ser o CONTÊINER e a orelha passa a ser o PORTAL por onde o sentimento sai.  

Esses esquemas têm papeis que são entendidos como atributos pertencentes 

aos esquemas. Como vimos anteriormente, podemos acionar um desses papeis sem, 

necessariamente, acionar os demais. Na seção sobre frames, veremos que os papeis 

são acionados de acordo com a relação de affordances e a percepção necessária para a 

construção da relação esquema e frame. 

 

 

1.4.1.3. Força 

O esquema FORÇA envolve a concepção de cinestesia proposta por Talmy 

(1988). A cinestesia está relacionada à força empregada em determinado evento por 

determinados agentes e como a experiência corporal é percebida nesse contexto. Para 

os processos de conceptualização, essa compreensão é primordial. Imaginemos a 

seguinte ação: 

 

11) Cafuringa chutou a bola para fora. 

 

A ação realizada por Cafuringa envolve dois participantes, Cafuringa, que é 

o antagonista (agente causador do movimento) e a bola, que é a agonista (sofreu o 

movimento causado). Nesse caso, toda a força exercida pelo antagonista deve ser 

levada em consideração, inclusive, o fato de a bola sofrer o movimento causado e, 

posteriormente parar, seja por bater em algum lugar, seja pela força contrária do vento 

etc.  

Vejamos outro exemplo: 

 

12) O carro manteve-se imóvel. 

 

No exemplo 10, temos que o carro não causou nem sofreu qualquer tipo de 

força contrária, mas tal ação envolveu o equilíbrio do carro de se manter imóvel. 

Podemos inferir que essa ação está relacionada a alguma força contrária acontecida 
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anteriormente, como, por exemplo, uma colisão envolvendo tal automóvel, ou alguém 

tentando ligar o carro que não funcionou. Nesse sentido, compreendemos que o carro 

não se moveu, mas poderia ter se movido, graças a alguma ação não especificada 

anteriormente. 

Outro exemplo interessante pode ser percebido em 

 

13) Carmela apertou seu ursinho contra o peito. 

 

Na ação descrita em 11, o fato de Carmela, a antagonista, apertar o ursinho, 

o agonista, contra o peito revela uma força em ESCALA, em que podemos perceber o 

apertar como exercer bastante pressão contra o peito. Ou seja, o verbo “apertou” 

aciona uma pista linguística de cinestesia fundamental para a conceptualização da cena 

em tela. Muito provavelmente, podemos inferir que essa ação pode estar relacionada 

ao fato de Carmela estar com medo de algo, estar com frio etc. 

 

1.4.1.4. Multiplicidade e Identidade 

 

O esquema MULTIPLICIDADE envolve a percepção de elementos que 

podem ou não ser relacionados. Por exemplo, em 

 

14) Tirei a jarra de suco da geladeira. 

 

Nesse enunciado, o fato de alguém tirar algo da geladeira, que envolve 

também a noção de CONTÊINER, envolve a percepção de parte e todo, uma vez que a 

geladeira é um eletrodoméstico pertencente a algum cômodo de uma casa e que, 

geralmente, fica na cozinha. Ou seja, a geladeira é parte de um todo que pode ser a 

cozinha, ou, de um modo mais amplo, a casa. Já no enunciado seguinte, 

 

15) A morte chegou atrasada para levar Adelma. Ela se foi antes do 

ceifador aportar nestas terras. 

 

podemos perceber uma extensão metafórica com a morte, relacionando-a a uma 

entidade. Essa capacidade de relacionarmos conceitos envolve o acionamento do 

esquema ligação, como analisado em Santos (2011). Quando dizemos 
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16) Meu pai é um bombeiro 

 

estamos também nos utilizando do esquema LIGAÇÃO para relacionarmos o pai de 

uma pessoa com o fato de ser bombeiro, ou seja, duas categorias relacionadas a uma 

mesma pessoa. Além disso, a noção de vínculo envolve essa percepção, pois dizemos 

que o pai de alguém é, ao mesmo tempo, bombeiro. 

O esquema IDENTIDADE também é acionado no enunciado anterior. A 

combinação é estabelecida por meio da relação entre os atributos do pai e do bombeiro, 

sendo que em determinados momentos, alguns atributos podem sofrer sobreposição a 

outros, dependendo do momento. Por exemplo, se o pai estiver trabalhando, os 

atributos referentes ao bombeiro se sobressaem. Esse esquema sempre envolve a 

conceptualização não apenas de pessoas, mas de categorias, como vimos com relação 

à morte no enunciado 15.  

 

1.4.1.5. Existência 

 

O esquema EXISTÊNCIA está relacionado à capacidade de 

conceptualizarmos algo/alguém no ambiente circundante. Vejamos o seguinte 

exemplo: 

 

17) A raiva começou a esquentar em minhas entranhas ao ponto de sair 

fervendo pelas minhas orelhas. 

 

Em 17, através das experiências corpóreas e da extensão metafórica dessas 

experiências, podemos compreender algumas questões fundamentais. A raiva passa a 

ser compreendida como um conteúdo e por ser um conteúdo pode estar contida em um 

espaço delimitado, como no interior do corpo. Além disso, podemos compreender 

nesse enunciado que a raiva é um conteúdo que sofre processo, ou seja, mudança. O 

fato de a raiva começar a esquentar no corpo e sair fervendo faz com que criemos a 

concepção de que RAIVA É UM CONTEÚDO LÍQUIDO. Portanto, a raiva, que 

inicia como um conteúdo líquido, esquenta ao ponto de se tornar vapor e sair fervendo 

pelos ouvidos.  
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Nesse sentido, podemos dizer que o esquema EXISTÊNCIA é fundamental 

para relacionarmos as categorias a algo concreto de nossa experiência. A raiva, que se 

trata de um sentimento e, portanto, algo abstrato, está relacionada a um elemento 

básico de nossa experiência cotidiana, algo líquido, como a água.  

Todos os esquemas imagéticos podem estar relacionados entre si, sem 

relações hierárquicas, uma vez que a relação dos esquemas é algo natural, visto que 

nossas experiências são constituídas de continuidades e não de recortes. No exemplo 

abaixo, evidenciamos a relação entre os esquemas ESCALA, CONTÊINER e FORÇA, 

e a trajetória do chute de uma bola com a cinestesia imposta. 

 

18) Camanducaia chutou com força a bola para o fundo da rede. 

 

A força do movimento causado pelo chute forte implica um movimento 

rápido da bola. A trajetória de OCM envolve a saída, que parte do chute do jogador, 

até a chegada, que é o fundo da rede e, ao mesmo tempo, o CONTÊINER. Ao chegar 

até as redes do gol, a bola sofre uma força contrária, que breca a movimentação da 

bola. 

 
1.5. Frames 

 

Fillmore define o frame da seguinte forma:  

Com o conceito de frame eu tenho em mente um sistema de conceitos 

relacionados de tal sorte que, para entender qualquer um deles, é necessário 
compreender toda a estrutura em que se está inserido: quando uma coisa 

nessa estrutura é introduzida em um texto, ou em uma conversa, todas as 

outras são automaticamente disponibilizadas. Eu pretendo que o termo 

frame, como aqui empregado, signifique um termo geral para se referir ao 

conjunto de conceitos conhecidos na literatura como: “esquema”, “script”, 

“cenário”, “andaime ideacional”, “modelo cognitivo” ou “teoria popular”. 

(FILLMORE, 2006, p. 373)10.  
 

Tal definição de frame nos ajuda a relacioná-lo com a complexidade 

contextual. Porém, utilizaremos, mais direcionadamente em nossa pesquisa, o termo 

cunhado por Minsky (1985), que nos permite relacionar o conceito de frame mais 

diretamente a um conceito computacional, que envolva uma sistemática melhor 

                                                
10 With the concept of frame I have in mind a system of concepts related in such a way that to 
understand any of them, it is necessary to understand the whole structure in which it is inserted: when 
something that structure is introduced into a text, or a conversation, all others are automatically 
available. I intend that the term frame, as used here, means a general term to refer to the set of 
concepts known in the literature as "schema", "script", "scenario", "ideational scaffolding", "cognitive 
model" or "popular theory. " 
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explicada pelo aparato sensorial e neural, de modo a confluir com a proposta neural da 

linguagem aqui utilizada. 

Somos capazes de nos situar corporalmente em contextos compartilhados. 

A princípio, isso parece ser óbvio, mas, com certeza, essa capacidade é fundamental 

para construirmos aquilo que denominamos por contexto sociocultural. Vejamos o 

seguinte enunciado: 

 

19) João agarrou a bola lançada por Joe. 

 

No enunciado acima, temos uma situação que necessita de um contexto 

para ser compreendida. Se alguém lançou uma bola à outra pessoa, notadamente, 

podemos inferir que se trata de um jogo de basquetebol, beisebol etc. em que as ações 

de AGARRAR e LANÇAR sejam necessárias para a atividade. 

Ao dizer que essa ação descrita no enunciado é parte de um jogo, estou 

recorrendo a minha memória, que envolve a noção de agentes e ambientes, bem como 

um roteiro inerente a tais atividades. Minsky (1985) nos ajuda a pensar o acionamento 

da memória através da proposta denominada por Linha-K (tradução nossa – K-line). 

 

Sempre que tiver uma boa idéia, ou resolver um problema, ou 
ter uma experiência memorável, você ativa a Linha-K para 

representá-lo. A Linha-K é uma estrutura da memória que se liga a 

qualquer agente mental que seja ativado quando você resolve um 
problema ou tem uma boa ideia (tradução nossa) 

11
 (MINSKY, 1985, 

p. 82). 

 

 

Vale ressaltar que Minsky fala em “boa ideia” e “experiências 

memoráveis”, mas o objetivo dele é argumentar que a representação de nossas 

memórias ocorre por meio da Linha-K. Grosso modo, podemos dizer que a Linha-K 

nos ajuda no refinamento de nossas experiências, a partir das pistas enviadas pela 

linguagem. Considerando o enunciado-exemplo acima, acionamos nossa memória 

experiencial que seja condizente àquele contexto e, por meio das ações descritas – 

LANÇAR/AGARRAR – conseguimos um refinamento, que nos permite compreender 

sobre que aspecto estaremos focalizando o contexto em voga. 

                                                
11 Whenever you have a good idea, solve a problem, or have a memorable experience, you activate a 
K-line to represent it. A K-line is a memorable structure that attaches itself to whichever mental agents 
are active when you solve a problem or have a good idea.  
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Vamos lembrar da discussão estabelecida anteriormente sobre o 

funcionamento dos neurônios. Ao recebermos inputs oriundos de nosso aparelho 

sensorial, as informações, em forma de impulsos químicos, procuram as redes neurais 

responsáveis pelas conexões que sejam condizentes às decodificações das informações 

recebidas. Temos uma estabilidade parcial dos eventos e coisas em nossa memória. A 

capacidade de reconstruir essa estabilidade é o que faz com que criemos novas 

conexões neurais e, consequentemente, novas conexões conceptuais. 

Se o enunciado 19 fosse dito por alguém participando de uma conversa a 

qual nós não fizéssemos parte, muito provavelmente nossas redes neurais buscariam 

respaldo naquilo que temos de memória relacionada a BOLA, AGARRAR, LANÇAR 

envolvendo dois agentes – pessoas. Nossa experiência com bola envolve, quase 

sempre, um jogo. As ações de agarrar a bola após uma pessoa lançá-la também nos 

permitem criar links para a compreensão do enunciado. Essas informações vão sendo 

refinadas pela Linha-K e nos permitem criar um frame específico para o enunciado. 

Desse modo, as ações que são especificadas por determinados agentes 

envolvendo manipulação de objetos em contextos situados, por exemplo, nos auxiliam 

a acionar o frame que seja condizente com aquilo que temos arquivado na memória. 

Em outras palavras, a memória atua de um modo retroalimentar, ou seja, nossa 

memória se molda a novas situações que podem ou não modificar nossa compreensão 

acerca do episódio.  

No caso específico de 19, suponhamos que se trate de um jogo de beisebol. 

A cena de alguém lançando a bola à outra pessoa faz parte do frame em questão, ou 

seja, é um affordance possível quando imaginamos o contexto do jogo (KASCHAK; 

GLENBERG, 2000). Tudo isso é facilitado pelas nossas percepções sensoriais que nos 

ajudam a criar domínios cognitivos que moldam a nossa compreensão (LAKOFF, 

1987; JOHNSON, 1987; LAKOFF, JOHNSON, 1980). Tais domínios cognitivos 

permitem criar a concepção de que João e Joe são jogadores e que um lançou uma bola 

e o outro agarrou. Associado a isso, recuperamos o domínio cognitivo responsável a 

um jogo de beisebol, que envolve estádio, arquibancada, o campo onde os jogadores 

atuam etc. Todas essas questões sobre o frame, que pode ser, de um modo 

simplificado, compreendido aqui como o contexto sociocultural, se desdobram em 

alguns conceitos que consideramos fundamentais para a sua compreensão: gestalt; 

percepção: individual e compartilhada; affordance. 
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1.6. Gestalt 

 

Podemos dizer que compreendemos o mundo por meio de uma percepção 

gestáltica (LAKOFF, 1987; LAKOFF, JOHNSON, 1999). Para iniciarmos essa 

discussão, podemos dizer que a gestalt envolve o modo como categorizamos o mundo 

a partir de determinado ponto-de-vista. 

Imaginemos que um grupo de pessoas esteja assistindo um jogo de futebol 

entre Corinthians e Palmeiras. O time do Corinthians ataca e o atacante do time chuta 

a bola para fora, mas ele sofre uma falta do defensor do Palmeiras. Rapidamente, a 

torcida corintiana pede a falta, mas o juiz manda o jogo seguir. Suponhamos que o juiz, 

de fato, não tenha visto a falta sofrida pelo jogador e tenha focalizado a sua atenção 

apenas na bola. Podemos dizer que a gestalt do juiz, nesse caso, focou o TODO como 

sendo a ação do jogador e a bola, sem observar a falta. A torcida do Corinthians focou 

o TODO como sendo a ação do jogador e a bola mais o defensor do Palmeiras fazendo 

a falta. Isso significa que podemos focalizar PARTES de um TODO como sendo o 

TODO em determinados momentos, de acordo com a nossa percepção e 

experienciação. Nesse caso, o TODO pode ser considerado também o jogo em si, 

sendo que a ação ocorrida e descrita anteriormente torna-se PARTE.  

Estamos a todo o momento criando molduras cognitivas para criar sentido 

para nossas experiências. Neste ponto, vale salientar que nossa percepção dos eventos 

do mundo é de base corpórea, como vimos através dos esquemas imagéticos. Ao 

analisarmos determinadas situações, como no enunciado 1, “João agarrou a bola 

lançada por Joe”, somos capazes de situarmos uma percepção gestáltica dessa ação, 

que envolve a noção de PARTE e TODO, ou seja, somos capazes de focalizarmos uma 

coisa e não outra. Quando pensamos no frame, ao acionarmos o contexto do jogo de 

beisebol, criamos slots condizentes a essas experiências, ou seja, criamos espaços de 

informações mentais que devem ser preenchidos por informações que sejam coerentes 

ao frame evocado. Justamente por acionarmos determinado frame através das pistas 

linguísticas, como em “jogo de beisebol”, somos capazes de inferir possíveis ações 

naquele contexto. 

Além disso, como diz Santos, 

 

Podemos também relacionar as gestalts, ou ainda, entendê-las como 
instâncias de outras gestalts, incluindo o modo simbólico e cultural 

de inferência. Esse, digamos, mapeamento pode ser parcial: 
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podemos encaixar uma gestalt a outra, criar oposições entre elas, 

interseccioná-las etc. Além disso, por ser fruto da experiência, a 

gestalt produz efeitos prototípicos, ou seja, efeitos que são mais 
esperados em determinada gestalt (SANTOS, 2011, p. 32). 

 

A percepção gestáltica jamais pode ser compreendida como a percepção do 

real, pois envolve uma experiência corpórea situada a partir de uma focalização. Isso 

explica o fato de conseguirmos compreender situações que podem envolver fatos 

ficcionais ou não, uma vez que a base é a experiência e, desde que haja uma 

capacidade de situar essa experiência em um contexto, podemos criar uma percepção 

gestáltica. Os efeitos prototípicos advindos de uma experiência gestáltica resultam em 

uma categorização mais esperada das experiências e de nossas relações com os objetos 

e entes, uma vez que a frequência a que somos submetidos – maior frequência, maior 

probabilidade – nos favorece determinado efeito de prototipia. 

As pistas linguísticas, “João agarrou a bola”, fazem com que acionemos 

determinada percepção, o que corrobora a tese de que os elementos linguísticos 

compõem a nossa capacidade de percepção, que é de base experiencial e, por isso 

mesmo, devem ser entendidos por meio de um processo holístico, uma vez que 

focalizações distintas podem gerar pontos de vista distintos. 

 

1.6.1. Percepção 

 

Através de nossa capacidade de conceptualizar as experiências, ou seja, 

trazer sentido aos objetos, ações, eventos etc., é que (re)construímos os frames. Para 

que conceptualizemos o mundo, necessitamos da percepção. Como dizem Lakoff e 

Johnson (1999), a percepção é o resultado da relação corpo e natureza – natureza 

como ambiente no qual estamos inseridos – assim como os movimentos que podemos 

realizar nesse ambiente. A conceptualização, que ocorre por meio da percepção, 

envolve um processo intrínseco entre esquemas imagéticos, entendidos como 

esquemas mentais construídos por meio de rotinizações de nossas experiências 

corpóreas situadas, e frames, entendidos como a concretização de nossas experiências 

corpóreas situadas em contextos socioculturais. 

Ainda sobre a percepção, podemos dizer que por meio dela é que 

decodificamos os inputs sensoriais, seja um som, um toque, um paladar, uma fala etc., 

partindo de uma base corpórea e experiencial. A percepção requer auxílio da gestalt, 
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uma vez que o modo de se compreender a PARTE e o TODO é dependente da 

percepção que estamos realizando em dado momento. Nesse sentido, podemos dizer 

que a percepção envolve dois processos que consideramos simultâneos: a percepção 

individual e a percepção compartilhada. 

 

1.6.1.2. Percepção individual e percepção compartilhada 

 

Considerando a nossa capacidade de situarmos as experiências em 

contextos específicos, devemos levar em conta que a todo o momento estamos 

construindo sentido por meio dessa capacidade. Nossa percepção acerca das coisas ao 

nosso redor vai sendo decodificada de acordo com a capacidade experiencial humana. 

Dito de outro modo, a percepção que temos é limitada por aspectos físicos, 

experienciais e sensoriais. Além disso, nossa percepção envolve conhecimentos de 

mundo específicos, baseados em experiências de cada pessoa em diferentes contextos. 

Isso significa que criamos dois modos de percepção: uma percepção individual e uma 

percepção compartilhada. 

Imaginemos um brasileiro que desconhece a cultura da Índia e viaja a 

passeio para lá. Quando ele se deparar com as culturas e crenças realizadas às margens 

do rio Ganges, famoso rio indiano, pode levar um “choque cultural”. Lá, é comum que 

pessoas nadem ao lado de ratos e de cadáveres humanos, visto a poluição que envolve 

o rio. Além disso, os indianos sustentam a crença de que os corpos humanos devem 

ser cremados e jogados ao rio, coisa que nem sempre se concretiza. O que acaba, por 

vezes, fazendo com que corpos apareçam boiando pelo rio, fato considerado comum 

por lá. 

Podemos dizer que, para o brasileiro, as duas percepções que ele possui 

entram em choque: a sua percepção individual, baseada em suas experiências no Brasil, 

dificilmente permitiria que crianças, adultos e idosos nadassem em rio tão poluído. 

Porém, a percepção compartilhada, que diz respeito à cultura local, entende a situação 

como parte de um ritual, uma vez que a experiência compartilhada pelos indianos diz 

que o rio é uma divindade e é protegido por deuses. Desse modo, as percepções do 

TODO e da PARTE, realizadas pelo brasileiro, focalizam um aspecto bem diferente do 

foco da maioria dos indianos locais. As percepções envolvem, portanto, fatores 

subjetivos, com julgamento de valores que são ancorados nas experiências do sujeito e 

de culturas. Portanto, uma percepção envolve modos de conceptualização de mundo. 
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A percepção de um indivíduo também pode ser diferente considerando o 

interior de uma mesma cultura. Pensemos agora no conceito VIDA. Para uma pessoa, 

a vida pode ser um “caminho cheio de buracos”; ou seja, uma “vida problemática”; já 

para outra, a vida pode ser um “caminho promissor”, ou seja, uma “vida com boas 

perspectivas”. Essa construção metafórica distinta entre o modo de compreender a 

vida envolve percepções individuais distintas, mas, por construirmos conjuntamente as 

percepções compartilhadas, ambas as percepções são compreendidas em um mesmo 

contexto sociocultural, uma vez que a base da construção do sentido é experiencial. 

 

1.7. Affordance 

 

A affordance seria a capacidade cognitiva responsável por nos permitir 

construir as possibilidades de interação entre organismo e ambiente (cf. GLENBERG, 

1997; GIBSON, 1979). Para Glenberg, a percepção, via inputs sensoriais, é 

fundamental para o modo como construímos nossa relação com o ambiente. Essa 

percepção é limitada de acordo com nossas formas e características e é relacionada às 

limitações do meio externo. Por exemplo, quando subo uma escada, sei que ela pode 

ter degraus altos, cinco lances de escada etc. Mas, com relação a nossa percepção, o 

que processamos cognitivamente é o modo como nos locomoveremos para subir tal 

escada. Em linhas gerais, a affordance é a capacidade de percepção de ação, o que 

pode envolver locais, objetos etc. 

Neste ponto, vale ressaltar a diferença que fazemos entre gestalt e 

affordance. A gestalt envolve a focalização de eventos e coisas em primeiro ou 

segundo plano. A affordance está diretamente relacionada à capacidade de ação 

considerando eventos e coisas ao nosso redor. Nesse sentido, entendemos que essas 

duas percepções cognitivas se complementam.  

Quando “João agarra a bola”, ele tem a percepção da affordance da bola 

necessária para que ele consiga fazer o movimento de agarrá-la com precisão. Isso 

também envolve o desempenho de João, mas o que realmente faz com que ele consiga 

fechar a mão de modo adequado, considerando o tamanho da bola, por exemplo, é a 

capacidade perceptiva de affordance. Ou seja, é através desse processo que 

conseguimos mensurar o modo de interação com as coisas ao nosso redor. 

Nesse sentido, a categorização está intimamente ligada ao processo de 

affordance. Quando categorizamos as coisas, além de conceituarmos o que são, 
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precisamos saber para que servem, no caso de objetos, ou como agem, no caso de 

agentes. Além disso, a categorização sempre leva em consideração o ambiente em 

questão, o que limita as ações, do mesmo modo que o próprio elemento categorizado. 

Imaginemos que “João agarrou a bola” no jogo de beisebol e que havia uma barra de 

metal ao seu lado, sustentando uma bandeira. Ao agarrar, João teve que saltar para 

frente, em direção à barra. Para que o movimento fosse possível, ele teve que desviar 

da barra. Isso envolve a affordance dos objetos e do ambiente. Imaginemos que ao 

invés de uma barra houvesse um buraco bem fundo. Obviamente, João não poderia 

saltar, pois, com certeza, se machucaria bastante. 

De acordo com Gibson (1979), os agentes seriam parte integrante do meio-

ambiente, como se fossem uma extensão dele. Sobre esse prisma, podemos concluir 

que a interação perceptual que temos com o ambiente é simbiótica. Não existe uma 

separação entre o ambiente e o agente que o torne independente dessa relação. 

Conseguimos conceptualizar o mundo graças à percepção básica que construímos de 

que o mundo é um ambiente em que estamos inseridos, como se o ambiente fosse um 

recipiente ao qual estivéssemos localizados em seu interior. Nesse sentido, podemos 

dizer que ambos se complementam, ambiente e agente, e a affordance funciona como 

sendo o resultado dessa relação. 

Gibson (1979) ressalta a complementaridade entre agente e ambiente dando 

o exemplo de que peixes possuem uma constituição própria para nadarem, com 

guelras, nadadeiras etc., visto que seu ambiente é o mar, ou, ainda, a grossa camada de 

pelos do urso polar para sobreviver ao frio etc.  

 

1.8. Enquadre Cognitivo como resultado da junção esquemas/frames 

 

O Enquadre Cognitivo (EC) funciona como o mapeador da construção de 

sentido, atuando na relação que construímos entre organismo e ambiente e organismo 

e contexto cultural, de um modo em que haja a associação entre esquemas imagéticos 

e frames. A proposta de Lakoff (1987) de Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs) dá 

conta das estruturas cognitivas de nossa memória de longo prazo que armazenam as 

informações conceptuais. Nossa proposta de EC sugere que a relação entre esquemas e 

frames é dinâmica, considerando abstrações prévias de modelos mentais que 

funcionam como uma moldura, mas que podem ser preenchidos de modos distintos, de 

acordo com cada nova experiência.  
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Vejamos o seguinte enunciado: 

 

20) Joãozinho saiu do colégio e entrou voando em casa. 

 

Em 20, temos a construção simultânea de experiências corpóreas e 

contextuais que nos permitem compreender a ação como se estivesse inserida em uma 

moldura cognitiva. Quando dizemos que Joãozinho saiu “do colégio” e entrou 

“voando para dentro de casa”, a ação dessa correria de Joãozinho vem concebida por 

esquemas imagéticos como TRAJETOR-MARCO, que relaciona um TRAJETOR, no 

caso, Joãozinho, a um MARCO, que funciona cognitivamente como o espaço ao qual 

determinado agente está inserido (cf. LANGACKER, 1985).  

Somado a isso, compreendemos que o esquema OCM é acionado 

conjuntamente ao esquema TRAJETOR-MARCO, uma vez que para haver um 

TRAJETOR é necessário um TRAJETO. Nesse caso, o TRAJETO é o caminho do 

colégio para casa. O TRAJETOR envolve também a cinestesia (TALMY, 1988), o 

fato de Joãozinho “entrar voando em casa” faz com que nós acionemos, por analogia, 

a força motora realizada por Joãozinho, que nos permite inferir metaforicamente que 

“entrar voando” é “entrar correndo”.  

Conjuntamente ao MARCO, acionamos o esquema CONTÊINER – “saiu 

do” e “entrou voando em” que nos permite associar o colégio e a casa a recipientes aos 

quais podemos entrar e sair. Nessa relação, os atributos de cada esquema, ORIGEM – 

colégio, META – casa, são acionados de acordo com a gestalt e a affordance 

necessária para compreendermos o contexto. Nesse ponto, a relação entre affordance 

dos esquemas e affordance dos frames dialogam, construindo a nossa percepção. O 

movimento que realizamos em um percurso só pode ser compreendido por meio da 

affordance coerente com o contexto. A transformação da abstração do esquema 

imagético CONTÊINER para a concretização do “colégio” e da “casa” necessita da 

percepção do contexto sociocultural. O atributo do PORTAL do esquema 

CONTÊINER é transferido para a PORTA, tanto do colégio como da casa. Esse 

diálogo entre esquemas e frames é simultâneo.  

Veremos, mais à frente, que a Teoria Neural da Metáfora unifica as 

percepções entre esquemas e frames de forma online, associando a memória de longo 

prazo à memória local. Desse modo, o EC seria um avanço na proposta do MCI, pois 

busca explicar a interação entre esquemas e frames através das informações advindas 
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das memórias armazenadas e das percepções dinâmicas que acontecem no momento 

do processamento cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

2. A TEORIA COGNITIVA DA METÁFORA 

 
 

A proposta de mente corporificada, ou de um realismo experiencialista, 

assumida pela nova geração das ciências cognitivas, tem ganhado autonomia no 

cenário da pesquisa e, atualmente, podemos dizer que concentra os maiores esforços 

para o avanço da compreensão do funcionamento do nosso cérebro/mente. 

É principalmente desde a obra Metaphors we live by (LAKOFF; 

JOHNSON, 1980) que essa nova revolução epistêmica começa a ganhar força, 

dissociando-se da proposta cartesiana de mente autônoma, adotada pela corrente até 

então vigente, conhecida atualmente por ciência cognitiva clássica, perspectiva essa 

defendida por pesquisadores como Fodor, Chomsky e Pinker. A abordagem 

experiencialista considera a mente como um elemento encarnado e dependente da 

realidade experiencial. 

A partir de então, as pesquisas, principalmente no interior da Linguística 

Cognitiva através de George Lakoff e demais estudiosos, começaram a focalizar a 

mente e a linguagem como elementos imbricados e indissociáveis à relação corpórea e 

cultural. Como nosso foco é a metáfora, pretendemos incorporar uma proposta 

agregando as novas descobertas no campo das ciências cognitivas e unificá-las ao que 

já sabemos das metáforas conceptuais. Nesse percurso, revisitaremos a teoria da 

metáfora conceptual, que inaugura a nova perspectiva de mente corporificada, até 

chegarmos à proposta de unificação daquilo que já vem sendo pesquisado. 

Essa revisitação inclui repensarmos as bases da teoria, inicialmente mais 

filosófica, por meio dos avanços adquiridos atualmente, via experimentos neurais. 

Veremos que a base inicial prevalece, e a hipótese de que a metáfora é um 

processamento cognitivo indispensável para a cognição humana ganha mais força 

através da comprovação dos estudos neurais. 

Veremos também que o modo como produzimos emoções é de base 

corporificada e é principalmente sobre essa questão que aprofundaremos nossa teoria e 

análise. A cultura exerce papel fundamental na construção das relações metafóricas, 

sendo que o modo como expressamos essas relações gira em torno da nossa 

compreensão de corporalidade. 
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2.1 Introdução à Teoria Cognitiva da Metáfora 

 

As ações físicas que realizamos e os inputs advindos de nossa percepção 

sensorial são controlados pelo nosso cérebro. Considerando as pesquisas já 

consolidadas no interior da nova ciência cognitiva (RIZZOLATTI, ARBIB, 1998; 

GALLESE, 2000; DAMÁSIO, 1997, 2000; NARAYANAN, 1997; BERGEN, 

CHANG, 2003; RAMACHANDRAN, 1997; LAKOFF, JOHNSON, 1999; 

FELDMAN, 2006), podemos afirmar que a base de nosso pensamento é corporificada.  

Quando raciocinamos, estamos, na verdade, utilizando-nos da ativação de 

diversos grupos neurais que “dialogam” por meio de disparos contínuos entre si. Esse 

raciocínio é fruto de formações conceptuais, que envolvem nossa compreensão de que 

possuímos um corpo físico e determinados modos de construir sentido a partir de 

nossas experiências corpóreas, os chamados esquemas imagéticos e os frames.  

Formamos os esquemas e os frames a partir da fusão de experiências 

concebidas através da relação organismo/ambiente físico e organismo/ambiente social, 

que nos permite criar constructos mentais abstratos de nossas experiências, com o 

intuito de servir como orientação indispensável para construirmos sentido para o 

mundo. 

Do mesmo modo que possuímos pernas para a locomoção, braços para 

segurar coisas, olhos para ver etc. temos um cérebro que nos permite processar 

conceitos e ideias. Assim, as limitações físicas são os limites de nossa cognição.  

É indispensável à compreensão de que todas as informações que somos 

capazes de produzir e compartilhar se originam, biologicamente falando, de disparos 

neurais conhecidos como sinapses. São através dessas sinapses que nosso cérebro é 

capaz de computar informações para que sejam executadas determinadas ações. Desse 

modo, tais estudos cognitivos são o resultado de dados cientificamente comprovados 

com hipóteses baseadas na computação neural.  

A diferença básica da perspectiva clássica da cognição para a nova 

computação neural é que esta repousa sobre dados empíricos que afirmam ser a 

computação totalmente dependente das experiências corpóreas, o que envolve o 

processamento da linguagem. Isso vai à contramão do que propõe a cognição clássica, 

para qual a computação neural é uma decodificação abstrata de símbolos por meio de 

uma mente autônoma, como argumentam Fodor, Chomsky, Pinker etc. 

 



56 

 

2.2. A modelagem do cérebro: a importância dos neurônios 

 

Podemos afirmar que nosso sistema nervoso é o responsável direto pela 

capacidade de produzirmos movimentos e todas as nossas atividades mentais. O 

sistema nervoso é composto por células nervosas denominadas neurônios. Os 

neurônios são, portanto, a unidade fundamental da composição de nosso sistema 

nervoso.  

O neurônio é composto por três componentes: corpo celular, axônio e 

dendritos. O corpo celular, como o próprio nome sugere, compõe o núcleo celular e 

toda a sua “usina de força”, como diz Damásio (2000). O axônio é como um fio 

condutor, conhecido como fibra principal de saída. Por fim, os dendritos são os canais 

de input, compostos por fibras que permitem a entrada de sinais químicos para o 

núcleo celular. 

 

 

Figura 4: representação de um neurônio retirada de Damásio (2000, p. 410) 

 

Os neurônios não atuam sozinhos. Eles formam agrupamentos neurais 

interligados, como se fossem diversos circuitos, pelos axônios. Os axônios de 

determinados grupos neurais fazem contatos com os dendritos de outros neurônios. 

Esse contato emite “disparos” químicos em forma de informações, conhecidos como 

sinapses. 

Os bilhões de neurônios existentes no cérebro humano formam diversos 

circuitos neurais e constituem as chamadas regiões corticais de nosso cérebro. Essa 

disposição de neurônios se dá por camadas paralelas ou nucleares que conjuntamente 

formam projeções axonais que se tornam cada vez mais complexas até formarem 



57 

 

diversos sistemas. Quanto mais complexa a formação desses agrupamentos neurais, os 

sistemas podem formar sistemas de sistemas (DAMÁSIO, 2000).  

 

2.2.1. A sinapse neural 

 

Como dissemos anteriormente, quando os neurônios iniciam a 

comunicação entre si, ocorre um disparo químico conhecido como sinapse. Para que 

ocorra a sinapse, uma corrente elétrica sai do corpo celular em direção ao axônio e 

libera substâncias químicas chamadas de neurotransmissores. Alguns exemplos de 

neurotransmissores são a adrenalina, a noradrenalina, a serotonina dentre outros. 

A interação entre os neurônios determina se o disparo sináptico acionará 

outro neurônio ou não, ou seja, se os neurotransmissores de outros neurônios também 

dispararão. A intensidade excitatória do disparo é que regula os impulsos neurais, 

organizando ou não o disparo de outros neurônios. Como diz Damásio (2000), cada 

neurônio forma algo em torno de mil sinapses. Isso significa que a comunicação entre 

neurônios, somados na casa de mais de 10 bilhões, nunca é plena, ou seja, nunca um 

neurônio se comunica com todos, mas se comunica com um grande número de 

agrupamentos neurais de outros neurônios.  

Os agrupamentos neurais, pela frequência, criam redes sinápticas que se 

co-ativam através da percepção. Desse modo, as sinapses não ocorrem apenas em um 

neurônio, mas em diversos grupos neurais, de um modo simultâneo, dependendo do 

input que advém da percepção. 

 

2.2.1.1. O salto: a descoberta dos neurônios espelho 

 

Um fato importante observado em pesquisas das neurociências 

contemporâneas foi que os mesmos grupos neurais que disparam quando agimos 

disparam também quando observamos os outros agirem. Quando nos movemos, os 

neurônios responsáveis por acionarem o córtex motor são disparados. Quando vemos 

alguém se mover também.  

A diferença está no disparo de um determinado grupo de neurônios 

localizados no córtex pré-motor e parietal inferior denominado neurônios espelho 

(RIZZOLATTI, ARBIB, 1998). Além disso, outro grupo de neurônios espelho foi 

localizado no lobo parietal posterior, sulco temporal superior e na ínsula, responsável 
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pela nossa capacidade de compreender o sentimento, a intenção e o modo de se usar a 

linguagem. 

 De um modo geral, isso significa que nosso modo de produzir linguagem 

se baseia em ação e em simulação de ação (RIZOLATTI, ARBIB, 1998), pois os 

mesmos grupos neurais que agem na ação, agem, também, na percepção da ação. Isso 

explica, como diz Ramachandram (1998), nossa capacidade de aprendizado 

instantâneo, muitas vezes apenas observando alguém, além de comprovar que nossos 

neurônios são multimodais (LAKOFF, JOHNSON, 1999; FELDMAN, 2006; 

GALLESE, LAKOFF, 2005).  

 

2.2.1.2. Da descoberta dos neurônios espelho à noção de simulação mental 

 

Alguns experimentos em macacos, na segunda metade da década de 90, 

foram o início da descoberta dos neurônios espelho. Para monitorar as atividades 

neurais durante a ação de macacos, foram ligados eletrodos ao córtex-motor dos 

primatas, responsável pelos comandos motores. Porém, o fato do pesquisador mover o 

braço para pegar uma determinada fruta para o experimento fez com que os neurônios 

pré-motores do macaco disparassem, como se o próprio animal estivesse realizando a 

ação. Após essa constatação e após alguns outros experimentos, os cientistas chegaram 

à conclusão de que descobriram um novo grupo de neurônios e o batizou de neurônios 

espelho. 

Os cientistas procuraram os neurônios espelho em seres humanos e 

descobriram que, em comparação aos macacos, os humanos possuem um número 

maior de neurônios espelho, além de serem localizados em regiões distintas. Foram 

localizados no córtex pré-motor e parietal inferior (associadas ao movimento e a 

percepção), no lobo parietal posterior, no sulco temporal superior e na ínsula 

(correspondentes a nossa capacidade de compreender o sentimento de outra pessoa, 

entender a intenção e usar a linguagem). 

Arbib e Rizolatti (1998) descobriram que uma das regiões com uma 

quantidade considerável de neurônios espelho é a área de Broca – responsável pelo 

processamento da linguagem, produção e compreensão. 

Nesse sentido, podemos dizer que, para o cérebro, as ações e a linguagem 

falada, ou de sinais, são semelhantes, uma vez que o fato dos neurônios espelho 

dispararem quando falamos, quando agimos ou quando vemos alguém agir comprova 
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essa tese. Quando eu digo “Carlos chutou a bola”, eu simulo a ação de Carlos 

chutando a bola, pois são acionados os neurônios espelho localizados na região pré-

motor, conjuntamente aos neurônios espelho localizados na área de Broca, que nos 

permitem entender a linguagem falada como se fosse à percepção da ação. Feldman 

(2006), para falar sobre simulação, nos lembra de que somente conseguimos 

compreender o que alguém diz, como em “Carlos chutou a bola”, se conseguimos 

imaginar alguém agindo de tal maneira. Isso significa que a simulação dessa ação, 

portanto, é a base da compreensão semântica. 

Para nós agirmos, na maioria dos casos, “ensaiamos” a ação, seja na 

observação, na fala de alguém etc. Desse modo, podemos inferir reações com mais 

facilidade e, assim, evitar a realização de ações que sejam danosas. A noção advinda 

dos neurônios espelho pode nos permitir compreender melhor como se constitui a 

cultura. Uma ação significativa como pescar um peixe pode ser aprendida apenas com 

a observação. Como argumenta Ramachandran e Blakeslee (1998), a capacidade de 

simular a percepção do outro durante o agir é fundamental para essa capacidade, o que 

seria uma ação complexa quando comparada à ação de outros animais, que conseguem 

ter, muitas vezes, nessa ação, o ápice evolucionário de sua espécie. Para a capacidade 

humana, isso pode ser transferido apenas na observação instantânea. Portanto, 

podemos dizer que os neurônios espelho têm papel fundamental para a evolução 

humana, inclusive para o compartilhamento de informações imprescindíveis para a 

experiência sociocultural. 

A imitação humana não é apenas uma mimesis, no sentido aristotélico. A 

imitação, proveniente dos neurônios espelho, nos permite entender a ação e, desse 

modo, compreender seus significados. A base para toda a compreensão está em 

construir um objetivo para a ação, ou seja, compreender a intenção do agir. É a partir 

da intenção que podemos construir a base social, além de criarmos empatia pelas 

pessoas – no sentido de comparar o outro a alguém que pode ter desejos como o nosso.  

O grande avanço da humanidade pode ter-se iniciado através de processos 

genéticos datados de, mais ou menos, 50 mil anos atrás, quando determinados grupos 

de neurônios conseguiram a capacidade de “espelhar” as ações e associá-las a 

compreensão e à produção de linguagem. Desse modo, fomos capazes de dar saltos 

qualitativos no modo como nos constituímos enquanto sociedade e no modo como 

compartilhamos conhecimento, acelerando o processo de evolução humana. 
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2.3. A metáfora conceptual: repensando a teoria 

 

Os estudos seminais da metáfora conceptual foram decisivos para a 

consolidação da proposta de mente corporificada, compartilhada atualmente pelas 

ciências cognitivas de segunda geração. Com os recursos disponíveis na época, 

meados da década de 60 – 70 do século passado, Lakoff e Johnson mostraram que, 

diferente de ser um elemento apenas do plano linguístico, a metáfora se fundamenta no 

plano conceptual. Algumas questões puderam ser comprovadas por meio de recentes 

pesquisas e outras questões precisaram ser revisitadas – e ainda continuam sob análise. 

Vamos, inicialmente, levantar dois pontos que merecem revisitação: os tipos de 

metáforas conceptuais e a relação entre domínios. Em seguida, veremos alguns pontos 

que continuam sendo fonte da investigação-base dos estudos cognitivos da metáfora, 

baseados na proposta fundante da metáfora conceptual. 

 

2.3. 1. Os tipos de metáforas conceptuais e a nova proposta 

 

Lakoff e Johnson (1980) argumentam que existem ao menos três tipos de 

metáforas, as metáforas orientacionais, as metáforas ontológicas e as metáforas 

estruturais. Esses três tipos de metáfora, na verdade, partem de uma mesma base 

conceptual, a experiência corpórea. Para a nossa proposta da TCM, não faz tanto 

sentido dividir as metáforas desse modo, uma vez que é a corporalidade que nos 

auxilia na construção de padrões cognitivos. Vejamos os três exemplos a seguir: 

 

21) Nossa relação chegou ao fim. 

22) A inflação sobe a cada dia. 

23) A raiva está saltando de seus olhos. 

 

Se pensarmos a partir da proposta inicial de 1980, o primeiro exemplo 

refere-se a uma metáfora estrutural, em que compreendemos um conceito em termos 

de outro, relação como sendo uma viagem; o segundo exemplo é uma metáfora 

orientacional, em que todo um sistema de conceito é compreendido em termos de 

outro, inflação e orientação espacial; e o terceiro exemplo se trata de uma metáfora 

ontológica, em que a base é a experiência física das pessoas. 
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A partir da TCM, podemos dizer que todas as metáforas partem das 

experiências físicas, ou seja, todas elas têm como princípio a percepção sensório-

motora. Se observarmos bem, mesmo aquelas metáforas em que o foco recai sobre 

práticas sociais, como um relacionamento amoroso, o que norteia a compreensão é o 

fato de que a relação é vista como um percurso a ser seguido, ou seja, tem uma 

ORIGEM um CAMINHO e uma META, como sugere a padronização do esquema 

imagético OCM. E para que essa analogia seja feita, é necessário que possamos ter 

vivenciado a experiência de caminhar, que é uma experiência corpórea primária. É ela 

que orienta nossas capacidades cognitivas no espaço e no tempo. Vejamos os dois 

exemplos:  

 

24) O passado ficou para trás. 

25) O futuro está por vir. 

 

Essa compreensão de que passado está atrás e futuro está à frente envolve 

a nossa capacidade de trajetória, de poder caminhar para frente. Nossa estrutura 

corpórea é fundamental para essa compreensão, do mesmo modo que os demais 

esquemas imagéticos que conseguimos idealizar em nossa mente por meio da 

frequência de nossas experiências, como CONTÊINER, TRAJETOR-MARCO etc. O 

que acontece, na verdade, é que as metáforas acabam sendo preenchidas 

diferentemente por culturas distintas, pois elas são frutos de nossa experiência entre 

organismo/ambiente, como veremos na seção de metáforas primárias e metáforas 

congruentes. 

Lakoff e Gallese (2005), a partir de trabalhos de diversos neurocientistas, 

constatam que a capacidade de categorização humana é fruto de experiências 

corporificadas, com base na imagética motora e imagética visual. Isso significa que 

mesmo os conceitos mais abstratos partem de uma base corporificada, perspectivada 

pelo nosso aparelho sensório-motor, e a metáfora surge como um continuum dessa 

experiência. Isso, porém, não significa que a base corpórea é pensada antes de um 

conceito abstrato. As informações são conectadas simultaneamente, a partir do 

momento em que os neurônios realizam as sinapses, uma vez que já possuímos as 

informações vitais para a compreensão e, muitas vezes, remodelamos as informações 

de acordo com novas relações experienciais.  
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Desse modo, somos capazes de realizar simulações mentais, como 

veremos mais aprofundadamente em seções seguintes, denominadas por simulações 

mentais imaginativas, que comportam conceitos abstratos. Em resumo, as metáforas, 

todas elas, são constructos de base sensório-motora. 

 

2.3.2. O mapeamento entre os domínios 

 

Algumas questões levantadas por Lakoff e Johnson (1980), como a 

formulação de que as metáforas são compostas por dois domínios que se relacionam, 

sendo um domínio-fonte (domínio concreto) que se projeta em um domínio-alvo 

(domínio abstrato), são repensadas, mas não descartadas.  

A revisão dessa proposta começa a ser feita em 1990 no artigo de Lakoff 

sobre a metáfora AMOR É UMA VIAGEM. Nesse artigo, Lakoff mostra um 

mapeamento metafórico que organiza nosso sistema conceptual de tal sorte que os 

domínios AMOR e VIAGEM são relacionados por meio de mapeamentos que 

envolvem atributos de ambos os domínios. Vejamos alguns exemplos que ilustrem 

essa construção metafórica: 

 

26) Olhe até que ponto nós chegamos (relação). 

27) É um caminho longo e acidentado. 

28) Não podemos voltar agora. 

29) Chegamos a uma encruzilhada. 

30) Estamos andando em círculos. 

 

De acordo com Lakoff, esses exemplos ratificam a metáfora AMOR É 

UMA VIAGEM, pois são constantemente utilizados por falantes dos EUA para 

caracterizar o relacionamento. Essa construção envolve mapeamentos específicos 

entre domínios: 

 

Os amantes (as pessoas da relação) correspondem aos viajantes. 

A relação corresponde ao veículo. 

Estar na relação corresponde a estar em um mesmo veículo. 

A intimidade na relação corresponde à proximidade dentro do veículo. 
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Os objetivos comuns dos amantes correspondem aos objetivos comuns da 

viagem. 

Dificuldades no relacionamento correspondem a impedimentos na viagem. 

 

Todas essas correspondências entre os domínios são chamadas de 

mapeamentos por Lakoff. Esses mapeamentos são, portanto, a base de uma 

computação neural, uma vez que as correspondências entre domínios são informações 

compartilhadas neuralmente, em forma de sinapses. É importante salientar que tais 

mapeamentos limitam a possibilidade de alternativas de ação, como nos lembra Lakoff.  

 A relação e a viagem são compostas por amantes, viajantes, a relação e o 

veículo. A relação pode seguir ou acabar, bem como a viagem. O modo como a 

relação será conduzida pode ser calma ou turbulenta, assim como o modo como a 

viagem será conduzida, por meio de estradas esburacadas ou caminhos simples. O 

abandono da relação, assim como a possibilidade de sair do carro etc. Desse modo, as 

conceptualizações que serão formuladas a partir dessa metáfora serão fruto desse 

mapeamento. O tipo de veículo também pode significar uma associação diferente com 

o frame, por exemplo, um barco pode criar um frame de mar, o que significa SAIR 

DA RELAÇÃO É SE AFOGAR. Isso vai ser determinado pelas experiências culturais 

das pessoas envolvidas no relacionamento.  

Inicialmente, a proposta da metáfora conceptual tratava da 

correspondência entre um domínio-fonte, mais concreto, no caso, a viagem, e um 

domínio-alvo, mais abstrato, no caso, o amor. Em 1993, no artigo sobre a Teoria 

Contemporânea da Metáfora, Lakoff argumenta que a metáfora segue uma estrutura de 

invariabilidade baseada em esquemas imagéticos, ou seja, nos padrões abstratos 

construídos pela experiência corpórea. Nesse sentido, o autor formula a hipótese de 

que a base de nossa linguagem metafórica, e consequentemente da linguagem de um 

modo geral, é construída a partir de nossa base corpórea, via experiências sensório-

motoras. O que não “varia” em nossa linguagem, portanto, é a base corpórea. 

A partir dessa compreensão, Lakoff (2008) faz uma relação entre 

esquemas imagéticos e as metáforas primárias (GRADY, 1997; NARAYANAN, 

1997; JOHNSON, 1997), que são constituídas por meio da extensão de nossas 
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experiências sensório-motoras, associadas a domínios
12

. Desse modo, as metáforas 

primárias que envolvem a metáfora AMOR É UMA VIAGEM são: 

 

PROPÓSITOS SÃO METAS: mapeamento entre objetivos e o esquema 

OCM  Modo como serão atingidos os objetivos e a chegada da relação e da viagem 

(META). 

DIFICULDADES SÃO IMPEDIMENTOS PARA LOCOMOÇÃO: 

mapeamento entre problemas e o modo como são conduzidas a relação, a viagem e os 

esquemas OCM e TRAJETOR-MARCO  Modo como serão conduzidos os 

problemas e o modo como será realizado, pelo TRAJETOR, o percurso de OCM. 

RELAÇÃO É CONTÊINER: mapeamento entre a situação em que se 

encontra a viagem, a relação e o esquema CONTÊINER  Modo como serão 

construídos o fato de poder “entrar” e “sair” de uma relação por meio do 

CONTÊINER. 

INTIMIDADE É PROXIMIDADE: mapeamento entre a relação afetiva, 

o lugar de proximidade na viagem e o esquema OCM através da orientação espacial de 

distanciamento.  Modo como serão relacionados a distância espacial e a intimidade, 

por meio do OCM. 

 

Ao considerarmos essa nova proposição de Lakoff, de que a base da 

metáfora advém de esquemas imagéticos, trazemos para o cerne da linguagem a 

concepção mais básica para realizarmos uma computação neural da mente, proposta 

consolidada pela TNL, de que a base de nossa linguagem é corporificada. 

Nesse sentido, a invariabilidade da metáfora, no que concerne a analogia 

entre domínios (LAKOFF, 1993), requer a compreensão de que as estruturas inerentes 

entre os domínios parte de esquemas imagéticos, que são fruto de nossas experiências 

corpóreas, como OCM, CONTÊINER etc. Os domínios concretos e abstratos são, 

portanto, frutos de inferências espaciais metafóricas, como no exemplo da metáfora 

AMOR É UMA VIAGEM, que envolve metáforas primárias como RELAÇÃO É 

CONTÊINER, PROPÓSITOS SÃO METAS dentre outras. 

 

 

                                                
12 As metáforas primárias serão melhores analisadas posteriormente, na seção correspondente. 
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2.4. Questões advindas da Teoria da Metáfora Conceptual que são equacionadas 

pela TCM 

 

Desde 1980, considerando todos os avanços na proposta de Lakoff e 

Johnson (LAKOFF, JOHNSON, 1980; LAKOFF, 1993; LAKOFF, JOHNSON, 1999), 

chegando até o atual momento denominado por era da computação neural 

(FELDMAN, 2006; LAKOFF, 2008), muitos dos pressupostos inaugurados na 

fundamentação da teoria da metáfora conceptual se sustentam, sendo corroborados 

pela concepção atual da Teoria Cognitiva da Metáfora (TCM): 

 

 Metáforas são mapeamentos conceptuais fundamentais de nosso 

sistema conceptual e não meras expressões linguísticas. 

 Existe um enorme sistema de mapeamentos metafóricos fixos e 

convencionais, frutos da experiência corpórea e cultural. 

 O sistema existe fisicamente em nossos cérebros, armazenados 

como informações em nossos neurônios. 

 Mapeamentos metafóricos são tipicamente conceptualizações entre 

domínios. 

 Mapeamentos operam a partir da estrutura do domínio de origem e 

da estrutura dos esquemas imagéticos. 

 Via mapeamentos metafóricos, determinadas estruturas do 

domínio-fonte (esquemas imagéticos e frames) são usadas para 

processar o domínio-alvo. Em tese, grande parte de nosso 

pensamento se deve às metáforas conceptuais. 

 Mapeamentos metafóricos são parciais. 

 Muitas metáforas conceptuais são parte do inconsciente cognitivo 

por envolverem processamentos inconscientes de cognição. O que 

emerge na linguagem são apenas pistas linguísticas desse 

processamento. 

 Linguagem metafórica poética faz uso de nosso sistema conceptual 

metafórico. 

 Comumente, tomamos as metáforas conceptuais como definições 

da realidade e vivemos de acordo com elas. 
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 Generalizações sobre os padrões que surgem das inferências (do 

domínio-fonte e domínio-alvo) e dos itens lexicais (idem) são 

fontes de dados fundamentais para a compreensão de qual metáfora 

conceptual subjaz determinado uso de linguagem. 

 

Essas questões levantadas pelos avanços dos estudos da metáfora 

conceptual se sustentam e ganham notoriedade no atual estudo. A maior novidade que 

podemos atribuir à teoria, advinda das descobertas das neurociências e ciências da 

computação, é que a base que alicerça a construção da metáfora advém de nossa 

percepção sensório-motora, reforçando, mais uma vez, a compreensão de que nossa 

mente é corporificada. 

Desse modo, como veremos nas seções seguintes, é a partir da nossa 

capacidade de formarmos padrões corpóreos abstratos (esquemas imagéticos), 

associada à capacidade de nos situarmos em contextos sociais (frames) que as 

metáforas são construídas. Esse link entre esquemas e frames é processado 

neuralmente, por meio de sinapses que carregam as informações necessárias para o 

processamento da linguagem. 

 

2.5. Simulação Semântica 

 

Quando vemos, ouvimos, tocamos, cheiramos, sentimos algo, nossos 

neurônios disparam sinapses neurais que são responsáveis pela percepção. Porém, 

quando imaginamos algo, muitos dos mesmos neurônios que disparam quando agimos, 

também disparam quando imaginamos. Desse modo, a capacidade de criarmos sentido 

para as coisas com as quais nos deparamos, realizamos, observamos, imaginamos etc. 

surge da nossa habilidade de simular eventos. Nós conseguimos simular eventos 

porque nosso cérebro funciona em harmonia com nosso corpo, de modo que as 

experiências sensório-motoras são centrais para atingirmos esse objetivo. 

Como vimos anteriormente, os neurônios espelho assumem papel de 

destaque para essa finalidade, uma vez que sua capacidade de multimodalidade nos 

permite, ao mesmo tempo, captar as experiências e simulá-las. Quando vemos alguém 

pegando algo no chão, por exemplo, quando nós mesmos pegamos algo do chão, ou, 

ainda, quando ouvimos a palavra “pegar”, os neurônios espelho disparam, permitindo-
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nos compreender a ação que pode, de fato, estar sendo executada, mas que também 

possa ser apenas simulada pela conceptualização da palavra. 

Desse modo, o processo de simulação mental é o responsável direto pela 

nossa capacidade de criarmos simulação semântica (FELDMAN, 2006). Lakoff (2008, 

p. 19), baseado em Feldman, argumenta a respeito da perspectiva neural da metáfora: 

 

Simulação semântica é baseada em uma simples observação de 
Feldman: se você não pode imaginar alguém pegar um copo, você 

não consegue entender o significado de “Alguém pegou um copo”. 

Feldman argumenta que, para significados de conceitos físicos, o 
sentido advém da simulação mental, isto é, a ativação dos neurônios 

necessários para perceber ou imaginar a realização de uma ação. 

Uma coisa que sabemos é que nem tudo na imaginação ou memória 

é consciente, e nem todas as simulações mentais são. É por isso que 
normalmente não temos consciência da maioria das simulações

13
. 

 

Lakoff ainda nos fala sobre os nós de sentido. Os nós de sentido são os 

elos das sinapses que, ao criarem a simulação neural, permitem inibir outro disparo em 

outro nó, nos propiciando compreender a coerência de sentido. Em outras palavras, é a 

simulação semântica que nos propicia o acionamento de determinado grupo neural ao 

invés de outro. 

Portanto, a simulação semântica nos permite refinar as ações concretas, 

além de permitir-nos relacionar ações concretas a ações abstratas e vice-versa. A 

cognição metafórica é um exemplo desse mecanismo de expansão dos processos de 

simulação semântica. Por meio da metáfora, somos capazes de transferir ações 

concretas para entidades inanimadas como, por exemplo, em “O carro bateu na árvore 

em cheio” e “a economia desacelerou seu ritmo neste mês” etc. 

 

2.5.1. Circuitos neurais e a base do pensamento 

 

Os agrupamentos neurais formam circuitos neurais resultantes da 

frequência de sinapses. Isso acontece pelo fato das sinapses dispararem por meio dos 

                                                
13 Simulation semantics is based on a simple observation of Feldman’s: if you cannot imagine someone 

picking up a glass, you can’t understand the meaning of “Someone picked up a glass.” Feldman argues 

that, for meanings of physical concepts, meaning is mental simulation, that is, the activation of the 

neurons needed to imagine perceiving or performing an action. One thing we know is that not all 

imagination or memory is conscious, and so not all mental simulations are. That is why we typically 

have no conscious awareness of most such simulations. 
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inputs advindos da experiência e, consequentemente, da frequência de ocorrência é 

que os circuitos neurais vão se formando. 

Como nos lembra Lakoff (2008), a importância dos estudos dos circuitos 

neurais para a LC é saber como nosso cérebro computa o pensamento ao ponto de 

criar tipos de computação por meio dos circuitos neurais. Vale ressaltar que os pontos 

levantados pela teoria da LC são tipos de circuitos neurais, como os esquemas 

imagéticos, os frames, as metáforas etc. Neste momento de nosso trabalho, é 

importante ressaltar que todos os pressupostos teóricos apresentados no primeiro 

capítulo passam a ter uma compreensão neural a partir daqui. Isso significa que as 

explicações biológicas e conceptuais passam a ser entendidas como tipos de circuitos. 

As conexões neurais são fundamentais para a conceptualização e, portanto, 

para o processamento de tudo o que pensamos. Elas formam complexos circuitos que 

se comunicam pelos chamados “nós”, que nada mais são do que o local por onde os 

circuitos neurais recebem as sinapses disparadas por outros circuitos (NARAYANAN, 

1999; GALLESE, LAKOFF, 2005; FELDMAN, 2006).  

Os disparos que ocorrem podem envolver determinados circuitos neurais 

em detrimento de outros. Isso tem a ver com a escolha que fazemos no momento em 

que recebemos o input. Vejamos o seguinte exemplo: 

 

31) Durante o percurso de minha vida, tenho enfrentado diversos buracos. 

 

A escolha da metáfora VIDA É TRAJETO envolve determinadas 

experiências sensório-motoras. Essa escolha foi construída por meio do diálogo entre 

os circuitos neurais responsáveis pela criação dessa relação: os esquemas, os frames, a 

gestalt, a affordance, dentre outros, são acionados em concordância com a relação 

metafórica que construímos entre os domínios VIDA e TRAJETO. Isso significa que 

os circuitos são acionados assimetricamente e o processo de conceptualização se dá 

por meio de uma fusão de todas essas informações lincadas.  

Lakoff (2008, p. 21) nos mostra como funciona um circuito gestáltico em 

processo de disparo: 

 

Uma coleção de nós, digamos, A, B, C e D, além de um “nó 
gestáltico” G. Quando G dispara, todos os nós A, B, C e D disparam. 

Quando um conjunto significativo de A, B, C ou D dispara, G 

também dispara, o que ocasiona o disparo de todos os demais nós. 
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Um nó especialmente saliente pode ser suficiente em alguns casos [...]. 

Quando G é inibido, pelo menos, um dos outros nós é inibido. 

 

 

O circuito gestáltico é fundamental para caracterizar a estrutura dos frames, 

como vimos no capítulo anterior. Os papeis semânticos e os cenários que envolvem o 

frame – incluindo a affordance – são, portanto, elementos gestálticos para o 

processamento neural. Um disparo de um nó gestáltico ocasiona o disparo 

concomitante de diversos outros nós. Outro nó gestáltico dispara outros e assim 

sucessivamente. Isso envolve os parâmetros de escolha que fazemos para o 

processamento semântico.  

O circuito gestáltico representado por Lakoff seria um dos circuitos em 

ação durante um processo de ativação neural para a conceptualização, conjuntamente 

com os circuitos responsáveis pelos esquemas imagéticos, metáforas etc. 

Além desses circuitos, Narayanan (1999) argumenta ser fundamental o 

circuito x-esquema, como veremos a seguir. 

 

2.5.2. Circuito x-esquema 

 

Os x-esquemas, ou esquemas de ação (NARAYANAN, 1997; FELDMAN, 

2006), transmitem informação relacionada ao modo de execução de determinada ação. 

Vejamos os elementos que compõe o circuito x-esquema: 

 

 Um nó gestáltico. 

 Nós de estado – estado em que se encontra determinada ação. 

 Nós de ação – relacionados diretamente aos nós de estado. 

 Conexões, que acionam ou inibem outras conexões. 

 Nós temporais. 

 

Cada nó de estado é procedido por um nó de ação, com a ativação dos 

estados para uma ação a ser executada em determinado estado. Os nós temporais 

coordenam e cronometram a sincronização entre estados e ações (que podem ser 

instantâneas ou alongadas, dependendo de cada situação). As ações são iteradas, de 

modo que se verifica um estado anterior de ação e um estado seguinte de ação, como 
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por exemplo, estar parado e começar a andar. O nó gestáltico ativa o estado inicial e o 

estado final do circuito x-esquema inibe o nó gestáltico. 

Como nos lembra Feldman (2006), os x-esquemas caracterizam as 

estruturas dos estados e ações que envolvem determinada situação. Em linguística, 

comumente chamamos tais estruturas de “aspecto”. O aspecto envolvendo 

determinada ação em um enunciado é caracterizado linguisticamente, na maioria dos 

casos, pelo verbo, utilizando o termo gramatical equivalente. 

Os x-esquemas são fundamentais para o processo de conceptualização, uma 

vez que estão ligados diretamente à realização das ações, além de refinarem os 

cenários em que a conceptualização é construída, permitindo-nos uma cadeia de 

raciocínio, de um modo sequencial, por meio do processo de simulação mental. Nesse 

sentido, podemos dizer que é por meio dos x-esquemas que a relação entre esquemas e 

frames é refinada. 

 

2.5.3 Inferências 

 

Sabemos que as inferências ocorrem quando conseguimos captar algo 

relacionado a outro algo que foi explicitado. As inferências são engrenagens 

cognitivas que nos permitem relacionar questões em seu nível conceptual, subjacente à 

linguagem. Quando analisamos um enunciado, como, por exemplo, “Carlinhos está 

gastando meu tempo”, sabemos, por meio de inferências, que existe uma metáfora 

conceptual alicerçando esse enunciado, TEMPO É DINHEIRO. 

Quando ocorre a simulação semântica, as inferências são desdobramentos 

dessa simulação. Elas atuam como refinadores das situações, permitindo-nos 

relacionar o que pode acontecer ao que está acontecendo. Como nos lembra Lakoff : 

 

Quando a ativação de uma coleção significativa de nós (relacionados 
à situação antecedente) em um circuito neural leva à ativação de um 

ou mais outros nós significativos (de consequência); quando a 

ativação do nó antecedente é necessária para o resultado e quando a 
inibição de um ou mais nós de consequência resultam na inibição de 

um ou mais nós de antecedência (LAKOFF, 2008, p. 29). 

 

Desse modo, os agrupamentos neurais compartilham informações a partir 

do momento que realizamos um input. A capacidade de realizarmos inferências nos 

permite acionarmos nós sinápticos que não estejam acionados naquele instante, mas 
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que, pela ativação de determinado nó, conseguimos inferir a quais outros nós ele está 

relacionado. 

As inferências são, portanto, maximalizações das ligações feitas a partir de 

um disparo sináptico. Essa capacidade é fundamental para ajustarmos o sistema neural, 

uma vez que as criações das redes dependem desse refinamento de informações. 

 

2.5.4. Inferências metafóricas 

 

As inferências metafóricas ocorrem a partir da ativação de um 

mapeamento metafórico no circuito neural. Quando acionamos uma inferência no 

domínio-fonte do mapeamento, acionamos também uma consequência no domínio-

alvo desse mapeamento.  Esses acionamentos criam um nó neural significativo. 

Vejamos o seguinte exemplo metafórico: 

 

32) Sueli e Maicossuel estão dirigindo rápido pela estrada do amor. 

 

Utilizando a metáfora AMOR É UMA VIAGEM, analisada por Lakoff 

(1993, 2008), podemos dizer que as inferências que surgem a partir do domínio 

VIAGEM são 

 

1. O veículo e os viajantes estão indo muito mais rápido do que o habitual; 

2. A condução é emocionante, e 

3. Pode ser perigoso (os viajantes podem sofrer danos físicos). 

 

As inferências feitas a partir do domínio VIAGEM são transferidas para o 

domínio do AMOR: 

 

1. A relação dos amantes está em desenvolvimento e muito mais rápido do 

que o habitual; 

2. O desenvolvimento do relacionamento é excitante, e 

3. Pode ser perigoso (os amantes podem sofrer danos psicológicos). 

 

As experiências concretas envolvendo VIAGEM e AMOR são a base dos 

mapeamentos e, consequentemente, das ligações feitas entre ambos os domínios. A 
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possibilidade de duas pessoas viajarem em um veículo e estarem conduzindo-o de uma 

forma rápida pode ser perigoso e emocionante.  

Quando transferimos isso para o relacionamento, podemos compreender 

que as duas pessoas têm um tempo ideal para se conhecerem. Se o relacionamento 

pular algumas partes, como, por exemplo, as pessoas decidirem casar sem noivar, 

pode-se entender que as coisas estão sendo “apressadas”. Isso pode trazer a sensação 

de que é precipitado etc. “Ir rápido na estrada”, portanto, pode significar “Ir rápido no 

relacionamento”. 

Assim, as inferências do domínio-fonte são de base concreta e, a partir 

delas, conseguimos criar a referida abstração ao ponto de entendermos AMOR como 

sendo uma VIAGEM. 

 

2.5.5. Espaços mentais e mesclagem 

 

Para a TCM (FELDMAN, 2006; LAKOFF, 2008), os espaços mentais são 

simulações semânticas de fatos reais ou fictícios. Quando ativamos um frame de uma 

situação, acionamos conjuntamente um nó gestáltico, que nos permite deixar ativado 

todo um frame e acionar apenas as relações necessárias para a compreensão do frame 

naquele exato momento. 

Os espaços mentais seriam uma forma concreta de compreendermos como 

as sinapses neurais nos permitem relacionar informações. Os espaços mentais seriam o 

agrupamento dessas informações de um modo a tornar o frame coeso. 

Os espaços mentais podem também ser mesclados. Conseguimos associar 

frames para a construção de novos espaços mentais resultantes dessa mescla. As 

mesclagens são vínculos neurais que realizamos em mais de um espaço mental. Um 

exemplo interessante é o do monge (FAUCONNIER, TURNER, 2002). Imaginemos 

dois espaços mentais, sendo que cada espaço é constituído por um frame.  

Em um dia, o monge se prepara para subir uma montanha e sobe até o seu 

topo. Lá em cima, o monge dorme. No outro dia, o monge retorna pelo mesmo 

caminho até o pé da montanha, para retornar à civilização de onde saiu. Cada dia 

constitui um espaço mental, caracterizado pelo frame específico envolvendo a ação do 

monge. O nó gestáltico permite a focalização de cada espaço mental e nos permite 

mesclar ambas as situações. Podemos converter, portanto, a montanha do primeiro dia 
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à montanha do segundo dia; o caminho do primeiro dia ao caminho do segundo dia e o 

monge do primeiro dia ao monge do segundo dia.  

A simulação mental que realizamos de ambas as ações são equacionadas 

por dois espaços mentais que se fundem, permitindo-nos, inclusive, inferir que em 

determinado momento da travessia, ambos os monges se encontrariam, se não fossem 

o mesmo.  

Existe, portanto, uma distinção crucial entre metáforas e mesclagens. As 

metáforas são mapeamentos neurais e as mesclagens são resultantes de uma ou mais 

ligações neurais. A metáfora permite relacionar dois domínios, sendo que um domínio 

passa a transferir atributos ao outro. A mesclagem permite sobrepor um domínio, ou 

mais, ao outro.  

 

2.6. Metáforas resultantes da relação esquemas e frames 

 

Desde a obra Metaphors we live by, a concepção de metáfora deixou de ser 

apenas um recurso estilístico da linguagem para ser compreendida como um 

processamento cognitivo indispensável para a condição humana. Essa nova proposta 

sofreu mudanças ao longo desses pouco mais de 30 anos de publicação da obra-marco. 

Consonante a esse novo pensamento, diversos autores cognitivistas 

começaram a aprofundar o olhar das pesquisas sobre a metáfora, ao ponto de, 

atualmente, termos uma compreensão indiscutível de que a metáfora é um elemento 

cognitivo indispensável para que possamos viver em sociedade. A metáfora é uma 

resposta que advém de estímulos corpóreos e que são mapeados neuralmente, 

formando padrões abstratos de nossas ações físicas. Podemos dizer que a metáfora é 

de base corpórea e que nossa linguagem, como um todo, é fruto dessa relação. 

Grady (1997), Narayanan (1997) e Johnson (1997) foram fundamentais 

para o novo salto da metáfora como um processo cognitivo corpóreo. Essa foi a base 

da formulação teórica das metáforas primárias. Kövecses (2005), amparado pela 

compreensão de metáfora como um fenômeno corpóreo, fez um estudo entre culturas e 

pode constatar que as metáforas são associações entre estímulos provenientes das 

experiências físicas e, concomitantemente, das experiências culturais. Esse estudo de 

Kövecses resultou na formulação teórica das metáforas congruentes. 
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2.6.1. Metáforas primárias: a composição corpórea 

 

Regier (1997), Lakoff e Dodge (2006) argumentam que na base da 

computação neural temos os esquemas imagéticos primários, como 

ORIGEM/CAMINHO/META (OCM), CONTÊINER, FORÇA etc., que vão sendo 

formados desde nosso nascimento, quando começamos a engatinhar, a entrar e sair de 

lugares etc. (SANTOS, 2011). 

São esses esquemas imagéticos que são preservados e nos permitem criar 

padrões cognitivos fundamentais para todo o nosso desenvolvimento da linguagem. 

Nesse sentido, as metáforas também tem em sua base a formação dos esquemas 

imagéticos (NARAYANAN, 1997; FELDMAN, 2006; LAKOFF, DODGE, 2006; 

SANTOS, 2011; DUQUE, COSTA, 2012). 

Como dissemos anteriormente, as pesquisas de Grady (1997), Narayanan 

(1997) e Johnson (1997) foram fundamentais para a formulação teórica da metáfora 

primária. No estudo de Narayanan, o foco foi analisar determinadas metáforas que são 

associadas à economia internacional. A conclusão a que ele chegou foi a de que as 

inferências possíveis na relação metafórica advindas do domínio-fonte são de base 

física, como o movimento, e são relacionadas à economia internacional, no domínio-

alvo. Um exemplo seria: 

 

33) A economia internacional continua em constante queda. 

 

Nesse caso, a economia internacional é vista como algo que possui uma 

TRAJETÓRIA, ou seja, um OCM, e que ela está caindo. O foco recai no trajeto, mas 

podemos inferir que a economia internacional estava em um lugar mais alto, ou, 

fazendo a analogia social, estava mais bem estabilizada em sua ORIGEM e que vai 

para um lugar mais baixo, devido à “queda”, que passa a ser a META da trajetória. 

Narayanan, em sua pesquisa, mostra diversas computações neurais que representam 

essa construção metafórica. 

No estudo de Johnson, a metáfora é estudada sob o foco de sua aquisição 

em crianças pequenas. Ele percebeu que a aquisição metafórica possui três estágios. 

No primeiro, as crianças criam apenas um domínio-fonte. No segundo, as crianças 

utilizam domínios-fonte e alvo do modo como utilizavam os domínios com 

significados misturados, e no terceiro estágio, as crianças utilizam as palavras 
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metaforicamente. Como argumenta Lakoff (2008), se juntarmos os resultados de 

Narayanan e Johnson, podemos compreender que os circuitos neurais que são 

disparados, simultaneamente, na formação de domínios fonte e alvo criam 

mapeamentos que vão sendo aprendidos computacionalmente e são esses circuitos os 

responsáveis pela construção metafórica. 

No estudo de Grady, ele chamou tais metáforas de metáforas primárias, 

pois constatou que elas são aprendidas da mesma maneira ao redor do mundo. Isso 

ocorre porque a condição física corpórea e os ambientes significativos são 

basicamente os mesmos. As experiências físicas que vamos aprendendo desde bebês 

vão constituindo um complexo mapeamento neural em nossas mentes ao ponto de 

internalizarmos abstratamente essas experiências, de um modo completamente 

inconsciente, somente considerando as experiências diárias
14

.  Isso vai estabilizando 

determinados circuitos neurais e, a partir daí, começamos a estabilizar parcialmente 

tais metáforas. Parcialmente, pois a partir de novas relações experienciais, podemos 

ampliar as possibilidades de analogias. Na metáfora estudada por Lakoff O AMOR É 

UMA VIAGEM, existem algumas metáforas primárias fundamentais que são 

preenchidas pelo frame cultural advindo das experiências, principalmente, norte-

americanas. São elas: 

 

 PROPÓSITOS SÃO TRAJETOS: os objetivos da relação, ou 

propósitos, são entendidos como uma trajetória, OCM, como, por 

exemplo, escolher “um bom trajeto” para que a relação não “passe 

por nenhum solavanco”. 

 DIFICULDADES SÃO IMPEDIMENTOS PARA O 

MOVIMENTO: a dificuldade é algo que inibe a realização de 

algum objetivo, que é metaforicamente chegar a um destino, META, 

como dissemos anteriormente. Daí, as dificuldades são 

conceituadas metaforicamente como impedimentos para o 

movimento até um destino. 

 RELACIONAMENTO É UM CONTÊINER: quando se está “em 

uma relação”, as pessoas podem estar “dentro ou fora” do 

relacionamento, como se estivessem em um recipiente. Para que 

                                                
14 Falamos mais sobre esse trabalho em Santos (2011, 2011b). 
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não saiam, devem manter a coerência dos objetivos e fazer com que 

o relacionamento mantenha um “bom trajeto” para ambas. 

 INTIMIDADE É PROXIMIDADE: a intimidade é entendida como 

algo que se constrói com pessoas mais fisicamente presentes no dia-

a-dia. Desse modo, o fato de uma esposa dizer ao seu marido que 

ele “está distante” quer dizer que a intimidade está abalada. 

 

Vejamos algumas outras metáforas primárias encontradas por Narayanan 

(1997): 

Quadro 2: metáforas primárias 

AFEIÇÃO É CALOR: “Eles me receberam calorosamente”. 

FELIZ É PARA CIMA: “Eu estou para cima hoje”. 

INTIMIDADE É PROXIMIDADE: “Não nos vemos há anos 

e por isso nós estamos desafeiçoados”. 

DIFICULDADE É ALGO PESADO: “Ela está 

sobrecarregada de atividades”. 

MAIS É PARA CIMA: “Os preços estão altos”. 

CATEGORIAS SÃO CONTÊINERS: “O João está inserido 

no grupo dos homens”. 

SIMILARIDADE É PROXIMIDADE: “A cor de sua blusa 

está parelha com a de Joana D´arc”. 

ESCALAS LINEARES SÃO CAMINHOS: “A inteligência 

de Raimundo vai além da conta”. 

TEMPO É MOVIMENTO: “Nem vi a hora passar”. 

ESTADOS SÃO LUGARES: “Eu estou imerso em uma 

depressão muito forte”. 

MUDANÇA É MOVIMENTO: “Meu carro está indo fazer a 

revisão do chassi”. 

PROPÓSITOS SÃO DESTINOS: “Ele ainda vai chegar ao 

mesmo lugar que o Pelé jogando bola”. 

PROPÓSITOS SÃO OBJETOS DESEJADOS: “Ele espera 

agarrar a chance de ser um bom jogador”. 

CAUSAS SÃO FORÇAS FÍSICAS: “Eles empurraram o 

projeto de lei por todo o Congresso”. 

CONHECER É VER: “Eu vejo o que você me diz”. 

 

As metáforas primárias são, portanto, de base universal e surgem das 

experiências físicas associadas a domínios.  

Porém, essas metáforas primárias, quando emersas nas culturas, sofrem 

variações. Essas variações correspondem às metáforas congruentes (KÖVECSES, 

2005). 
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2.6.2. Metáforas congruentes: a composição social
15

 

 

Kövecses (2005) afirma ser a metáfora um fenômeno linguístico, 

conceptual, sociocultural, neural e corpóreo. Isso significa que a noção que criamos 

sobre universais e variações da metáfora depende de nossa experiência sociocultural, 

da relação neuro-corpórea e do processamento cognitivo. Esse processo produz 

preferências cognitivas e estilísticas influenciadas diretamente pelos fatores 

supracitados. Não se trata de mera estilística linguística ou de variação nesse nível da 

linguagem. A variação estilística da qual nos referimos reflete o modo como 

determinada cultura constrói suas concepções de mundo, a partir de uma base neural 

da metáfora. 

Kövecses (2005), as metáforas congruentes fornecem às estruturas das 

metáforas primárias uma contrapartida de estruturas online, ou seja, agrega as 

experiências concretas das estruturas socioculturais. Para esse entendimento, Kövecses 

analisa a metáfora conceptual PESSOA COM RAIVA É UM CONTÊINER COM 

PRESSÃO, como em “eu estou com tanto ódio que acho que irei explodir”. 

Ele comprova a existência dessa metáfora em diversas culturas, como no 

Japão, na Hungria, Polônia, China etc. Essa condição da metáfora primária pode 

causar a impressão de que ela seja um universal. Vejamos o exemplo:                                                                                                                                

 

Figura 5: mapeamento metafórico retirado de Lakoff (1987) 

 

Vemos que os dois domínios, através de mapeamentos, compartilham 

alguns aspectos: a pessoa e o contêiner; estar zangada com um fluído no contêiner; 

                                                
15 Retirado de Santos (2011). 
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perda do controle com explosão etc. Porém, percebemos que essa metáfora é 

extremamente genérica, pois não especifica questões do tipo “onde está concentrada a 

raiva?” Essa questão é abordada diferentemente pelas culturas, de acordo com o 

linguísta. Por exemplo:  

 

Japão: RAIVA ESTÁ NO ESTÔMAGO  

Zulu: RAIVA ESTÁ NO CORAÇÃO 

China: RAIVA ESTÁ VOANDO PELO CORPO (Como um fluído de gás) 

 

Essas metáforas são congruentes por sofrerem a influência direta da cultura 

em questão. As metáforas primárias recebem contornos específicos quando analisadas 

socioculturalmente, causando as variações metafóricas. 

Schröder (2008, p. 50), por exemplo, explica como a cultura zulu entende o 

conceito de raiva como estando no coração, diferente do inglês, que utiliza mais a 

metáfora do coração associada ao amor: 

 

O envolvimento do coração na metáfora RAIVA É NO CORAÇÃO 

recorre a um local menos comum em línguas ocidentais. Quando a 
metáfora do CORAÇÃO é usada em inglês, ela é associada ao amor. 

Em zulu, ela é aplicada para denominar o local de vários estados, por 

exemplo, paciência e impaciência, tolerância e intolerância etc. Esses 

exemplos ilustram como uma metáfora no nível genérico torna-se 
uma metáfora específica em dependência da respectiva cultura 

(SCHRÖDER, 2008, p. 50). 

 

Isso revela outra concepção sobre a metáfora, como lembra Schröder: o 

alcance que uma metáfora pode ter em determinada cultura. Como a metáfora em Zulu 

mantém diversos domínios-alvo para o coração, como paciência, raiva, tolerância etc. 

ela acaba abrangendo um escopo maior do que no inglês, por exemplo, que, em maior 

freqüência, associa metaforicamente o coração ao amor.  

Os valores culturais estão intimamente associados ao modo como 

realizamos as metáforas congruentes, que constatam, por exemplo, comportamentos 

sociais. Um bom exemplo disso é tratado por Kövecses (2005) quando analisa a 

metáfora AMOR É UMA VIAGEM em contextos comunicativos norte-americanos e 

britânicos. Os britânicos utilizam muito mais a metáfora AMOR É UMA VIAGEM 

para tratar das relações de outras pessoas do que da própria relação, enquanto na 

cultura norte-americana existe uma marca determinante dessa metáfora para o relato 
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de sua própria experiência, o que refletiria, segundo o autor, uma maior extroversão 

dos norte-americanos. 

Assim, a distinção entre metáforas primárias e congruentes são decisivas 

para o entendimento de universais e variações metafóricas, constatando que as 

metáforas primárias podem resultar em variedades estilísticas das mais diversas, de 

acordo com cada cultura. 

 

2.7. Unificando os conceitos a partir da TCM 

 

Considerando a proposta em tela, apresentaremos uma análise de um trecho 

retirado da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, utilizando o conceito de Bloco 

Construcional – BC (SANTOS, 2011). 

 

 

BC 1 - Memórias Póstumas de Brás Cubas, p. 16 

A vida estrebuchava-me no peito, com uns ímpetos de vaga marinha, esvaía-se-me a 

consciência, eu descia à imobilidade física e moral, e o corpo fazia-se-me planta, e pedra, e 
lodo, e coisa nenhuma. Morri de uma pneumonia; 

 

Nesse BC, percebemos a relação existente entre VIDA e CONTEÚDO 

LÍQUIDO. Essa metáfora é composta pelas relações envolvendo a construção de x-

esquemas a partir dos elementos linguísticos, verbos, que relacionam as ações do BC: 

estrebuchar, esvair, descer, fazer, morrer. A simulação das experiências envolvendo 

essas ações é fundamental para a compreensão dessa analogia metafórica. A partir 

dessa relação, o corpo passa a ser o CONTÊINER que comportava a VIDA. Sem a 

VIDA, o corpo passa a ser opaco, sem conteúdo, “planta, pedra, lodo e coisa 

nenhuma”. A relação entre “esvair” e “estrebuchar com ímpetos de vaga marinha” 

indica o mapeamento entre os domínios que vai sendo realizado através da associação 

entre LÍQUIDO e VIDA. 

A simulação de queda do corpo norteia a compreensão, uma vez que na 

mesma proporção em que a VIDA se esvai, o corpo começa a cair. A noção de 

causação é indispensável, uma vez que a cinestesia nessa ação, ou a força empregada, 

envolve um antagonista (VIDA) que exerce uma força sobre o agonista (SUJEITO) 

que se move em direção ao chão à medida que o antagonista se esvai.  
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Assim, a VIDA É CONTEÚDO LÍQUIDO e CORPO É CONTÊINER se 

relacionam na construção metafórica. O frame acionado é delimitado pela affordance 

possível, indicada nas construções metafóricas, que delimitam as possibilidades da 

interação de VIDA, LÍQUIDO, CORPO e CONTÊINER. Vejamos o mapeamento 

neural da metáfora, que nos possibilita criar relações de inferência entre os domínios 

VIDA É CONTEÚDO LÍQUIDO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Esquema do mapeamento neural da metáfora VIDA É CONTEÚDO LÍQUIDO 

Legenda: F – Domínio-fonte; A – Domínio-alvo; E – Esquemas imagéticos; X – X – esquemas 
 

Esse mapeamento é baseado em Lakoff (2008) e Boella, Garcez, Perotti 

(2011), mas adaptado aos pressupostos teóricos que envolvem a teoria até aqui 

apresentada. Nosso objetivo é propor uma formalização de como ocorre a computação 

neural no momento em que o processo de conceptualização é construído, ou seja, 

quais as redes neurais são ativadas para o processo de construção metafórico. 
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Na figura 6, estão organizadas as principais informações compartilhadas 

pelos agrupamentos neurais. A evocação dos domínios VIDA e CONTEÚDO 

LÍQUIDO envolve o acionamento de alguns atributos – ou papéis (roles), como 

definem alguns autores – dos domínios que sejam salutares à relação analógica. Nossa 

hipótese, baseada em alguns autores das ciências cognitivas (NARAYANAN, 1999; 

GALLESE, METZINGER, 2003; GALLESE, LAKOFF, 2005; FELDMAN, 2006), é 

a de que a evocação dos domínios parte, primeiramente, de nossas experiências 

sensório-motoras. Nesse sentido, associamos de imediato os esquemas imagéticos, que 

são fruto de nossas experiências corpóreas situadas ao meio circundante, aos domínios 

VIDA e CONTEÚDO LÍQUIDO, do mesmo modo que associamos os x-esquemas, 

que refinam as experiências que são executadas no frame em questão. Estrebuchar, 

esvair e descer se relacionam aos domínios e nos permitem criar a simulação das 

experiências que os envolvem: 

 

A vida estrebuchava-me no peito  
com uns ímpetos de vaga marinha,  

esvaía-se-me a consciência 

eu descia à imobilidade física e moral. 

 

As possibilidades de affordance envolvendo os domínios dependem do 

modo como são executadas as ações. A construção metafórica “A vida estrebuchava-

me no peito com uns ímpetos de vaga marinha, esvaía-se-me a consciência”, por 

exemplo, nos possibilita depreender a analogia criada metaforicamente entre ambos os 

domínios. Nesse sentido, o domínio-fonte é acionado neuralmente em nosso córtex 

pré-motor e parietal, local onde se encontram os neurônios espelho (ARBIB, 

RIZZOLATTI, 1998; GALLESE, LAKOFF, 2005).  

O domínio-alvo, portanto, já carrega a analogia criada no domínio-fonte e 

outro agrupamento neural é acionado, permitindo construir uma relação abstrata das 

experiências concretas. Essa varredura é instantânea, as conexões criadas pelos 

neurônios são simultâneas, orientadas através dos mapeamentos inter-domínios que 

dizem quais agrupamentos neurais serão conectados e quais não, como vimos no 

acionamento de nós gestálticos. A formação desses mapeamentos se dá em 

milissegundos (GIBBS, 2008; BERGEN, 2008).  

A intencionalidade, nesse sentido, é perceptível, pois a necessidade de 

relacionar VIDA à CONTEÚDO LÍQUIDO é o elemento motivador dessa construção 
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metafórica. A relação entre CORPO e CONTÊINER e os demais esquemas imagéticos 

é também fruto dessa mesma construção metafórica e neural, porém, nosso foco está 

apenas nas construções que envolvem diretamente o domínio VIDA.  

Os esquemas imagéticos são construídos a partir de nossas experiências 

básicas desde bebês (JOHNSON, 1997; SANTOS, 2011b). Isso significa que a relação 

que fazemos entre esquemas, domínios e atributos de domínios é inconsciente e online, 

uma vez que a própria delimitação da compreensão que temos dos domínios nos 

possibilita criar toda essa relação. Vale salientar que o acionamento dos domínios 

requer, necessariamente, nossa concepção acerca de determinado frame, uma vez que 

só processamos os domínios de modo situado. Os atributos que nós associamos dos 

domínios nos permitem delimitar as affordances possíveis na construção analógica que 

realizamos. Por exemplo, quando digo que “a água tem capacidade de escorrer”, os 

esquemas associados a esse atributo da água podem estar relacionados ao esquema 

ORIGEM/CAMINHO/META (OCM), ou seja, a trajetória que esse líquido pode 

percorrer, bem como os locais que ele pode ocupar no espaço, como em cima, 

embaixo, em frente, atrás etc. 

Isso não significa que os domínios não possuam outros atributos, porém, a 

relação que construímos necessita apenas desses atributos, o que nos permite otimizar 

a relação metafórica interdominial. Além disso, como dissemos anteriormente, os 

esquemas de ação (x-esquemas), analisados linguisticamente através dos verbos de 

ação, refinam a nossa compreensão semântica, dando as limitações possíveis de nossas 

ações no contexto situado, bem como delimitam as características relacionadas 

interdomínios. Auxiliam também na compreensão da intencionalidade de ação descrita 

no BC. 
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3. A CONCEPTUALIZAÇÃO DE RAIVA 

 

Conforme vimos, o modo como criamos sentido para o mundo advém de 

uma relação intrínseca entre nossas experiências sensório-motoras e socioculturais, 

guiadas através de nossa cognição. Nesses termos, podemos dizer que o modo como 

compreendemos nossas emoções também advém dessa relação, uma vez que a 

conceptualização de mundo é fruto de nossas experiências situadas e, desse modo, o 

fato de podermos atribuir uma carga emocional às coisas é também resultante disso. 

Todas as pessoas, de um modo ou de outro, expressam emoções. Desse 

modo, podemos dizer que elas são universais. Porém, como sabemos, expressar 

emoção não é fator meramente subjetivo, mas fruto de uma relação de uma pessoa 

com um entorno sociocultural. Isso significa dizer que sentir emoção é fator universal, 

porém, expressar essa emoção requer compreender como a cultura concebe a relação 

pessoa-sentimento. O modo como cada cultura se relaciona com a emoção envolve 

experiências corpóreas atreladas a aspectos cognitivos. Isso significa dizer que para 

uma cultura determinada emoção pode ser considerada mais básica que outra e vice-

versa.  

A emoção é compartilhada através de aspectos de focalização, ou seja, 

quais aspectos da emoção serão compartilhados e de que modo. Existem diversas 

formas de transmitir metaforicamente a ideia de que a pessoa está com raiva. Por 

exemplo, “As amplas bombachas, adrede talhadas para a movimentação fácil sobre os 

baguais, no galope fechado ou no corcovear raivoso, não se estragam em espinhos 

dilaceradores de caatingas” (CUNHA, 1901). Nessa metáfora, temos a construção 

RAIVA É COMPORTAMENTO ANIMAL. A raiva passa a “corcovear”, ou seja, a 

dar saltos, como um cavalo. Essa construção metafórica pode também ser entendida 

em “Caíque está uma fera”. Gibbs (2002) analisa diversas metáforas envolvendo 

RAIVA e, uma das muitas manifestações é a de COMPORTAMENTO ANIMAL. 

Essa manifestação é facilmente entendida em todas as culturas que temos notícia, uma 

vez que tal relação envolve um típico comportamento de quando a pessoa está se 

sentindo com raiva. 

 No caso da metáfora PESSOA COM RAIVA É UM CONTÊINER COM 

PRESSÃO, culturas distintas focalizam a raiva no interior do corpo em lugares 

diferenciados, podendo se encontrar no CORAÇÃO, no ESTÔMAGO, ou, ainda, 
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focalizar a emoção como um CONTEÚDO e compreender que a raiva pode ser um 

FLUÍDO DE GÁS que perpassa todo o corpo. 

Kövecses (2004) divide a representação das emoções através da linguagem 

em três tipos: termos de expressividade, termos literais denotativos de tipos de 

emoções e expressões figurativas denotativas de aspectos particulares de emoções. 

Através desse estudo, Kövecses reafirma a importância, principalmente, das chamadas 

expressões figurativas, pois através delas é que evidenciamos o funcionamento de toda 

a nossa base cognitiva na construção da linguagem.  

Expressões figurativas, assim como as demais, envolvem o acionamento 

de metáforas primárias e metáforas congruentes, que nos permitem compreender a 

relação entre experiências físicas e culturais. Isso ocorre porque, agregado às 

experiências corpóreas, que nos permitem criar as metáforas primárias, estão as 

experiências culturais, que nos permitem contextualizar nossas experiências por meio 

das chamadas metáforas congruentes (Kövecses, 2005). Os sistemas neurais, 

integrados a partir da relação corpo-cultura, permitem-nos realizar as sinapses 

coerentes para a construção metafórica. Isso significa que organizamos nossas 

emoções por meio das experiências sensório-motoras e a frequência com que 

vivenciamos essas relações criam padrões neurais que podem, inclusive, variar de 

acordo com o contexto em que nos encontramos. 

A raiva, por exemplo, é um sentimento que pode ser conceptualizado de 

diversos modos em diversas culturas. Porém, o que fica evidenciado no estudo de 

Kövecses é que existem variações no modo como manifestamos tal sentimento, ou 

outros como amor, felicidade etc., e isso é explicado por meio do viés cultural, ou seja, 

do modo como as diferentes culturas compreendem os sentimentos. As redes neurais 

que criamos para conceptualizar a raiva partem de um mesmo princípio, ou de um 

mesmo domínio-fonte: as experiências sensório-motoras. Porém, ao atingir o domínio-

alvo, que relaciona as experiências concretas a eventos e domínios abstratos, existem 

focalizações diferenciadas de acordo com o contexto sociocultural, pois a frequência 

de determinada focalização no sentimento nos permite criar metáforas distintas. 

Do mesmo modo, as metáforas consideradas subjetivas, comumente 

usadas por poetas, partem de metáforas das experiências corpóreas. Vejamos o 

seguinte exemplo, retirado do soneto 11 de Camões:  

 

Amor é fogo que arde sem se ver; 
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É ferida que dói e não se sente; 

É um contentamento descontente; 

É dor que desatina sem doer; 
 

Como veremos mais detalhadamente nas seções seguintes, a base 

metafórica parte das experiências sensório-motoras. No exemplo acima, podemos 

entender que o amor é tido como algo dentro do corpo, sendo o corpo o recipiente do 

sentimento, “fogo que arde sem se ver”, “ferida que dói e não se sente” etc. A partir 

desse momento, existem diversas relações metafóricas sendo construídas, que 

associam as metáforas primárias e as metáforas congruentes, criando uma relação 

entre domínios que pode ser entendida como AMOR É SENSAÇÃO FÍSICA.  

Porém, essa sensação física, que pode ser entendida como dor no poema, 

passa a ir além, pois “é dor que desatina sem doer”. Isso envolve a relação de 

mapeamento entre domínios, AMOR e SENSAÇÃO FÍSICA, ao mesmo tempo em 

que se desfaz essa relação. Isso significa que uma estratégia dos poetas é criar a 

relação analógica das metáforas e, ao mesmo tempo, desconstruí-las. Desse modo, o 

que é dito por Gibbs reforça essa nossa concepção:  

 

Minha alegação é que grande parte da nossa conceituação de 

experiência é metafórica, que tanto motiva e restringe a nossa forma 

de pensar criativamente. A ideia de que a criatividade restringe a 

metáfora pode parecer contrária à crença amplamente aceita de que a 
metáfora, de alguma forma, liberta a mente a se engajar em 

pensamento divergente (GIBBS, 2002, p. 182). 

 

 

Existem dois pontos que podemos salientar a partir da fala de Gibbs. O 

primeiro é o de que a criatividade restringe a metáfora. Na verdade, o que se restringe 

é a base da construção metafórica, que sempre será corpórea. A partir daí, podemos 

relacionar as experiências corpóreas a pensamentos abstratos de uma forma 

intermitente, desde que essa relação tenha, como base, a experiência do corpo. O 

segundo ponto diz respeito ao modo como expressamos a metáfora. Podemos criar 

pensamentos divergentes, que nada mais são do que a nossa capacidade de relacionar 

um domínio a outro, sendo que essa relação pode ser construída e desconstruída ao 

mesmo tempo, como vimos no exemplo de Camões. 

Nas seções seguintes, buscaremos traçar um percurso envolvendo a 

conceptualização dos sentimentos, mais precisamente, do sentimento de raiva, ao 

ponto de compreendermos essa conceptualização como resultado de experiências 
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metafóricas situadas. Essas experiências resultam em variações culturais do modo 

como compreendemos as metáforas ao redor do mundo.  

 

3.1.  Conceptualização da emoção e sua expressividade na linguagem por meio da 

categorização 

 

O modo como criamos sentido para o mundo depende de nossa 

conceptualização. Como vimos anteriormente, a conceptualização é fruto de 

experiências sensório-motoras e contextuais que nos permitem criar, através da 

frequência das experiências, padrões cognitivos que nos guiam na construção de 

sentido. 

Nesses termos, podemos evidenciar o modo como conceptualizamos o 

sentimento a partir dos estudos cognitivos da linguagem e o papel fundamental da 

metáfora para a compreensão da expressão dos nossos sentimentos. Quando digo 

“sinto que vou explodir de tanta alegria” estou, na verdade, utilizando-me de uma 

conceptualização metafórica, em que CORPO É CONTÊINER DE SENTIMENTO e a 

alegria é algo que faz pressão nesse CONTÊINER, a ponto de fazê-lo explodir, sendo, 

portanto, realizada a construção metafórica FELICIDADE É CONTEÚDO COM 

PRESSÃO. 

Como nos lembra Kövecses (2004), o sentimento é compreendido, em 

grande medida, apenas com definições lexicais simples, tais como amor, medo, alegria, 

raiva etc.  Quando dizemos “eu te amo”, o próprio sentimento assume uma posição de 

descrever a emoção e, ao mesmo tempo, expressar tal emoção. Isso significa que os 

sentimentos também são categorizados de acordo com as nossas experiências.  

Existem algumas palavras que definem os sentimentos e podem ser 

enquadrados em uma categoria de mais ou menos básica, dependendo da língua. Por 

exemplo, no inglês, temos raiva, tristeza, medo, alegria e amor. Essas palavras 

estariam em um nível básico. Outras como irritação, ira, indignação seriam menos 

básicas e estariam em um nível subordinado ao nível da raiva, por exemplo. 

Baseados em Rosch (1975, 1978), podemos mostrar um quadro 

hierárquico envolvendo o sentimento de raiva
16

: 

 

                                                
16

 Vale lembrar que esse estudo sobre as hierarquias da emoção envolveu diversas pesquisas de 
campo nos Estados Unidos na década de 80. 
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                    Quadro 3: categorização da raiva 

Nível supraordenado Sentimento 

Nível básico Raiva 

Nível subordinado Indignação 

 

Essa organização hierárquica do sentimento de raiva significa que 

organizamos nossas experiências no que concerne aos sentimentos do mesmo modo 

que conceptualizamos as coisas. A capacidade de afeição de nossa linguagem é 

fundamental para criarmos uma realidade, que é experiencial. Isso não significa que o 

sentimento é entendido como algo que carregue uma mesma importância no mundo 

inteiro.  

Os efeitos de prototipicidade são percebidos nas diferentes culturas, 

dependendo do foco a ele dado. Heider (1991), através de um estudo comparativo, 

percebeu que a raiva, sentimento considerado de nível básico, é mais focalizado nos 

EUA do que na Indonésia. Por outro lado, na Indonésia, confusão e tristeza são mais 

centrais do que nos EUA.  

 

3.2. O mapeamento das emoções: conceitos gerais 

 

Como nos lembra Kövecses (2004), existem domínios metafóricos que são 

aplicados a todos os conceitos que envolvem emoção. Tais conceitos são baseados em 

nossa corporalidade. Eles envolvem nossas experiências físicas e domínios 

relacionados diretamente com essa relação corpórea. Sua base se sustenta por meio das 

metáforas primárias, que surgem a partir da relação entre esquemas imagéticos e 

domínios (SANTOS, 2011).  

As categorias relacionadas ao sentimento são processadas a partir das 

relações abstratas envolvendo, cognitivamente, os domínios metafóricos de base. 

Procuramos, desse modo, focalizar a compreensão dessas categorias por meio das 

sinapses neurais que vão sendo constituídas a partir dessa informação mais geral. 

Vejamos os exemplos adaptados de Kövecses (2004): 
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 EMOÇÃO É EXISTÊNCIA FÍSICA: “Todos os nossos sentimentos 

se foram”. 

 EMOÇÃO É ESTAR EM UM ESPAÇO DELIMITADO: “Pitanga 

está em êxtase”. 

 EMOÇÃO É ALGO QUE POSSUÍMOS: “Caroline tem muito 

orgulho de nosso trabalho”. 

 EMOÇÃO É ENTIDADE SUPERIOR (como elemento social): 

“Seu medo está mandando em você”. 

 

Esses exemplos de construções metafóricas representam relações que 

abrangem os sentimentos de um modo geral. Os domínios-fonte criam relações com 

experiências físicas que são constituídos por padrões cognitivos abstratos, ou seja, os 

esquemas imagéticos. Esses esquemas são estendidos às experiências que temos com 

objetos do mundo físico, como o fato da emoção existir, estar em algum lugar, ser 

possuída, ou, ainda, ser uma entidade. Vale lembrar que a relação que se cria a partir 

dos quatro exemplos abordados por Kövecses nos permite analisar os domínios 

metafóricos por um prisma mais geral. Na seção seguinte, veremos como os domínios-

fonte são aplicados de uma maneira mais específica. 

 

3.2.1. Domínios-fonte aplicados à maioria das emoções. 

 

De acordo com Kövecses (2004), existem domínios-fonte que são 

aplicados à maioria das emoções, porém, diferente dos domínios mais gerais, eles são 

mais específicos e nos permitem sua observação em muitas culturas, causando, 

inclusive, variações culturais, como vimos anteriormente (KÖVECSES, 2005). 

Existem alguns esquemas imagéticos, como o CONTÊINER, que tornam-

se domínios fundamentais para as construções metafóricas. Sua ocorrência pode ser 

considerada como uma quase-universal, uma vez que muitas das culturas já 

observadas e que se tem notícia demonstram linguisticamente essa construção. 

Kövecses (1999) observou que o esquema imagético CONTÊINER é fundamental 

para a realização de metáforas da emoção. A noção de que o sentimento está contido 

em nosso corpo é de base metafórica, uma vez que relacionamos nosso corpo a um 

recipiente, no caso, CORPO É CONTÊINER DA EMOÇÃO. 
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Outra relação interessante que surge é a da FORÇA NATURAL e da 

FORÇA FÍSICA. Como nos lembra Gibbs (2005), a base da simulação mental recai na 

capacidade de transferirmos nossas experiências sensório-motoras a noções que 

envolvam a ação realizada por outras pessoas e, até mesmo, por objetos. Vejamos o 

exemplo:  

 

34) “Isso não é um som. É um tapa na orelha”. 

 

Esse exemplo foi retirado de um comercial veiculado em 1995, pela Philco, 

em que três formigas se jogam na caixa de som de um rádio e saem voando. Nesse 

caso, dizer que o som é como “um tapa na orelha” significa transferir nossa 

experiência física ao aparelho, por meio de uma relação metafórica. Porém, existem 

exemplos que mostram as forças físicas sendo transferidas também às forças naturais, 

como em 

 

35) A chuva batia na janela da casa de Joe, pedindo para entrar. 

 

Nesse caso, percebemos que existe uma metaforização da chuva, sendo a 

base dessa construção a experiência física, como se a chuva estivesse batendo na 

janela, do mesmo modo que uma pessoa é capaz de fazer, e estivesse “pedindo para 

entrar” na casa. O contrário também ocorre, como em 

 

36) Estou sentindo um vendaval de emoções. 

 

A relação com o esquema CONTÊINER é criada para a compreensão do 

corpo como sendo um recipiente. Conjuntamente a essa metaforização, existe a 

transferência da força natural, advinda da chuva, para o domínio da emoção. Nesse 

caso, “um vendaval de emoções” pode significar que a pessoa está sentindo muitas e 

fortes emoções devido a determinado acontecimento. Além disso, as forças físicas 

podem tomar outras formas, como argumenta Kövecses: 

 

As forças físicas também podem tomar uma variedade de formas. 
Elas incluem fenômenos físicos como o calor, a atração dos corpos, 

o contato físico abrupto, dentre outros. Talvez, com a exceção de 

orgulho e vergonha, todos os conceitos de emoção descritos na seção 
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anterior fazem uso da força física como um domínio-fonte
17

 

(Kövecses, 2004, p. 37).    

 

 

Como vimos na seção anterior, a emoção pode ser uma ENTIDADE 

SUPERIOR, como se a emoção fosse uma pessoa da sociedade superior a própria 

pessoa, como, por exemplo, em  

 

37) Sua raiva manda em você. 

 

 Na pesquisa realizada por Kövecses (2004, 2005), essa metáfora foi 

encontrada na relação com RAIVA, AMOR, MEDO E ORGULHO, porém, não foi 

encontrada na relação com FELICIDADE, TRISTEZA, LUXÚRIA E VERGONHA. 

Além disso, o autor argumenta que é improvável existir a ocorrência metafórica com 

SURPRESA, uma vez que esse sentimento é transitório e de curta duração, o que 

difere da relação entre ENTIDADE SUPERIOR e as demais emoções. 

Outra análise observada por Kövecses (2004) diz respeito à EMOÇÃO É 

SUJEITO DIVIDIDO. Essa metáfora, como nos lembra o linguista, é frequentemente 

associada à RAIVA e à FELICIDADE, como no exemplo  

 

38) Cadú estava fora de si de tanta raiva/felicidade. 

 

A emoção pode também ser um FARDO, ou seja, ALGO PESADO. Essa 

metaforização é mais frequente quando o domínio da emoção é RAIVA, MEDO, 

TRISTEZA e VERGONHA. O AMOR, por exemplo, pode estar relacionado a 

FARDO quando a situação não é prototípica, como em uma negação do AMOR, como 

no exemplo: 

 

39) O relacionamento de Pitanga e Coutinho tornou-se um fardo para 

ambos. 

 

                                                
17 Physical forces can also take a variety of forms. They include such physical phenomena as heat, 

attraction of bodies, abrupt physical contact between bodies, and the like. Perhaps with the exception of 

pride and shame, all the emotion concepts described in the previous section make use of physical force 

as a source domain. 
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O domínio DOENÇA também pode ser relacionado às emoções, em 

grande medida, às emoções consideradas “negativas”. Por exemplo:  

 

40) Esse amor é como uma chaga em meu peito. 

 

O PEITO passa a ser CONTÊINER do AMOR que não é correspondido, 

sendo, portanto, o AMOR relacionado a “uma chaga”. Além dessa relação, os 

domínios MEDO, TRISTEZA e outros também seguem essa analogia metafórica.  

 

3.2.2 Domínios-fonte aplicados a muitas emoções 

 

Existem determinados domínios-fonte que são menos recorrentes do que 

os domínios acima mencionados. Em geral, tais domínios-fonte são associados a pelo 

menos dois domínios da emoção (KÖVECSES, 2004), como veremos a seguir: 

CALOR/FOGO: Esses dois domínios são comumente relacionados a 

“calor”. São encontradas recorrências de uso nos domínios das emoções da RAIVA, 

AMOR (ROMÂNTICO) e LUXÚRIA, como no exemplo abaixo: 

 

41) Estou esquentando (esse enunciado pode estar associado a qualquer 

uma das três emoções acima, dependendo do contexto de seu uso). 

 

Na maioria das culturas, não se percebe uma relação entre CALOR/FOGO 

e FELICIDADE, TRISTEZA, ORGULHO etc. A sensação de que o corpo esquenta 

envolve a mudança da frequência cardíaca, inclusive, e isso está diretamente 

relacionado ao amor e à raiva.  

Em algumas metáforas, como na metáfora primária analisada 

anteriormente, PESSOA COM RAIVA É UM CONTÊINER COM PRESSÃO, existe 

uma relação de que a pessoa está com “calor”. Nesse caso, existe uma sutil diferença, 

pois a relação envolve diretamente a noção de CORPO como CONTÊINER, ou seja, o 

foco recai sobre esse atributo do esquema imagético envolvendo a metáfora. No caso 

acima, a focalização recai apenas na ESCALA do sentimento, que significa “quanto 

mais aumentar, mais calor vai sentir”. Os esquemas acionados, portanto, são distintos 

em cada caso. 
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QUENTE-FRIO, CLARO-ESCURO, PARA CIMA-PARA BAIXO, 

VITALIDADE-SEM VITALIDADE: tais domínios são frequentes nas culturas 

relacionados apenas à TRISTEZA e à FELICIDADE. Existe um caso específico de 

metonímia (KÖVECSES, 2004, p. 39), no inglês australiano, em que RAIVA É 

ESCURO. Porém, esse exemplo está relacionado à vermelhidão do rosto da pessoa 

que serve como ESCALA de RAIVA, “quanto mais vermelho/escuro, mais raiva”. 

Vejamos alguns exemplos que ilustrem as relações acima: 

 

42) Estou com muito frio hoje (TRISTEZA). 

43) O dia amanheceu mais claro para Cazuza (FELICIDADE). 

44) Hoje, Benedita está bem para baixo (TRISTEZA). 

45) A vitalidade corre em minhas veias (FELICIDADE). 

 

VALOR ECONÔMICO: esse domínio-fonte é associado comumente a 

ORGULHO e VERGONHA. Associado a esse domínio, o esquema ESCALA atua em 

uma gradação, sendo que quanto mais valor, mais ORGULHO, quanto menos valor, 

mais VERGONHA. Um exemplo para essa relação é: 

 

46) Joana D´arc é uma pessoa de muito valor (ORGULHO). 

 

Diferente do exemplo acima, se dissermos “Você é uma pessoa de pouco 

valor”, estamos associando o “pouco valor” à VERGONHA.  

MÁQUINA, AGRESSÃO, ANIMAL, FOME: essas metáforas foram 

analisadas principalmente na cultura norte-americana (LAKOFF, 1987; LAKOFF, 

KÖVECSES, 1987) e são relacionadas aos domínios de RAIVA E LUXÚRIA. 

Vejamos um exemplo que ilustre essa relação: 

 

47) Ele está com vontade de comer sua cabeça de tanto ódio que ficou 

(FOME/RAIVA). 

48) Jonas está como um animal ferido pelas garras de Bela 

(ANIMAL/LUXÚRIA). 

49) Marcelo fica batendo a cabeça para se acalmar (AGRESSÃO/RAIVA). 

50) Aquela dona é uma máquina de prazeres (MÁQUINA/LUXÚRIA). 

 



93 

 

MÁGICA, UNIDADE, JORNADA: esses três domínios são associados 

apenas a AMOR e LUXÚRIA. Porém, LUXÚRIA não possui muitos exemplos de 

relação com JORNADA e, por isso, não deve ser caracterizado por meio desse 

mapeamento (KÖVECSES, 2004). Um exemplo encontrado é “Carminda se 

aproximou do êxtase”. Outros exemplos podem ilustrar as metáforas dessa relação: 

 

51) João conseguiu hipnotizar Maria de um modo que ela o perdoasse 

(MÁGICA/AMOR). 

52) Carla é única para a sua relação (UNIDADE/AMOR-LUXÚRIA). 

53) Nosso compromisso chegou ao fim (JORNADA/AMOR). 

 

DANO FÍSICO: Holland e Kipnis (1995) analisaram a relação entre esse 

domínio com os domínios de emoção ORGULHO e VERGONHA. Nesse caso, esses 

dois domínios são compreendidos como antônimos. Vejamos o exemplo a seguir: 

 

54) As palavras de Cardoso machucaram Wilson de jeito (DANO 

FÍSICO/ORGULHO-VERGONHA). 

 

Nesse exemplo, “As palavras de Cardoso” causam o DANO FÍSICO em 

Wilson, e tal exemplo pode ser entendido tanto para ORGULHO como para 

VERGONHA.  

 

3.2.3 A importância do esquema imagético FORÇA na compreensão da emoção 

 

Existe uma metáfora primária que parece alicerçar a maioria das metáforas 

das emoções: EMOÇÕES SÃO FORÇAS. Desse modo, o esquema imagético FORÇA 

parece ser básico para a compreensão das metáforas. Talmy (1988) fala sobre o 

esquema de FORÇA e salienta o modo de seu funcionamento: 

 
A principal distinção marcada aqui pela linguagem é que existe uma 

diferença no papel entre as duas entidades que exercem forças. Uma 

entidade que exerce a força é apontada para a atenção focal - a 

questão saliente na interação é se essa entidade é capaz de manifestar 
a sua tendência de força ou, pelo contrário, é superada. A segunda 

entidade de força, correlativamente, é considerada para o efeito que 
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tem sobre a primeira, efetivamente se consegue superá-la ou não
18

 

(TALMY, 1988, p. 53). 

 

No caso dos domínios da EMOÇÃO, sabemos que a relação que surge 

entre qualquer emoção e outro domínio, invariavelmente, vai envolver um modo de 

ação, seja essa ação realizadora de uma força, seja essa ação sofredora de uma força. 

Nesse ponto, a importância dos x-esquemas é latente, uma vez que a indicação da ação 

é o que nos permite refinar a compreensão da construção metafórica. 

Existem papeis que distinguem os elementos relacionados ao esquema 

FORÇA. Talmy (1988) subdivide-os da seguinte maneira: 

 

Entidades de força 

- agonista 

- antagonista 

Tendência da força intrínseca 

- para a ação 

- para o repouso (inércia) 

Resultante da interação vigor 

- ação 

- repouso (inércia) 

Equilíbrio de forças 

- entidade mais forte 

- entidade mais fraca 

 

Kövecses (2004, p. 62), baseado em Talmy (1988), cria um nível genérico 

de mapeamentos relacionando o esquema FORÇA aos domínios da EMOÇÃO. 

 

Força do Agonista (Fago) → Emoção do Agonista (EmAgo) 

Força do Antagonista (Fant) → Emoção do Antagonista (EmAnt) 

Força de tendência do Fant → EmAnt tendência da força 

                                                
18 The primary distinction that language marks here is a role difference between the two entities 
exerting the forces. One force-exerting entity is singled out for focal attention – the salient issue in the 
interaction is whether this entity is able to manifest its force tendency or, on the contrary, is 
overcome. The second force entity, correlatively, is considered for the effect that it has on the first, 
effectively overcoming it or not. 
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Força de tendência do Fago → EmAgo tendência da força 

Estado resultante do Fago → EmAgo estado resultante da força  

 

Do mesmo modo que existe uma força causada por um antagonista a um 

agonista, existe uma contra-força, resultante do impacto sofrido pelo agonista, que 

pode receber o impacto, exercer reação sobre ele, mas não superá-lo, ou, por meio da 

reação da força, superá-lo.  

Na relação com a emoção, o antagonista passa a ser a emoção, pois é a 

partir dela que existe uma força exercendo pressão no interior da pessoa, que passa a 

ser o agonista. Essa pressão vai causar uma reação, que é o resultado do modo como a 

pessoa vai se comportar diante dessa relação de força. 

Kövecses (2004, p. 63) mostra um quadro relacionando agonista e 

antagonista nas metáforas da emoção. 

Quadro 4: relação agonista-antagonista nas metáforas de emoção 

Domínios-fonte Agonista Antagonista 

I.   

PRESSÃO INTERNA Pessoa Emoção 

OPONENTE Pessoa Emoção 

ANIMAL SELVAGEM Pessoa Emoção 

ENTIDADE SUPERIOR Pessoa Emoção 

INSANIDADE Pessoa Emoção 

FOGO  Pessoa Emoção 

FORÇA NATURAL Pessoa Emoção 

II.   

FOME Pessoa Desejo da emoção 

FOME1 Pessoa emocional Desejo insaciável 

AGITAÇÃO FÍSICA Pessoa Causa da emoção 

AGITAÇÃO FÍSICA1 Corpo Emoção 

FARDO Pessoa Stress emocional 

III.   

FORÇA FÍSICA Pessoa Causa da emoção 
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Kövecses dividiu a relação de FORÇA com as emoções em três grupos. 

No primeiro, todos os domínios-fonte têm na pessoa o agonista e na emoção o 

antagonista. No segundo grupo, existe uma variação entre três domínios-fonte e no 

terceiro grupo a divisão recai pelo domínio FORÇA FÍSICA. A emoção, portanto, 

exerce uma força sobre a pessoa, que a leva a tomar uma atitude com relação a esse 

sentimento. O autor ainda estruturou as metáforas da seguinte maneira: 

 

1 – Uma causa conduz a emoção. 

2 – Essa causa leva a pessoa a uma resposta. 

 

Com relação a essa estruturação, Kövecses afirma que 
 

algumas metáforas têm a ver principalmente com “causar ⇒ 

emoção”,“Isso acendeu minha ira”, enquanto outras com “emoção ⇒ 
resposta'', “Ele foi superado pela paixão”. Ou seja, não só a emoção 

pode, em si, ser conceituada como uma causa (e, portanto, uma 

força) que produz respostas certas, mas também a causa da emoção, 
o evento ou objeto que leva a emoção em primeiro lugar. Nesse 

sentido, em seguida, o que causa a emoção é ainda mais natural e, 

obviamente, pensado como um “causar” e, portanto, uma força, a 

emoção em si
19

 (KÖVECSES, 2004, p. 65) 

 

A emoção acaba sendo, portanto, o antagonista e, por vezes, a própria 

razão da força. Essa relação é fundamental para a compreensão da metáfora da emoção 

sob a perspectiva da Teoria Neural da Metáfora. O esquema imagético de FORÇA 

atua como um elemento de substância na proposta de simulação mental. Quando 

acionamos os esquemas de ação, x-esquemas, estamos, invariavelmente, criando uma 

relação de força, que envolve o modo como agiremos, controlando nossa força, ou a 

compreensão sobre o modo como determinada pessoa, agente, objeto está agindo, 

sendo movimentado etc. 

 Esse mapeamento de Kövecses sobre as metáforas da emoção é 

considerado por nós como um “pontapé inicial”, que nos permite ter uma base para 

análise. Porém, a especificidade das relações metafóricas vai depender do modo como 

se constrói essa relação em cada cultura e em cada contexto específico. O foco em 

                                                
19 Thus some metaphors have primarily to do with the part ‘‘cause ⇒ emotion’’ (‘‘That kindled my 
ire’’), while others with the part ‘‘emotion ⇒ response’’ (‘‘He was overcome by passion’’). That is, not 
only can emotion itself be conceptualized as a cause (and hence a force) that produces certain 
responses, but also the cause of emotion, the event or object that leads to emotion in the first place. 
In this sense, then, the cause of emotion is even more naturally and obviously thought of as a cause, 
and hence a force, than emotion itself. 
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cada atributo dos esquemas imagéticos e dos frames é crucial para o modo como a 

metáfora será arquitetada. Poderemos ver melhor sobre essas questões nos capítulos 

subsequentes. 

 

3.3. Conceptualização contextual da raiva 

 

O sentimento pode ser entendido como um frame (LAKOFF, KÖVECSES, 

1987; HEIDER, 1991). Dito de outra maneira, a expressão do sentimento só faz 

sentido uma vez que este for contextualizado. Tristeza, prototipicamente, envolve todo 

um cenário em que a pessoa esteja deprimida, muitas vezes chorando etc. Sendo assim, 

o sentimento delimita uma affordance possível ao seu contexto. 

O simples fato de dizer “Estou com raiva” já é fruto do acionamento 

metafórico. A raiva, como os demais sentimentos, é conceptualizada como uma 

sequência de cinco estágios (LAKOFF, KÖVECSES, 1987): 

 

(1) Causa da raiva; 

(2) Existência da raiva; 

(3) Tentativa de controlar a raiva; 

(4) Perda do controle sobre a raiva; 

(5) Retribuição.  

 

Como podemos perceber, pela própria descrição de raiva sugerida por 

Lakoff e Kövecses, o que motiva sua reação é o contexto. Algo causa a raiva em um 

primeiro momento, em um segundo momento, ela passa a existir. Esse “passar a 

existir” significa que a pessoa passa a “conter” a raiva em si própria. Desse modo, a 

construção metafórica do sentimento é fundamental para a sua construção semântica, 

uma vez que passamos a criar duas analogias metafóricas primárias: 

 

RAIVA  CONTEÚDO 

CORPO  CONTÊINER 

 

A raiva passa a ser um conteúdo em nosso corpo, e, portanto, nosso corpo 

passa a ser o CONTÊINER de RAIVA (KÖVECSES, 1999). Desse modo, 

considerando essa base metafórica, diversas construções podem emergir, dependendo 
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do foco a ela dado. Isso significa que a cultura influencia na variação da expressão da 

raiva (LAKOFF, TURNER, 1989; KOVES, 2002; KÖVECSES, 2005, SCHRÖDER, 

2008, SANTOS, 2011), porém, a base corpórea estabelece uma metáfora primária 

fundamental a todas elas relacionando RAIVA a CONTEÚDO e CORPO a 

CONTÊINER, uma vez que a base corpórea compartilhada por todos é a mesma. 

Quando essa base sensório-motora é pensada no contexto cultural específico, a 

metáfora pode se expandir, ao ponto de ser algo externo ao corpo, como veremos na 

seção 3.2. 

A partir do momento que a raiva existe, ela pode ser controlada ou então 

fugir do controle, gerando o que Lakoff e Kövecses denominam por retribuição, ou 

seja, a necessidade de compartilhar o sentimento com quem ou o quê a motivou. 

Kövecses (2004, p. 65) faz uma relação entre agonista-antagonista e a 

noção de força advinda da metáfora PESSOA COM RAIVA É UM CONTÊINER 

COM PRESSÃO: 

 

Fonte: pressão interna 

1. Agonista: o recipiente da entidade (PESSOA) que é afetado pela pressão. 

2. Antagonista: a substância com a pressão no interior do recipiente 

(RAIVA). 

3. A tendência da força intrínseca do antagonista: substância com pressão 

no recipiente. 

4. A tendência da força intrínseca do agonista: o recipiente resiste à 

entidade com pressão. 

5a. A ação resultante devido à grande força imposta pelo antagonista: a 

substância vai para fora do recipiente. 

5b. A inação resultante devido a uma resistência mais forte do agonista: a 

substância não vai para fora do recipiente. 

 

Vejamos alguns exemplos que retratem construções metafóricas 

envolvendo RAIVA: 

 

55) só me apetece é explodir de raiva......voces acham normal uma 
mulher que deve 80€ a outra a mais de um mes andar a gozar a dizer 

que já fez e vai fazer e ja ta... a transferencia feita.  Retirado de 

http://demaeparamae.pt/forum/aii-que-vou-explodir-tanta-raiva 

http://demaeparamae.pt/forum/aii-que-vou-explodir-tanta-raiva
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 e visualizado em 17/09/2012, às 17h30. 

 
56) Respire para eliminar o negativo e atrair o positivo. Sente-se 

confortavelmente, de modo que seu corpo fique relaxado. Concentre 

a atenção na respiração. Ao expirar, visualize as emoções negativas, 

como a raiva, saindo pelas narinas. Ao inspirar, imagine as emoções 
positivas, como a compaixão, entrando e enchendo os pulmões, 

passando para a corrente sanguínea, de onde são levadas para todas 

as partes do corpo. Retirado de 
http://artigos.netsaber.com.br/resumo_artigo_9232/artigo_sobre_exe

rcicios_propostos_para_eliminar_o_stress e visualizado em 

17/09/2012, às 19h00. 
 
57) De acordo com os especialistas, a raiva pode “estrangular” o 

fluxo sanguíneo no coração e provocar alterações no ritmo cardíaco. 
E há evidências de que a repressão a esses sentimentos negativos 

pode ser muito prejudicial ao coração. Porém, isso não significa que 

as explosões de raiva são as melhores formas de lidar com esse 
sentimento.  Retirado de 

http://www.bibliomed.com.br/clipping/index.cfm?news_id=17

341&mode=browse&titulo=guardar-a-raiva-pode-ser-mortal-

para-pacientes-cardiacos-diz-estudo.html e visualizado em 

17/09/2012, às 21h40. 

 

Esses três exemplos trazem conceptualizações de RAIVA que ilustram a 

nossa compreensão. No exemplo 55, a pessoa, ao dizer que “só me apetece é explodir 

de raiva”, ela utiliza-se da experiência corpórea universal que é compreender o 

CORPO como CONTÊINER da raiva. Porém, a raiva passa a ser um CONTEÚDO a 

fazer pressão sobre o CORPO-CONTÊINER, ao ponto de fazê-lo “explodir”. Além 

disso, a raiva passa a ser o TRAJETOR e o antagonista, em que começa a fazer 

pressão para sair do CORPO-CONTÊINER, e a META do TRAJETO é sair do 

CONTÊINER. Isso significa que o antagonista exerce uma força de ação sobre o 

agonista, que não consegue exercer uma contra-força suficiente para segurar. O 

resultado expressado é que “só me apetece é explodir de raiva”. Isso significa que o 

TRAJETOR antagonista, no caso, RAIVA, consegue concluir o TRAJETO de OCM 

para fora do CORPO-CONTÊINER.  

Em 56, podemos relacionar conceptualmente RAIVA a CONTEÚDO DE 

VAPOR, ao qual podemos inalar, “Ao expirar, visualize as emoções negativas, como a 

raiva, saindo pelas narinas”. Além disso, o CORPO é mais uma vez CONTÊINER da 

raiva, nos permitindo mantê-la dentro, mas, também, fora, por meio da respiração. A 

raiva passa a ser o TRAJETOR Antagonista, partindo de dentro para fora do CORPO-

CONTÊINER Agonista, ou seja, a força exercida pelo Antagonista suplanta a reação 

http://artigos.netsaber.com.br/resumo_artigo_9232/artigo_sobre_exercicios_propostos_para_eliminar_o_stress
http://artigos.netsaber.com.br/resumo_artigo_9232/artigo_sobre_exercicios_propostos_para_eliminar_o_stress
http://www.bibliomed.com.br/clipping/index.cfm?news_id=17341&mode=browse&titulo=guardar-a-raiva-pode-ser-mortal-para-pacientes-cardiacos-diz-estudo.html
http://www.bibliomed.com.br/clipping/index.cfm?news_id=17341&mode=browse&titulo=guardar-a-raiva-pode-ser-mortal-para-pacientes-cardiacos-diz-estudo.html
http://www.bibliomed.com.br/clipping/index.cfm?news_id=17341&mode=browse&titulo=guardar-a-raiva-pode-ser-mortal-para-pacientes-cardiacos-diz-estudo.html
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do Agonista, fazendo com que o TRAJETO de OCM seja completado pelo 

Antagonista. 

E, por fim, no exemplo 57, RAIVA Antagonista está concentrada no 

CORAÇÃO, e este passa, portanto, a ser o CONTÊINER E Agonista. Isso significa 

que o TRAJETOR e Antagonista não consegue exercer a força de movimento, mas 

realiza uma força de “estrangular” o Agonista. A raiva passa a realizar uma ação que 

simula o ato de alguém “estrangulando”, ação própria de uma pessoa. Como nos 

lembra Gibbs (1999) tal capacidade de simular parte de nossas experiências corpóreas, 

que são metaforizadas como em um continuum, até chegar a elementos inanimados, ao 

ponto de podemos compreender a raiva como algo que pode “estrangular o coração”. 

Desse modo, podemos afirmar que a raiva, como qualquer outro domínio 

conceptual, está sempre associada a um contexto específico. Isso, na maioria dos casos, 

delimita o frame, criando efeitos de prototipicidade em que podemos esperar uma 

situação coerente com o sentimento, no caso, a raiva. Vale ressaltar que frame não 

significa especificamente o lugar físico, mas, sim, o lugar onde ocorre a ação, o que 

nos remete prontamente ao x-esquema (NARAYANAN, 1997).  

 

3.3.1. Concentrando e expelindo a raiva  

 

No caso específico da raiva, que é um sentimento, ela é entendida 

universalmente como um conteúdo que se encontra dentro de um recipiente, no caso, o 

corpo humano. Essa compreensão, como vimos, é universal. Desse modo, 

conceptualmente, a raiva sempre será entendida como algo no interior do corpo, 

podendo ser extravasado de diversas formas e possuir diversos conteúdos, como ser 

líquido, fogo, vapor etc. Vejamos alguns exemplos que podem expressar raiva: 

 

58) Soltei fogo pelos olhos. 

59) Minha cabeça estava fervilhando. 

60) Comecei a salivar. 

 

Tais exemplos ratificam a expressividade que podemos fazer da raiva 

como sendo conteúdos distintos. No exemplo 58, temos a raiva como conteúdo de 

fogo, a qual podemos expelir pelos olhos, sendo, estes, o CONTÊINER de RAIVA. 

Em 59, a raiva está concentrada na cabeça, assumindo a forma de um conteúdo quente, 
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que pode também ser o fogo, mas não está especificado, a cabeça passa a ser, portanto, 

o CONTÊINER. Por fim, em 60, a saliva passa a ser o conteúdo líquido da raiva, 

sendo, portanto, a boca o CONTÊINER.  

Kövecses (2004) afirma que as metáforas que constituem a raiva são 

motivadas pelo funcionamento fisiológico do corpo, como, por exemplo, aumento do 

calor e aumento da raiva, e são produzidas pelo contexto sociocultural. Isso significa 

que a fisiologia corpórea que envolve o sentimento é o motivador da construção 

metafórica, porém, o direcionamento ao qual esse sentimento será conduzido é 

produzido culturalmente. Tal direcionamento ocasiona focalizações e padrões distintos 

de acordo com cada sociedade e, mais especificamente, em cada contexto 

(KÖVECSES, 2004, 2005; SANTOS, 2011). 

Esses três exemplos evidenciam a concentração da raiva na cabeça. Porém, 

como veremos adiante, em nossa análise, a raiva aparece concentrada em diversas 

partes do corpo e, por vezes, concentrada no corpo como um todo. Isso significa que o 

modo como focalizaremos a raiva vai depender do modo como queremos exemplificar 

o sentimento. 

 

3.4. Metáforas da raiva na cultura: extensão da base corpórea 

 

Os trabalhos de Kövecses (1986) e Lakoff e Kövecses (1987) trouxeram 

dados importantes para os estudos cognitivos da linguagem sobre variados domínios-

fonte que se relacionam com o domínio RAIVA. Como poderemos notar, essa relação 

metafórica tem como base a corporalidade, ou seja, tudo começa a partir da relação 

física e, mais recentemente, denominada por experiência sensório-motora.  

É a partir da experiência sensorial que a metáfora se expande, como em 

um continuum, para experiências mais abstratas, ao ponto de podermos relacionar 

essas experiências a entidades ou coisas que existem apenas no plano conceptual. 

Vejamos alguns exemplos que evidenciam essa conceptualização de 

RAIVA, retirados e adaptados de Kövecses (2004, p. 21): 

 

RAIVA É UM FLUIDO QUENTE EM UM RECIPIENTE: Ela está 

fervendo de raiva. 

RAIVA É FOGO: Carlos está fazendo uma queima lenta. Sua raiva é 

latente . 
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RAIVA É LOUCURA: O homem era louco de raiva. 

RAIVA É UM OPONENTE EM UMA LUTA: eu estava lutando contra 

minha raiva. 

RAIVA É UM ANIMAL CATIVO: Joe McEnroe soltou sua ira. 

RAIVA É UM FARDO: Said carrega toda a sua raiva para onde quer 

que vá. 

COMPORTAMENTO RAIVOSO É UM COMPORTAMENTO 

ANIMAL: Não rosne para mim! 

RAIVA É SENSAÇÃO FÍSICA: Ele é uma dor nos meus ombros. 

RAIVA É UMA FORÇA NATURAL: Foi um encontro tempestuoso. 

PESSOA COM RAIVA É UMA MÁQUINA EM FUNCIONAMENTO:  

Quando começou a falar, Joãozinho pegou no tranco e não parou mais. 

RAIVA É UM ENTE SUPERIOR: Suas ações foram completamente 

governadas pela raiva. 

 

As experiências envolvendo a raiva passam a ser conceptualizadas de 

nossa base corpórea, como em “Ela está fervendo de raiva”, em que RAIVA É UM 

FLUÍDO QUENTE EM UM RECIPIENTE, no qual temos a relação de que CORPO É 

CONTÊINER e RAIVA É FLUÍDO QUENTE. Porém, essas experiências se 

expandem, ao ponto de podemos identificá-las em congruência com o contexto, de um 

modo que sua moldura será completada pelas experiências socioculturais. Os 

exemplos acima foram observados na língua inglesa, mas sabemos que tais relações 

podem ser construídas também em nossas culturas, dependendo da situação em que 

nos encontramos.  

Quando digo, por exemplo, “Ele soltou a sua ira” estou extravasando o 

sentimento de raiva, mais uma vez tendo como base o corpo, para além dos limites do 

corpo-recipiente. Porém, o fato de soltar algo, remete-nos a experiência que temos 

com animais, quando soltamos um cachorro para pegar um gato, por exemplo. “Soltar 

a ira” significa “externar a raiva”, porém, a base experiencial que a sustenta envolve 

tanto questões primárias da corporalidade como a experiência contextual. Nesse caso, 

podemos dizer que as metáforas primárias e as metáforas congruentes atuam juntas no 

processo de conceptualização, através de diversas conexões neurais que são realizadas, 

relacionando os padrões cognitivos de nossa base sensório-motora e cultural.  
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Outro exemplo interessante é a personificação que fazemos da raiva, como 

se ela fosse uma entidade, “Suas ações foram completamente governadas pela raiva”. 

A base cognitiva desse enunciado envolve a personificação, como se a raiva fosse um 

ENTE SUPERIOR que “governa” nossas ações, como alguém que comanda. Mas, ao 

mesmo tempo, nós temos a compreensão de que a raiva está contida na pessoa, ou seja, 

o CORPO continua sendo o CONTÊINER e a raiva continua a ser algo no interior do 

corpo. Essa explicação vale para todas as construções metafóricas, uma vez que a 

metáfora resulta do mapeamento de domínios, sendo que esses domínios são 

categorizados a partir de nossa experiência em culturas específicas, como vimos 

anteriormente nos exemplos de Kövecses (2005), que trata das variações metafóricas 

em culturas distintas. 

As metáforas da raiva, portanto, derivam de nossas experiências 

envolvendo esse sentimento. Não podemos descartar a criatividade que envolve as 

pessoas na criação de novas metáforas. Porém, sempre que novas metáforas da raiva 

surgirem serão guiadas, em princípio, a partir da experiência corpórea, ou seja, saindo 

de um domínio-fonte de base física para um domínio-alvo mais abstrato, ou até mesmo 

que envolva outra base física como em “Ele é uma dor nos meus ombros”, RAIVA É 

SENSAÇÃO FÍSICA. A questão é que tudo tem início a partir da regulação de nossa 

experiência sensório-motora. 
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4 METODOLOGIA 

 

Nesta seção, traçaremos a metodologia a ser utilizada em nossa pesquisa e, 

conjuntamente, mostraremos outras possibilidades de análise a fim de corroborar o 

porquê de nossa escolha metodológica.  

 

4.1 As pesquisas atuais no interior da Linguística Cognitiva 

 

De acordo com a Linguística Cognitiva (LC), os estudos da linguagem 

devem ser pautados em uma análise linguística baseada no uso (LANGACKER 1988; 

TOMASELLO 2000; BYBEE, HOPPER, 2001; CROFT & CRUSE 2004, GIBBS, 

2008). Tradicionalmente, as pesquisas na área são introspectivas, focalizando uma 

categoria específica, qual seja metáfora, gramática de construções, variações 

linguístico-cognitivas etc., uma vez que o foco principal de análise da LC é sua 

estrutura conceptual (TALMY, 2000, 2008; LAKOFF, 1987), ou seja, aquilo que está 

subjacente ao linguístico e que, segundo Fauconnier e Turner (2002), utilizando uma 

metáfora, dizem ser a parte submersa do iceberg. 

A pesquisa de cunho introspectivo tem sido protagonista de grandes 

questionamentos no interior da LC, sobretudo com o avanço das pesquisas empíricas. 

Tais pesquisas, muitas vezes, acabam reduzindo o fenômeno linguístico a uma análise 

objetivista, que minimiza o fenômeno em questão, sem considerar noções como 

intencionalidade, contexto etc. Como defendem Grondelaers, Geeraerts, Speelman 

(2008), os estudos da linguagem devem considerar a noção de variação, ou seja, a 

compreensão de que as línguas são heterogêneas e respondem, primordialmente, a sua 

constituição em contextos culturais específicos.  

Coudry (1988) segue a linha dos autores anteriormente citados e se mostra 

temeroso às pesquisas que reduzem os fenômenos da linguagem somente a um 

“encaixe” de seus métodos experimentais, partindo de um positivismo que nos induz a 

pensar a linguagem como um instrumento homogêneo. São salutares, inclusive, os 

estudos de casos na área das neurociências, em que um estudo individual propiciou 
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uma melhor compreensão de determinados fenômenos cognitivos, analisados sob um 

escopo qualitativo
20

 (TAYLOR, 2008).  

A grande questão que norteia esse embate metodológico tem foco 

exatamente na formação da hipótese. A hipótese, nesses termos, ganha força decisiva, 

uma vez que ela pode ser corroborada a partir de métodos experimentais, ou 

qualitativos, introspectivos, ou, ainda, a partir de um diálogo entre ambos. O que 

determina qual o método a seguir na pesquisa deve ser considerado na 

operacionalização das hipóteses a serem alcançadas na análise do corpus: 

compreensão da construção de sentido a partir de testes suplementares ou a partir da 

introspecção. Como sugerem Grondelaers, Geeraerts, Speelman (2008, p. 150)
21

:  

 

Essencialmente, então, a pesquisa de corpus baseia-se na 

operacionalização de hipóteses: se interpretativamente assumir que 
uma entidade linguística tem este significado ou aquela função, o 

que podemos esperar sobre o seu comportamento observável no uso 

da linguagem real? (GRONDELAERS, GEERAERTS, 
SPEELMAN, 2008, p. 150).  

 

Seja por meio de uma análise introspectiva, seja por meio de análise 

experimental, ou por ambas, é importante frisar que a análise objetiva refinar a 

hipótese, de modo a corroborá-la ou não. Canguilhem (1943 [1995]) define média 

típica como um conjunto de análises qualitativas, ou quali-quantitativas, de um corpus. 

Essa média é diferente de análises consideradas pelo autor como média aritmética, em 

que se considera apenas a estatística, ou uma análise de cunho apenas quantitativo para 

classificar determinadas análises experimentais. Vale salientar que, para o autor, a 

média aritmética não diz muito sobre os indivíduos reais, uma vez que a 

individualidade é a causa de diferenças entre as possibilidades de respostas.  

Zanotto e Palma (2008), por exemplo, têm usado o método de Pensar Alto 

em Grupo (PAG), que consiste na triangulação de dados retirados de entrevistas 

retrospectivas e de diários de leitura de diversos participantes. Compreender quais as 

causas que levaram o indivíduo a escolher determinada resposta ao invés de outra 

pode ser motivo de um refinamento nos experimentos. Nesse sentido, a elaboração de 

                                                
20 O caso em voga é o da neurocientista Taylor, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e 
conseguiu recuperar plenamente suas funções fisiológicas. Ela relata a sensação antes, durante e após 
o AVC, além de criar uma narrativa de como alguém nessa circunstância vê o mundo. 
21

 Crucially, then, corpus research rests on the operationalization of hypotheses: if we interpretatively 
assume that a linguistic entity has this meaning or that function, what can we expect about its 
observable behaviour in actual language use?  
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pesquisas experimentais deve considerar hipóteses e objetivos concernentes a 

possíveis variações em resultados a serem obtidos. 

Porém, como já levantamos anteriormente, uma das críticas sofridas pelas 

pesquisas em LC repousa sobre o fato delas se limitarem apenas a análises 

introspectivas e a falta de métodos qualitativos que possam corroborar as hipóteses em 

outros indivíduos. As pesquisas em neurociências respondem bem a questões 

relacionadas ao caráter fisiológico, mas, ainda, necessitam avançar muito nas 

pesquisas relacionadas ao indivíduo e sua relação com a cultura e a linguagem 

(DAMÁSIO 2000). Muitas hipóteses têm sido levantadas a esse respeito, inclusive, 

estudos que indicam áreas cerebrais que são acionadas para determinados fenômenos 

linguísticos (RIZZOLATTI, FOGASSI, GALLESE, 2001; LAKOFF, GALLESE, 

2005). Essas propostas avançaram muito e têm servido de base para os estudos das 

ciências cognitivas de um modo geral. Porém, a compreensão de como a linguagem é 

construída, holisticamente, ainda necessita de maiores aprofundamentos.  

Ainda com relação ao método qualitativo, Talmy (2008)
22

 nos alerta sobre 

possíveis limitações. 

 

As técnicas destinadas a isolar o que é tomado como um único fator 

na cognição linguística, para manter outros fatores dentre os quais 

ele é incorporado, podem confundir a análise levando a 
descontextualização. O resultado pode ser uma capacidade 

insuficiente para controlar o fato de como se tece a interação com os 

seus semelhantes dentro de um sistema integrado [...] (TALMY, 

2008, p. 31). 
 

Para o autor, a introspecção está presente em todas as pesquisas na área da 

LC, seja na análise de dados oriundos de percepções de outras pessoas ou na análise 

individual do próprio pesquisador, uma vez que a análise qualitativa necessita do olhar 

do pesquisador para a compreensão refinada dos dados. De acordo com Talmy 

(2008)
23

: 

 

                                                
22

 The techniques designed to isolate what is taken as a single factor in linguistic cognition and to keep 
other factors among which it is embedded from confounding the probe can lead to 
decontextualization. The result can be an insufficient capacity to track the factor as it weaves through 
or interacts with its fellows within an integrated system […].  
23

 Linguistic introspection is conscious attention directed by a language user to particular aspects of 
language as manifest in her own cognition. More specifically, certain aspects of language 
spontaneously or through evocation can appear in a language user’s consciousness.  
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Introspecção linguística é a atenção consciente dirigida por 

um usuário da língua a aspectos particulares da manifestação da 

linguagem em sua própria cognição. Mais especificamente, certos 
aspectos da língua espontânea ou através de evocação podem 

aparecer no uso consciente da linguagem (TALMY, 2008, p. xii). 

 

É importante frisar que o principal objeto de estudo da LC são as 

engrenagens cognitivas subjacentes ao discurso, denominadas por sistema conceptual 

(LAKOFF, JOHNSON, 1980 [2002]; LAKOFF, 1987).  

Gibbs diz que um dos problemas da introspecção está na analise de 

sentenças criadas e não pertencentes a uma linguagem em uso. Para defender essa 

ideia, o autor relaciona as metodologias de gerativistas e cognitivistas (2008): 

 

Apesar de suas diferenças com os linguistas gerativos, linguistas 

cognitivos empregam principalmente métodos tradicionais de 
análise linguística de intuições dos falantes nativos sobre a 

gramaticalidade e significado das expressões linguísticas, a fim de 

descobrir o conhecimento do falante/ouvinte idealizado da 
linguística. Na maioria dos casos, as expressões linguísticas 

examinadas são produzidas artificialmente (isto é, não derivadas de 

discursos reais falados e escritos), e as intuições estudadas são 

aquelas do estudioso efetivamente à realização do trabalho (GIBBS, 
2008, p. 32)

24
. 

 

Gibbs (2008) também argumenta da não necessidade de se usar técnicas 

experimentais vindas de outras áreas, uma vez que os métodos qualitativos oriundos 

da própria Linguística Cognitiva (LC) dão conta dos fenômenos da linguagem 

considerando seu uso, além de serem coerentes com os pressupostos defendidos pelas 

neurociências e pelas ciências da computação, áreas em franco diálogo com a LC por 

meio da interdisciplinar ciência cognitiva. 

 

4.2. Nossa escolha metodológica 

 

Nossa análise, portanto, é qualitativa de cunho descritivo, como nos sugere 

Talmy (2008). Analisamos o conceito RAIVA em obras literárias, por meio da 

                                                
24Despite their differences with generative linguists, cognitive linguists mostly employ traditional 
linguistic methods of examining native speakers’ intuitions about the grammaticality and 
meaningfulness of linguistic expressions in order to uncover idealized speaker/hearer linguistic 
knowledge. In most cases, the linguistic expressions examined are made-up (i.e., not derived from 
actual spoken and written discourse), and the intuitions studied are those of the scholar actually 
conducting the work.  
 



108 

 

introspecção do pesquisador (TALMY, 2008), a fim de construirmos um quadro 

hipotético que descreva as construções metafóricas envolvendo esse conceito. Com 

isso, objetivamos corroborar que as emoções, sobretudo a RAIVA, são compreendidas, 

em grande parte, como um fenômeno metafórico de base corpórea. 

 

4.2.1. Introspecção  

 

Nossa análise focaliza quatro obras da literatura nacional, sendo que 

coletamos três construções metafóricas de cada uma, totalizando doze ocorrências. As 

obras literárias foram: O cortiço, de Aluísio Azevedo, O crime do Padre Amaro, de 

Eça de Queiroz, Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, e Memórias de um Sargento 

de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. A proposta de que nosso discurso é 

composto por Blocos Construcionais (SANTOS, 2011) envolve o pareamento entre a 

forma e o sentido, como defendido por Goldberg (1995), Bergen e Chang (2003) e 

Duque e Costa (2012). 

Talmy (2008) afirma que a importância de analisar um corpus específico se 

dá no refinamento de determinado fenômeno da língua observado em diversas 

possibilidades contextuais. Considerando isso, delimitamos o conceito RAIVA para 

análise, a fim de catalogar suas construções metafóricas em diversas obras e quais 

motivações sensório-motoras e contextuais foram primordiais para sua formação. A 

delimitação é feita, primeiramente, através da busca da palavra RAIVA nas obras 

supracitadas. Em seguida, é feito o recorte do BC de acordo com aquilo que 

considerarmos importante para análise, ou seja, a dimensão do BC que pode ser de um 

enunciado a mais de um parágrafo, por exemplo. A partir dessa delimitação, 

pretendemos analisar as doze construções metafóricas mais importantes envolvendo 

esse conceito, considerando os aspectos relacionados à construção metafórica de base 

cognitiva. Nossa análise, portanto, parte da construção envolvendo o conceito RAIVA 

e a delimitação do BC retira apenas o contexto situacional dessa ocorrência, 

envolvendo, portanto, as personagens, o local e a definição temporal – presente, 

passado. 

Dessa análise, iremos construir um quadro qualitativo das metáforas, 

distinguindo os x-esquemas – e desse modo, qual a simulação utilizada (FELDMAN, 

2006; GALLESE, LAKOFF, 2005; BARSALOU, 1999, TALMY, 1988, 

LANGACKER, 1988) –, as metáforas que envolvem os domínios (GRADY, 1997; 
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LAKOFF, JOHNSON, 1999; LAKOFF, 2008; FELDMAN, 2006; KÖVECSES, 2005; 

NARAYANAN, 1997), bem como o mapeamento neural que rege a extensão 

metafórica (BOELLA, GARCEZ, PEROTTI, 2011).  

Além de agregar enunciados, dependendo da extensão do BC, nossa análise 

centra-se em fragmentos coerentes do discurso, analisados conceptualmente, e 

pertencentes a obras da literatura nacional em tela. 

 

4.2.2 Definição de Bloco Construcional 

 

O Bloco Construcional (BC) é uma categoria que apresenta questões 

teóricas e metodológicas imprescindíveis para uma análise discursiva, uma vez que 

seu foco recai sobre fragmentos textuais, que podem ir além de um enunciado 

(SANTOS, 2011). Como veremos a seguir, o BC nos possibilita analisar a linguagem 

além de seu estado superficial, uma vez que a delimitação é feita semanticamente a 

partir dos objetivos do pesquisador, ou seja, o fragmento que constitui um BC parte de 

seus componentes linguísticos, porém, sua análise focaliza principalmente o sentido 

que pode ser inferido/depreendido.  

A categorização em um BC é, portanto, fruto da concepção de categorias 

como sendo elementos advindos da nossa experiência. Desse modo, um BC não deve 

ser analisado através de categorias discretas e formais. O intuito principal de um BC é 

a delimitação semântica advinda da relação existente entre forma e sentido. As 

categorias resultam de um continuum e não da existência de elementos que possuam 

determinados atributos rígidos, do tipo pertence/não pertence. Isso nos permite ir além 

do que está apenas contido nas questões formais de um texto, como parágrafos, frases, 

sequências tipológicas etc. Podemos analisar objetos delimitados através de uma 

categoria analítica, como, por exemplo, uma metáfora conceptual. 

A superfície linguística deve ser entendida como o ponto em que as pistas 

cognitivas são evidenciadas, nos permitindo analisar o que subjaz a esse processo 

mental. Uma análise apenas do nível linguístico de enunciados, provavelmente, 

encontrará problemas. Por exemplo, se quisermos utilizar a ferramenta do Word no 

computador para delimitar BCs, veremos que a capacidade da ferramenta permitirá 

uma segmentação baseada apenas em frases, ou em parágrafos ou em algum aspecto 

meramente formal. Porém, se utilizarmos a ferramenta de busca do Word a fim de 

analisar um léxico e sua construção conceptual como um todo, o BC passa a ter grande 
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importância, uma vez que a análise pode recair sobre os aspectos semânticos 

envolvendo determinadas construções.  

 

4.2.2.1 Noção de construção a partir da Gramática de Construções Corporificada  

 

Fillmore, Kay e O’Connor (1988) foram pioneiros na compreensão da 

gramática como uma construção. Ao analisarem expressões idiomáticas, em que o 

sentido necessita de seu todo e não da soma de suas partes, como uma análise formal 

sugere que seja, os linguistas evidenciaram que as construções idiomáticas também se 

constituem de elementos não idiomáticos, seguindo uma estrutura tanto para as 

construções sintáticas comuns como para as expressões idiomáticas.  

Duque (2012, p. 2), ao falar sobre a Gramática de Construções 

Corporificada (GCC), nos sugere que, de acordo com essa perspectiva, durante o 

processo de compreensão, o leitor/ouvinte utiliza as construções linguísticas para 

refinar o processo de construção de sentido, a partir da ativação e acionamento de 

várias estruturas conceptuais inter-relacionadas. Durante o processo de produção, o 

falante/escritor constrói padrões linguísticos que expressam suas intenções 

comunicativas. A GCC se diferencia de outras propostas construcionais por ajustar o 

foco na maneira como as construções favorecem a comunicação, ou seja, por se tratar 

de uma perspectiva orientada-para-o-processo. Nesse sentido, para a GCC, não é 

suficiente especificar o pareamento forma e sentido atendo-se apenas aos componentes 

linguísticos. É necessário, além disso, investigar o modo como esse pareamento 

interage com o conhecimento de mundo e com o contexto comunicativo de entorno 

para suportar o uso da linguagem. Para esse fim, nomeamos os esquemas de forma e 

os esquemas de sentido. 

Os esquemas de forma envolvem a ordenação com que os elementos 

linguísticos estão sendo dispostos no enunciado, bem como o modo como a 

perspectiva discursiva é construída, ou seja, a partir de que foco questões como tempo, 

espaço, perspectiva etc. estão sendo integradas no discurso. Os esquemas de sentido 

envolvem os esquemas imagéticos e os x-esquemas (ou esquemas de ação)
25

, que são 

resultantes da relação entre padrões cognitivos abstratos. Esses esquemas são 

acionados conjuntamente aos esquemas de forma, resultando em uma construção 

                                                
25 Os X-esquemas são mais bem definidos na seção 2.5, que trata da Simulação Semântica. 



111 

 

basilar à linguagem. Essa construção é, portanto, elemento fundante da nossa 

concepção discursiva. 

 

 

4.2.2.2 Noção de discurso a partir do conceito de BC 

 

A palavra discurso vem do latim, discursus, que, etimologicamente, 

significa “discorrer”, o que implica, portanto, a concepção de movimento, que segue 

em um processo dinâmico (dicionário etimológico). O discurso é a realização de um 

processo de múltiplos conhecimentos, que envolvem, para a sua 

produção/compreensão, nossa memória, nossa competência linguística, nosso 

conhecimento de mundo etc. Podemos compreender o discurso como uma construção 

resultante de simulações mentais realizadas durante a leitura/audição de textos 

(RIZZOLATTI, ARBIB, 1998)
26

. 

Quando produzimos/compreendemos um discurso, acionamos 

determinadas experiências que já constituem frames em nossa memória. Desse modo, 

na medida em que o discurso é construído, emolduramos cada evento em um espaço 

mental (FAUCONNIER, TURNER, 2002). Grosso modo, um espaço mental é o 

acionamento de determinadas situações que compõem um discurso, nos permitindo 

acionar determinado aspecto sobre determinado frame para, no instante seguinte em 

que mudarmos de foco, podermos desfazê-lo, como, por exemplo, o conhecimento que 

temos sobre um carro e falarmos sobre “fabricação de carros” 
27

.  

Para uma análise mais refinada dos aspectos que envolvem o discurso, o 

BC se torna importante, uma vez que nos permite, através das pistas linguísticas, 

focalizar determinado aspecto que compõe aquele espaço mental. Um BC, 

provavelmente, considerando o nível conceptual de nossa cognição, seja um aparato 

que unifique todas as experiências envolvendo um frame específico. Mas, para que 

seja possível uma análise conceptual que dê conta de determinados fenômenos 

cognitivos, somos obrigados a realizar determinados recortes. Por isso, o BC passa a 

ser uma categoria de análise imprescindível para captarmos cognitivamente até que 

ponto, no interior de um determinado discurso, ativamos uma metáfora, uma 

metonímia, um modelo de situação, um enquadre cognitivo etc. Em outras palavras, o 

                                                
26 A Simulação mental será teoricamente definida na seção 2.2, que trata da importância dos 
neurônios. 
27 Os espaços mentais foram abordados na seção 2.5, que trata da Simulação Semântica. 
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BC se torna fundamental para a observação do momento em que determinado 

fenômeno cognitivo da linguagem está sendo acionado e até que ponto ele compõe um 

espaço mental. 

 Na constituição discursiva, existem milhares de acionamentos cognitivos 

trabalhando simultaneamente: diversos esquemas imagéticos, x-esquemas etc. Isso 

significa que analisar um BC significa analisar especificamente uma categoria 

analítica que está alicerçando conceptualmente um discurso. Caso eu queira analisar os 

modelos situacionais que envolvem determinado fragmento do texto, eu posso realizar 

um recorte que não seja apenas um parágrafo. Como os modelos situacionais são 

constituídos através das concepções de tempo, espaço, protagonista, causa e 

intencionalidade (ZWAAN, 1999; BARSALOU, 1999; GIBBS, 2005), não basta 

apenas recortar um desses dados em uma narrativa, por exemplo. 

 O BC pode fragmentar um modelo situacional como um todo, mesmo que 

este se estenda por mais de um parágrafo. A formação de um BC vai sendo tecida 

conjuntamente à construção do discurso. Ao criarmos enunciados em uma narrativa, 

por exemplo, precisamos situá-los em um local, considerando, ainda, as relações de 

ação que ocorrem nesse local, através de modelos cognitivos situacionais (ZWAAN, 

1999, GIBBS, 2005).  

 

4.2.2.3 Como é delimitado o BC 

 

Como dissemos anteriormente, os BCs nos permitem evidenciar uma 

categoria analítica por meio das pistas linguísticas. Desse modo, a delimitação do BC 

resulta da necessidade de análise do pesquisador, ou seja, a delimitação do BC 

depende do fenômeno da linguagem a ser analisado. O campo conceptual, com o qual 

nossa mente trabalha, relaciona informações de todos os tipos, de uma forma unívoca, 

por meio de sinapses neurais. Porém, uma análise refinada, que tenha determinado 

foco específico, como a metáfora em nosso caso, necessita de recortes e tais recortes 

podem ser dados pelo pesquisador, de acordo com os seus focos de análise em 

determinado fragmento linguístico. 

Para um BC, a linearidade textual não é fundamental. Podemos analisar 

algum aspecto semântico que esteja em mais de um fragmento do texto e transformá-

lo em um BC. Se quisermos analisar a metáfora MORTE É CONTÊINER e ela estiver 

alicerçando discursivamente o texto em mais de um fragmento, o BC pode comportar 
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essa relação. A composição do BC recai sobre aspectos semânticos, oriundos daquilo 

que subjaz à linguagem. Nesse sentido, um BC não possui delimitações lineares, 

considerando os aspectos meramente formais. 

Cada vez que delimitamos as experiências em um contexto específico, 

delimitamos um BC. Assim que outra experiência é acionada, outro BC é constituído 

para a continuidade do discurso, por exemplo, quando alguém está executando uma 

ação na cozinha e, depois, dirige-se para a sala. Nesse sentido, temos a construção de 

dois BCs construindo coerentemente o discurso. 

 

4.2.2.4 BC como uma nova categoria de análise discursiva 

 

Diferentemente da análise formal, o BC pode ser adequado a qualquer 

fenômeno da linguagem. Caso se queira analisar a metáfora, o pesquisador pode 

delimitar, através das pistas linguísticas, o fragmento discursivo em que essa metáfora 

está agindo, por meio de seu nível conceptual. Utilizando a metáfora do iceberg 

(FAUCONNIER, TURNER, 2002), podemos dizer que os elementos linguísticos são a 

parte de cima do iceberg, que permanece emersa e visível ao nosso olhar, e os 

elementos que compõem o nível conceptual estão submersos, como a parte de baixo 

do iceberg.  

Imaginemos uma análise que esteja interessada na linguagem figurada. 

Essa análise, baseada apenas na linguagem formal, não consegue captar, por exemplo, 

qual a dimensão em que uma metáfora conceptual está agindo dentro de um discurso. 

A única coisa que pode ser observada formalmente é a figura de linguagem em uma 

frase, ou, ainda, fragmentada dentro de uma frase. Vereza (2010) analisa a metáfora 

em discurso e propõe uma unidade denominada por nicho metafórico. Para a autora,  

o nicho metafórico enfoca o fenômeno da figuratividade como um 
recurso organizacional do discurso (retomando a sua função na 

dispositio e não apenas na elocutio), criando, cognitivamente, redes 

de sentido, com uma função primordialmente argumentativa [...] o 
nicho metafórico não remete a uma única metáfora cognitiva 

(mesmo que textualmente específica), mas a toda uma rede 

metafórica que vai sendo tecida em uma unidade semântico-

discursiva (um parágrafo, por exemplo) no texto. Dessa forma, as 
expressões metafóricas se sucedem criando não apenas coerência, 

como também coesão entre os vários períodos entrelaçados. Nesse 

processo, podemos ter tanto uma metáfora textualmente específica 
de base, como articulações com metáforas conceituais de caráter 

mais universal (VEREZA, 2010, p. 209-210). 
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Nesse sentido, o nicho metafórico também pode ser uma unidade de análise 

inserida no BC, desde que o fragmento envolvendo o nicho metafórico no discurso seja 

delimitado em um BC e definido como a categoria de análise a ser pesquisada. A autora 

demonstra, ainda, que a análise do nicho metafórico promove a articulação entre os aspectos 

sociocognitivos, linguísticos e discursivos, sendo que o fragmento desse elemento metafórico 

pode ser devidamente recortado através do BC, uma vez que a proposta metodológica do 

mesmo justifica tal delimitação sem que se caia na armadilha de que, possivelmente, outras 

partes do discurso, tanto anteriores, quanto posteriores, podem ser importantes para a análise. 

 Desse modo, a análise por meio do BC possibilita ao pesquisador 

compreender o que está subjacente ao linguístico.  
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo, faremos a análise dos dados coletados das quatro obras 

supracitadas: O cortiço, de Aluísio Azevedo, O crime do Padre Amaro, de Eça de 

Queiroz, Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, e Memórias de um Sargento de 

Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Iniciaremos nossa análise a partir do Bloco 

Construcional 2, uma vez que o Bloco Construcional 1 serviu de exemplo no decorrer 

da explanação teórica. 

 

5.1. BC 2: O Cortiço: RAIVA É CONTEÚDO EM ESCALA e CORPO É 

CONTÊINER 

 

 

BC 2 – O cortiço, p. 15  

RAIVA É CONTEÚDO EM ESCALA; CORPO É 

CONTÊINER 

Depois seguiam-se a Marciana e mais a sua filha Florinda. A 

primeira, mulata antiga, muito seria e asseada em exagero: a sua 

casa estava sempre úmida das consecutivas lavagens. Em lhe 

apanhando o mau humor punha-se logo a espanar, a varrer 

febrilmente, e, quando a raiva era grande, corria a buscar um 

balde de água e descarregava-o com fúria pelo chão da sala.  

 

 

Este BC envolve dois personagens, a Marciana e a sua filha Florinda. O 

foco recai sobre Marciana que possui uma casa muito úmida por estar sempre lavando-

a. 

Por vezes, a personagem ficava com muita raiva, “quando a raiva era 

grande” e descarregava um balde de água com “fúria” pelo chão, o que nos permite 

inferir que ela, realmente, estava com muita raiva. A partir dessa relação, podemos 

dizer que o Enquadre Cognitivo (EC), que envolve a construção metafórica, aponta 

para RAIVA como sendo CONTEÚDO EM ESCALA e o CORPO, como um todo, 

passa a ser o CONTÊINER desse sentimento. 

A partir do x-esquema construído pelo refinamento da ação de algo que 

aumenta ou diminui, como ESCALA, podemos simular a ação, como se a raiva 

estivesse em uma gradação alta, reforçado pelo enunciado seguinte, “corria a buscar 

um balde de água e descarregava-o com fúria pelo chão da sala”. A relação entre a 
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sensação de “raiva” e “fúria” permite-nos inferir essa relação, como se representasse a 

gradação de RAIVA. 

Esse CONTEÚDO EM ESCALA passa a ter um recipiente, que é o 

CORPO, uma vez que a relação entre ESCALA e RAIVA permite-nos não apenas 

dimensionar em gradação essa ESCALA, mas, também, como se essa gradação 

estivesse no interior de algo, no caso, do CORPO como CONTÊINER. 

O esquema FORÇA auxilia na compreensão de que RAIVA, antagonista, 

exerce pressão no interior do CORPO, agonista, o que nos permite criar a imagem da 

raiva em expansão, mas, em bloqueio, ou seja, restrita ao interior do CONTÊINER, 

“quando a raiva era grande”. O esquema OCM nos permite compreender o 

TRAJETOR, RAIVA, em expansão no interior do CONTÊINER, não ultrapassando, 

portanto, os limites do recipiente CORPO. 

O esquema EXISTÊNCIA permite-nos compreender a existência de 

RAIVA, porém, sem definir propriamente sua composição. Apenas a presença da 

ESCALA é reforçada na formação de RAIVA. 

A affordance permite-nos delimitar os espaços possíveis, construídos pelos 

limites do CORPO, que concentra a gradação de RAIVA. Desse modo, a percepção 

gestáltica é acionada para a compreensão de CORPO como recipiente de RAIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: mapeamento da metáfora RAIVA É CONTEÚDO EM ESCALA NO 

CORPO 
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Os circuitos neurais responsáveis pela ativação do domínio-fonte recebem 

as informações por meio da relação entre o sentimento de RAIVA e o fato desse 

sentimento ser um elemento em ESCALA em expansão no CORPO. A ativação do 

domínio-alvo nos permite caracterizar essa relação de uma forma abstrata, exatamente 

como acaba sendo a nossa compreensão de RAIVA.  
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5.1.1 BC 3: O Cortiço: RAIVA É CONTEÚDO LÍQUIDO e BOCA É 

CONTÊINER 

 

 

BC 3 – O cortiço, p. 44 

RAIVA É CONTEÚDO LÍQUIDO; BOCA É CONTÊINER 

O Alexandre, que vinha chegando do serviço nesse momento, 

apressou-se a correr para o lugar do conflito e cheio de 

autoridade intimou o Bruno a que se contivesse e deixasse a 

mulher em paz, sob pena de seguir para a estação no mesmo 

instante. - Pois você não vê esta galinha, que apanhei hoje com a 

boca na botija, não me vem ainda por cima dar cabo de tudo?!... 

interrogou o Bruno, espumando de raiva e quase sem fôlego para 

falar.  

 

Este BC envolve três pessoas, Alexandre, Bruno e a mulher de Bruno. O 

foco recai sobre Alexandre correndo para tentar conter a ira de Bruno com sua mulher. 

Nesse momento, Bruno justifica que a encontrou com a “boca na botija”, dirigindo-se 

a ela como “galinha”. 

Bruno conteve a raiva, mas ela estava transbordando pela boca: 

“espumando de raiva e quase sem fôlego para falar”. O EC que envolve a construção 

metafórica aponta para RAIVA como sendo CONTEÚDO LÍQUIDO, uma vez que o 

fato da raiva “espumar” permite-nos realizar essa analogia, e a BOCA passa a ser o 

CONTÊINER da raiva. 

A partir do x-esquema construído pelo refinamento da ação de espumar, 

podemos simular a ação, como se a raiva estivesse saindo em forma de espuma, e, 

portanto, em forma líquida, permitindo-nos caracterizar RAIVA como um 

CONTEÚDO LÍQUIDO. Essa raiva que estava transbordando não permitia que Bruno 

falasse direito, pois tirava o seu fôlego. 

Esse CONTEÚDO LÍQUIDO passa a ter um recipiente, que é a BOCA, 

uma vez que por meio de inferências, relacionamos a “boca espumando” e a “falta de 

fôlego para falar”. Portanto, a BOCA é CONTÊINER e RAIVA transborda desse 

CONTÊINER.  

O esquema de FORÇA atua para a compreensão de que RAIVA está saindo 

pela BOCA, como força causal. Isso restringe o movimento de RAIVA para FORA do 

CONTÊINER. RAIVA passa a ser agonista exercendo a força sobre a BOCA, e o 

resultado disso faz com que o conteúdo saia do recipiente. O esquema OCM nos 
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permite, portanto, compreender que o TRAJETOR, RAIVA, realiza todo o trajeto, 

saindo do interior da BOCA. 

O esquema de EXISTÊNCIA permite-nos compreender que RAIVA pode 

distanciar-se da boca, como se fosse um elemento líquido que “escorre”, no caso, 

“espumando” pela boca. 

A affordance permite-nos delimitar os espaços possíveis, construídos pelos 

limites da BOCA, que concentra a movimentação de RAIVA. Desse modo, a 

percepção gestáltica é acionada para a compreensão de boca como sendo um 

recipiente, como evidenciado no mapeamento abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: mapeamento da metáfora RAIVA É CONTEÚDO LÍQUIDO NA BOCA 

 

 

Os circuitos neurais responsáveis pela ativação do domínio-fonte recebem 

as informações por meio da relação entre o sentimento de RAIVA e o fato desse 

sentimento ser um elemento LÍQUIDO contido na BOCA. A ativação do domínio-alvo 

nos permite caracterizar essa relação de uma forma abstrata, exatamente como acaba 

sendo a nossa compreensão de RAIVA.  
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5.1.2 BC 4: O Cortiço: RAIVA É CONTEÚDO COM PRESSÃO; CORPO É 

CONTÊINER 

 

 

BC 4 – O cortiço, p. 79 

RAIVA É CONTEÚDO COM PRESSÃO; CORPO É 

CONTÊINER 

À vista do embrulho da comida estourou-lhe a raiva. Deu um 

pontapé numa bacia de louça que havia no chão, perto da cama, 

e soltou um murro na cabeça. - Diabo! (p. 79). 

 

Este BC envolve apenas um personagem, que desenvolve a raiva por meio 

de um estouro, “À vista do embrulho da comida estourou-lhe a raiva”. Nesse BC, a 

raiva também aparece em expansão, porém, ela ultrapassa os limites através da 

simulação de “estouro”, ou algo que explode, ultrapassa os limites. 

O aumento desse sentimento é reforçado na sequência do parágrafo, 

quando a personagem dá “um pontapé numa bacia” e solta “um murro na cabeça (em 

sua própria)”. A partir dessa relação, podemos dizer que o Enquadre Cognitivo (EC), 

que envolve a construção metafórica, aponta para RAIVA como sendo CONTEÚDO 

COM PRESSÃO e o CORPO, como um todo, passa a ser o CONTÊINER desse 

sentimento. Vale salientar que o esquema ESCALA também se faz presente. Porém, 

como analisado por Kövecses (2005), nessa construção metafórica, a focalização é na 

pressão exercida pela RAIVA no corpo, que permite a mesma ultrapassar os limites do 

CONTÊINER, no caso, o corpo. 

A partir do x-esquema construído pelo refinamento da ação de algo que faz 

pressão, como ESCALA, podemos simular a ação, como se a raiva estivesse em uma 

gradação alta, ultrapassando os limites do corpo-recipiente, “À vista do embrulho da 

comida estourou-lhe a raiva”. Essa construção, como dito anteriormente, é reforçada 

pelas ações subsequentes da personagem, esmurrando a cabeça e chutando uma bacia. 

Esse CONTEÚDO COM PRESSÃO ultrapassa os limites do CORPO, uma 

vez que a relação entre ESCALA e RAIVA permite-nos não apenas dimensionar em 

gradação essa ESCALA, mas, também, como se essa gradação ultrapassasse o interior 

de algo, no caso, do CORPO como CONTÊINER. 

O esquema FORÇA auxilia na compreensão de que RAIVA, antagonista, 

exerce pressão no interior do CORPO, agonista, o que nos permite criar a imagem da 

raiva em expansão e que ultrapassa os limites do corpo CONTÊINER, “estourou-lhe a 
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raiva”. O esquema OCM nos permite compreender o TRAJETOR, RAIVA, em 

expansão no interior do CONTÊINER, ultrapassando os limites do CORPO. 

O esquema de EXISTÊNCIA permite-nos compreender a existência da 

RAIVA, porém, sem definir propriamente sua composição. Apenas a presença da 

ESCALA é reforçada na formação de RAIVA. 

A affordance permite-nos delimitar os espaços possíveis, construídos pelos 

limites do CORPO, que concentra a gradação de RAIVA. Desse modo, a percepção 

gestáltica é acionada para a compreensão de CORPO como recipiente de RAIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: mapeamento da metáfora RAIVA É CONTEÚDO COM PRESSÃO 

 

 

Os circuitos neurais responsáveis pela ativação do domínio-fonte recebem 

as informações por meio da relação entre o sentimento de RAIVA e o fato desse 

sentimento ser um elemento em ESCALA em expansão no CORPO. A ativação do 

domínio-alvo nos permite caracterizar essa relação de uma forma abstrata, exatamente 

como acaba sendo a nossa compreensão de RAIVA.  
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5.2 BC 5: O crime do Padre Amaro: RAIVA É CONTEÚDO ÁCIDO; BOCA É 

CONTÊINER 

 

 

BC 5 – O crime do Padre Amaro, p. 67 

RAIVA É CONTEÚDO ACIDO; BOCA É CONTÊINER 

O cônego pousou o jornal, e com a voz pachorrenta:  

- Você pensa que me dá isto cuidado? disse ele. Boa! Tenho que 

comer e que beber, graças a Deus! Deixar rosnar quem rosna!  

- Não, mano, interrompeu a irmã, mas a gente sempre tem o seu 

bocadinho de brio!  

- ora, mana! replicou o cônego Dias com um azedume de raiva 

concentrada. Ora, mana! ninguém lhe pede a sua opinião!  

 

Este BC retrata a personagem, o cônego Dias, conversando com a irmã, 

retratada como mana. Eles permanecem conversando até o momento em que o cônego 

diz a mana: “ninguém lhe pede a sua opinião”, sendo que a definição para o que ele 

sentia vem como “azedume de raiva concentrada”. Desse modo, o que fica latente é 

que a raiva passa a ser algo localizado no corpo e que possui um sabor ácido, 

“azedume”. Podemos inferir que a raiva se concentra na boca pelo fato de que o 

cônego replica a fala da irmã com “um azedume de raiva concentrada”. Nesse sentido, 

RAIVA passa a ser CONTEÚDO ÁCIDO, embora não fique claro que espécie de 

conteúdo é esse – se sólido líquido etc. – e a BOCA passa a ser o CONTÊINER do 

sentimento. 

A partir do refinamento do x-esquema, simulamos o padre externando a 

raiva por meio da sua fala “ninguém lhe pede a sua opinião”. Essa ação é construída 

conjuntamente a construção metafórica de RAIVA como sendo CONTEÚDO ÁCIDO 

que é concentrado e, por aparecer após o padre replicar o que a irmã disse, inferimos 

que seja concentrado na BOCA. Nesse sentido, podemos dizer que a BOCA passa a 

ser o CONTÊINER de RAIVA. 

O esquema FORÇA permite-nos criar a compreensão de que o domínio 

conceptual RAIVA está concentrado na BOCA, ou restrito aos limites da BOCA. O 

esquema CONTÊINER permite-nos compreender o movimento do TRAJETOR, 

RAIVA, que está concentrada na BOCA, ou seja, fica no interior do CONTÊINER. 

O esquema de EXISTÊNCIA permite-nos compreender que RAIVA 

permanece em um espaço delimitado. Essa compreensão complementa a relação 
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anterior do esquema CONTÊINER, pois temos os limites do CONTÊINER e temos 

também os limites do CONTEÚDO de RAIVA. 

A affordance de RAIVA, delimitada por um CONTEÚDO ÁCIDO, 

permite-nos apenas inferir que ela é algo contido no interior da BOCA, mesmo não 

sabendo qual a sua substância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 10: mapeamento da metáfora RAIVA É CONTEÚDO ÁCIDO NA BOCA 

 

Os circuitos neurais responsáveis pela ativação do domínio-fonte recebem 

as informações por meio da relação entre o sentimento de RAIVA e o fato desse 

sentimento ser um elemento ÁCIDO, embora não delimitado quanto a sua substância. 

Esse conteúdo permanece concentrado na BOCA, como dito anteriormente. 

A ativação do domínio-alvo nos permite caracterizar essa relação de uma 

forma abstrata, exatamente como acaba sendo a nossa compreensão de RAIVA, de um 

modo contextualizado. 
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5.2.1 BC 6: O crime do Padre Amaro: RAIVA É CONTEÚDO LIQUIDO e 

OLHOS SÃO CONTÊINERES 

 

 

BC 6 – O crime do Padre Amaro, p. 68 

RAIVA É CONTEÚDO LÍQUIDO; OLHOS SÃO 

CONTÊINERES 

O padre Amaro tinha os olhos enevoados de duas lágrimas de 

raiva: passou devagar o lenço pela testa, soprou, disse com os 

beiços a tremer:  

- Eu, colegas, nem sei o que hei-de dizer! Pelo Deus que me 

ouve, isto é a calúnia das calúnias (p. 68).  

 

Este BC envolve o Padre Amaro, conversando com algumas pessoas não 

identificadas. O Padre conversa, provavelmente com pessoas da igreja, uma vez que as 

chama de “colegas”. Ele reclama de possíveis “calúnias” que tem sofrido. O que nos 

chama a atenção na construção desse BC, é que o EC nos permite focalizar RAIVA 

como um choro, “O padre Amaro tinha os olhos enevoados de duas lágrimas de raiva”. 

Nesse sentido, RAIVA passa a ser CONTEÚDO LÍQUIDO, “duas lágrimas de raiva” 

e os OLHOS passam a ser o CONTÊINER. 

A partir do refinamento do x-esquema, simulamos a ação do padre chorar 

como sendo a manifestação de RAIVA. Isso acontece, pois inter-relacionamos o 

sentimento e a ação, permitindo-nos equacionar RAIVA como algo líquido – choro – e 

que pode sair pelos olhos, sendo os olhos o CONTÊINER de RAIVA, no caso, os 

olhos estão “enevoados por duas lágrimas”, o que nos permite construir a percepção de 

que as lágrimas podem “escorrer” pelo rosto do padre. 

O esquema FORÇA permite-nos criar a compreensão de que a RAIVA está 

próxima aos olhos, mas existe uma força causal, que é o sentimento RAIVA, e 

antagonista, que as possibilita sair dos OLHOS, que são o CONTÊINER, e agonista. 

Isso restringe o movimento de RAIVA para FORA, no caso, como se fossem 

“lágrimas escorrendo”. O esquema OCM permite-nos compreender o movimento do 

TRAJETOR, RAIVA, que sai do interior dos OLHOS para fora. 

O esquema de EXISTÊNCIA permite-nos compreender que RAIVA pode 

distanciar-se dos olhos, como se fosse um elemento líquido que “escorre”, no caso, 

“duas lágrimas”. 

A affordance de RAIVA, delimitada por um CONTEÚDO LÍQUIDO, 

permite-nos criar a percepção gestáltica de que ela pode escorrer dos olhos e por sair 
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“de dentro” dos olhos, construímos, por meio do esquema CONTÊINER, a noção de 

que os olhos são recipientes das lágrimas, e, portanto, de RAIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 11: mapeamento da metáfora RAIVA É CONTEÚDO LÍQUIDO NOS 

OLHOS 

 

Os circuitos neurais responsáveis pela ativação do domínio-fonte recebem 

as informações por meio da relação entre o sentimento de RAIVA e o fato desse 

sentimento ser um elemento LÍQUIDO que está “marejando” com “duas lágrimas” os 

olhos do padre. Essa relação cria a analogia entre RAIVA com CONTEÚDO 

LÍQUIDO e OLHOS com CONTÊINER. 

A ativação do domínio-alvo nos permite caracterizar essa relação de uma 

forma abstrata, exatamente como acaba sendo a nossa compreensão de RAIVA, de um 

modo contextualizado. 
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5.2.2 BC 7: O crime do Padre Amaro: RAIVA É CONTEÚDO EM ESCALA; 

CORPO É CONTÊINER 

 

BC 7 – O crime do Padre Amaro, p. 191 

RAIVA É CONTEÚDO EM ESCALA; CORPO É 

CONTÊINER 

a madrinha quis ajudá-la; mas deixou escorregar a tocha, 

alastrou de cera derretida o vestido duma senhora, uma vizinha 

dos Guedes, que ficou carregada de raiva (p. 191).  

 

Este BC se inicia com a personagem identificada como madrinha, que 

deixa cair uma tocha e esta alastra cera derretida em uma senhora, vizinha, dos Guedes, 

ficando “carregada de raiva”. Nesse sentido, mais uma vez, fica latente a percepção de 

que a personagem fica com muita raiva, sendo que essa percepção é reforçada pela 

relação de que RAIVA está em uma ESCALA que nos permite inferir que esse 

sentimento está contido em uma grande quantidade no corpo da mulher, no caso, o 

RECIPIENTE do sentimento.  

Por meio do x-esquema, somos capazes de refinar a ação de alguém ficar 

“carregada” de RAIVA. Conseguimos mensurar que existe uma grande quantidade do 

sentimento na personagem, como se ela sentisse aquilo em uma proporção quase 

incontrolável. 

O esquema FORÇA nos permite construir a relação entre força contrária e 

atração, uma vez que a personagem está “carregada de raiva” e essa RAIVA 

permanece concentrada, mas, em grande quantidade. 

O esquema CONTÊINER exerce papel fundamental nessa construção 

metafórica, uma vez que, por meio dele, construímos as relações associadas ao 

conceito de RAIVA como algo contido no interior do CONTÊINER, que é o corpo da 

personagem, bem como a concepção de que RAIVA é um conteúdo em ESCALA, ou 

seja, RAIVA se apresenta em uma grande quantidade. 

O esquema EXISTÊNCIA permite-nos delimitar o conteúdo de RAIVA 

dentro de um espaço delimitado, que é o CORPO, considerando a própria concepção 

de EXISTÊNCIA de RAIVA. 

Desse modo, a percepção de RAIVA não possui uma affordance definida. 

Porém, conseguimos imaginar que ela é um CONTEÚDO em grande quantidade, 

“carregada de raiva”. 
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Figura 12: mapeamento da metáfora RAIVA É CONTEÚDO EM ESCALA NO 

CORPO 

 

 

Os circuitos neurais responsáveis pela ativação do domínio-fonte recebem 

as informações por meio da relação entre o sentimento de RAIVA e o fato desse 

sentimento ser um elemento em ESCALA, contido em grande quantidade no CORPO, 

uma vez que a personagem estava “carregada” dele. 

A ativação do domínio-alvo nos permite caracterizar essa relação de uma 

forma abstrata, exatamente como acaba sendo a nossa compreensão de RAIVA, de um 

modo contextualizado. 
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5.3 BC 8: Escrava Isaura: RAIVA É CONTEÚDO LÍQUIDO; BOCA É 

CONTÊINER 

 
 

BC 8 – A Escrava Isaura, p. 14 

RAIVA É CONTEÚDO EM ESCALA; BOCA É CONTÊINER 

Decerto a rapariga lhe havia revelado alguma coisa, e isto o fazia 

espumar de despeito e raiva contra um e outra.  

 

Este BC envolve uma personagem que, ao pensar em algo sobre 

determinada mulher, “rapariga”, começa a sentir raiva e essa raiva começa a 

“espumar”, fato esse que nos permite inferir que RAIVA é um conteúdo LÍQUIDO. 

A personagem espumava “de despeito e raiva”. Na verdade, não existe uma 

clara menção ao fato de que RAIVA seja algo LÍQUIDO. Porém, por meio das pistas 

linguísticas podemos caracterizar a sua forma. O EC que envolve a construção 

metafórica aponta para a RAIVA como sendo CONTEÚDO LÍQUIDO, uma vez que o 

fato da raiva “espumar” permite-nos realizar essa analogia, e a BOCA passa a ser o 

CONTÊINER da raiva. Embora não fique explicitada essa relação, as pistas 

linguísticas nos permitem criar essa analogia, uma vez que “espumar” remete à BOCA.  

A partir do x-esquema construído pelo refinamento da ação de espumar, 

podemos simular a ação, como se a raiva estivesse saindo em forma de espuma, e, 

portanto, em forma líquida, permitindo-nos caracterizar RAIVA como um 

CONTEÚDO LÍQUIDO. Essa raiva se manifestava como o resultado do sentimento 

contra a tal “rapariga” e outra pessoa não descrita no BC. 

Esse CONTEÚDO LÍQUIDO passa a ter um recipiente, que é a BOCA. 

Portanto, a BOCA é o CONTÊINER e RAIVA, enquanto CONTEÚDO, encontra-se 

nesse recipiente. 

O esquema de FORÇA atua para a compreensão de que RAIVA está saindo 

pela BOCA, como força causal. Isso restringe o movimento de RAIVA para FORA do 

CONTÊINER. Essa analogia é construída por meio do x-esquema que surge através da 

ação de “espumar”, ou seja, se está espumando está formando um trajeto. O esquema 

OCM nos permite, portanto, compreender que o TRAJETOR, RAIVA, realiza um 

trajeto saindo do interior da BOCA. 

O esquema de EXISTÊNCIA permite-nos compreender que RAIVA pode 

distanciar-se da boca, como se fosse um elemento líquido que “escorre”, no caso, 

“espumar”. 
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A affordance permite-nos delimitar os espaços possíveis, construídos pelos 

limites da BOCA, que concentra a movimentação de RAIVA. Desse modo, a 

percepção gestáltica é acionada para a compreensão de boca como sendo um 

recipiente, como evidenciado no mapeamento abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13: mapeamento da metáfora RAIVA É CONTEÚDO LÍQUIDO NA 

BOCA 
 

 

Os circuitos neurais responsáveis pela ativação do domínio-fonte recebem 

as informações por meio da relação entre o sentimento de RAIVA e o fato desse 

sentimento ser um elemento LÍQUIDO contido na BOCA. A ativação do domínio-alvo 

nos permite caracterizar essa relação de uma forma abstrata, exatamente como acaba 

sendo a nossa compreensão de RAIVA.  
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5.3.1 BC 9: Escrava Isaura: RAIVA É CONTEÚDO NOCIVO; OLHOS SÃO 

CONTÊINERES 

 
 

BC 9 – A Escrava Isaura, p. 67 

RAIVA É CONTEÚDO NOCIVO; OLHOS SÃO 

CONTÊINERES 

 

— Que queres? a natureza assim me fez. Nos primeiros 

momentos a vergonha e mesmo uma espécie de raiva me 

cegaram. Que triste e pungente decepção!  

 

Neste BC, o EC é construído apenas em cima de uma personagem, que 

dialoga consigo. Ao falar sobre uma decepção, a personagem enfatiza o fato de que 

uma “espécie de raiva” a havia cegado, trazendo grande decepção para a mesma. 

Nesse sentido, podemos inferir que RAIVA passou a ser um CONTEÚDO NOCIVO, 

pois, através dessa RAIVA, a personagem teve sua razão abalada e é a partir dessa 

experiência física que se constrói a metaforização de RAIVA. O CONTEÚDO de que 

é composto o domínio conceptual RAIVA não fica explicitado no BC em tela. Além 

disso, pelo fato de RAIVA cegar, podemos inferir que ela está localizada nos OLHOS 

que passam a ser o CONTÊINER do sentimento. 

O x-esquema construído através da ação de que RAIVA acabou por 

“cegar” a personagem é construída e nos permite relacioná-la a algo NOCIVO, 

causando decepção na personagem. 

O esquema FORÇA auxilia na compreensão de que RAIVA se manifesta 

como algo prejudicial ao organismo, portanto, causando uma força contrária, 

principalmente, ao seu CONTÊINER, portanto, em seu interior.  

O esquema EXSTÊNCIA nos permite entender RAIVA passando por um 

processo, uma vez que ela é um CONTEÚDO NOCIVO que passou a cegar a 

personagem. 

A affordance de RAIVA, delimitada por um CONTEÚDO NOCIVO, 

permite-nos criar a percepção gestáltica de que ela faz mal ao personagem, porém, não 

temos uma substância, ou CONTEÚDO, definido para esse sentimento.  
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Figura 14: mapeamento da metáfora RAIVA É CONTEÚDO NOCIVO NOS 

OLHOS 

 

Os circuitos neurais responsáveis pela ativação do domínio-fonte recebem 

as informações por meio da relação entre o sentimento de RAIVA e o fato desse 

sentimento ser um elemento NOCIVO. Desse modo, os olhos comportam RAIVA, 

sendo seu CONTÊINER. 

A ativação do domínio-alvo nos permite caracterizar essa relação de uma 

forma abstrata, exatamente como acaba sendo a nossa compreensão de RAIVA, ou 

seja, como algo que pode “cegar” alguém. 
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5.3.2 BC 10: Escrava Isaura: RAIVA É CONTEÚDO QUE ESQUENTA; 

CORPO É CONTÊINER 

 
 

BC 10 – A Escrava Isaura, p. 81 

RAIVA É CONTEÚDO QUE ESQUENTA; CORPO É 

CONTÊINER 
Vinha Leôncio ardendo em fúrias de raiva e de ciúme, e 

prevalecendo-se de sua vantajosa posição, aproveitou a ocasião 

para vingar-se de seu rival, não com a nobreza de cavalheiro, 

mas procurando humilhá-lo à força de impropérios. 

 

Nesse BC, Leôncio encontra-se com muita raiva, “ardendo em fúrias de 

raiva e de ciúme”. Essa raiva foi decorrente de algum ato de “seu rival”, mas, 

utilizando-se da “nobreza de cavalheiro”, Leôncio procura humilhar seu inimigo. 

Desse modo, o EC nos permite focalizar RAIVA como algo que ESQUENTA, 

“ardendo em fúrias”. Tal raiva não está concentrada em algum lugar específico do 

corpo, mas encontra-se no CORPO como um todo, uma vez que Leôncio está 

“ardendo em fúrias de raiva e de ciúme”. Desse modo, o CORPO É CONTÊINER. 

O x-esquema de “arder” nos auxilia na metaforização da experiência 

corpórea, uma vez que relacionamos RAIVA a CONTEÚDO QUE QUEIMA. A partir 

dessa relação, podemos criar a imagem de que Leôncio esteja com seu corpo 

esquentando de tanta raiva. Expressões como “fulano está ardendo em febre” também 

partiriam dessa mesma construção metafórica. 

O esquema FORÇA auxilia na compreensão de que RAIVA se manifesta 

de um modo que esquenta o CORPO que, no caso, é o CONTÊINER de RAIVA. O 

esquema ESCALA nos permite entender uma gradação de RAIVA no CORPO, pois 

“arder” em raiva significa “esquentar” de raiva, o que mensuraria uma gradação de 

aumento desse sentimento no organismo. 

O esquema EXSTÊNCIA nos permite entender RAIVA como um processo. 

O fato de Leôncio “arder” de raiva, permite-nos criar uma imagem de que essa 

ardência esteja esquentando o CORPO de Leôncio e, portanto, nos dando até mesmo a 

sensação de que pode entrar em ebulição a qualquer momento, como uma chaleira de 

água quente. A imagem que é inferida, portanto, é de um corpo esquentando. 

A affordance de RAIVA, delimitada por um CONTEÚDO QUE 

ESQUENTA, permite-nos criar a percepção gestáltica de que ela pode ultrapassar o 

CONTÊINER, como algo que esteja esquentando o CORPO. 
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Figura 15: mapeamento da metáfora RAIVA É CONTEÚDO QUE QUEIMA 

NO CORPO 

 

Os circuitos neurais responsáveis pela ativação do domínio-fonte recebem 

as informações por meio da relação entre o sentimento de RAIVA e o fato desse 

sentimento ser um elemento que ESQUENTA. Desse modo, o CORPO-CONTÊINER 

comporta RAIVA e, ao mesmo tempo, criamos a conceptualização de que esse corpo 

“arde” de raiva, ou “esquenta” de raiva.  

A ativação do domínio-alvo nos permite caracterizar essa relação de uma 

forma abstrata, exatamente como acaba sendo a nossa compreensão de RAIVA, ou 

seja, como algo que faz o corpo “esquentar”, “aquecer” etc. 
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5.4 BC 11: Memórias de um Sargento de Milícias: RAIVA É CONTEÚDO COM 

PRESSÃO; CORPO É CONTÊINER 

 

 

BC 11 – Memórias de um Sargento de Milícias, p. 31 

RAIVA É CONTEÚDO COM PRESSÃO; CORPO É 

CONTÊINER 

Já se vê pois que ele devia  amar o seu sermão tanto que quase 

rebentou de raiva em um ano em que por doente o não pôde 

pregar.  

 

Este BC envolve apenas um personagem, que desenvolve a raiva por meio 

do esquema ESCALA, “quase rebentou de raiva”. Nesse BC, a raiva também aparece 

em expansão, porém, ela ultrapassa os limites por meio da ação de “rebentar”, ou 

explodir. 

A partir dessa relação, podemos dizer que o Enquadre Cognitivo (EC), que 

envolve a construção metafórica, aponta para RAIVA como sendo CONTEÚDO 

COM PRESSÃO e o CORPO, como um todo, passa a ser o CONTÊINER desse 

sentimento. O esquema ESCALA nos permite compreender que RAIVA passa por 

uma gradação no interior do CONTÊINER, ou corpo da personagem, e essa gradação 

aumenta tanto que quase “rebenta”, ou seja, quase ultrapassa os limites do 

CONTÊINER. 

A partir do x-esquema construído pelo refinamento da ação de algo que faz 

pressão, como ESCALA, podemos simular a ação, como se a raiva estivesse em uma 

gradação alta, ultrapassando os limites do corpo-recipiente, “tanto que quase rebentou 

de raiva”. Essa construção permite-nos inferir que RAIVA, enquanto CONTEÚDO 

COM PRESSÃO, aumentou bastante, porém, não chegou a ultrapassar os limites do 

CONTÊINER, chegado em uma situação bem próxima de ir além. 

O esquema FORÇA auxilia na compreensão de que RAIVA exerce 

pressão no interior do CORPO da personagem, o que nos permite criar a imagem da 

raiva em expansão, mas que não ultrapassa os limites do CONTÊINER. O esquema 

OCM nos permite compreender o TRAJETOR, RAIVA, em expansão no interior do 

CONTÊINER, sem que transborde para fora do recipiente. 

O esquema de EXISTÊNCIA permite-nos compreender a existência da 

RAIVA, porém, sem definir propriamente sua composição. Apenas a presença da 

ESCALA é reforçada na formação de RAIVA. 
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A affordance permite-nos delimitar os espaços possíveis, construídos pelos 

limites do CORPO, que concentra a gradação de RAIVA. Desse modo, a percepção 

gestáltica é acionada para a compreensão de CORPO como recipiente de RAIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: mapeamento da metáfora RAIVA É CONTEÚDO COM PRESSÃO NO 

CORPO 
 

 

Os circuitos neurais responsáveis pela ativação do domínio-fonte recebem 

as informações por meio da relação entre o sentimento de RAIVA e o fato desse 

sentimento ser um elemento em ESCALA em expansão no CORPO. A ativação do 

domínio-alvo nos permite caracterizar essa relação de uma forma abstrata, exatamente 

como acaba sendo a nossa compreensão de RAIVA.  
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5.4.1 BC 12: Memórias de um Sargento de Milícias: RAIVA É CONTEÚDO 

QUE ESQUENTA; CORPO É CONTÊINER 

 

 

BC 12 – Memórias de um Sargento de Milícias, p. 53 

RAIVA É CONTEÚDO QUE ESQUENTA; CORPO É 

CONTÊINER 

Enquanto a comadre dispunha seu plano de ataque contra José 

Manuel, Leonardo ardia em raiva e em ciúme e nada havia que o 

consolasse em seu desespero, nem mesmo as promessas de bom 

resultado que lhe faziam o padrinho e a madrinha.  

 

 

Nesse BC, Leonardo encontra-se com muita raiva, “ardia em raiva”. Essa 

raiva foi decorrente de “ciúme”, como podemos descrever no BC. Desse modo, o EC 

nos permite focalizar RAIVA como algo que ESQUENTA, “ardia em raiva”. Tal raiva 

não está concentrada em algum lugar específico do corpo, como nos BCs anteriores, 

mas encontra-se no CORPO como um todo. Desse modo, o CORPO É CONTÊINER. 

O x-esquema de “arder” nos auxilia na metaforização da experiência 

corpórea, uma vez que relacionamos RAIVA a CONTEÚDO QUE ESQUENTA. A 

partir dessa relação, podemos criar a imagem de que Leonardo está com o corpo 

“ardendo em raiva”. Nesse sentido, o esquema ESCALA nos permite inferir que essa 

“ardência” da raiva significa “muita raiva” concentrada no corpo, portanto, 

aumentando. 

O esquema FORÇA auxilia na compreensão de que RAIVA está sendo 

expelida, pois o fato de “arder” desse sentimento nos permite criar a imagem de que 

ela está em direção ao exterior do CONTÊINER.  

O esquema EXISTÊNCIA nos permite entender RAIVA como um 

processo. O fato de Leôncio “arder” de raiva, permite-nos criar uma imagem de que 

essa ardência esteja esquentando o CORPO do Leonardo, mas, não fica clara qual a 

substância que compõe o sentimento. 

A affordance de RAIVA, delimitada por um CONTEÚDO QUE 

ESQUENTA, permite-nos criar a percepção gestáltica de que ela pode ultrapassar o 

CONTÊINER, como algo que esteja esquentando o CORPO. 
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Figura 17: mapeamento da metáfora RAIVA É CONTEÚDO QUE QUEIMA 

NO CORPO 
 

Os circuitos neurais responsáveis pela ativação do domínio-fonte recebem 

as informações por meio da relação entre o sentimento de RAIVA e o fato desse 

sentimento ser um elemento que ESQUENTA. Desse modo, o CORPO-CONTÊINER 

comporta RAIVA e, ao mesmo tempo, criamos a conceptualização de que esse corpo 

“arde” de raiva, ou “esquenta” de raiva.  

A ativação do domínio-alvo nos permite caracterizar essa relação de uma 

forma abstrata, exatamente como acaba sendo a nossa compreensão de RAIVA, ou 

seja, como algo que faz o corpo “esquentar”. 
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5.4.2 BC 13: Memórias de um Sargento de Milícias: RAIVA É CONTEÚDO EM 

ESCALA; ALMA É CONTÊINER 

 

BC 13 – Memórias de um Sargento de Milícias, p. 60 

RAIVA É CONTEÚDO EM ESCALA; ALMA É CONTÊINER 

A soma total destas adições era uma raiva que lhe crescia 

n’alma, aumentando todos os dias de intensidade contra José 

Manuel, a quem em seus cálculos atribuía todo o seu atraso (p. 

60).  

 

O BC sugere alguém que teve vários dissabores e, por isso, teve RAIVA 

crescente em si, contra José Manuel. Tal raiva “crescia n’alma”. Isso significa que a 

ALMA, no caso, algo interno ao corpo da pessoa, seria o CONTÊINER de RAIVA. 

Essa raiva aumenta, portanto, existe uma ESCALA de gradação para essa raiva. 

O x-esquema de “crescer” nos auxilia na metaforização da experiência 

corpórea, uma vez que relacionamos RAIVA a CONTEÚDO EM ESCALA, no caso, 

a raiva está “aumentando”. A partir dessa relação, podemos criar a imagem de que a 

raiva na pessoa que a nutria contra José Manuel estava aumentando em sua alma que, 

por sua vez, é o CONTÊINER. 

O esquema FORÇA auxilia na compreensão de que RAIVA, antagonista, 

exerce pressão no interior da ALMA, agonista, o que nos permite criar a imagem da 

raiva em expansão, mas, em bloqueio, ou seja, restrita ao interior do CONTÊINER. O 

esquema OCM nos permite compreender o TRAJETOR, RAIVA, não realizando o 

TRAJETO e, portanto, permanecendo no interior do recipiente. 

O esquema EXSTÊNCIA nos permite entender a RAIVA em um espaço 

delimitado, mas em expansão.  

A affordance de RAIVA, delimitada por um CONTEÚDO EM ESCALA, 

permite-nos criar a percepção gestáltica de que ela pode aumentar no interior do 

CONTÊINER. A RAIVA, no BC, não possui um CONTEÚDO definido, embora 

saibamos que é um conteúdo que aumenta. 
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Figura 18: mapeamento da metáfora RAIVA É CONTEÚDO QUE CRESCE 

NA ALMA 

 
 

Os circuitos neurais responsáveis pela ativação do domínio-fonte recebem 

as informações por meio da relação entre o sentimento de RAIVA e o fato desse 

sentimento ser um elemento  que pode CRESCER. A ALMA, algo que estaria no 

interior do CORPO, seria o CONTÊINER de RAIVA, e essa raiva está crescendo em 

seu interior.  

A ativação do domínio-alvo nos permite caracterizar essa relação de uma 

forma abstrata, exatamente como acaba sendo a nossa compreensão de RAIVA, ou 

seja, como algo crescente na alma. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Podemos afirmar com esta pesquisa que o modo como nossa emoção é 

expressa depende muito do modo como, cognitivamente, organizamos as nossas 

experiências. Nossas emoções, como a raiva, objeto de nossa análise, são fruto do que 

queremos externar acerca do que estamos sentindo. Ao focalizarmos a raiva, pudemos 

evidenciar diversas metáforas que se relacionam a ela. As construções metafóricas 

retiradas de Blocos Construcionais escritos em língua portuguesa foram significativas 

para chegarmos a, pelo menos, três grandes conclusões, baseadas em nossos objetivos 

com esta pesquisa. 

A primeira delas é a de que, em todas as metáforas analisadas, o CORPO, 

ou alguma parte dele, é CONTÊINER da RAIVA. A escolha pela raiva foi motivada a 

partir de estudos prévios realizados por Lakoff e Kövecses (1987), Kövecses (2004, 

2005), dentre outros sobre as emoções. A raiva, nesses trabalhos, é analisada, grosso 

modo, como algo em ebulição, prestes a explodir, sair do corpo. Como argumentam os 

linguistas, as metáforas variam de acordo com cada cultura, o que significa uma 

focalização distinta do que vai ser relacionado em cada contexto. Essa relação não é 

aleatória, mas tem muito a ver com o modo como cada cultura entende determinados 

conceitos.  

Como vimos anteriormente, algumas culturas, como zulu, relacionam 

RAIVA ao CORAÇÃO, por meio da relação RAIVA ESTÁ NO CORAÇÃO. Já em 

diversas culturas ocidentais, o CORAÇÃO, geralmente, é relacionado ao AMOR, por 

meio da relação AMOR ESTÁ NO CORAÇÃO. Isso aproxima mais os resultados de 

nossa realidade cultural, mostrando que os resultados são, de um modo geral, muito 

parecidos, porém, que dependem de uma coerência cultural para serem compreendidos. 

A segunda conclusão a que podemos chegar é a de que o modo como nos 

relacionamos com o entorno físico é decisivo para o modo como expressamos os 

sentimentos. Assim como em diversos processamentos cognitivos, relacionar de um 

modo experiencial as emoções é fundamental. Vejamos o quadro abaixo com os 

Blocos Construcionais analisados e as suas respectivas metáforas: 
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Quadro 5: metáforas analisadas 

OBRA METÁFORA 

BC 2 – O cortiço RAIVA É CONTEÚDO EM ESCALA NO 

CORPO 

BC 3 – O cortiço RAIVA É CONTEÚDO LÍQUIDO NA 

BOCA 

BC 4 – O cortiço RAIVA É CONTEÚDO COM PRESSÃO NO 

CORPO 

BC 5 – O crime do Padre Amaro RAIVA É CONTEÚDO AMARGO NA 

BOCA 

BC 6 – O crime do Padre Amaro RAIVA É CONTEÚDO LÍQUIDO NOS 

OLHOS 

BC 7 – O crime do Padre Amaro RAIVA É CONTEÚDO EM ESCALA NO 

CORPO 

BC 8 – A escrava Isaura RAIVA É CONTEÚDO LÍQUIDO NA 

BOCA 

BC 9 – A escrava Isaura RAIVA É CONTEÚDO NOCIVO NOS 

OLHOS 

BC 10 – A escrava Isaura RAIVA É CONTEÚDO QUE ESQUENTA 

NO CORPO 

BC 11 – Memórias de um sargento 

de milícias 

RAIVA É CONTEÚDO COM PRESSÃO NO 

CORPO 

BC 12 – Memórias de um sargento 

de milícias 

RAIVA É CONTEÚDO QUE ESQUENTA 

NO CORPO 

BC 13 – Memórias de um sargento 

de milícias 

RAIVA É CONTEÚDO EM ESCALA NA 

ALMA 

 

A partir da análise dessas metáforas de RAIVA, podemos, ainda, dividir as 

análises em subgrupos. Todas as manifestações do sentimento envolveram três 

recipientes específicos: CORPO, OLHOS e BOCA. A subdivisão dessas metáforas 

ficaria assim: 

Quadro 6: subdivisão das metáforas analisadas 

SUBGRUPO 1: CORPO É 

CONTÊINER 

SUBGRUPO 2: OLHOS SÃO 

CONTÊINERES 

SUBGRUPO 3: BOCA É 

CONTÊINER 

BC 2 – O cortiço: RAIVA É 
CONTEÚDO EM ESCALA 
NO CORPO 

BC 6 – O crime do Padre 
Amaro: RAIVA É 
CONTEÚDO LÍQUIDO NOS 
OLHOS 

BC 3 – O cortiço: RAIVA É 
CONTEÚDO LÍQUIDO NA 
BOCA 

BC 4 – O cortiço: RAIVA É 
CONTEÚDO COM 
PRESSÃO NO CORPO 

BC 9 – A escrava Isaura: 
RAIVA É CONTEÚDO 
NOCIVO NOS OLHOS 

BC 5 – O crime do Padre 
Amaro: RAIVA É 
CONTEÚDO AMARGO NA 
BOCA 

BC 7 – O crime do Padre 
Amaro: RAIVA É 

 BC 8: A escrava Isaura: 
RAIVA É CONTEÚDO 
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CONTEÚDO EM ESCALA 
NO CORPO 

LÍQUIDO NA BOCA 

BC 10: A escrava Isaura: 
RAIVA É CONTEÚDO QUE 
ESQUENTA NO CORPO 

  

RAIVA É CONTEÚDO COM 
PRESSÃO NO CORPO 

  

RAIVA É CONTEÚDO QUE 
ESQUENTA NO CORPO 

  

RAIVA É CONTEÚDO EM 
ESCALA NA ALMA 

  

 

Essa subdivisão do CONTÊINER da RAIVA nos permite chegar a novas 

conclusões: 

A delimitação do CONTÊINER parte da especificação do refinamento 

dado ao sentimento: todas as construções metafóricas de RAIVA tem o CORPO como 

recipiente. Em algumas delas, a localização desse sentimento se dá de um modo mais 

refinado, como se houvesse um CONTÊINER dentro de outro CONTÊINER, ou, 

apenas, a definição do CONTÊINER sem especificação da localização exata do 

domínio RAIVA. 

No subgrupo 1, temos o CORPO como CONTÊINER, de um modo mais 

geral. Desse modo, as manifestações de RAIVA no interior do CORPO seguem uma 

padronização. Em nenhuma delas temos exatamente como se constitui a composição 

física desse sentimento, porém, podemos depreender que o foco maior acontece com a 

quantificação do CONTEÚDO.  

Embora tenhamos denominações diferentes para a construção da metáfora 

cognitiva, como, por exemplo, RAIVA É CONTEÚDO EM ESCALA, RAIVA É 

CONTEÚDO COM PRESSÃO, a focalização maior recai na quantidade de RAIVA 

atribuída no CORPO como um todo. Vejamos as ocorrências das metáforas do 

subgrupo 1:  

BC 2 – O cortiço: “[...] quando a raiva era grande [...]. 

BC 4 – O cortiço: “estourou-lhe a raiva”. 

BC 7 – O crime do Padre Amaro: “ficou carregada de raiva”. 

BC 10 – A escrava Isaura: “ardendo em fúrias de raiva”. 

BC 11 – Memórias de um Sargento de Milícias: “quase rebentou de raiva”. 

BC 12 – Memórias de um Sargento de Milícias: “ardia em raiva”. 
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BC 13 – Memórias de um Sargento de Milícias: “uma raiva que lhe crescia 

n`alma”. 

Em alguns dos sete casos descritos, como em “quando a raiva era grande”, 

percebemos a relação de ESCALA, no caso, na focalização do aumento dessa 

quantificação. Em casos como “ardia de raiva” também podemos observar a 

quantificação de RAIVA, uma vez que esse “arder” ativa as experiências relacionadas 

a “esquentar”, ou seja, quanto mais quente, maior a quantidade.  

Em casos como “estourou-lhe a raiva”, ou “quase rebentou de raiva”, 

temos a metáfora que Kövecses (2005) analisou, PESSOA COM RAIVA É 

CONTÊINER COM PRESSÃO. A ESCALA também nos permite organizar essa 

construção, porém, trata-se de uma gradação que pode, ou não, ultrapassar os limites 

do CONTÊINER. Nesse sentido, para efeito de uma compreensão mais adequada, a 

definição da metáfora cognitiva é diferenciada por nós, porém, o que realmente está 

alicerçando a construção é a gradação que sofre o CONTEÚDO RAIVA. 

No subgrupo 2, temos o CORPO como CONTÊINER, de um modo mais 

geral, porém, temos um recipiente específico, que funciona como CONTÊINER de 

RAIVA que são OLHOS. Diferente do subgrupo 1, a composição física de RAIVA 

tem um maior refinamento, o que qualifica esse tipo de expressão de sentimento. 

  

BC 6 – O crime do Padre Amaro: “olhos enevoados de duas lágrimas de 

raiva”. 

BC 9 – A Escrava Isaura: “a vergonha e uma espécie de raiva me 

cegaram”. 

Em ambos os casos, a relação entre o sentimento e o recipiente se dá de 

uma forma mais refinada. No BC 6, a relação é feita entre o tipo de CONTEÚDO da 

RAIVA e o motivo da escolha do CONTÊINER ser OLHOS. O fato dos olhos estarem 

enevoados de duas lágrimas de raiva justifica a escolha para a construção metafórica 

especificar o recipiente, bem como o tipo de CONTEÚDO que constitui RAIVA, que 

é CONTEÚDO LÍQUIDO.  

No BC 9, temos os OLHOS como recipiente pelo fato de RAIVA causar 

uma espécie de “cegueira”. Obviamente, a construção é metafórica, porém, como 

vimos no processo de construção metafórica, os domínios-fonte surgem da experiência 

física propriamente dita, e os domínios-alvo seriam o resultado das abstrações a eles 
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atribuídas. A relação significa FICAR CEGO É NÃO COMPREENDER. Nesse 

sentido, a escolha pelo recipiente fica mais uma vez compreendida. 

No subgrupo 3, assim como no subgrupo 2, temos o CORPO como 

CONTÊINER, de um modo mais geral, porém, temos um recipiente específico, que 

funciona como CONTÊINER de RAIVA que é BOCA. Diferente do subgrupo 1, a 

composição física de RAIVA tem um maior refinamento, o que qualifica esse tipo de 

expressão de sentimento.  

BC 3 – O cortiço: “espumando de raiva e quase sem fôlego para falar”. 

BC 5 – O crime do Padre Amaro: “replicou com um azedume de raiva 

concentrada”. 

BC 8 – A escrava Isaura: “espumar de despeito e raiva”. 

Nos três casos, como no subgrupo 2, a relação entre o sentimento e o 

recipiente do mesmo se dá de uma forma mais refinada. Nos dois primeiros casos, a 

construção metafórica está associada a algo relacionado ao falar, “replicou” e “quase 

sem fôlego”.  Isso justifica a construção metafórica por determinado CONTÊINER 

específico no CORPO. O modo como a manifestação de RAIVA acontece, deriva 

dessa escolha entre CONTEÚDO e CONTÊINER.  

NO BC 5, o “azedume de raiva concentrada” permite o refinamento do 

paladar associado a RAIVA. No BC 3 e no BC 8, RAIVA aparece como “espumando”. 

Ao fato de espumar, é atribuído o CONTEÚDO LÍQUIDO. No BC 8,  a localização do 

CONTÊINER de RAIVA não é explicitada como sendo BOCA, porém, o fato de 

“espumar” permite essa inferência, através das pistas linguísticas que acionamos e 

relacionamos aos atributos dos domínios conceptuais.  

Portanto, as divisões dos subgrupos obedeceram ao tipo de CONTÊINER 

que comporta RAIVA. Quando se trata apenas de CORPO, de um modo geral, não 

existe especificação do local em que RAIVA se encontra. Porém, quando a 

especificidade foi BOCA ou OLHOS, a delimitação ocorreu para que houvesse uma 

demarcação do CONTEÚDO RAIVA e sua localização. Desse modo, atribuições 

como “lágrimas” e “cegar” podem ser relacionados ao portal OLHO e “espumar” e 

“azedume” podem ser relacionados ao portal BOCA, ou, ainda, ao portal NARIZ, uma 

vez que o azedume pode também ser associado ao olfato. A escolha não é aleatória e 

atende a uma demanda cognitiva para a construção da linguagem. Nesses casos, a 

CABEÇA passa a ser CONTÊINER de RAIVA e os órgãos são os portais por onde o 

sentimento se concentra. Essa tendência a concentrar RAIVA na CABEÇA parece ser 
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uma tendência da nossa cultura, diferente das culturas zulu e oriental, por exemplo. 

Com isso, nossa análise reforça as diferenças culturais a partir das construções 

metafóricas analisadas em corpus da literatura nacional. As metáforas, portanto, dizem 

muito a respeito das práticas culturais e do modo como se organizam essas práticas. 

Podemos dizer que em todas as metáforas analisadas, RAIVA tem sua 

construção a partir das experiências sensório-motoras e culturais, ou seja, a partir da 

relação entre esquemas e frames. Em algumas metáforas, podemos explicitar que tipo 

de CONTEÚDO ela é, em outras, simplesmente saber que ela é um CONTEÚDO. A 

sua forma também pode variar, de acordo com a intencionalidade, ou seja, de acordo 

com o modo como se quer expressar RAIVA. Tudo isso é possível pelo modo como 

interagimos conceptualmente com o nosso entorno. 

A terceira conclusão diz respeito ao desafio proposto por Lakoff (2008) 

sobre as análises linguísticas. Com todas as descobertas advindas das ciências 

cognitivas, os estudos da metáfora, consequentemente, as explicações para o modo 

como as metáforas são construídas, necessitam de um maior refinamento. Nossa 

análise se preocupou em explicar a metáfora sendo construída como um fenômeno 

localizado cognitiva, neural, corporal e culturalmente. 

O grande desafio, portanto, recai na formalização de análise apontada por 

Lakoff (2008), que nos sugere um refinamento do modo como compreendemos a 

metáfora, considerando os avanços das ciências cognitivas atuais que apontam para a 

base corpórea de nossa linguagem. Em outras palavras, o desafio ainda é o de explicar 

a metáfora sendo construída como um fenômeno localizado cognitiva, neural, corporal 

e culturalmente. Considerando isso, nossa análise buscou inovar no método de análise 

com relação à investigação do fenômeno metafórico.  

A análise, inicialmente, é feita a partir da delimitação do BC, que, em 

nosso caso, parte da focalização de RAIVA. Após esse momento, analisamos: 

-  Enquadre Cognitivos: junção entre esquemas e frames; 

- A construção da metáfora: como RAIVA É CONTEÚDO COM 

PRESSÃO, por exemplo; 

- As percepções individuais e compartilhas: resultantes da inserção das 

pessoas em culturas específicas e que, ao mesmo tempo, pode ser reconduzida a partir 

das experiências individuais; 

- O x-esquema: esquema de ação, que evidencia linguisticamente a 

percepção do movimento ao qual determinado frame está inserido; 
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- A simulação mental: resultante da construção de sentido que vai nos 

permitir “enquadrar” todas as questões envolvendo o BC; 

- A affordance: as limitações dos objetos, lugares etc. que nos permite 

delimitar as potencialidades possíveis de serem realizadas em cada contexto; 

- A gestalt: ponto-de-vista específico de cada um para o qual determinada 

coisa, situação etc. será focalizada; 

- Os atributos: cada domínio conceptual e esquema imagético possuem 

atributos que delimitam suas possibilidades de interação; 

- Os circuitos neurais: são acionados determinados circuitos neurais, 

dependendo de qual metáfora será construída, como, por exemplo, em RAIVA É 

CONTEÚDO QUE CRESCE NA ALMA, os circuitos neurais responsáveis pela 

ativação do domínio-fonte recebem as informações por meio da relação entre o 

sentimento RAIVA e o fato desse sentimento ser um elemento que pode CRESCER.  

A ativação do domínio-alvo nos permite caracterizar essa relação de uma 

forma abstrata, exatamente como acaba sendo a nossa compreensão de RAIVA, ou 

seja, como algo crescente na alma. 

Como dissemos anteriormente, os limites da pesquisa objetivaram apenas 

focalizar o domínio RAIVA e trazer um panorama geral de como ele pode ser 

entendido em língua portuguesa. Outras questões também podem ser pensadas para 

pesquisas futuras: 

- A realização desse estudo considerando obras em língua portuguesa e em 

outra língua (estudo comparatista); 

- Aplicação de testes que podem corroborar essa proposta teórica (uso de 

sketching, desenho a partir de determinado comando, por exemplo); 

- Utilização de aparelhos que possam auxiliar no refinamento da análise 

(como, por exemplo, o eye tracking
28

); 

- Um maior refinamento na análise metafórica, considerando outras 

emoções como, FELICIDADE, AMOR, CIÚME etc. 

Tais propostas de pesquisa podem ser apresentadas a partir de 

desdobramentos dos resultados aqui desenhados, considerando, portanto, avanços em 

                                                
28 eye tracking é um processo que reconhece os movimentos dos olhos dos usuários e mede, na tela 
de um computador, os pontos onde o olhar se fixa por mais tempo. Esta técnica é útil para se perceber 
quais elementos de uma página exercem maior atração visual, quais elementos o usuário passa mais 
tempo observando e quais podem passar desapercebidos. Retirado de 
http://www.mercedessanchez.com.br/pt-br/eye-tracking.asp . Última visita em 12/06/2013, às 12:04.  

http://www.mercedessanchez.com.br/pt-br/eye-tracking.asp
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pontos que constituem um quadro atual de uma análise introspectiva e que podem criar 

uma agenda investigativa com maior alcance transdisciplinar, considerando 

metodologias de áreas como as neurociências, a psicologia e demais campos de 

estudos cognitivos. Eis, portanto, nossos próximos passos. 
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