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RESUMO 

  

Este trabalho fundamenta-se nos princípios teóricos da Linguística Cognitiva e tem como 

objetivo principal investigar como ocorrem os processos de conceptualização a partir das 

leituras de charges relacionadas à Copa do Mundo de Futebol 2014. Partindo da hipótese 

de que conceptualizar consiste em um processo mental que possibilita ordenar e dar 

sentido ao mundo por meio das experiências perceptuais e sociais de cada ser num 

determinado ambiente, faz-se necessário recorrer às noções de categorização (LAKOFF; 

JOHNSON, 1999), Modelos Cognitivos Idealizados – esquemas de imagem (JOHNSON, 

1987; LAKOFF, 1987), modelos proposicionais (LAKOFF, 1987) e modelos metonímicos 

e metafóricos (LAKOFF; JOHNSON, 1980; LAKOFF, 1987; FELTES, 2007) – e 

inferências (LAKOFF, 1993). Para a realização deste estudo, o corpus selecionado é 

composto por 15 (quinze) textos elaborados por alunos da 2ª série do Ensino Médio 

noturno de uma escola da rede pública estadual, situada em Natal/RN. Tendo em vista o 

referencial teórico e a natureza dos dados, adota-se a metodologia qualitativa (CASSEL; 

SYMON, 1994; GOLDENBERG, 1999) apoiada no paradigma da introspecção (TALMY, 

2005), que parte das percepções individuais do pesquisador diante de um objeto a ser 

estudado. A partir da análise, atesta-se que a interação entre os elementos verbais e visuais 

dispostos nas charges atuam como guias de sentido e envolvem diversas percepções 

ancoradas nos saberes individuais e partilhados entre os alunos. Verifica-se ainda nas 

produções textuais que alguns alunos ultrapassam o entendimento das pistas fornecidas 

pelos textos multimodais, evidenciando a importância dos Modelos Cognitivos Idealizados 

(LAKOFF, 1987) na fundamentação desta pesquisa. Dessa maneira, ratifica-se o 

pressuposto cognitivista de que a conceptualização e, consequentemente, a construção de 

inferências são atividades cognitivas complexas que envolvem experiências corpóreas e 

sociais. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Linguística Cognitiva. Leitura de charges. Conceptualização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study is based on the theoretical principles of Cognitive Linguistics and aims to 

investigate how conceptualization processes take place as students read cartoons related to 

the 2014 Football World Cup. Assuming that conceptualizing consist of mental processe 

that allow the organization and understanding of the world through each subject’s 

perceptual and social experiences in a particular environment, it is necessary to resort to  

categorization notions (LAKOFF; JOHNSON, 1999), Idealized Cognitive Models - 

imagetic schemes (JOHNSON, 1987; LAKOFF, 1987), propositional models (LAKOFF, 

1987) and metonymic and metaphoric models (LAKOFF; JOHNSON, 1980; LAKOFF, 

1987; FELTES, 2007) - and inferences (LAKOFF, 1993). For this study, the selected 

corpus is composed of fifteen (15) texts produced by 2nd grade students attending a night 

class in a public high school, located in Natal / RN. Given the theoretical framework and 

the nature of the data, a qualitative methodology is adopted (CASSEL; SYMON, 1994; 

GOLDENBERG, 1999) supported by introspection analysis (TALMY, 2005), departing 

from the researcher’s  individual perceptions about an object to be studied. Based on the 

analysis, we verify that the interaction between verbal and visual elements arranged in 

cartoons act as guides in meaning making and involve different perceptions rooted in 

individual and shared knowledge among students. Moreover, the textual productions reveal 

that some students go beyond the understanding of the clues provided by the multimodal 

texts, highlighting the importance of Idealized Cognitive Models (LAKOFF, 1987) in the 

grounds of this research. Thus, it confirms the cognitivist assumption that the 

conceptualization and hence the construction of inferences are complex cognitive activities 

that involve embodied and social experiences. 

 

KEYWORDS: Cognitive Linguistics. Reading cartoons. Conceptualization.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Sentir é criar. Sentir é pensar sem 

ideias, e por isso sentir é compreender, 

visto que o Universo não tem ideias. 

Fernando Pessoa 

 

 Os processos de conceptualização dizem respeito à capacidade que nos possibilita a 

descrição, a classificação e a previsão dos objetos cognoscíveis, permitindo-nos construir 

significados por meio de signos linguísticos. A natureza e a função desses processos há 

muito têm despertado interesses em diferentes campos do conhecimento. Na perspectiva da 

filosofia grega clássica, a questão se apresenta, predominantemente, apoiada na 

pressuposição da essencialidade necessária das coisas. Nesse contexto, os produtos 

resultantes da conceptualização, os próprios conceitos, eram tomados como subtração da 

diversidade e da mudança de pontos de vista ou de opiniões, uma vez que se referem às 

características que, sendo constitutivas dos próprios objetos, não são alteradas pela 

mudança de perspectiva. Discutindo acerca da indagação feita nos primórdios da filosofia 

grega sobre a mutabilidade das aparências e a “substância” ou “essência” dos objetos, 

Abbagnano (2012, p. 195) afirma que “[...] para os gregos, essa busca pareceu ser a tarefa 

própria do homem enquanto animal racional, isto é, a tarefa própria da razão; com efeito, 

conceito e razão são designados pelos gregos com o mesmo termo, logos”.    

A construção de inferências também faz parte do cenário das discussões clássicas 

da filosofia e tem como base os princípios da lógica, os quais se baseiam em cálculos 

matemáticos formais para validar um raciocínio. Nesse sentido, no âmbito da lógica, inferir 

consiste em derivar conclusões a partir de premissas conhecidas ou decididamente 

verdadeiras. A lógica aristotélica, modelo que permaneceu quase intocável até o século 

XIX, é exposta em seis textos que são apresentados, de forma coletiva, como o Órganon 

("instrumento"). Dois desses textos, em particular, Analíticos Anteriores e 

Da Interpretação, contêm o tratamento oferecido por Aristóteles para as sentenças e a 

inferência formal (ARISTÓTELES, 2010).  

O tratamento oferecido pela filosofia grega clássica para os processos de 

conceptualização, assim como o modelo lógico aristotélico do qual concluímos um 
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conceito de inferência, ilustram o que Lakoff (1987) chama de “o mito do objetivismo”, 

expressão abrangente para um conjunto de abordagens que, embora não se constituindo 

como um empreendimento homogêneo, partilha certas características, dentre as quais a 

defesa de que existe uma perspectiva correta sobre o mundo como ele realmente é. Dessa 

forma, desconsiderando-se quaisquer influências subjetivas, a realidade teria uma estrutura 

totalmente racional, sendo a linguagem utilizada para designar entidades nesse mundo 

objetivo. 

Essa concepção objetivista do funcionamento da linguagem ainda norteia muitas 

pesquisas realizadas em torno do texto, seja ele verbal ou não verbal. No entanto, partimos 

da hipótese de que conceptualizar, mais do que uma operação estritamente formal do 

pensamento, consiste em um processo mental que nos possibilita ordenar e organizar 

nossas experiências socioculturais, concedendo-lhes significações peculiares.  

Este trabalho é orientado pelos postulados que norteiam as pesquisas desenvolvidas 

na Linguística Cognitiva (LC) contemporânea, a qual se propõe a esclarecer os processos 

cognitivo-linguísticos da chamada mente corporificada, cujo pressuposto básico é o de que 

a cognição é uma estrutura baseada na interação entre o corpo e o ambiente (LAKOFF; 

JOHNSON, 1999). A concepção de uma mente corporificada decorre de um modelo, 

chamado de realismo experiencialista (LAKOFF, 1987; JOHNSON, 1987; LAKOFF, 

JOHNSON, 1980), de acordo com o qual a conceptualização está permeada por processos 

cognitivos, imaginativos e intersubjetivos, envolvendo, concomitantemente, as 

experiências decorrentes de nosso sistema sensório-motor. Desse modo, para a LC, nos 

processos de compreensão e ordenação do mundo, existe uma relação constante entre 

linguagem, cognição, sistema sensório-motor e cultura, afastando-se, assim, dos modelos 

teóricos que tomam a língua como um sistema autônomo capaz de “rotular” os objetos que 

nos rodeiam. Na perspectiva da LC, portanto, conceptualizar as entidades que nos cercam 

implica a ativação de um sistema cognitivo integrado, no qual estão associados aspectos de 

nossa experiência corpórea em contextos socioculturais específicos e de nossa linguagem.  

Ancorados nesse entendimento, buscamos, a partir da análise de leituras de charges 

sobre a Copa do Mundo 2014, corroborar o pressuposto de que conceptualizar consiste em 

atividades complexas que envolvem experiências perceptuais e sociais, as quais estruturam 

Modelos Cognitivos Idealizados – esquemas de imagem (JOHNSON, 1987; LAKOFF, 

1987), modelos proposicionais (LAKOFF, 1987) e modelos metonímicos e metafóricos 

(LAKOFF; JOHNSON, 1980; LAKOFF, 1987; FELTES, 2007).  
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Para realização deste estudo, adotamos uma metodologia qualitativa (CASSEL; 

SYMON, 1994; GOLDENBERG, 1999) baseada no paradigma da introspecção (TALMY, 

2005), que busca a compreensão dos fenômenos envolvidos na pesquisa a partir da 

observação e análise particular do pesquisador. 

Utilizamos como objeto de análise leituras de charges relacionadas à Copa do 

Mundo 2014 apresentadas por alunos do Ensino Médio da rede pública de Natal/RN. Essa 

escolha foi motivada pelas diversas atividades por nós realizadas em sala de aula com 

textos multimodais, especificamente as charges relacionadas à Copa, as quais 

possibilitaram aos alunos inferir acerca de várias peculiaridades de nosso entorno social. 

Interessamo-nos, especificamente, pelos processos de categorização1 quando 

percebemos que, nas atividades de compreensão de textos multimodais, os alunos 

conseguiam construir várias leituras, muitas até diferentes das leituras esperadas pelo 

professor. Percebemos também que a focalização2 de alguns elementos verbais e não 

verbais norteiam a construção de sentido das charges e, consequentemente, a 

conceptualização. Podemos dizer, portanto, que, ao apresentar sua leitura, os alunos 

focalizam aspectos diferentes em cada charge e, consequentemente, os processos de 

conceptualização são elaborados de maneira complexa, considerando a integração dos 

elementos contidos nos textos e as experiências socioculturais desses leitores. 

Com intuito de contribuir com o desenvolvimento de estudos a respeito dos 

processos cognitivos basilares à conceptualização, bem como considerando a metodologia 

qualitativa (CASSEL; SYMON, 1994; GOLDENBERG, 1999) baseada na introspecção 

(TALMY, 2005), propomos as seguintes questões de pesquisa:  

 

 

                                                           
1 Conforme desenvolvido posteriormente nesta tese, acompanhando Duque e Costa (2012, p.19), estamos 

chamando de categorização toda atividade mental que nos permite organizar, em termos de classes, a imensa 

variedade de entidades que constituem o ambiente externo, dando-lhes significações particulares, com o 

propósito de resolvermos certas disponibilidades e atingirmos objetivos considerados importantes. Nesses 

termos, conceptualização e categorização são conceitos que se sobrepõem, sendo a categorização um 

processo mais diretamente envolvido na construção de entidades que predicam um determinado conjunto de 

seres, um gênero, uma espécie. 

2 Nesta pesquisa, entendemos a focalização como o ato de dar atenção ou realçar determinado aspecto da 

charge, seja verbal ou visual, nos processos de construção de sentido. 
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 Que Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs) estão envolvidos nas leituras de 

charges sobre a Copa do Mundo 2014, realizadas por alunos do Ensino Médio da 

rede pública de Natal/RN? 

 

 Como os mecanismos cognitivos que orientam a construção dos MCIs se inter-

relacionam nas produções textuais dos alunos? 

 

 Em que medida diferentes focalizações dos elementos verbais e visuais interferem 

na compreensão das charges e, consequentemente, nos processos de 

conceptualização? 

 

 A partir da relação entre os MCI analisados, como as pistas verbais e não verbais 

disponíveis nas charges possibilitam a construção de inferências? 

 

Nesse sentido, nosso objetivo principal é investigar, na perspectiva da Linguística 

Cognitiva contemporânea, como ocorrem os processos de conceptualização a partir das 

leituras de charges relacionadas à Copa do Mundo 2014, apresentadas por alunos do 

Ensino Médio da rede pública de Natal/RN. Esse objetivo se desdobra especificamente em: 

1) Evidenciar a ativação dos modelos cognitivos idealizados (MCIs) a partir das 

leituras de charges sobre a Copa do Mundo 2014, realizadas por alunos do Ensino 

Médio da rede pública de Natal/RN. 

 

2)  Descrever como os mecanismos cognitivos que orientam a construção dos MCIs 

juntamente com as pistas verbais e não verbais disponíveis nas charges podem ser 

associados à conceptualização. 

 

3)  Analisar em que medida a focalização de diferentes elementos textuais (verbais e 

visuais) nas charges interfere nos processos de conceptualização.  

 

4) Averiguar, a partir da relação entre os MCI analisados, como as pistas verbais e não 

verbais disponíveis nas charges possibilitam a construção de inferências, as quais 

podem ser compartilhadas ou não.  
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Partindo dos objetivos apresentados e da teoria que embasa nossas análises, 

acreditamos que esta pesquisa trará contribuições à comunidade científica, uma vez que 

muitos dos conceitos basilares da Linguística Cognitiva que utilizamos neste trabalho vêm 

sendo repensados e reformulados ao longo da trajetória dos estudos desenvolvidos pelo 

Grupo de Pesquisa Cognição e Práticas Discursivas da UFRN. Assim, investigamos os 

processos de construção de sentido a fim de contribuir com o desenvolvimento teórico 

desta área, estimulando o surgimento de outras pesquisas que abordem questões 

relacionadas à construção de sentido que possam corroborar o pressuposto experiencialista 

de que nossos processos mentais, dentre eles nossas atividades conceptuais, apresentam 

uma base corporificada. 

Esta tese está organizada em cinco capítulos, conforme a estrutura que segue.  

O primeiro capítulo apresenta a fundamentação teórica que se baseia nos princípios 

da Linguística Cognitiva, os quais deram suporte para nossa investigação. Ele está dividido 

em quatro subseções: na primeira (1.1), traçamos um breve contexto histórico a respeito 

dos estudos que envolvem cognição e linguagem; na segunda (1.2), apontamos os 

fundamentos basilares da Semântica Cognitiva, área que investiga particularmente a 

organização conceptual da linguagem; na subseção seguinte (1.3), expomos alguns 

aspectos que norteiam o conceito de categorização desde a antiguidade aos estudos 

cognitivistas contemporâneos; posteriormente, na quarta subseção (1.4), abordamos 

questões relacionadas à Teoria dos Modelos Cognitivos Idealizados, a qual tem como foco 

os esquemas de imagem, os modelos proposicionais (frames, scripts e categorias radiais) e 

os modelos metonímicos e metafóricos; na última subseção (1.5), discorremos sobre o 

conceito de inferência, considerando formulações filosóficas bem como concepções 

elaboradas no campo da Linguística. 

No segundo capítulo, temos o Estado da Arte, em que fazemos uma breve descrição 

de pesquisas relacionadas à construção de sentidos a partir da leitura de textos 

multimodais, especificamente, a charge. Esse conjunto de trabalhos é composto por quatro 

dissertações de Mestrado e dois artigos publicados em revistas que têm como foco os 

estudos da linguagem. Todos eles estão disponíveis online em sites indicados no próprio 

capítulo e nas referências. 
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No terceiro capítulo, a metodologia, explicitamos a natureza da pesquisa, o 

comando da atividade aplicada, a descrição das charges, a seleção dos textos que 

constituem o corpus e o tratamento dado aos participantes da pesquisa. 

A análise do corpus integra o quarto capítulo desta tese, o qual evidencia a 

descrição e análise dos mecanismos cognitivos subjacentes à conceptualização. Ele está 

dividido em seis subseções, considerando as temáticas das charges e análise geral dos 

dados: 4.1 Tema: Copa 2014 e mobilidade urbana; 4.2 Tema: Desapropriação de casas 

durante a Copa do Mundo 2014; 4.3 Tema: Copa 2014 e protestos; 4.4 Tema: Copa 2014 e 

pedinte; 4.5 Tema: Copa do Mundo 2014 e seca e 4.6 Visão geral da análise de dados. 

As considerações finais compõem o último capítulo. Nele, fazemos uma retomada 

das questões de pesquisa, dos objetivos propostos e apontamos as discussões e perspectivas 

que surgiram no desenvolvimento do trabalho. 

Por fim, apresentamos as referências consultadas e os apêndices (atividade 

aplicada, produções textuais dos alunos e termo de consentimento). 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Não podemos conhecer nada de 

exterior a nós próprios que nos supere 

[...]o universo é o espelho em que 

podemos contemplar apenas o que 

aprendemos a conhecer em nós. 

Italo Calvino 

 

 Neste capítulo, fazemos um breve percurso teórico acerca dos estudos que 

envolvem linguagem e cognição e, por conseguinte, abordamos aspectos relacionados à 

origem das pesquisas de base corporificada no escopo da Linguística e da Semântica 

Cognitiva. Posteriormente, descrevemos os conceitos-chave que norteiam esta tese: 

categorização e Modelos Cognitivos Idealizados (esquemas de imagem, modelos 

proposicionais e modelos metafóricos e metonímicos). E, por último, tratamos de questões 

relacionadas ao conceito de inferência desde os postulados de Aristóteles aos estudos 

linguísticos contemporâneos. 

1.1 Dos primeiros estudos cognitivistas da linguagem à Linguística Cognitiva de base 

experiencialista: um breve contexto histórico 

 

No século XX, foram desenvolvidos os primeiros estudos cognitivistas da 

linguagem, os quais foram embasados, em sua maioria, nos fundamentos postulados pelo 

filósofo René Descartes. Para o estudioso, existia uma separação evidente entre o corpo e a 

mente, sendo a última superior. Esse pensamento foi representativo para o início do 

racionalismo, o qual se baseia na crença de que o saber é alcançado pelo uso da razão, 

descartando os sentidos experienciados pelo corpo. Descartes (1979, §17) argumentava:  

 

[...] concluo efetivamente que minha essência ou natureza consiste 

somente em que sou uma coisa que pensa ou uma substância da qual toda 

a essência ou natureza consiste apenas em pensar. E, embora talvez [...] 

eu tenha um corpo ao qual estou muito estreitamente conjugado, todavia, 

já que, de um lado, tenho uma ideia clara e distinta de mim mesmo, na 

medida em que sou apenas uma coisa pensante e inextensa, e que, de 

outro, tenho uma ideia do corpo, na medida em que é apenas uma coisa 

extensa e que não pensa, é certo que este eu, isto é, minha alma, pela qual 

eu sou, é inteira e verdadeiramente distinta de meu corpo e que ela pode 

ser ou existir sem ele. 



22 

 

 

 Tal distinção entre o físico e o mental, instituída pelo filósofo, teve uma grande 

repercussão, impulsionando o início de uma tradição epistemológica que afastou o corpo, 

reconhecido como matéria irracional e vazia, da mente, única responsável pela atividade 

racional – o pensamento.   

Diante dessa separação, a tradição filosófica ocidental estabeleceu seus 

fundamentos. Por consequência, o corpo vem sendo entendido como algo intrinsecamente 

material, enquanto a mente como algo não concreto e sublime.  

Nos anos de 1950, com base nessa dicotomia entre corpo e mente, ocorreu o 

nascimento da Ciência Cognitiva e, devido à evolução tecnológica evidenciada nesse 

mesmo período, foi motivado o entendimento de que a mente funciona como um 

computador. Esse pensamento fundamentou a ideia de que a cognição humana é apenas a 

soma de símbolos instanciados por regras matemáticas. Assim, semelhantemente ao 

computador, a mente era entendida como manipuladora de representações simbólicas. Daí, 

dentro dos estudos cognitivistas, se reforçou o conceito de linguagem como representação 

de uma realidade pronta e imutável.  

Nesse mesmo período, Noam Chomsky propôs a Teoria Gerativa, a qual tinha o 

pressuposto de que nossa produção linguística se dava por meio de características inatas, 

tendo a língua como um conjunto de regras organizadas em nossa mente, livre de qualquer 

experiência externa. Em 1957, com a obra Syntactic Structures (Estruturas Sintáticas), essa 

abordagem cognitiva da linguagem proposta por Chomsky intensificou a separação entre 

interioridade e exterioridade ao diferenciar competência (o conhecimento da língua) e 

desempenho (o uso da língua).  Desse modo, o autor insere a linguagem no âmbito 

filosófico da concepção dualista, tendo como base algumas reflexões acerca da mente e da 

razão, desenvolvidas por Descartes, as quais serviram de inspiração para o 

desenvolvimento de seus postulados (CHOMSKY, 1972): a) pensamento e linguagem são 

dissociáveis do corpo; b) a razão é autônoma e tem origem na mente; c) as coisas têm sua 

própria essência; d) o que faz de nós seres humanos é a capacidade de (re)produzir 

pensamento e linguagem; e)  a matemática deveria ser o fundamento essencial  para a 

razão humana; f) a lógica é a alma e a essência de nossa habilidade matemática e racional; 

g) a linguagem é vista como resultado do pensamento, o que possibilita uma linguagem 

universal que pode ser analisada, consequentemente, por meio de uma gramática universal; 

h) regras e conceitos não podem ser obtidos por meio da experiência; i) a compreensão de 
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nossa mente pode ser realizada a partir de nossa própria reflexão, assim, a empiria é 

desnecessária. 

 Dessa maneira, compreendida como universal e inata, a linguagem é considerada 

como uma competência autônoma, isenta das diversas ligações com as entidades do mundo 

externo. Assim sendo, essa habilidade inerente ao homem possui uma estrutura matemática 

e formal, a qual independe dos aspectos históricos e socioculturais. Pelosi (2014, p. 16-17) 

afirma: 

 

Percebemos manifestações do dualismo cartesiano não somente nessa 

divisão entre um plano interno abstrato e idealizado da linguagem e as 

manifestações externas que esse plano enseja quanto em outras 

dicotomias inauguradas por Chomsky como, por exemplo, os conceitos 

de estrutura profunda/estrutura superficial e competência/desempenho. 

Estas divisões, à semelhança da tese de Descartes, traduzem uma divisão 

entre mente e corpo no exercício das capacidades linguísticas, 

restringindo-se as questões presas à realização linguística a um mero 

reflexo externo de representações abstratas [...].  
 

Portanto, de acordo com o paradigma chomskyano, podemos observar que a língua 

era reconhecida como um sistema de conhecimento autônomo, depositado no cérebro das 

pessoas, constituído por princípios inatos, referentes à estrutura gramatical das línguas, 

fundado num conjunto de princípios universais. A partir desses princípios, a Teoria 

Gerativa não analisa a língua como um comportamento socialmente condicionado, mas sim 

como uma faculdade mental natural, sendo essa análise feita de forma matemática e 

abstrata.  

 A sintaxe é vista por Chomsky como alicerce de nossa capacidade linguística. Por 

consequência, os aspectos semânticos da linguagem seriam independentes de qualquer 

influência externa, relacionada ao uso concreto da língua, e estariam vinculados à sintaxe, 

que se apresenta assim como um sistema autônomo. 

Com essa breve explanação acerca dos primeiros estudos cognitivistas da 

linguagem, fica evidente que dois aspectos fundamentais eram omitidos: as experiências 

corpóreas e as experiências socioculturais.  Nessa perspectiva, uma mente abstrata e lógica 

não necessitaria de experiências, consequentemente, esses pressupostos implicariam na 

separação entre interioridade, os processos mentais/cognitivos, e exterioridade, os aspectos 

socioculturais. 

Devido a uma série de divergências teóricas, ao longo da segunda metade do século 

XX, ocorreu uma cisão interna entre os estudiosos dessa área (o Gerativismo). Com a 
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realização de pesquisas empíricas, vários problemas foram apontados nos estudos da 

sintaxe de natureza autônoma, pois, ao se debruçarem sobre os aspectos semânticos da 

linguagem, teóricos como Paul Postal, George Lakoff, Háj Ross, James McCawley, entre 

outros, perceberam que a construção de sentido decorria, além da estrutura da língua, de 

um variado número de fatores. Por conseguinte, trabalhos desenvolvidos por esses autores 

que se opõem aos fundamentos gerativistas apontam que a linguagem humana não pode ser 

desvinculada do processo interacional, das estratégias de comunicação, bem como dos 

aspectos socioculturais relacionados à construção de sentido. Sobre essa questão, Pelosi 

(2014, p. 11) ressalta: 

 

A ênfase na sintaxe como componente central da sua gramática gerativo-

transformacional trouxe sérias limitações à proposta gerativista, visto que 

a evidência reunida a partir de experimentos psicolinguísticos 

consistentemente indicou que, na compreensão e no processamento de 

sentenças, as pessoas antes de se limitarem estritamente a aspectos 

sintáticos, como propunha Chomsky, faziam uso de fatores de ordem 

semântica, intencionais (crenças, propósitos comunicativos, pressupostos) 

e pragmático-discursivos. 
 

Consequentemente, todos esses aspectos possibilitaram uma nova reflexão acerca 

das pesquisas relacionadas à linguagem e à produção de sentido. Desse modo, os estudos 

cognitivos da linguagem seguiram uma nova direção, propondo uma base conceitual nessa 

nova abordagem que reconhece a mente corporificada (LAKOFF; JOHNSON, 1980). Com 

o rompimento teórico, esse período fica conhecido como estudos cognitivistas da segunda 

geração, uma vez que difere dos princípios oriundos do dualismo cartesiano, tornando a 

nossa experiência no mundo componente-chave das novas pesquisas. Assim sendo, todas 

as operações associadas à linguagem deixam de ser meramente projetadas como um efeito 

de combinações simbólicas estruturado pela sintaxe e passam a ser entendidas a partir de 

vários fatores estabelecidos pela complexa relação entre linguagem, cognição e cultura. 

Nesta tese, portanto, nos ancoramos em pressupostos elaborados pela segunda 

geração dos estudos cognitivistas da linguagem, os quais adotam uma perspectiva de 

cognição corporificada, para a qual mente e corpo não se separam. Contradizendo o que 

defendia o paradigma chomskyano, nessa nova abordagem, a cognição passa a ser 

considerada resultante das experiências físicas (corpóreas) e socioculturais, vivenciadas 

pelos sujeitos em contextos específicos. Dessa maneira, a linguagem é tida como meio de 
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conhecimento em conexão com a experiência física e social de cada indivíduo em seu 

universo.  

Durante as últimas décadas do século XX, a Linguística Cognitiva de base 

corporificada teve seus estudos engajados com a publicação de obras importantes, dentre 

elas: Metaphors we live by (George Lakoff e Mark Johnson, 1980), Woman, fire, and 

dangerous things (George Lakoff, 1987) e Foundations of Cognitive Grammar (Ronald 

Langacker, 1987). Com a divulgação dessas obras, nesse momento, fica evidente que o 

objetivo da LC não era apenas descrever a arquitetura da linguagem, mas sim compreender 

a íntima ligação entre linguagem e cognição. Corroborando essa ideia, de uma maneira 

geral, Geeraerts e Cuyckens (2007, p. 5, tradução nossa) apontam que  

 

A Linguística Cognitiva é o estudo da linguagem na sua função cognitiva, 

onde cognitiva faz referência ao papel crucial das estruturas 

informacionais intermediárias em nossos encontros com o mundo. A 

Linguística Cognitiva é cognitiva no mesmo sentido que a Psicologia 

Cognitiva o é: por assumir que a nossa interação com o mundo é mediada 

por estruturas informacionais na mente.3 
 

 

 Essa nova abordagem assume, portanto, o compromisso da generalização 

(LAKOFF, 1987), o qual tem como foco a caracterização dos pressupostos gerais que 

estruturam os aspectos da linguagem humana, propiciando generalizações empíricas sobre 

uma série de situações comunicativas. Lakoff e Johnson (1999, p.77-78) sugerem alguns 

princípios que norteiam os estudos mais recentes da LC: 

 
(1) A estrutura conceitual provém da experiência sensório-motora e das 

estruturas neurais que lhes dão origem. A noção de “estrutura” no sistema 

conceitual é caracterizada como esquemas de imagens e esquemas 

motores. 

 (2) As estruturas mentais são intrinsecamente significativas em função de 

sua conexão com os corpos e a experiência corpórea. Elas não são 

caracterizadas adequadamente por símbolos sem significado. 

                                                           
3Do original: Cognitive Linguistics is the study of language in its cognitive function, where cognitive refers 

to the crucial role of intermediate informational structures in our encounters with the world. Cognitive 

linguistics is cognitive in the same way that cognitive psychology is: by assuming that our interaction with 

the world is mediated through informational structures in the mind. 
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 (3) Há um nível básico de conceitos que se originam, em parte, dos 

esquemas motores e das capacidades para a percepção gestáltica e a 

formação de imagens dos indivíduos. 

 

 (4) Os cérebros são estruturados para projetar a ativação de padrões de 

áreas sensório-motoras para níveis corticais mais altos. Isso constitui as 

chamadas metáforas primárias. Essas projeções permitem conceitualizar 

conceitos abstratos com base em padrões inferenciais utilizados em 

processos sensório-motores que estão diretamente ligados ao corpo. 

 

(5) A estrutura dos conceitos inclui protótipos de vários tipos: casos 

típicos, casos ideais, estereótipos sociais, exemplares salientes, pontos de 

referências cognitivos e pontos finais de escalas graduadas, casos de 

pesadelos e assim por diante, dentre outros. Cada tipo de protótipo utiliza 

uma forma distinta de raciocínio. A maioria dos conceitos não é 

caracterizada por condições suficientes e necessárias. 

 

 (6) A razão é corpórea à proporção que as formas fundamentais de 

inferência surgem a partir de formas sensório-motoras e de outras formas 

de inferência baseadas na experiência corpórea. 

 

 (7) A razão é imaginativa à medida que formas corpóreas de inferência 

são mapeadas sobre modos abstratos de inferência por metáfora. 

 

 (8) Os sistemas conceituais são pluralísticos, não monolíticos. 

Tipicamente, conceitos abstratos são definidos por múltiplas metáforas 

conceituais que são, muitas vezes, inconsistentes entre si.4 

 

 Podemos entender, a partir desses princípios, que a cognição está intrinsecamente 

associada à nossa natureza corpórea, a qual exerce atividades em variados universos 

físicos. Logo, o conhecer é contínuo e se dá por meio de processos de categorização e 

recategorização de nossas vivências (perceptuais e sociais) no mundo. Há uma conexão 

direta entre o corpo e a mente, e o que vivenciamos em sociedade se transforma em 

                                                           
4Do original: (1) Conceptual structure arises from our sensorimotor experience and the neural structures that 

give rise to it. The very notion of “structure” in our conceptual system is characterized by such things 

asimage schemas and motor schemas. (2) Mental structures are intrinsically meaningful by virtue of their 

connection to our bodies and our embodied experience. They cannot be characterized adequately by 

meaningless symbols. (3) There is a “basic level” of concepts that arises in part from our motor schemas and 

our capacities for gestalt perception and image formation. (4) Our brains are structured so as to project 

activation patterns from sensorimotor areas to higher cortical areas. These constitute what we have called 

primary metaphors. Projections of this kind allow us to conceptualize abstract concepts on the basis of 

inferential patterns used in sensorimotor processes that are directly tied to the body. (5) The structure of 

concepts includes prototypes of various sorts: typical cases, ideal cases, social stereotypes, salient exemplars, 

cognitive reference points, end points of graded scales, nightmare cases, and so on. Each prototype uses a 

distinct form of reasoning. Most concepts are not characterizes by necessary and sufficient conditions. (6) 

Reason is embodied in that our fundamental forms of inference arise from sensorimotor and other body-

based forms of inference. (7) Reason is imaginative in that bodily inferences forms are mapped onto abstract 

modes of inference by metaphor. (8) Reason is embodied in that our fundamental forms of inference arise 

from sensorimotor and other body-based forms of inference.  
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domínios cognitivos. Estes, por sua vez, são organizados e estabilizados em nossa mente, 

de maneira versátil, pois, conforme somos expostos a novas situações em nosso entorno 

sociocultural, esses conceitos vão sendo reformulados cognitivamente.   

 

1.2 Pressupostos básicos da Semântica Cognitiva 

 

Como nossa pesquisa está inserida no âmbito dos estudos da linguagem que têm 

como foco a construção de sentido, faz-se necessária uma breve explanação a respeito dos 

princípios básicos da Semântica Cognitiva. Esta, por sua vez, está relacionada intimamente 

ao surgimento da Linguística Cognitiva; isso faz com que, muitas vezes, não se 

diferenciem. Feltes (2007) argumenta que Linguística Cognitiva é uma nomenclatura 

utilizada para englobar a maioria das pesquisas que envolvem linguagem e cognição. No 

entanto, a autora afirma que a Semântica Cognitiva investiga, particularmente, um dos 

aspectos do campo da LC: o processo de conceptualização e sua estrutura. Corroborando 

essa ideia, Talmy (2000b, apud FELTES, 2007, p. 75) observa: 

 

Embora o termo “linguística cognitiva” encontre-se agora bem-

estabelecido como um nome para uma tradição de pesquisa [...] referirei 

meu próprio corpo de trabalho como “semântica cognitiva”. A palavra 

“semântica” no novo termo tem a vantagem de indicar uma abordagem 

particular, a conceptual, dentro da qual esta pesquisa é baseada e a partir 

da qual considera as preocupações de outras abordagens da linguagem. A 

palavra fornece esta indicação porque [...] a semântica está 

especificamente preocupada com a organização conceptual da linguagem. 

 

Dessa maneira, essa abordagem cognitiva é tida como aquela que analisa os 

sistemas conceituais, sentidos e inferências, tendo como base os princípios que defendem o 

sentido como a relação entre o cérebro, o corpo e as experiências adquiridas em nosso 

entorno sociocultural. Assim, diversas pesquisas advogam que a Semântica Cognitiva tem 

como pressuposto básico o conhecimento atrelado à experiência no mundo.  

  Na obra Women, Fire, and Dangerous Things, Lakoff (1987) constata que o fator 

experiencial é muito abrangente, uma vez que este compreende as vivências perceptuais, 

emocionais, sociais, entre outras. Devido a essa razão, o termo Semântica Cognitiva 

Experiencialista também pode ser utilizado. Essa denominação está pautada na oposição 
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entre essa “nova” abordagem e o paradigma Objetivista, o qual conceitua as entidades que 

estão ao nosso redor com base nas suas características comuns. Em outras palavras, esse 

paradigma julga que o conhecimento do real ocorre de maneira absoluta e única. Assim, o 

mundo, segundo os princípios do objetivismo, pode ser interpretado como uma realidade 

concreta e acabada e, consequentemente, a cognição humana pode ser vista como a 

combinação de símbolos desprovidos de significados, os quais ganham sentido quando 

correspondem às categorias estabelecidas em nosso meio. Portanto, de acordo com Lakoff 

(1987, p. 171, tradução nossa), nesse paradigma, a linguagem seria considerada uma 

instituição dotada de expressões linguísticas e seus significados seriam “[...]objetivamente, 

entidades reais que possuem existência independente de como são usadas por uma dada 

pessoa em uma dada situação”5. 

 Podemos constatar, dessa forma, que o significado tem uma autonomia com relação 

a quem faz uso da língua, pois se insere numa concepção não corporificada, sendo produto 

de uma razão transcendental. Dessa maneira, o que importa para esse paradigma são os 

significados, genuinamente “objetivos”, os quais, em sua maioria, se encontram em 

sentenças declarativas, realizadas sem a intervenção de quem as profere. Como 

consequência, tomando como base os princípios objetivistas no que diz respeito à 

categorização e à compreensão do mundo, posições subjetivas com relação ao 

conhecimento não devem ser adotadas, pois estas promovem o distanciamento da realidade 

absoluta, dando mais relevância ao sujeito, o que pode gerar julgamentos inadequados 

acerca da verdade de mundo instituída. Outro aspecto que deve ser desvinculado desse 

paradigma é a compreensão do significado por meio da linguagem figurada e da metáfora, 

uma vez que os sentidos gerados por estas suscitam ambiguidades, contradizendo a 

realidade precisa e objetiva. 

Lakoff e Johnson (1980) afirmam que esse paradigma Objetivista influenciou, 

intimamente, o comportamento do Ocidente. No entanto, o novo paradigma proposto no 

final na metade do século XX não segue as abordagens que buscam uma explicação para 

construção de significado no mundo destituído da experiência humana, assim sendo, fica 

evidente que esse é o componente-chave que distingue tais paradigmas. Ao reconhecer o 

homem como ser atuante no mundo, o Paradigma Experiencialista aponta para um conceito 

                                                           
5Do original: […] to be objectively real entities that have an existence independent of their use by any 

particular person on any given occasion. 
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de compreensão baseado em vivências, as quais emergem de acordo com a relação entre 

nossa organização corpórea, o meio físico e sócio-histórico-cultural. Apoiando-se nessa 

linha de pensamento, Lakoff (1987, p. 265, tradução nossa) complementa: 

 

A filosofia objetivista é incompatível tanto com os fatos da categorização 

humana como o mais básico dos requisitos para uma teoria do 

significado. Essas inconsistências são profundas [...] O resultado é uma 

crise. Nós precisamos de novas teorias do significado, verdade, razão, 

conhecimento, compreensão, objetividade, etc. Essas teorias devem ser 

capazes de lidar com os fatores da categorização [...].6  
 

 Em busca de novos pressupostos que visem os requisitos experienciais, podemos 

constatar, por meio dos postulados do recente paradigma, que uma nova proposta teórica 

para as categorias possibilita a análise das chamadas gestalts, as quais possuem 

características flexíveis, o que gera uma pluralização de sentidos. Desse modo, “[...]nossos 

conceitos de objetos, como os nossos conceitos de eventos e atividades, são caracterizados 

como gestalts multidimensionais cujas dimensões emergem naturalmente da nossa 

experiência do mundo”7 (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 122, tradução nossa).  

A título de exemplificação, os autores ainda utilizam a análise da expressão arma 

falsa. De maneira geral, para os objetivistas, os conceitos só podem ser caracterizados 

pelos atributos que lhe são inerentes, como forma, tamanho, função, entre outros. Nesse 

caso, portanto, arma falsa não possui os traços próprios e essenciais da categoria ARMA, 

fazendo com que não possa ser considerada como tal instrumento. Em contrapartida, 

tomando como base o experiencialismo, o termo falsa se apresenta apenas como um 

modificador, o qual pode negar apenas algumas propriedades de arma, fazendo com que 

arma falsa não se desvincule da categoria ARMA. Vejamos, sistematicamente, como esse 

modificador pode atuar: 

 

a) Percepção de uma ARMA FALSA  

Arma falsa tem a mesma aparência de uma arma verdadeira. 

                                                           
6Do original: Objectivist philosophy is inconsistent both with the facts of human categorization and with the 

most basic of requirements for a theory of meaning. Those inconsistencies are deep ones […]The result is a 

crisis. We need new theories of meaning, truth, reason, knowledge, understanding, objectivity, etc. Such 

theories must be capable of coping with the facts of categorization […]. 

7 Do original: […] our concepts of events and activities are characterizable as multidimensional gestalts 

whose dimensions emerge naturally from our experience in the world. 
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b) Movimento sensório-motor realizado com a ARMA FALSA 

O movimento realizado pelas mãos para segurar uma arma falsa é o mesmo para 

segurar uma arma verdadeira. 

c) Intenção realizada com a ARMA FALSA 

Ela pode ser utilizada com a mesma finalidade de uma arma verdadeira (como 

ameaçar, em caso de assaltos; ou numa encenação criminal). 

d) Função NÃO realizada pela ARMA FALSA.  

Uma arma falsa não tem a mesma funcionalidade de uma arma verdadeira, uma vez 

que não dispara tiros.  

 

A partir dessa breve análise, podemos constatar que o conceito de arma falsa pode 

ser compreendido de acordo com suas “propriedades de interação”. Assim, arma e arma 

falsa possuem características comuns, como percepção, movimento sensório-motor e 

intencionalidade. No entanto, esses objetos não compartilham da mesma função, pois com 

uma arma falsa não é possível disparar um tiro com o intuito de assassinar ou de machucar 

uma pessoa. Para o experiencialismo, portanto, as categorias não podem ser relacionadas a 

um modelo de mundo pronto e acabado, nem a uma noção de verdade absoluta, visto que 

estas são versáteis e se caracterizam a partir dos seus valores socioculturais e das 

necessidades do homem (LAKOFF; JOHNSON, 1980). 

Em conformidade com esse pensamento, Gibbs (2006) defende a experiência como 

sendo algo elaborado por indivíduos e não como um fator independente. Dessa maneira, 

existe uma correlação entre nossa configuração corpórea, aspectos perceptuais, movimento 

e estímulo. Desse modo, ao observar uma cadeira, podemos caracterizá-la tanto pelos seus 

aspectos físico-estruturais como pela sua funcionalidade de assento.  

Considerando esses fundamentos, a categorização aparece como elemento central 

nas pesquisas em Semântica Cognitiva. Em vista disso, na seção seguinte, apresentamos 

diversas teorias e preceitos que têm como foco esse processo cognitivo. 

 

1.3 A categorização: da teoria clássica aos estudos contemporâneos 

 

O referencial teórico que embasa este trabalho está ancorado na ideia de que a 

categorização é atividade basilar da organização cognitiva. Em todos os momentos de 
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nossa vida, tentamos organizar as coisas que estão à nossa volta para tornar o mundo mais 

prático. Por exemplo, quando vamos ao supermercado fazer compras, sabemos exatamente 

onde encontrar o que desejamos: se precisamos comprar batatas, nos dirigimos ao setor de 

FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES; se precisamos de detergente, vamos ao setor de 

LIMPEZA e, assim, por diante. O mesmo ocorre quando classificamos alguns eventos que 

experienciamos socialmente, como saber detectar o que pode ser uma BOA ou MÁ ação 

em uma determinada situação. Saraiva (2008, p. 39), a respeito da categorização, afirma 

que ela: 

 

Como processo cognitivo, proporciona, de forma extremamente eficaz, 

uma economia cognitiva ao cérebro humano, que simplifica nossa vida, 

na medida em que nos permite dividir os estímulos em classes de coisas e 

eventos para compactar a quantidade de informação que precisamos 

assimilar, perceber, lembrar e reconhecer ao longo de nossa vida. 

 

 

 Todo esse processo está fundamentado nos diversos fatores ligados ao nosso 

entorno sociocultural e à relação do nosso corpo com o ambiente em que estamos 

inseridos.  Desse modo, podemos afirmar que uma categoria não deve ser considerada 

“absoluta”, uma vez que experimentamos ambientes de maneiras distintas. O modo como 

categorizamos é a base para entendermos como nós pensamos, funcionamos e, 

consequentemente, um ponto central para compreensão daquilo que nos faz humanos 

(LAKOFF, 1987). 

 Os processos de categorização são bastante estudados no campo das Ciências 

Cognitivas. No entanto, esse fenômeno vem sendo pesquisado desde a Antiguidade 

Clássica, sendo subordinado às investigações da Filosofia através da Lógica. Aristóteles, 

filósofo grego, estabeleceu a relação entre a linguagem e a lógica, originando a tradição 

gramatical desenvolvida a partir da gramática grega.  Ele defendia uma concepção teórica 

que se enquadra no que Lakoff (1987) denomina pensamento objetivista, para o qual o 

sentido estava atrelado à organização lógica do pensamento. Segundo o filósofo, quando 

damos nomes às coisas, traçamos o seu perfil para que possamos distingui-las das demais 

categorias.  

 Nesse sentido, ao categorizar, era observado apenas se as entidades compartilhavam 

as mesmas características, ou os chamados traços essenciais, os quais definiriam se um 

elemento está inserido ou não dentro de um grupo. Dessa maneira, sempre que todas as 

entidades partilhassem dos mesmos traços, pertenceriam à mesma categoria. Se um ser tem 
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escamas, é cartilaginoso e possui a capacidade de nadar, ele nunca seria inserido na 

categoria dos mamíferos, mas sim, na dos peixes.  Dentro dessa perspectiva, nas atividades 

relacionadas ao discurso, um indivíduo deveria apenas utilizar a denominação adequada à 

coisa certa. 

 A partir desse modelo clássico de categorização, Aristóteles distingue signo 

linguístico, mente (alma, razão) e a realidade representada pelo signo. Assim, a relação 

entre esses três elementos permitiria a linguagem nos dar acesso à “realidade”, à essência 

das coisas refletidas na alma. Em Organon II, Aristóteles (1952, p. 30, tradução nossa) 

revela que: 

 

Podemos, portanto, afirmar que as coisas a serem ditas possuem 

qualidade específica e possuem nomes derivados da referida qualidade, 

ou que estão de algum modo dependentes dela.  Uma qualidade pode ser 

contrária da outra; assim, a justiça é diferente da injustiça, a brancura da 

negritude, e assim por diante.8  

 

 

Essa visão objetivista fortalece, portanto, a relação especular entre linguagem e 

experiências mentais.  Essa concepção de linguagem como representação norteou várias 

correntes de pensamento. Collins e Quillian (1969) observam que, nos estudos semânticos 

e computacionais dos anos de 1960, esse modelo clássico se mostrou como abordagem de 

fácil compreensão no que se refere à estrutura taxonômica entre os conceitos. Ou seja, 

elementos de uma categoria estão associados às suas caraterísticas necessárias e 

suficientes, caracterizando os elementos subordinados e supraordenados, como se fosse um 

jogo de “tudo ou nada”. Assim, os elementos que não apresentavam as mesmas 

características eram separados, impulsionando a formação de um novo grupo, ou 

remanejados para outra categoria.     

Tais ideias defendidas por Aristóteles estruturaram os pressupostos basilares da 

Teoria Clássica do Significado e da Categorização. Segundo Duque e Costa (2012, p. 26), 

as hipóteses defendidas por essa teoria partem dos seguintes princípios: 

 

 

                                                           
8Do original:  We may therefore state that those things are said to be possessed of some specific quality 

which have a name derived from that of the aforesaid quality, or which are in some other way dependent on 

it. One quality may be the contrary of another; thus justice is the contrary of injustice, whiteness of 

blackness, and so on. 
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1) as categorias são definidas em termos de um conjunto de traços 

necessários e suficientes, isto é, um membro pertence a uma categoria 

determinada se, e somente se, exibe todos os traços que o definem; a falta 

de algum desses traços significaria a sua exclusão imediata da categoria; 

 

2) os traços são binários, ou seja, as coisas possuem ou não possuem 

um traço, pertencem ou não pertencem a uma categoria; 
 

3) decorre do segundo pressuposto que as categorias tenham limites 

bem-definidos, uma vez que dividem o universo da denotação em dois 

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

Logo, não é possível haver casos ambíguos; 
 

4) dessa bipolaridade dos traços, deduz-se que todos os membros de 

uma categoria têm o mesmo status. Ora, se os membros pertencem [+] ou 

não pertencem [-] a uma categoria, não existem graus de pertinência, isto 

é, não há membros que sejam melhores do que outros; 
 

5) existe uma correlação perfeita entre os atributos dentro da 

categoria, ou seja, ao sermos capazes de identificar a categoria a que um 

membro pertence, percebemos, com clareza, que alguns de seus atributos, 

condições necessárias e suficientes para a pertinência à categoria 

(category membership) coocorrem. 
 

 Diante de novos estudos, observamos que esse modelo clássico apresenta muitas 

limitações, uma vez que não investiga como aprendemos conceitos e como estes estão 

relacionados ao nosso cotidiano. Vale ressaltar que a teoria clássica não era resultado de 

pesquisas empíricas, nem era assunto de debates, observa Lakoff (1987). Essa abordagem 

era tida como uma verdade acabada e inquestionável, isenta de qualquer hipótese empírica.  

 Smith e Medin (1981), na obra Categories and Concepts, apresentam algumas 

objeções a respeito desse modelo clássico: a) a presença de conceitos disjuntivos, o que 

impede a hipótese de que as características são definidoras; b) a presença de casos 

indefinidos, ou seja, aqueles em que há uma dificuldade para conciliar as características 

definidoras; e c) a incapacidade de especificar características definidoras para a maioria 

dos conceitos. 

 Podemos constatar, portanto, que a teoria apresenta sua fragilidade quando tenta 

estabelecer uma filiação de traços essenciais ao prever que todos os membros de uma 

mesma categoria compartilham esses mesmos traços. Nessa perspectiva, não existe “meio 

termo”, uma coisa é ou não é, tornando as categorias estanques e autônomas, fato 

contestado por vários estudiosos, como veremos a seguir. 
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1.3.1 A categorização como processo de semelhança 

 

 Com a publicação da obra Tractatus Logico-Philosophicus, originalmente em 

1922, Wittgenstein desenvolve uma abordagem sobre a relação entre linguagem e 

realidade, a qual é denominada teoria figurativa da linguagem. Dentro dessa perspectiva, o 

filósofo defende a ideia de que palavras podem ser relacionadas às coisas porque existe 

equivalência entre elas pelo fato de partilharem a mesma forma lógica. Corroborando esse 

pensamento, o pesquisador compara essa relação entre linguagem e mundo com uma 

pintura – apesar de uma tela de lona não ser a paisagem em si, um pintor pode representá-

la utilizando manchas de tintas. Nesse sentido, o mesmo ocorre com a linguagem quando 

reunimos palavras para construir enunciados sobre o mundo que nos rodeia. 

 Em momento posterior, Wittgenstein admite que tais pressupostos defendidos 

apresentam falhas e remonta sua tese, mostrando que a linguagem não se limita a refletir as 

entidades e eventos do mundo e que um conceito pode apresentar diversas extensões. O 

filósofo percebe que, ao categorizar objetos, devemos levar em consideração a existência 

de diversos entrecruzamentos de semelhanças ao invés de apenas atributos absolutos. Daí 

surge a noção de Semelhanças de família, que aponta as variadas faces de um determinado 

conceito.  Diante disso, Wittgenstein (1984, p.32) afirma: 

 

Não posso caracterizar melhor essas semelhanças do que com a expressão 

“semelhanças de família” [Familienähnlichkeiten]; pois é assim como se 

superpõem e entrecruzam as diversas semelhanças que ocorrem entre os 

membros de uma família: estatura, cor dos olhos, andar, temperamento 

etc. Assim, podemos dizer: os jogos compõem uma família.  
 

 

 Ao analisar a categoria JOGO, o autor aponta as diversas dificuldades em 

apresentar os traços essenciais caracterizadores de todos os tipos de jogos, uma vez que 

existem vários tipos de jogos, como os de tabuleiro, de cartas, de bola etc., os quais podem 

compartilhar alguma semelhança, não havendo uma característica comum que os considere 

não JOGO. Assim, Wittgenstein reconhece (1984, p. 31-32): 

 

[...] “algo deve ser comum a todos eles, senão não se chamariam ‘jogos’” 

– mas olhe se há algo comum a todos eles.  Pois, se você os contempla 

não verá com efeito algo que seja comum a todos, mas verá semelhanças, 

afinidades, na verdade, toda uma série delas. Como disse: não pense, mas 

olhe! – Olhe, por exemplo, os jogos de tabuleiro, com suas múltiplas 

afinidades. Agora passe para os jogos de cartas: aqui você encontra 
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muitas correspondências com aqueles da primeira classe, mas muitos 

traços comuns desaparecem, e outros surgem. Se passarmos agora aos 

jogos de bola, muita coisa comum se conserva, mas muitas se perdem. – 

São todos “recreativos”? Compare o xadrez com o jogo da amarelinha. 

Ou há em todos um ganhar e perder, ou competição entre os jogadores? 

Pense no jogo de paciência.  Nos jogos de bola há um ganhar e perder; 

mas se uma criança atira a bola na parede e a apanha outra vez, este traço 

desapareceu. Olhe que papéis desempenham a habilidade e a sorte.  E 

como é diferente a habilidade no xadrez e no tênis. Pense agora nos 

brinquedos de roda: o elemento de recreação está presente, mas quantos 

dos outros traços característicos desapareceram! E assim podemos 

percorrer muitos, muitos outros grupos de jogos e ver semelhanças 

surgirem e desaparecerem.  
 

 Esses argumentos reforçam as evidências de que, ao categorizar, não podemos 

delimitar um perfil estanque para os elementos e eventos que experienciamos. A título de 

exemplo, mencionamos o animal baleia, que, apesar de possuir características que podem 

inseri-lo no grupo dos peixes, se encaixa de fato no grupo dos mamíferos. 

 Todo esse pensamento desenvolvido por Wittgenstein, de que o modelo clássico 

do significado não é apropriado acerca da relação entre a linguagem e o mundo que nos 

cerca, foi ratificado empiricamente a partir de estudos oriundos da Psicologia Cognitiva. 

Daí surgem diversas contribuições que alicerçaram o surgimento de uma nova perspectiva 

que pretende tratar o estudo das categorias com versatilidade, a qual é denominada Teoria 

dos Protótipos. 

 

 

1.3.2 A categorização e a prototipicidade 

 

 A Teoria dos Protótipos tem como fundamento o fato de que as categorias são 

estruturadas a partir de protótipos, os quais podem ser considerados conjuntos de atributos 

característicos que possuem graus de tipicidade ou de importância (ROSCH, 1973). 

Saraiva (2008, p. 49) apresenta as seguintes implicações: 

 

- os limites das categorias não são bem definidos, podendo alguns 

membros de uma categoria deslizar para outra categoria (ex.: tomates 

como frutas ou verduras); 

- dentro de uma categoria, os membros variam em graus de tipicidade; 

- a pertença a uma categoria é determinada pela semelhança dos atributos 

de um objeto ao protótipo de uma categoria, seja este representado por 

atributos característicos ou por um exemplar da categoria. 
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Dentro dessa perspectiva, Rosch et al. (1976) constituíram uma organização 

hierárquica, composta por atributos característicos que variam em graus de tipicidade. 

Essa organização está dividida em três níveis: o supraordenado, o básico e o subordinado. 

O nível supraordenado consiste em uma categoria mais ampla, podemos dizer mais 

genérica, que possui baixo grau de informatividade; já o nível básico comporta conceitos 

que apresentam características que os distinguem de outros que estão no mesmo nível, 

podendo variar de acordo com as diferenças individuais e sociais; e, por fim, o nível 

subordinado, no qual estão inseridos elementos com maior grau de especificidade. Diante 

dessa organização, o nível básico parece ser o mais privilegiado, uma vez que nele estão 

agrupadas categorias que possuem mais características distintivas, o que permite uma 

maior economia cognitiva, ou seja, existe pouco compartilhamento de atributos. Vejamos, 

a seguir, os níveis dessa hierarquização de maneira mais didática. 

 
Quadro 1: Níveis de conceitos de categorias linguísticas.  

Fonte: Rosch, 1976 (apud Lakoff, 1987, p. 46). 

SUPRAORDENADO ANIMAL MÓVEIS 

NÍVEL BÁSICO CACHORRO CADEIRA 

NÍVEL SUBORDENADO RETRIVIER CADEIRA DE BALANÇO 

 

O Quadro 1 apresenta alguns exemplos dos níveis de hierarquização propostos por 

Rosch (1976). A partir dele, podemos observar que o nível básico (CADEIRA) dispõe de 

um grau de informatividade maior. O nível supraordenado MÓVEIS tem bem menos 

especificidades. Entretanto, CADEIRA DE BALANÇO (nível subordenado) apresenta 

mais informações peculiares ao seu conceito.  

Essa proposta nos remete aos anos iniciais da escola, nos quais aprendemos a 

identificar diversas categorias de nível básico, como os sujeitos que compõem uma família, 

os tipos de profissões, os meios de comunicação, os meios de transporte e, assim por 

diante. Segundo Oliveira (2001), tendo como base instrumentos da psicologia, a Semântica 

Cognitiva analisou que as crianças aprendem primeiro categorias de nível básico, uma vez 

que não são muito abstratas nem possuem um elevado grau de especificidade.  
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Considerando os estudos apresentados, brevemente, acerca da categorização, a 

Teoria dos Protótipos parece responder muitas questões que a visão tradicional não 

conseguiu, uma vez que apresenta a correlação entre a flexibilidade das categorias e os 

seus graus de tipicidade. Contudo, essa teoria recebeu diversas críticas, as quais foram 

apontadas por Saraiva (2008, p. 51): 

 

1) algumas concepções abstratas não possuem a estrutura de 

protótipo, por exemplo, ciência, regra e crença (HAMPTON, 1981; 

1990); 

2) a teoria não consegue explicar o conhecimento que as pessoas têm 

sobre as relações entre as propriedades dos atributos (HOLLAND et al., 

1986); 

3) não explica de modo claro a capacidade de coesão na categoria 

com seu mecanismo de semelhança para formação da categoria 

(LAKOFF, 1987).  

 

 

Tomando como base essas críticas relacionadas à Teoria dos Protótipos, Kleiber 

(1990) apresenta o conceito de efeitos de protótipos, o que seria a extensão de uma 

categoria primeira. Junto a esse entendimento, o autor também considera a noção de 

Semelhanças de família (WITTGENSTEIN, 1984). Nesse caso, os elementos de uma 

categoria são reorganizados em cadeia, mais especificamente lado a lado, sendo possível 

perceber a ligação existente entre o primeiro e o último membro. Desse modo, observamos 

que uma categoria se compõe a partir de várias subcategorias, que se relacionam a ponto de 

não haver nada em comum entre elas, “como na organização AB, BC, CD, DE, em que a 

última nada tem em comum com a primeira, a não ser as relações de semelhança” 

(DUQUE; COSTA, 2012, p. 39). Para melhor compreensão dessa estrutura, podemos 

observar a figura seguinte: 

 

Figura 1: Estruturação prototípica em semelhança de família.  

Fonte:  Kleiber (1990, p. 160). 

http://www.letras.ufscar.br/linguasagem/edicao10/resenha_pino.php 

http://www.letras.ufscar.br/linguasagem/edicao10/resenha_pino.php
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Considerando esse esquema elaborado por Kleiber (1990), podemos observar que 

os elementos não se agrupam em torno de uma característica comum a todos eles, visto que 

estes não estariam diretamente dependentes de um protótipo. Dessa maneira, essa 

organização conceitual proposta é entendida por meio de um encadeamento de 

características. Partindo dessa nova estruturação onde não há um elemento específico, 

dentro de uma categoria, que possa ser tomado como exemplo absoluto, podemos refletir 

sobre as diversas escolhas feitas por indivíduos em situações de uso da linguagem.  

 

1.3.3 Categorias radiais 

 

 Baseado nos diversos estudos sobre a categorização e nos aspectos socioculturais 

que nos cercam, Lakoff (1987) cita alguns modelos de categorização em idiomas e grupos 

culturais divergentes. Tomando como exemplo o idioma dyirbal, utilizado pelos 

aborígenes australianos, o autor nos apresenta uma estrutura de categorização bem 

diferente da nossa. Com a expressão balan, por exemplo, esses australianos são capazes de 

classificar diversos elementos, como alguns animais (tipos de cobra, maior parte dos 

pássaros, escorpiões, cachorros etc.), parte da vegetação conhecida pela comunidade, o sol, 

as estrelas e, inclusive, as mulheres, o que causa uma grande estranheza quando 

comparamos ao nosso modo de classificar. No entanto, todo esse mecanismo de 

categorização estabelecido por esses indivíduos está baseado em suas experiências 

cotidianas, culturais e em suas crenças, o que justifica uma organização diferente da nossa. 

Lakoff (1987, p.87, tradução nossa) ainda afirma: 

Muito do conhecimento cultural é organizado em termos de ideais. 

Temos conhecimento cultural sobre casas ideais, o ideal da família, 

companheiros ideais, ideal de trabalho, chefes ideais, trabalhadores 

ideais, etc. O conhecimento cultural sobre os ideais conduz os efeitos de 

protótipo.9 

 

 Ainda nessa linha de pensamento, o autor apresenta o conceito de categorias 

radiais, o qual se baseia em uma espécie de organização gradativa dos elementos 

                                                           
9Do original: A lot of cultural knowledge is organized in terms of ideals. We have cultural knowledge about 

ideal homes, ideal families, ideal mates, ideal jobs, ideal bosses, ideal workers, etc. Cultural knowledge about 

ideals leads to prototype effects. 
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pertencentes a um grupo. Nesse sentido, uma categoria pode possuir componentes com 

diversos níveis de representatividade. Tais componentes também podem fazer parte de uma 

categoria devido às características que os ligam, direta ou indiretamente, aos componentes 

prototípicos, dos quais se originam, gradativamente, os demais: por exemplo, temos uma 

Reitoria em nossa universidade, que é composta por várias pró-reitorias, como Pró-Reitoria 

de Graduação, Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pró-Reitoria de 

Extensão etc. Não existem regras específicas para constituição da categoria, mas existe um 

elemento central que indica as possíveis dimensões desse continuum. Baseada nesses 

aspectos, Ferrari (2011) apresenta a relação entre três animais que fazem parte da categoria 

AVE, apontando os efeitos de prototipicidade. 

 

 

Quadro 2: Traços dos membros da categoria AVE.  

Fonte: Ferrari (2011, p. 42) 

SABIÁ AVESTRUZ PINGUIM 

tem bico 

tem dois pés 

põe ovos 

tem duas asas 

tem penas 

pode voar 

 

tem bico 

tem dois pés 

põe ovos 

tem duas asas 

tem penas 

 

tem bico 

tem dois pés 

põe ovos 

 

 

 

 O Quadro 2 sugere que, entre os três animais indicados, o sabiá está no núcleo da 

categoria AVE. O avestruz não possui apenas o atributo “pode voar” e, por isso, se afasta 

um pouco do protótipo central da categoria. Já o pinguim fica mais a margem do núcleo da 

categoria, pois apresenta apenas três atributos relacionados aos outros animais. A 

representação gráfica a seguir ilustra a relação entre os componentes da categoria em 

questão. 
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Figura 2: Categoria radial. 

Fonte: Ferrari (2011, p. 42) 

 

 Nessa perspectiva, somos capazes de fazer relações entre as coisas que estão no 

mundo, identificando suas semelhanças e diferenças, conseguindo, por esse motivo, 

agrupá-las em categorias. Essa capacidade é de fundamental importância para nosso 

sistema conceptual, uma vez que significar decorre da organização de uma rede de 

conhecimentos (EVANS; GREEN, 2006). 

 As pesquisas realizadas no âmbito da LC nos mostram que a nossa estrutura 

conceptual tem como base as experiências sensório-motoras e as estruturas neurais que lhe 

dão origem. Tanto conceitos concretos quanto conceitos mais complexos, como os 

abstratos, são baseados em padrões inferenciais que estão diretamente ligados ao nosso 

corpo.  De acordo com Lakoff (1987, p.6, tradução nossa):  

 

A maior parte da categorização é automática e inconsciente e, se nos 

tornamos conscientes dela completamente, é somente em casos 

problemáticos. [...] Porém, uma grande proporção de nossas categorias 

não são categorias de coisas; são categorias de entidades abstratas. 

Categorizamos eventos, ações, emoções, relações espaciais e entidades 

abstratas de grande variedade: governos, doenças e entidades tanto em 

teorias científicas como populares, como elétrons e resfriados. Qualquer 

explicação do pensamento humano deve fornecer uma teoria acurada para 

todas as nossas categorias, tanto concretas quanto abstratas.10 

                                                           
10Do original: Most categorization is automatic and unconscious, and if we become aware of it at all, it is 

only in problematic cases. […] But a large proportion of our categories are not categories of things; they are 

categories of abstract entities. We categorize events, actions, emotions, spatial relationships, social 

relationships, and abstract entities of an enormous range: governments, illnesses, and entities in both 

scientific and folk theories, like electrons and colds. Any adequate account of human thought must provide 

an accurate theory for all our categories, both concrete and abstract. 
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Desse modo, não agrupamos ou classificamos as coisas que estão disponíveis em 

nosso ambiente de maneira aleatória. Ao categorizar, não estamos determinando de 

maneira decisiva as características de uma entidade como se ela fosse dada por um mundo 

a priori, uma vez que a ordenação das coisas ocorre de acordo com as nossas percepções. 

Como argumentam Duque e Costa (2012, p.19-20): 

 

Fica claro, portanto, que assumimos ser a categorização uma atividade 

cognitiva e sociocultural, a partir da qual a realidade é construída, e não 

um processo da mente individual. Presente na experiência humana desde 

os primeiros momentos de vida, a categorização é uma atividade 

cognitiva fundamental que atesta nossa interação com o meio ambiente 

onde vivemos. Ela responde, por assim dizer, às situações de espanto, 

admiração e assombro diante do mundo e a necessidade que temos de dar 

significado a tais experiências. [...] O ato de categorizar atesta os elos 

entre nossas ações e nossos processos cognitivos. Corpo, cérebro e 

interação fornecem a base do nosso sentido do que seja a realidade. Se 

não há interação entre os organismos e entre os organismos e o ambiente 

à sua volta, não há o que categorizar, assim como não há razão ou 

necessidade de se fazer inferências. 

 

Ancorados nessas afirmações, analisamos como ocorrem os processos de 

conceptualização, a partir das leituras de charges relacionadas à Copa do Mundo 2014, 

apresentadas por alunos do Ensino Médio da rede pública de Natal/RN. Com essa análise, 

constatamos que a focalização de alguns aspectos verbais e não verbais ocorre de acordo 

com as vivências dos alunos, as quais se transformam em conceitos. E, à medida que são 

expostos a novas circunstâncias, esses conceitos são recategorizados.  

A seguir, discorremos acerca da Teoria dos Modelos Cognitivos Idealizados 

(TMCI), que alicerça a consecução de nossa análise. 
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1.4 Teoria dos Modelos Cognitivos Idealizados  

 

 Como podemos observar em seções anteriores, a Semântica Cognitiva de base 

experiencialista aponta os fenômenos prototípicos como um dos elementos-chave do 

processamento conceitual, pois estes são utilizados para “[…] definir categorias, estendê-

las e caracterizar as relações entre subcategorias. Os protótipos fazem uma grande porção 

do trabalho efetivo da mente e têm um amplo uso em processos racionais”11 (LAKOFF, 

1987, p.145, tradução nossa). 

 Os Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs) podem ser considerados o alicerce 

desses efeitos prototípicos, uma vez que selecionam e estruturam nosso conhecimento a 

respeito do mundo. De acordo com Lakoff (1987), esses modelos se caracterizam como 

estruturas complexas, as quais provêm da interação dos indivíduos com o seu meio sócio-

histórico-cultural. Nessa perspectiva, esses construtos rastreiam, diante das diversas 

situações cotidianas, informações que se apresentam mais significativas e sistemáticas em 

determinados eventos. Essa seleção de informações promove uma certa padronização 

conceitual e é fundamentada em diversos aspectos, como valores sociais e culturais, pontos 

de vista, propósitos etc., por isso, tais modelos são chamados de idealizados. A respeito da 

natureza idealizada desses modelos, Feltes (2007, p. 89) argumenta: 

 

Modelos cognitivos são construtos idealizados, porque, em primeiro 

lugar, não precisam se ajustar necessária e perfeitamente ao mundo. Isso 

se justifica pelo fato de que, sendo resultados da interação do aparato 

cognitivo humano (altamente corporalizado) e a realidade – via 

experiência -, o que consta num modelo cognitivo é determinado por  

necessidades, propósitos, valores, crenças, etc. Em segundo lugar, 

podem-se construir diferentes modelos para o entendimento de uma 

mesma situação, e esses  modelos podem ser, inclusive, contraditórios 

entre si. Os modelos, portanto, são o resultado da atividade humana, 

cognitivo-experiencialmente determinada, são o resultado da capacidade 

de categorização humana. 

 

 

 Tomando como referência esses princípios, nos interessamos em investigar os 

modelos de mundo construídos pelos alunos da rede pública de Natal/RN, a partir das 

leituras de charges relacionadas à Copa do Mundo de Futebol 2014. Por meio das pistas 

                                                           
11 Do original: […] defining categories, extending them, and characterizing relations among subcategories. 

Prototypes do a great deal of the real work of the mind and have a wide use in rational processes. 
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linguísticas, buscamos identificar e analisar como esses modelos cognitivos atuam nos 

processos de conceptualização. 

 Como estruturas complexas, esses MCIs são fundamentados em quatro princípios 

estruturadores (LAKOFF, 1987): 

 

 

1)  Estruturas de esquemas de imagem (JOHNSON, 1987): o fato de organizarmos 

o nosso tempo com base em orientação espacial é um exemplo dessa estrutura 

conceptual (para frente é FUTURO, para trás é PASSADO). 

 

2)  Estruturas proposicionais: estão relacionadas à noção de frame (FILLMORE, 

1985). Nessas estruturas, diversos componentes e entidades estão associados à 

organização de um evento particular instituído socioculturalmente por meio de 

experiências corpóreas. Mais adiante, explicamos detalhadamente essas 

estruturas. 

 

3)  Mapeamentos metonímicos: nos permitem correlacionar elementos que fazem 

parte de uma mesma estrutura conceptual. No exemplo “preciso de um TETO”, 

podemos facilmente compreender que TETO, elemento da categoria CASA, 

refere-se à moradia. 

 

4) Mapeamentos metafóricos: nos permitem associar aspectos abstratos, como 

sentimentos, em termos de experiências concretas. Como exemplo, temos “A 

recepção foi CALOROSA”; no trecho, o calor pode ser entendido como afeto, algo 

positivo. 

 

 

 Diante dessa breve explanação, podemos observar que as duas primeiras estruturas 

podem ser entendidas como básicas que, por sua vez, articulam a elaboração de conceitos 

complexos. Vemos também que, alicerçados nessas estruturas básicas, os mapeamentos 

metonímicos e metafóricos possibilitam a conceptualização e compreensão de categorias 

abstratas. Esses quatro princípios motivaram o surgimento dos cinco tipos de MCIs, são 

eles: a) esquemas de imagem; b) proposicionais; c) metonímicos; d) metafóricos; e e) 
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simbólicos12. Baseada em Lakoff (1987), Feltes (2007), didaticamente, elabora um quadro 

que mostra a tipologia básica desses modelos. 

 

Quadro 3: Modelos Cognitivos Idealizados: tipologia básica. 

Fonte: Feltes (2007, p. 170). 

 

 
 

 O Quadro 3 apresenta de forma esquemática como cada modelo cognitivo é 

estruturado. A seguir, descrevemos alguns pressupostos teóricos básicos que 

impulsionaram Lakoff (1987) a elaborar esses modelos, os quais serão utilizados neste 

trabalho de pesquisa como objeto de análise.  

 

1.4.1 Esquemas de Imagem 

  

 O conceito de esquemas de imagem ou imagéticos está apoiado nos postulados de 

Johnson (1987) e é concebido como estrutura cognitiva oriunda de nossas experiências 

                                                           
12 Considerando a natureza desta pesquisa que envolve a análise dos processos de conceptualização por meio 

da leitura de charges, optamos por não utilizar os modelos simbólicos, pois estes tratam de categorias e 

construções gramaticais. Assim, na análise do corpus, não estarão incluídas descrições e interpretações 

desses modelos. 
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perceptuais. Em outras palavras, as vivências provenientes da relação entre o corpo e o 

meio ambiente são ordenadas de modo a gerar esquemas que refletem o conhecimento que 

temos acerca dos espaços em que estamos inseridos. Dessa maneira, todos os aspectos de 

nossa experiência espacial são definidos por padrões recorrentes que constroem contornos 

básicos de nossa experiência no mundo como: dentro-fora, de cima para baixo, perto-

longe, entre outros. Corroborando esta ideia em estudos posteriores, Johnson (2007) afirma 

que os esquemas 

 

 [...] são as estruturas mais fundamentais da percepção, manipulação de 

objetos e movimento corporal, dado que os corpos humanos 

compartilham várias capacidades sensório-motoras muito específicas que 

têm formatos especiais para o tamanho e constituição de nossos corpos e 

das características comuns dos diversos ambientes em que vivemos.13 

 

Diante do exposto, o autor enfatiza que esse aparato cognitivo é peculiar aos seres 

humanos, uma vez que essas estruturas perceptuais são específicas devido à nossa 

composição física e as características comuns entre os territórios que reconhecemos como 

habitat. Portanto, se não tivéssemos uma constituição corporal semelhante, a 

conceptualização de nossas experiências perceptuais seria completamente diferente da 

maneira com a qual compreendemos mundo. Ancorados em Lakoff (1987), a título de 

exemplificação, caracterizamos os esquemas CONTÊINER ou RECIPIENTE, PARTE-

TODO, LIGAÇÃO, CENTRO-PERIFERIA, ORIGEM-PERCURSO-META e ESCALA. 

 

CONTÊINER ou RECIPIENTE: é estruturado, basicamente, pelos elementos interior, 

exterior, e conteúdo. A primeira representação de um recipiente que podemos citar é a 

nossa configuração física. O nosso corpo pode ser apontado como CONTÊINER de nossos 

órgãos e, ao mesmo tempo, ele pode ser conteúdo de um ambiente fechado. Vejamos como 

esquema pode estruturar nossas ações cotidianas. 

 

“Com a adoção das tecnologias digitais dentro e fora das salas de aula, o 

processo de ensino e aprendizagem vem se tornando, rapidamente, um grande 

desafio para uma geração de professores que estudou e aprendeu a ensinar em 

                                                           
13 Do original: […] are the most fundamental structures of perception, object manipulation, and bodily 

movement, given that human bodies share several quite specific sensorimotor capacities that are keyed to the 

size and constitution of our bodies and t the common characteristics of the various environments we inhabit. 
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uma era pré-digital”, afirma a especialista. (Grifos nossos) 

(<http://porvir.org/15-passos-para-adotar-tecnologias-em-sala-de-aula/> Acesso 

em: 17 fev. 2016)  

 

 No texto, as tecnologias digitais se apresentam como conteúdo que pode estar 

dentro ou fora do recipiente/contêiner sala de aula. Esse mesmo contêiner pode estar 

inserido dentro de outro contêiner, como a escola e, assim, sucessivamente. 

 

PARTE-TODO: experienciamos nossa estrutura física como um todo composto por 

partes, ou seja, um corpo formado por vários membros (cabeça, tronco, braços, pernas 

etc.). É esse tipo de experiência que nos permite reconhecer a estrutura PARTE-TODO 

em outros seres, objetos e entidades existentes em nosso entorno. No poema Quando eu 

morrer, de Mário de Andrade, podemos inferir essa estruturação. 

 

 

[...] 

No Pátio do Colégio afundem 

O meu coração paulistano: 

Um coração vivo e um defunto 

Bem juntos. 

[...] 

O nariz guardem nos rosais, 

A língua no alto do Ipiranga 

Para cantar a liberdade. 

Saudade... 

 

Os olhos lá no Jaraguá 

Assistirão ao que há de vir, 

O joelho na Universidade, 

Saudade... 

 

(<http://culturafm.cmais.com.br/radiometropolis/lavra/mario-de-andrade-

quando-eu-morrer> Acesso em: 17 fev. 2016). 
 

 O poeta sugere que, quando ele morrer, partes de seu corpo sejam distribuídas em 

diversos lugares para que se sinta presente, como um todo, nesses ambientes.   

 

LIGAÇÃO: considerando as questões relacionadas à corporalidade, podemos dizer que 

esse esquema estaria associado à vinculação do filho com a sua mãe através do cordão 

umbilical. Em termos gerais, ele é estruturado pelos elementos entidades e ligação entre 

entidades e se constitui a partir das relações entre diversos fatores que compõem uma 
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determinada situação, como exemplo, podemos estabelecer ligação entre as vestimentas de 

uma pessoa e a ocasião em que estas são usadas. Ao vermos uma mulher vestida de branco 

e usando véu e grinalda, podemos inferir que ela está se casando. Uma passagem do texto 

Circuito Fechado, de Ricardo Ramos, nos permite compreender que, apesar de ser 

composta apenas por substantivos, trata-se de uma narrativa do cotidiano, pois somos 

capazes de estabelecer ligações entre os objetos citados e as situações em que estes atuam. 

 

 

    Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental, água, espuma, 

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

quente, toalha. Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, 

sapatos, telefone, agenda, copo com lápis, caneta, blocos de notas, espátula, pastas, 

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

Bandeja, xícara pequena. [...] 

(<http://www.pucrs.br/gpt/substantivos.php> Acesso em: 17 fev. 2016) 

 

 

CENTRO-PERIFERIA: concebemos o tronco como centro do nosso corpo e os membros 

externos, como braços e pernas, como elementos periféricos. Dessa maneira, podemos 

dizer que há uma relação de dependência entre a periferia e o centro. Esse esquema é 

estruturado pelos elementos entidade, centro e periferia. Por meio dessa estrutura, também 

podemos reconhecer conceitos mais complexos. Vejamos um exemplo: 

 

Os estudantes são pessoas marginalizadas em nossa sociedade. O silêncio que 

enfrentamos em sala de aula é aquele que sempre foi adotado pelas pessoas à margem 

– pessoas que têm motivo para temer quem está no poder e que aprenderam que é 

seguro não falar. (Grifos nossos) 

 

(<eBook_A_CORAGEM_DE_ENSINAR/eBook/1f66977f-05f7-48de-bb5b-

b3edb1ad380d> Acesso em: 17 fev. 2016) 

 

Ao ler o trecho, podemos compreender que os estudantes estão à margem da 

entidade central, que nesse caso pode ser o professor ou o processo de ensino, e que 

também existe uma relação de dependência entre quem está na periferia com a entidade 
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que está ao centro. Nesse sentido, o esquema CENTRO-PERIFERIA nos permite inferir, 

no processamento do discurso, que componentes terão mais destaque e quais serão apenas 

coadjuvantes. 

  

ORIGEM-PERCURSO-META: esse esquema tem como base as nossas experiências 

corporais de deslocamento que pressupõe um ponto de partida, uma sequência contínua e 

um ponto de chegada. Assim, no decorrer de nossa vida, somos habituados a organizar os 

acontecimentos de maneira contínua. Em termos de processamento discursivo, podemos 

citar os textos narrativos como exemplo. Vejamos, a seguir, a breve biografia de uma atleta 

olímpica. Nela, podemos observar, nitidamente, os elementos que compõem esse esquema: 

o ponto de partida de Maria, o percurso percorrido (competições) e a meta (premiação, 

recordes). 

 

Maria foi a primeira mulher brasileira a participar de uma Olimpíada. Mais do que isso: foi a 

primeira atleta sul-americana na competição. Na ocasião, tinha apenas 17 anos e participou 

dos Jogos realizados em Los Angeles. Chegou às semi-finais da natação, na modalidade 200 

m peito. Nos jogos de 1936, Maria Lenk se destacou por seu estilo na hora de nadar: as 

pernas se movimentavam como no nado peito e mãos e braços se mexiam para fora d’água. 

Era o início do que seria o nado borboleta. Em 1939, Maria bateu recordes nos 200m e 400m 

nado peito e era uma das favoritas para as Olimpíadas do ano seguinte, adiadas por conta da 

Segunda Guerra Mundial. 

(<http://super.abril.com.br/blogs/historia-sem-fim/7-atletas-brasileiros-que-marcaram-a-

historia-das-olimpiadas/> Acesso em: 17 fev. 2016). 

 

ESCALA: considerando nosso aparato sensório-motor, vivenciamos o nosso meio como 

recipiente, no qual estão inseridos diversos elementos que podem estar organizados de 

maneiras diferentes. Ao serem manipulados, tais elementos podem sofrer mudanças 

graduais. A partir dessa experiência, podemos apreender que as coisas e os acontecimentos 

indicam determinados graus de intensidade. Essas características compõem o esquema 

ESCALA, que pode ser exemplificado pela variação das cores: verde-escuro, verde-claro, 

verde-bandeira, verde-abacate etc. A notícia que segue é um exemplo de como 

conseguimos acompanhar as transformações gradativas que ocorrem na economia 

brasileira. 
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[...] Desde 2008, no auge da crise financeira mundial, a taxa básica de juros da economia, a 

Selic, não era tão alta. A justificativa veio do Banco Central: por causa do cenário 

macroeconômico e as perspectivas para a inflação, a taxa subiu meio ponto percentual e 

chegou a 13,25% ao ano. [...] No fim de abril de 2013, a Selic estava em 7,25% ao ano. Hoje o 

valor já é quase o dobro: 13,25% ao ano, mas o consumidor para muito mais. 

 

(<http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/04/taxa-de-juros-chega-1325-e-mais-alta-dos-

ultimos-sete-anos.html> Acesso em: 18 fev. 2016). 

 

 

 

 É importante destacar que os esquemas de imagem não atuam isoladamente. Muitas 

de nossas composições discursivas são estruturadas pela combinação de dois ou mais 

esquemas. O período Antônio saiu da farmácia e entrou em seu carro pode ser 

compreendido a partir dos esquemas ORIGEM-PERCURSO-META e CONTÊINER. No 

exemplo, Antônio pode ser entendido como o trajetor se deslocando, inicialmente, da 

farmácia (origem/CONTÊINER) e terminando seu percurso no interior de seu carro 

(meta/CONTÊINER). 

 Esse exemplo pode ser considerado como uma amostra simples de deslocamento ao 

longo de um percurso que se inicia em um recipiente e termina em outro. Em vista disso, 

podemos afirmar que os processos de conceptualização estão associados ao nosso padrão 

corporal e à sua interação com o meio ambiente. 

 

 

1.4.2. Modelos Proposicionais 

 
 

 De acordo com Lakoff (1987), os modelos proposicionais estruturam nosso 

conhecimento a partir dos seguintes pressupostos:  

 

a) Tais modelos possuem características objetivistas, pois são estruturados por 

meio de entidades instituídas por suas propriedades e pelas relações que estas 

apresentam. No entanto, Lakoff (1987) argumenta que esses modelos não são 

fragmentos de um mundo pronto e acabado.  
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b) Essas estruturas cognitivas não estão ancoradas em mecanismos 

imaginativos, como a metáfora e a metonímia. 

c) Os esquemas de imagem caracterizam esses modelos cognitivos. 

d) Os conceitos de nível básico, como ações, estados e propriedades etc., 

compõem essas estruturas cognitivas. 

 

 Lakoff (1987) apresenta como exemplo desses modelos o modo como designamos 

os dias da semana, como por exemplo, a expressão terça-feira. O autor esclarece que a 

expressão pode ser compreendida a partir de um modelo idealizado de semana composta 

por sete dias, em que um dia se configura como uma parte que constitui o todo (semana). 

Em outras palavras, podemos dizer que a semana com sete dias foi instituída 

socioculturalmente, de acordo com as experiências e as necessidades do homem.  

 O autor ainda salienta que tais modelos estão associados a culturas diversas, 

inclusive em épocas diferentes, no entanto, estes podem passar por modificações ao longo 

do tempo. Temos como exemplo o conceito do modelo de família que, de acordo com o 

decreto de lei N.º 6.583-A, de 2013: “define-se entidade familiar como o núcleo social 

formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união 

estável [...]”14. Este vem sendo discutido e reformulado em nossa sociedade, uma vez que 

existem muitas mães solteiras, tias que criam os sobrinhos, avós que criam os netos, mães 

que fazem inseminação artificial, casais homoafetivos que adotam crianças, entre outros. A 

partir do momento que essas transformações de família forem aceitas e acordadas em nossa 

sociedade, um novo modelo será estruturado legalmente.  

Dessa maneira, podemos dizer que um modelo instituído em um grupo social pode 

não ser aceito em outro, o que é convencionalizado em uma época, pode não ser em outra. 

Como exemplificação, Lakoff (1987, p. 69, tradução nossa) cita um texto de Geertz (1973) 

que apresenta um modelo de calendário da cultura balinesa, o qual é bastante diferente do 

que seguimos.  

 

Os dois calendários que a cultura balinesa utiliza são o solar-lunar e uma 

construção em torno da interação de ciclos independentes de dias-nomes, 

que chamarei ‘permutativo’. O calendário permutativo é, portanto, o mais 

importante. Ele consiste em dez diferentes ciclos de dias-nomes, seguido 

                                                           
14 Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra . Acesso em: 7 mar. 2016. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra
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de uma outra ordem fixada, depois que o primeiro dia-nome aparece e 

após o começo do primeiro dia-nome.15 

 

 Constatamos, portanto, que os balineses se utilizam de um calendário oposto ao 

nosso, ou seja, na cultura ocidental, temos uma semana composta por sete dias, enquanto 

essa cultura não possui esse conceito. O modelo cognitivo de calendário na cultura Bali se 

fundamenta em ciclos de dias-nomes e não no modelo de semana instituído por nós. Desse 

modo, os modelos proposicionais se apresentam como um processo cognitivo bastante 

peculiar, uma vez que se estabelece por meio das relações entre as propriedades e 

elementos que compõem uma determinada cena. Reforçando essa ideia, Lakoff (1987, p. 

113, tradução nossa) assegura que: “Modelos proposicionais especificam elementos, suas 

propriedades e as relações estabelecidas entre eles. Grande parte da estrutura do nosso 

conhecimento está em forma de modelos proposicionais.”16 

 O pesquisador reitera que conceitos não se estruturam, exclusivamente, pela sua 

forma, mas sim, pelas relações estabelecidas entre as experiências do homem numa 

determinada cultura.  

 Diante do nosso corpus, o qual se constitui por leituras de charge, elaboradas por 

estudantes de uma escola pública de Natal/RN, priorizamos a descrição de três modelos 

cognitivos proposicionais; são eles: frame, script ou roteiro e categoria radial. Essa escolha 

se deu pelo fato de a charge referir-se a situações estereotipadas cotidianamente, as quais 

envolvem personagens de diversas esferas que estão situadas em um determinado tempo e 

espaço. Por meio de uma análise preliminar de nossos dados, observamos que esses três 

modelos proposicionais, junto às demais categorias de análise, asseguram a investigação 

proposta.    

 

 

 

 

 

                                                           
15 Do original: The two calendars which the Balinese employ are a lunar-solar one and one built around the 

interaction of independent cycles of day-names, which I shall call “permutational”. The permutational 

calendar is by far the most important. It consist of ten different cycles of day-names, following one another in 

a fixed order, after which the first day-name appears and the cycle starts over. 

16 Do original: Propositional models specify elements, their properties, and the relations holding among 

them. Much of our knowledge structure is in the form of propositional models.  
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1.4.2.1 Frames 

 

 Para compreensão desse MCI, Lakoff (1987) toma como base a Semântica de 

Frames desenvolvida por Fillmore (1982), a qual tem como objetivo explicar a linguagem 

a partir dos diversos conhecimentos embasados em perspectivas partilhadas socialmente. 

Tomando como exemplo as atividades de compreensão de textos jurídicos, observamos 

que é necessário relacionar as expressões dispostas nos textos a determinados 

conhecimentos acerca das práticas judiciais, suas crenças etc. para construção de sentido. 

Toda essa bagagem organizada pelas experiências socioculturais estrutura o conceito de 

frames. De acordo com Fillmore (1982, p. 119, tradução nossa): 

 

Um ‘frame’, como o conceito que desempenha um papel na descrição dos 

significados linguísticos, é um sistema de categorias estruturado de 

acordo com algum contexto motivador. Algumas palavras existem para 

fornecer acesso ao conhecimento de certos frames para os participantes 

de um processo de comunicação, e simultaneamente servir para 

performar uma categorização em que certo frame é dado por garantido.17 

 

 Vale ressaltar que as palavras não são portadoras de sentido, mas servem como 

guias que nos permitem ativar toda nossa bagagem sociocultural, vinculada ao léxico por 

meio do qual a conceptualizamos. Fillmore (1982) utiliza como exemplo o frame transação 

comercial, mostrando que este inclui diversos elementos como vendedor, comprador, 

produtos, dinheiro que estão associados a diferentes verbos (vender, comprar, pagar etc.). 

Essas estruturas gramaticais evocam diferentes particularidades do frame, por exemplo, o 

verbo comprar sinaliza o comprador e o produto como foco, deixando os demais aspectos 

em segundo plano.  

 Tomando como base nossa pesquisa, podemos dizer que a escolha dos elementos 

verbais e visuais que constituem a charge pode guiar a focalização realizada pelo leitor e, 

consequentemente, a construção de sentido. Os frames se mostram como uma estrutura 

cognitiva importante para nossa pesquisa, uma vez que são geradores de inferências 

(LAKOFF; JOHNSON, 1999). 

 

 

                                                           
17Do original: A ‘frame’, as the notion plays a role in the description of linguistic meanings, is a system of 

categories structured in accordance with some motivating context. Some words exist in order to provide 

access to knowledge of such frames to the participants in the communication process, and simultaneously 

serve to perform a categorization wich takes such framing for granted. 
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1.4.2.2 Scripts ou Roteiro 

  

 Lakoff (1987, p. 285, tradução nossa) aponta que esse modelo está fundamentado 

na ideia de “um estado inicial, uma sequência de eventos e um estado final”18.  Podemos 

dizer que um roteiro se estabelece a partir de nossa compreensão dos acontecimentos 

cotidianos e situações convencionais, ele também especifica o(s) sujeito(s), ações e outros 

elementos necessários para realização desses eventos em uma determinada circunstância. 

Essa estrutura está diretamente relacionada ao esquema de imagem ORIGEM-

PERCURSO-META, pois ele é concebido através de um ponto de partida, um percurso e 

um destino. Ao irmos ao cinema, por exemplo, primeiramente compramos os ingressos na 

bilheteria e, em seguida, aguardamos o horário de nossa sessão; posteriormente, 

escolhemos nossos assentos e prestigiamos o filme até o seu término. Todas essas ações 

sequenciais se encaixam nos elementos do esquema ORIGEM-PERCURSO-META, assim 

sendo, podemos categorizar todos esses atos linearmente. Outro exemplo que podemos 

citar é de uma cerimônia matrimonial realizada em uma igreja católica. Nesse evento, 

existe uma sequência de ações que consiste na entrada dos convidados, entrada dos 

padrinhos, entrada das damas de honra, do noivo e da noiva, entrada das alianças, a 

celebração de missa e, assim por diante. 

 Além de observarmos uma sequência de fatos com esse exemplo, também 

podemos inferir a estruturação do esquema PARTE-TODO, quando cada segmento de 

ações representa uma parte da cerimônia (todo). A LIGAÇÃO é outro esquema que pode 

ser inferido, quando estabelecemos relações entre os indivíduos (convidados, padrinhos, 

noivos etc.) e as propriedades que fazem parte do casamento. 

 

 

1.4.2.3 Categoria radial 

 

 Em seções anteriores, vimos que Lakoff (1987) desenvolveu esse conceito com 

base em uma organização prototípica. Nessa perspectiva, a categoria radial trata-se de uma 

estrutura conceptual que comporta conceitos que possuem a mesma organização, sendo 

dispostas de acordo com as características prototípicas, ou seja, se um conceito dispõe de 

propriedades mais prototípicas, ele está mais próximo do centro de uma categoria, já 

                                                           
18Do original: an initial state, a sequence of events, and a final state. 
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aquele que possui menos características prototípicas se distancia dessa base central. 

Podemos inferir, portanto, que as categorias radiais são concebidas por meio do esquema 

CENTRO-PERIFERIA. Reforçando esse entendimento, Lakoff (1987, p.287, tradução 

nossa) afirma que: 

 

[…] uma categoria radial é representada estruturalmente como um 

recipiente e suas subcategorias são recipientes dentro dela. O que a 

distingue é que estão estruturadas pelo esquema CENTRO-PERIFERIA. 

Uma subcategoria é o centro; as outras subcategorias estão ligadas ao 

centro por vários tipos de ligações. As categorias não-centrais podem ser 

subcentros, isso é, podem ter estruturas adicionais do centro-periferia 

impostas a elas. 19 
 
 

Se pensarmos na categoria conceptual de VIOLÊNCIA como central, podemos ter 

violência física, violência sexual, violência psicológica, violência moral e violência 

patrimonial como categorias periféricas. No entanto, existe uma gradação de propriedades 

desses conceitos que faz com que o tipo de violência física e sexual esteja mais próximo do 

protótipo de VIOLÊNCIA, uma vez que esta categoria tem como característica básica o 

uso da força física para ser realizada. As violências psicológica, moral e patrimonial, por 

mais que se configurem como agressões, se distanciam do protótipo de VIOLÊNCIA por 

não se utilizarem da força física. Partindo dessa visão, as estruturas radiais também podem 

estar relacionadas ao esquema de imagem ESCALA. 

 

 

 

1.4.3 Modelos metonímicos 

 

 Fundamentados nos pressupostos da LC, consideramos a metonímia como uma das 

características básicas da cognição humana (LAKOFF, 1987). Desse modo, os conceitos 

metonímicos não podem ser considerados arbitrários, mas sim sistemáticos, uma vez que 

são estruturados a partir da forma como agimos, pensamos e falamos cotidianamente, 

levando em consideração os aspectos socioculturais (LAKOFF; JOHNSON, 1980; 

LAKOFF; TURNER, 1989).  

                                                           
19 Do original: a radial category is represented structurally as a container, and its subcategories are 

containers inside it. What distinguishes it is that it is structured by the CENTER-PERIPHERY schema. One 

subcategory is the center; the other subcategories are linked to the center by various types of links. 

Noncentral categories may be ‘subcenters’, that is, they may have further center-periphery structures imposed 

on them. 
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Podemos dizer que a metonímia nos possibilita estabelecer relações entre entidades 

que coexistem dentro de uma estrutura conceptual específica. Considerando esses 

aspectos, ao ouvir a frase Acabei de ler Platão, somos capazes de entender que o falante 

substituiu o nome da obra pelo autor. Seguindo esse raciocínio, Lakoff e Johnson (1980) 

apontam que a metonímia se estrutura a partir de uma contiguidade conceptual de modo 

que um termo com significado A sustenta um significado B. Como exemplo, Duque e 

Costa (2012, p. 99) expõem que 

 

 [...]na metonímia PARTE PELO TODO, instanciada linguisticamente 

em construções como “precisamos garantir um TETO e um PEDAÇO 

DE PÃO”, as entidades-parte TETO e PEDAÇO DE PÃO sustentam as 

entidades-todo MORADIA e ALIMENTO. 
 

Para demonstrar a sistematicidade dos processos metonímicos, Lakoff e Jonhnson 

(1980) se utilizam de vários exemplos que apresentam relações entre objetos de uma 

mesma entidade conceptual: produtor pelo produto (Minha filha adora Danone); objeto 

usado pelo usuário (Os táxis pararam essa semana por causa da violência na cidade); 

controlador pelo controlado (Hitler invadiu a União Soviética); instituição pelas pessoas 

responsáveis (A igreja condena o adultério); entre outros. Todos esses exemplos são 

compreendidos facilmente, uma vez que nas atividades de construção de sentido, podemos 

evocar diversas estruturas conceptuais instauradas pelas nossas experiências. Nessa 

perspectiva, Lakoff e Johnson (1980, p. 37, tradução nossa) argumentam: 

 

A metonímia PARTE PELO TODO, por exemplo, emerge das nossas 

experiências em relação ao modo pelo qual as partes estão geralmente 

relacionadas com o todo. A metonímia PRODUTOR PELO PRODUTO 

está baseada na relação de causalidade (e habitualmente física) entre o 

produtor e seu produto. A metonímia LUGAR PELO EVENTO, por sua 

vez, está fundamentada em nossa experiência com a localização física 

dos acontecimentos. E assim por diante.20 
 

 Podemos dizer, portanto, que um sistema conceptual é estruturado por diversos 

modelos metonímicos, os quais podem atuar em diversas atividades cognitivas, como 

raciocínio geral, elaboração de julgamentos, elaboração de inferências, entre outras.  

                                                           
20Do original: The PART FOR WHOLE metonymy, for example, emerges from our experiences with the 

way parts in general are related to wholes, PRODUCER FOR PRODUCT is based on the causal (and 

typically physical) relationship between a producer and his product. THE PLACE FOR THE EVENT is 

grounded in our experience with the physical location of events. And so on.   
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Baseada em Lakoff (1987), Feltes (2007) elabora uma estrutura esquemática, 

mostrando um exemplo da categoria complexa de MÃE, tendo em vista uma variedade de 

modelos proposicionais relacionados à radialidade: modelos de nascimento (pessoa que dá 

à luz); modelo genético (pessoa que concede material genético); modelo de criação (pessoa 

que educa); modelo marital (cônjuge da figura paterna) e modelo genealógico (o 

ascendente mais próximo é a mãe). 

 

 

Figura 3: Radialidade de MÃE como processo metonímico. 

Fonte: Feltes (2007, p.149) 

 

 Tendo como base a figura anterior, temos como categoria central MÃE, ou seja, 

aquele modelo prototípico relacionado aos aspectos sociais do ser materno. Às margens de 

tal categoria, podemos observar outras subcategorias, como a “mãe de aluguel” que 

aparece por participar do processo de gestação; “mãe solteira”, a qual pode conter 

características comuns à categoria central, no entanto, não tem um companheiro como o 

modelo primeiro de mãe; já a “mãe adotiva”, a “madrasta” e a “mãe de leite” não deram à 

luz a seu filho, mas possuem vínculo afetivo com este. A partir desse exemplo, vemos que 

existem subcategorias mais próximas e mais distantes do modelo central, no entanto, estas 

ainda apresentam aspectos relacionados à MÃE.  

 Conforme afirma Lakoff (1987), essa radialidade é composta por protótipos 

metonímicos. O autor ainda sugere alguns tipos de efeitos prototípicos relacionados à 
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metonímia: os estereótipos sociais, os exemplos típicos, os ideais, os padrões, os geradores, 

os submodelos e os exemplos salientes. Vejamos, resumidamente, como eles se estruturam. 

 

a) Estereótipos sociais 

 

 Lakoff (1987) utiliza o exemplo mãe dona de casa, que se configura como parte 

que compõe a categoria MÃE, e de acordo com os estereótipos sociais, a dona de casa seria 

um dos exemplos mais característicos dessa categoria. Considerando esse pensamento, o 

autor argumenta que os estereótipos sociais são metonímias, expondo que “[...] uma 

subcategoria tem um status socialmente reconhecido como representante da categoria 

como um todo, usualmente com a proposta de fazer julgamentos rápidos acerca das 

pessoas (LAKOFF,1987, p. 79, tradução nossa)21”. 

 

b) Exemplos típicos  

 

 A utilização de membros típicos de categorias diverge dos estereótipos sociais, 

uma vez que não incitam julgamentos socioculturais. Normalmente, fazemos uso desses 

exemplos típicos de maneira instintiva e automática. A respeito desse processo, Lakoff 

(1987, p. 87, tradução nossa) destaca:  

 

Nosso vasto conhecimento de casos típicos leva a efeitos prototípicos. A 

razão é que há uma assimetria entre os casos típicos e os não típicos. O 

conhecimento sobre casos típicos é generalizado para casos não típicos, 

mas não o contrário.22 

 

Com base nesse pensamento e em exemplos citados pelo autor, podemos dizer que 

VACA e CABRA são exemplos típicos de MAMÍFEROS, em outras palavras, esses 

animais são prototípicos da categoria. Ao considerarmos esses animais como núcleo de 

uma categoria, ou como a própria categoria, devido à rapidez no processo de raciocínio e 

de reconhecimento, podemos dizer que esse mecanismo se configura como uma operação 

metonímica. 

                                                           
21Do original: [...] a subcategory has a socially recognized status as standing for the category as a whole, 

usually for the purpose of making quick judgments about people. 

22 Do original: […] Our vast knowledge of typical cases leads to prototype effects. The reason is that there is 

an asymmetry between typical and nontypical cases. Knowledge about typical cases is generalized to 

nontypical cases, but not conversely. 
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c) Ideais 

 

 

 A maior parte de nosso saber cultural é apoiada em termos de outro tipo de 

processamento metonímico: os ideais abstratos. Estes, segundo Lakoff (1987), são 

geradores de efeitos de prototipicidade, e também são utilizados para fazer avaliações de 

qualidade. Podemos citar como exemplo o modelo de EMPREGO IDEAL, que pode ser 

considerado como aquele que paga bem, que possui horários flexíveis. Vale ressaltar que 

pode haver uma diversidade para um modelo; o EMPREGO IDEAL, por exemplo, também 

pode ser aquele que possui um ambiente agradável, que o empregado possa ter autonomia 

em suas atividades, entre outras características. 

 

d) Padrões 

 

 De acordo o pesquisador, os padrões são modelos que embasam procedimentos e, 

consequentemente, o seu desempenho. Temos, como exemplo, os paradigmas científicos, 

tipos de experimento e metodologias para a análise de um determinado fenômeno. Esses 

padrões podem ser modificados à medida que ocorrem os avanços científicos e 

tecnológicos.  Vejamos o trecho de uma notícia a respeito do novo padrão adotado para 

diagnosticar bebês com microcefalia: 

 

O Ministério da Saúde, em consonância com as secretarias 

estaduais e municipais de Saúde, passa a adotar, a partir de agora, 

a medida de 32 cm para a triagem e identificação de bebês 

possíveis portadores de microcefalia. Este procedimento consta do 

“Protocolo de Vigilância e Resposta à Ocorrência de Microcefalia 

Relacionada à Infecção pelo Vírus Zika” e está de acordo com 

recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que 

considera, como medida padrão mínima para a cabeça de recém-

nascidos, 32 centímetros. [...] 

 

(<http://www.blog.saude.gov.br/50022-combate-ao-aedes/50426-

nota-sobre-medida-do-perimetro-cefalico-para-diagnostico-de-

bebes-com-microcefalia-relacionada-ao-virus-zika.html> Acesso 

em: 8 mar. 2016) 
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e) Geradores 

 

 Em relação a este modelo, Lakoff (1987) aponta como exemplo mais usual os 

números naturais, um vez que seus elementos centrais podem gerar outros. Nessa 

perspectiva, os componentes numéricos de apenas um dígito, de 0 a 9, se configuram como 

os elementos centrais da categoria NÚMEROS NATURAIS. Dessa maneira, os outros 

elementos dessa categoria (12, 13, 14...) são gerados a partir desses elementos centrais, 

considerando as regras matemáticas. 

 

f)  Submodelos 

  

 Os submodelos podem ser considerados como processo metonímico muito 

importante, pois estes estruturam nossa habilidade de fazer cálculos, estimar tamanhos e 

distâncias. Como exemplificação, Lakoff (1987, p. 89, tradução nossa) aponta o submodelo 

definido pelos múltiplos de dez: “[...] O submodelo mais utilizado, comumente, é a 

subcategoria dos múltiplos de dez: dez, cem, mil, etc. Usamos esse submodelo para 

compreender a grandeza relativa dos números.”23 

 

 

g) Exemplos salientes 

 

 Esse modelo metonímico constitui-se como uma espécie de parâmetro de 

acontecimentos, atitudes, desempenhos, comportamentos etc., e este é utilizado para o 

entendimento da categoria em questão. Se temos um amigo budista, por exemplo, e não 

conhecemos outras pessoas que seguem a mesma doutrina, nossa tendência é generalizar 

os demais budistas a partir do comportamento do nosso amigo; em outras palavras, 

tomamos o amigo budista, metonimicamente como exemplo saliente.  

 

 

1.4.4 Modelos metafóricos 

 

 Tais modelos cognitivos se baseiam nos fundamentos elaborados por Lakoff e 

Johnson (1980) na obra Metaphors we live by. No livro, os autores se contrapõem à ideia, 

                                                           
23Do original: The most common submodel used is the subcategory of powers of ten: ten, a hundred, a 

thousand, etc. We use this submodel to comprehend the relative size of numbers. 
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disseminada no pensamento ocidental, de que a metáfora se configura como um “desvio”, 

uma vez que esta não representaria uma literalidade com as entidades do mundo. Esse 

pensamento, que tem como base os pressupostos do Paradigma Objetivista, leva a crer em 

uma visão de metáfora apenas como uma figura de linguagem que não possui relação com 

nossas experiências cotidianas.  

Sob a ótica experiencialista, Lakoff e Johnson (1980) propõem uma nova teoria, 

mais especificamente a Teoria da Metáfora Conceptual (TMC), que apresenta a metáfora 

como uma estrutura cognitiva intimamente vinculada à conexão entre mundo, corpo e 

linguagem. Os autores ainda ressaltam que as metáforas, como estruturas cognitivas 

ligadas ao pensamento e à linguagem, estão presentes tanto na linguagem literária como na 

linguagem utilizada rotineiramente. As relações entre linguagem, corpo e ambiente 

ocorrem tão naturalmente em nossas ações cotidianas que não temos consciência dos 

processos metafóricos elaborados por nós.  

De acordo com Feltes (2007, p.152), os modelos metafóricos são estruturados, 

basicamente: 

 

(i) Tal como no caso do modelo metonímico, estruturam-se em termos 

dos esquemas CONTAINER e ORIGEM-PERCURSO-META. 

(ii) Trata-se de uma projeção de base experiencial, a partir de um MCI 

em um domínio para um MCI em outro domínio, o que, processualmente, 

significa que: 

 Há um domínio conceitual A bem-estruturado chamado domínio-

fonte. 

 Há um domínio conceitual B que carece de estruturação para 

efeitos de sua compreensão: o domínio-alvo. 

 Há um mapeamento que liga o domínio-fonte ao domínio-alvo: 

projeção metafórica. 

 A projeção metafórica de A para B é motivada naturalmente por 

uma correlação estrutural regular que associa A a B. 

 Os detalhes do mapeamento entre A e B são motivados pelos 

detalhes da correlação estrutural, sendo a relação especificada de A para 

B. 
 

A título de exemplo, temos a metáfora O combate ao câncer de mama está na 

direção certa, que provavelmente está situada na vida de pacientes, profissionais da saúde 

etc. que buscam a cura. Nessa perspectiva, temos o COMBATE como trajetor de um 

percurso (a cura). Em um grau maior de abstração, também podemos inferir o câncer de 

mama como INIMIGO, uma vez que combatemos algo contrário à nossa natureza e, assim 
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podemos delimitar a metáfora conceitual CÂNCER É INIMIGO24. Vejamos, em termos de 

projeções, como essa metáfora pode ser compreendida. 

 

Quadro 4: Projeção CÂNCER É INIMIGO. 

Fonte: Baseado em Duque e Costa (2012). 

FONTE 

INIMIGO/ADVERSÁRIO 

PROJEÇÃO ALVO 

CÂNCER 

Combater, lutar  Buscar a cura 

Armas   Tratamentos, remédios 

Táticas, estratégias, planos   Modificações e adaptações de tratamentos 

 

A partir do Quadro 4, observamos que os mapeamentos entre o domínio-fonte e o 

domínio-alvo ocorrem de acordo com a interação de nossas vivências socioculturais e 

perceptuais. Com base nessa projeção metafórica, também podemos estruturar as 

expressões Ele venceu o câncer, Ela continua lutando contra o câncer no hospital etc.  

 Corroborando esses princípios, Lima et al. (2008, p.89-90) reforça que uma 

metáfora conceitual “[...] é um modo de construção de conhecimento na forma de um 

mapeamento entre domínios de conhecimentos, em geral orientado por relações analógicas 

motivadas por propósitos e interesses, por determinadas situações e suas demandas”. Nessa 

perspectiva, a metáfora não é vista apenas como ornamento do discurso ou figura de 

linguagem, como vemos em muitos livros didáticos de língua portuguesa, ela é tida como 

um mecanismo imaginativo da razão que se caracteriza como um modo de conhecermos o 

mundo e, a partir daí, produzirmos sentido (LAKOFF; JOHNSON, 1980). Baseado em 

diversas experiências do nosso dia a dia e nos postulados da TMC desenvolvidos por 

Lakoff e Johnson (1980), Lakoff (1985) sugere três categorias de metáforas, as quais 

conceituamos, brevemente, a seguir. 

 

i) Metáforas orientacionais: são configuradas por meio de nossas 

experiências corporais com base em orientações espaciais, como FRENTE-

TRÁS, CIMA-EMBAIXO etc. Podemos citar como exemplos as metáforas 

                                                           
24 De acordo com Teoria da Metáfora Conceptual, as letras maiúsculas são utilizadas, convencionalmente, 

para indicar uma metáfora conceptual. 
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MAIS É PARA CIMA e MENOS É PARA BAIXO, que são realizadas 

discursivamente em proposições: Diante da crise, o lucro da empresa 

baixou; Os juros dos empréstimos bancários continuam subindo. 

ii) Metáforas ontológicas: essa categoria pode se referir a entidades, objetos 

que constituem nosso entorno. Em outras palavras, podemos utilizar essas 

metáforas para dar uma certa materialidade a entidades e conceitos abstratos 

sem, necessariamente, ocorrer a realização de mapeamentos entre domínios; 

é o que também podemos chamar de PERSONIFICAÇÃO. A partir de 

CRISE FINANCEIRA É ENTIDADE, que constitui a metáfora CRISE É 

PESSOA, por exemplo, podemos elaborar sentenças como: A crise 

derrubou a atividade econômica; A crise trouxe o desemprego. 

iii) Metáforas estruturais: podemos dizer que são estruturas mais complexas, 

uma vez que ocorrem projeções entre domínios. Lakoff e Jonhson (1980) 

apontam como esse tipo metáfora DISCUSSÃO É GUERRA, uma vez que, 

socioculturalmente, as pessoas que estão envolvidas em uma discussão 

podem ser vistas como oponentes; os argumentos podem ser as armas ou os 

escudos e, assim, sucessivamente. Discursivamente, temos sentenças como: 

A banca atacou meus argumentos; O meu ponto de vista foi vencido. 

 

Considerando os postulados teóricos apresentados até o momento, vemos que as 

categorias apresentadas estão intimamente imbricadas, formando um continuum teórico. E 

a partir dessa correlação entre os conceitos de categorização e de modelos cognitivos, 

averiguamos como os elementos visuais e linguísticos disponíveis nas charges possibilitam 

a conceptualização. Na seção seguinte, apresentamos os princípios que norteiam o conceito 

de inferência e como ela pode ser estruturada como uma atividade cognitiva. 

 

1.5 Uma breve formulação do conceito de inferência: da Filosofia aos estudos 

cognitivistas da linguagem 

 

 Assim como categorização, inferência é um conceito que também faz parte do 

cenário intelectual da Grécia Antiga por meio dos princípios elaborados por Aristóteles. 

Vale ressaltar que o filósofo não foi o primeiro a reconhecer a legitimidade formal das 
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inferências, no entanto, ele foi o primeiro a apresentar um modelo lógico-formal acerca dos 

processos de inferência (LEAR, 2006). 

Nos Analíticos Anteriores (ARISTÓTELES, 2010, p.116), o primeiro padrão de 

argumento que o filósofo discute é “se A é predicado de todo B e B de todo C, A terá 

necessariamente que ser predicado de todo C”. Em argumentos com essa forma, as três 

proposições são universais, afirmativas e assertóricas. A partir daí, Aristóteles considera 

todos os pares possíveis de proposições simples e determina a partir de que pares uma 

terceira proposição simples pode ser corretamente inferida como conclusão, bem como a 

partir de que pares não se pode inferir corretamente uma conclusão. 

 Aristóteles conceitua a inferência baseado no método axiomático, retomado por 

Euclides25 em seus postulados e apresentados na obra Os Elementos (texto elaborado por 

volta do ano 300 a.C.). No livro, o matemático apontou a geometria axiomatizada, 

fundamentada em afirmações básicas, chamadas de axiomas26, e estas deveriam ter 

conteúdo claro, simples e óbvio. De acordo com Fonseca Filho (2007, p. 41): 

 

[...] Euclides, como já fizera Aristóteles, buscou o ideal de uma 

organização axiomática, que em última instância se reduz à escolha de 

um pequeno número de proposições em princípio aceitas naquele 

domínio de conhecimento, e à posterior dedução de todas as outras 

proposições verdadeiras desse domínio, a partir delas. 

 

 Essas ideias também estão ancoradas nos princípios da Lógica do século IV a. C., 

sobre a qual o filósofo se debruçou para investigação das regras do pensamento com o 

objetivo de alcançar uma verdade absoluta.  Constatamos que tais postulados elaborados 

pela filosofia aristotélica estão na raiz da argumentação que trata das conclusões 

                                                           
25 Euclides (?325 a.C. – 270 a.C.) morava na cidade de Alexandria, no Egito e foi nesta grande cidade 

cultural que ele escreveu seu famoso livro sobre geometria. O livro didático Os Elementos tem sido usado 

continuamente por mais de dois mil anos. [...] Ele deu à ciência o entendimento de que não basta coletar 

fatos. Deve-se dar uma ordem lógica a eles, resumi-los e sistematizá-los de forma a construir princípios 

gerais. Euclides planejou cuidadosamente a organização de seu livro. Primeiro, juntou tudo o que se sabia 

sobre o assunto e revelou uma série de definições e verdades básicas, ou “axiomas”. Então, organizou o resto 

do livro de forma a prosseguir logicamente e forneceu as provas que faltavam. Euclides desenvolveu suas 

conclusões geométricas a partir de provas matemáticas fundamentadas nos axiomas básicos e “postulados”, 

ou suposições, que arrolara no início. (<http://www.ahistoria.com.br/euclides> Acesso em 11 mar. 2016) 
26 1.Proposição evidente em si mesma e indemonstrável. 2. *Pressuposto em um sistema, ocorrendo sempre 

como premissa ou como ponto de partida para a demonstração de algo. Na exposição de um sistema, 

especialmente nas matemáticas, um axioma é uma proposição de partida, indemonstrável, mas que decidimos 

considerar como verdadeira porque parece evidente. Ex.: o todo é maior do que as partes; duas quantidades 

iguais a urna terceira são iguais entre si. (Dicionário Básico de Filosofia. Disponível em: < 
http://dutracarlito.com/dicionario_de_filosofia_japiassu.pdf>  Acesso em 12 mar. 2016) 
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concebidas a partir das evidências que lhe dão suporte.  De acordo com Aristóteles (2010), 

podemos dizer que um sistema lógico é estruturado por axiomas e inferências que buscam 

demonstrar, de modo formal, um raciocínio válido.  

 Considerando o conceito de inferência proposto por Aristóteles, Kenny (1998 p. 97) 

afirma que “uma inferência válida é uma inferência que nunca conduz de premissas 

verdadeiras a uma conclusão falsa”. Em outras palavras, as inferências só podem ser 

validadas a partir do momento em que a conclusão elaborada é resultado da afirmação das 

premissas27 que a antecedem. Vejamos um exemplo clássico: 

 

Todo homem é mortal.         (premissa A) 

Sócrates é homem.              (premissa B) 

Sócrates é mortal.               (conclusão C) 

 

 O exemplo apresenta duas premissas (A e B), e delas podemos formular a 

conclusão (C). Se somos capazes de formular conclusões a partir das premissas, isso quer 

dizer que estamos realizando um processo inferencial. Aristóteles aprofundou suas 

pesquisas com relação à validade das inferências, caracterizando essa atividade como 

silogismo28 ou silogística, a qual se configura como fragmento da Lógica.  

 Podemos observar que esses pressupostos estão diretamente ligados à 

argumentação, uma vez que a Lógica clássica investigava aqueles argumentos oriundos de 

um processo inferencial válido. No entanto, vale ressaltar que os postulados de Aristóteles 

apresentavam diversas lacunas, pois a silogística abrange apenas aqueles argumentos que 

                                                           
27 De acordo com Morgado (2010), no âmbito da lógica formal clássica ou aristotélica, a expressão premissa 

designa uma proposição (condição, garantia ou ponto de partida) usada num argumento para chegar a uma 

outra premissa – a conclusão. (Disponível em < http://old.knoow.net/ciencsociaishuman/filosofia > Acesso 

em 12 mar. 2016). 

28 Método de dedução de uma conclusão a partir de duas premissas, por implicação lógica. Para Aristóteles, 

considerado o primeiro formulador da teoria do silogismo, "o silogismo é um argumento em que, 

estabelecidas certas coisas, resulta necessariamente delas, por serem o que são, outra coisa distinta do 

anteriormente estabelecido" (Primeiros analíticos, I, 24). Ex.: "Todos os homens são mortais, todos os gregos 

são homens, logo, todos os gregos são mortais”. A conclusão se obtém assim por um processo de 

combinação dos elementos contidos nas premissas através do termo médio (no exemplo, "homens”), que 

permite relacionar os outros termos (no exemplo, "gregos" e "mortais") aí contidos, formando uma nova 

proposição. Segundo as regras do silogismo válido, não é possível que as premissas sejam verdadeiras e a 

conclusão seja falsa. (Dicionário Básico de Filosofia. Disponível em: < 
http://dutracarlito.com/dicionario_de_filosofia_japiassu.pdf>  Acesso em 12 mar. 2016). 
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partem das inferências mais gerais e, assim, não envolve o raciocínio como um todo. De 

acordo com Kenny (1998, p. 98): 

 

Aristóteles pensava que a sua silogística era suficiente para lidar com 

todas as inferências válidas possíveis. Estava enganado. De facto, o 

sistema, ainda que completo em si mesmo, corresponde apenas a uma 

fracção da lógica. E apresenta dois pontos fracos. Em primeiro lugar, só 

lida com as inferências que dependem de palavras como «todos» e 

«alguns», que se ligam a substantivos, mas não com as inferências que 

dependem de palavras como «se…, então», que interligam as frases. Só 

alguns séculos mais tarde se pôde formalizar padrões de inferência como 

este: «Se não é de dia, é de noite; mas não é de dia; portanto é de noite». 

Em segundo lugar, mesmo no seu próprio campo de acção, a lógica de 

Aristóteles não é capaz de lidar com inferências nas quais palavras como 

«todos» e «alguns» (ou «cada um» e «nenhum») surjam não na posição 

do sujeito, mas algures no predicado gramatical. As regras de Aristóteles 

não nos permitem determinar, por exemplo, a validade de inferências que 

contenham premissas como «Todos os estudantes conhecem algumas 

datas» ou «Algumas pessoas detestam os polícias todos».  
 

 No século XVIII, Immanuel Kant evidencia que a lógica deveria ser compreendida 

como a ciência do julgamento, na qual as inferências válidas são fundamentadas em 

aspectos estruturais de pensamentos avaliativos, ou seja, de julgamentos (KENNY, 1998).  

Essas são algumas das hipóteses elaboradas, no âmbito da Filosofia, acerca do conceito de 

inferência, as quais influenciaram diversas ciências. 

 Em pesquisa bibliográfica, atestamos que, atualmente, existe uma infinidade de 

trabalhos a respeito da concepção de inferência nas áreas de Psicologia, Inteligência 

Artificial, Estudos da Linguagem, entre outras. 

 De acordo com Dell’ Isola (1988, p. 31):  

  

No campo da Psicologia Desenvolvimentista, têm-se focalizado as 

relações entre a inferência e os aspectos temporais, espaciais, causais e 

lógicos (BRYANT & TRABASSO, 1971; BROWN & MURPHY, 1975). 

 

 De uma maneira geral, no âmbito da Psicologia, inferir está relacionado à forma 

como cada indivíduo reconhece, organiza e interpreta dados. Podemos dizer que uma 

inferência é elaborada a partir do que está sendo observado, dos estados subjetivos e de 

uma determinada atividade psicológica. Segundo Cabral e Nick (2006, p.167), a inferência:  

 

Em termos psicológicos, designa um processo mental por meio do qual, 

baseando-se num ou mais juízos previamente fixados, a pessoa atinge o 

outro juízo implicitamente validado pelos primeiros. Isto não significa 
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que o juízo inferido seja correto, visto que sua validação é função dos 

anteriores, que podem ser corretos ou não. 

 

 

 No que diz respeito à área de Inteligência Artificial (IA), constatamos que há uma 

preocupação em implementar um protótipo de compreensão ligado ao discurso e à 

produção de inferências. Pesquisadores dessa grande área advogam que a construção de 

inferências é um fenômeno realizado durante o processamento de textos (DELL’ISOLA, 

1988). 

 Já no campo dos estudos da linguagem, área de nosso interesse mais direto, 

verificamos uma grande heterogeneidade de conceitos para a inferência. Vejamos algumas 

definições elaboradas por pesquisadores desse campo. 

Para Beaugrande e Dressler (1981), as inferências são recursos utilizados para 

suprir conceitos e, possivelmente, ocupar os vazios e descontinuidades da matéria textual. 

Desse modo, os pesquisadores acreditam que o processo inferencial soluciona problemas 

no processo de construção de sentido. 

Já Brown e Yule (1983) abordam a inferência como uma atividade em que o leitor 

(ouvinte) precisa considerar o que está no texto (escrito ou falado) literalmente para chegar 

ao que autor (escritor ou falante) pretendia comunicar. Em outras palavras, as inferências 

seriam uma espécie de interpretação do pensamento do autor, do que ele pensou em dizer 

no momento da escrita.  

Dell’Isola (1988, p. 30) argumenta que a inferência é: 

 

[...] um processo cognitivo que gera uma informação semântica nova, a 

partir de uma informação semântica anterior, em um determinado 

contexto. Inferência é, pois, uma operação cognitiva em que o leitor 

constrói novas proposições a partir de outras já dadas. Porém, não ocorre 

apenas quando o leitor estabelece elos lexicais, organiza redes conceituais 

no interior do texto. Ocorre também quando o leitor busca extra-texto 

informações e conhecimentos adquiridos pela experiência de vida, com 

os quais preenche os "vazios" textuais. 

 

 

 De acordo com Koch e Travaglia (1993, p. 70), a inferência é “[...] aquilo que se 

usa para estabelecer uma relação, não explícita no texto, entre dois elementos desse texto”. 

Para os autores, o processo inferencial ocorre como resultado da ativação do conhecimento 

prévio do leitor e as relações que este permite com o que está sendo dito. 

 Para Marcuschi (1989, p. 20), as inferências são: 
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[...] processos cognitivos que implicam a construção de representação 

semântica baseada na informação textual e no contexto, sendo justamente 

a capacidade de reconhecimento da intenção comunicativa do 

interlocutor, e mais precisamente do autor, no caso do texto escrito, que 

caracteriza o leitor maduro e, portanto, crítico, questionador e 

reconstrutor dos saberes acumulados culturalmente. 

 

 

 Conforme o autor, a construção de sentidos e o processamento inferencial ocorrem 

quando o leitor possui um repertório de informações e este pode ser relacionado com os 

dados presentes no texto, motivando a sua compreensão. 

 Apesar de existirem diversas definições para inferência, podemos observar que 

estas compartilham algumas características básicas, como o fato de considerarem o 

processo inferencial como a adição de informações ao conteúdo textual. No que se refere à 

tipologia das inferências, constatamos a mesma heterogeneidade que ocorre com a 

definição. Durante a pesquisa, nos deparamos com uma classificação elaborada por Warren 

et al. (1979). Considerando a implementação de uma tipologia, os autores buscam elucidar 

como as inferências podem ser elaboradas a partir da leitura de narrativas. De acordo com 

essa perspectiva, as inferências podem ser divididas em três tipos: 

 

a) Inferências lógicas – Esse tipo de inferência se baseia em diversos 

questionamentos, principalmente no que se refere ao “porquê” de alguma ação ou 

acontecimento. Além disso, essas inferências estabelecem a ligação entre uma 

cadeia de episódios e buscam também uma conexão entre os objetos e entidades 

que caracterizam os eventos de uma narrativa. Warren et al. (1979) ainda apontam 

que esse tipo de inferência está relacionado a aspectos como: motivação 

(relacionada às ações e aos pensamentos dos personagens); capacidade (indica as 

condições que determinam a ocorrência dos fatos); causas psicológicas (referem-se 

às ações e aos sentimentos involuntários de personagens); causas físicas 

(relacionadas a causas e estados naturais de um dado evento). 

 

b) Inferências informativas – Essas inferências permitem que, por meio das 

proposições, o leitor/ouvinte identifique quem são os personagens, a função de cada 

um e em que cenário a situação ocorre. Em outras palavras, podemos dizer que esse 

tipo de inferência se fundamenta nas indagações: Quem? O quê? Onde? Quando?. 

Vale ressaltar que essas inferências não compreendem a causa ou a consequência 
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de fatos, mas sim, direcionam o reconhecimento das entidades que fazem parte do 

texto. Essas inferências ainda podem ser subdividas em: pronominais, referenciais, 

espaço-temporais. 

 

c) Inferências avaliativas – Como a própria designação aponta, essa classificação 

está diretamente relacionada à avaliação e ao julgamento do leitor/ouvinte, que 

estão ancorados num conjunto de valores e crenças. Ao ler ou ouvir alguma 

situação, descrita pelo autor, a respeito do comportamento dos personagens, o 

leitor/ouvinte elabora inferências que envolvem seu conhecimento de mundo, como 

algumas noções de moralidade e valores. Geralmente, as inferências avaliativas se 

embasam em questionamentos do tipo: a atitude do personagem pode ser 

considerada boa ou má? Esse acontecimento foi agradável ou não? Como você 

avalia tal ação? Partindo desses princípios, podemos dizer que se tratam de 

inferências baseadas em valores socioculturais. 

 

Constatamos que essa tipologia elaborada por Warren et al. (1979) busca 

compreender os tipos de inferências a partir dos questionamentos realizados e das respostas 

elaboradas a parir destes. Podemos observar também, por meio dessa breve descrição, que 

os autores não levam em conta, prioritariamente, o papel da situação comunicativa em que 

as inferências são produzidas, o que gera uma certa dependência entre o que o 

leitor/ouvinte é capaz de observar no texto e os processos inferenciais elaborados. 

Marcuschi (1985) sugere uma nova tipologia que envolve aspectos divergentes ao 

modelo apresentado anteriormente. Com essa nova classificação, o autor busca ofertar um 

modelo que considere os processos referentes a toda reprodução textual (interpretação, 

compreensão e paráfrase), reconhecendo o processo inferencial adotado.  Ele ainda aponta 

que essas inferências, além de envolverem conhecimentos de mundo, ainda envolvem as 

memórias socioculturais de cada indivíduo, bem como um conjunto de crenças e valores.  

Baseado nesses pressupostos, Marcuschi (2007, p. 96) reafirma: 

O curioso é que embora haja vários tipos de inferências, no nosso dia a 

dia procedemos mais por raciocínios práticos do que por raciocínios 

lógicos. Esse aspecto de nossa atuação discursiva é importante porque 

mostra que, em geral, somos seres práticos. Nossa vivência é, sobretudo, 

institucional e convencionalizada e não se funda em relações estritamente 

lógicas. É assim que lidamos com a maioria dos avisos no dia a dia e 

nunca nos irritamos com sua obviedade. Ninguém acha estranho ler 

“banheiros”, “saída”, “escada”, “extintor de incêndio”, porque aquilo não 
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é uma etiqueta para designar referencialmente coisas do mundo e sim um 

indicador para possíveis ações” 

 

Vale ressaltar que, na elaboração da tipologia de inferências, Marcuschi (1985) 

reconhece a importância de alguns aspectos de modelos elaborados anteriormente. 

Fundamentados no esquema proposto pelo autor, a seguir, apresentamos os três grupos de 

inferências e uma breve caracterização de cada um deles. 

 

Quadro 5: Tipologia das inferências.  

Fonte: Adaptado de Marcuschi (1985). 

ESQUEMA GERAL DAS INFERÊNCIAS 

 

a) INFERÊNCIAS LÓGICAS  

 

Dedutivas 
                         

Indutivas     

                         

Condicionais 

 

                                             

 

b) INFERÊNCIAS ANALÓGICO-SEMÂNTICAS  

 

Por identificação referencial                   

Por generalização 

Por associações    

Por analogia 

Por composições ou decomposições        

 

 

c) INFERÊNCIAS PRAGMÁTICO-CULTURAIS 

 

 

Conversacionais 

Experienciais 

Avaliativas 

Cognitivo-culturais 

 

Baseadas, sobretudo, nas 

relações lógicas e submetidas 

aos valores de verdade na 

relação entre as proposições. 

Baseadas sempre no input 

textual e também no 

conhecimento de itens 

lexicais e relações 

semânticas. 

Baseadas nos 

conhecimentos,  

experiências, crenças, 

ideologias e 

axiologias individuais. 
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 As primeiras inferências evidenciadas no esquema proposto por Marcuschi (1985) 

foram as inferências lógicas, as quais estão relacionadas aos acontecimentos do nosso dia a 

dia. Esse grupo constitui-se a partir dos aspectos que norteiam o pensamento dedutivo, 

indutivo e condicional. Com relação à inferência dedutiva, podemos dizer que esta é 

resultado da conclusão obtida por meio dos enunciados/premissas dispostos. Já as 

inferências indutivas estão ligadas ao fato de elaborarmos conclusões mais gerais a partir 

de algumas situações mais singulares; também podemos verificar que esse tipo de 

inferência está relacionado à frequência de acontecimentos particulares, que por sua vez 

geram pontos de vista comuns. No que diz respeito à inferência condicional, como a 

própria nomenclatura sugere, está vinculada a condições ou a enunciados hipotéticos que 

apontam para ocorrência de um determinado fato. 

 Como vimos no esquema, o segundo grupo de inferência trata-se das analógico-

semânticas, as quais se constituem por identificação referencial, por generalização, por 

associações, por analogia e por composições ou decomposições. As inferências por 

identificação referencial são aquelas que têm como objetivo especificar as entidades que 

precedem, por exemplo, pronomes, ações ou eventos. Já as inferências por generalização 

ocorrem quando observamos algumas situações e generalizamos alguns aspectos, 

características e conclusões elaboradas, para outras situações; podemos dizer que, em 

alguns casos, esse tipo de inferência pode conduzir ao erro. As inferências por associações 

constituem-se quando fatos ou acontecimentos podem ser relacionados a outros. Quanto à 

inferência por analogia, podemos dizer que esta é resultado de comparações realizadas pelo 

indivíduo e, nesse caso, há sempre um caráter hipotético que leva à uma conclusão apenas 

provável. Finalizando esse grupo, temos as inferências por composição ou decomposição, 

as quais são concebidas a partir dos elementos do discurso para sua totalidade 

(composição), ou da sua totalidade para suas partes (decomposição). 

 O terceiro e último grupo refere-se às inferências pragmático-culturais, as quais 

estão vinculadas aos conhecimentos individuais, valores e crenças. Nesse grupo estão as 

inferências conversacionais, experienciais, avaliativas e cognitivo-culturais. No que diz 

respeito às inferências conversacionais, Marcuschi (1985) aponta que estas ocorrem diante 

de manifestações orais; numa conversação, por exemplo, podem haver diversos fatores 

extralinguísticos, como olhares, entonação de vozes, posturas etc., que colaboram com o 

processo inferencial. Os conhecimentos socioculturais são a base das inferências 
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experienciais. Para apresentar o conceito de inferências avaliativas, Marcuschi (1985) 

recorre ao conceito já elaborado por Warren et al. (1979), evidenciando que estas são 

fundamentadas em julgamentos que se baseiam nas crenças, valores e conhecimento de 

mundo do leitor/ouvinte. Esse processo inferencial avaliativo está vinculado às inferências 

cognitivo-culturais, as quais têm como base os costumes de uma determinada cultura; 

lembrando que, numa mesma cultura, podemos ter diversas condutas, que dependem de 

vários aspectos, como educação, religião etc.  

 A partir dessa breve explanação acerca dos conceitos e tipos de inferências 

propostos, podemos observar, de alguma forma, que os pesquisadores citados apontam os 

aspectos contextuais nos processos de inferenciação. Observamos ainda que tais definições 

não fornecem embasamento suficiente para responder algumas questões elaboradas quanto 

à produção de inferências, uma vez que buscamos compreender em que medida a 

focalização de alguns elementos textuais (verbais e visuais) nas charges interfere nos 

processos de inferenciação e se estes podem ser compartilhados ou não.  

Dessa maneira, para nossa investigação, buscamos respostas nos pressupostos da 

Linguística Cognitiva. Em um capítulo elaborado acerca da Teoria Contemporânea da 

Metáfora, Lakoff (1993) aponta que existem diversos padrões de inferência relativos aos 

domínios conceptuais envolvidos numa projeção metafórica.  

O autor cita como exemplo a metáfora conceptual O AMOR É UMA VIAGEM, 

evidenciando que esta se caracteriza como uma generalização inferencial, uma vez que 

podemos utilizar diversas construções relacionadas à viagem para falar sobre relações 

amorosas. No português brasileiro, temos diversas expressões relacionadas à 

conceptualização do Amor como Viagem; são elas: “Nossa relação está seguindo o 

caminho correto”, “Nosso casamento chegou ao fim”, “Devemos seguir caminhos 

diferentes”.  A respeito do mapeamento entre domínios e a construção de inferências, 

Lakoff (1993, p. 209-210, tradução nossa) destaca: 

 

[...] a existência do mapeamento fornece uma resposta geral a duas 

perguntas:  

Por que as palavras ligadas à viagem são utilizadas para descrever 

relacionamentos? Por que os padrões de inferência que são usados para 

racionar a respeito de viagens também são usados para raciocinar sobre 

relacionamentos amorosos? 
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De modo correspondente, a partir da perspectiva linguística, a existência 

de tais emparelhamentos entre domínios de palavras e de padrões de 

inferência fornece evidência para a existência de tais mapeamentos.29 
 

 O pesquisador investigou se existia um princípio geral guiando o modo pelo qual as 

expressões linguísticas do frame VIAGEM poderiam ser utilizadas para descrever o frame 

AMOR e também como estas poderiam gerar inferências quanto ao modo de pensar sobre 

relacionamentos. Ele conclui sua investigação argumentando que há um princípio único e 

geral, o qual não está ligado nem à gramática nem ao léxico, e sim a um sistema 

conceptual baseado em experiências corpóreas e socioculturais. Lakoff (1993, p. 206, 

tradução nossa) constata que: 

 

[...] é um princípio geral que nem parte da gramática do inglês, nem do 

léxico Inglês. Pelo contrário, é parte do sistema conceitual subjacente do 

inglês. É um princípio para o entendimento do domínio do amor em 

termos do domínio de viagens. O princípio pode ser indicado 

informalmente como um cenário metafórico: Amantes são viajantes em 

uma viagem conjunta. Seus objetivos de vida em comum são as 

destinações a serem alcançadas. O relacionamento amoroso é o veículo. 

Ele permite que os viajantes alcancem seus objetivos comuns 

conjuntamente. O relacionamento é visto como a realização desses 

propósitos e permite que os viajantes progridam em direção aos objetivos 

comuns. A viagem não é fácil. Há impedimentos, e há encruzilhadas onde 

os viajantes precisam resolver juntos se querem continuar a mesma 

viagem.30 

 

A partir do exposto, podemos considerar que o complexo de correlações 

ontológicas resultante do mapeamento metafórico de AMOR É UMA VIAGEM nos 

possibilita raciocinar a respeito do amor, tomando como base o conhecimento que temos 

acerca de viagens. Desse modo, “[...] É o mapeamento que torna possível a utilização da 

                                                           
29 Do original: […] the existence of the mapping provides a general answer to two questions:  

Why are words for travel used to describe love relationships?  Why are inference patterns used to reason 

about travel also used to reason about love relationships? Correspondingly, from the perspective of the 

linguistic analyst, the existence of such cross-domain pairings of words and of inference patterns provides 

evidence for the existence of such mappings. 
30 Do original: [...] it is a general principle that is neither part of the grammar of English, nor the English 

lexicon. Rather, it is part of the conceptual system underlying English: It is a principle for understanding the 

domain of love in terms of the domain of journeys. The principle can be stated informally as a metaphorical 

scenario: The lovers are travelers on a journey together, with their common life goals seen as destinations to 

be reached. The relationship is their vehicle, and it allows them to pursue those common goals together. The 

relationship is seen as fulfilling its purpose as long as it allows them to make progress toward their common 

goals. The journey isn’t easy. There are impediments, and there are places (crossroads) where a decision has 

to be made about which direction to go in and whether to keep traveling together. 
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linguagem e padrões de inferência pertencentes ao domínio fonte em conceitos do domínio 

alvo31” (LAKOFF, 1993, p. 208, tradução nossa). 

Lakoff (1993) ainda aponta que no processo inferencial é possível estabelecer uma 

relação entre categorias e esquemas de imagem.  O autor argumenta que as categorias 

clássicas podem ser compreendidas, metaforicamente, em termos do esquema de imagem 

CONTÊINER. Para exemplificação, ele observa que se inserirmos X dentro do 

CONTÊINER A, e se este se encontrar dentro de outro CONTÊINER B, podemos dizer 

que X encontra-se no CONTÊINER B. Vale ressaltar que essa compreensão ocorre em 

virtude das propriedades topológicas do esquema CONTÊINER e não em virtude de uma 

dedução lógica.  

Considerando o pressuposto das propriedades topológicas do esquema de imagem 

CONTÊINER, Lakoff (1993) ainda salienta que somos capazes de racionar acerca de 

conceitos que envolvem quantidade, considerando a metáfora ESCALA É PERCURSO. 

Assim, podemos dizer que essa metáfora se ancora nos atributos do esquema de imagem 

ORIGEM-PERCURSO-META, mais especificamente ao percurso, o qual pode ser 

relacionado ao processo de gradação de uma escala. Reafirmando tal postulado, Lakoff 

(1993, p. 216, tradução nossa) evidencia que: “[...] grande parte das inferências abstratas 

são versões metafóricas de inferências espaciais, inerentes às estruturas topológicas de 

esquemas imagéticos.”32 

Baseados em Lakoff (1993), acreditamos que a inferência é uma construção cognitiva, 

a qual busca dar significado às entidades que estão no mundo. Inferir não é apenas 

adicionar informações a partir da leitura de um texto, inferir é fazer emergir um 

conhecimento baseado em experiências corpóreas e socioculturais.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Do original: […] The mapping is primary, in that it sanctions the use of source domain language and 

inference patterns for target domain concepts. 
32Do original: […] great many abstract inferences are actually metaphorical versions of spatial inferences 

that are inherent in the topological structure of image schemas. 
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2. ESTADO DA ARTE 

 

Sou um homem de letras, nada mais. 

Não estou certo de ter pensado nada de 

original em minha vida. Sou um fazedor 

de sonhos. 

 

Jorge Luís Borges 
 

 

 A charge aparece como tema em diversos trabalhos acadêmicos relacionados às 

Ciências Humanas. A seguir, apresentamos brevemente algumas pesquisas desenvolvidas 

no campo na Linguística, observando os aspectos divergentes entres esses estudos e este 

trabalho de pesquisa. 

 Dessa maneira, este capítulo reúne uma síntese de algumas propostas de estudos 

no âmbito da construção de sentido da charge. O conjunto de trabalhos é constituído por 4 

(quatro) dissertações de Mestrado33 e 2 (dois) artigos publicados em revistas da área. Em 

nossas pesquisas para elaboração deste capítulo, selecionamos esses textos por terem como 

temática as formas de construção de sentido da charge, uma vez que nosso estudo busca 

analisar como se dão os processos de conceptualização a partir da leitura integrada dos 

elementos verbais e visuais.  

 Iniciamos com a dissertação de mestrado de Rosiane dos Santos Ferreira, 

defendida em 2008 pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), sob orientação do Prof. Dr. Luiz Francisco Dias. Seu trabalho é intitulado 

ESTUDO HISTÓRICO-ENUNCIATIVO DOS PRONOMES “EU” E “VOCÊ” EM 

CHARGES. Nele, a autora apresenta e desenvolve a hipótese de que o modo de enunciação 

multireferencial especifica o uso dos pronomes na textualidade do gênero charge.  

 Para realização desse trabalho, Ferreira (2008) analisa 9 (nove) charges 

publicadas na Revista ISTOÉ e nos jornais Estado de Minas e Folha de São Paulo, 

fundamentando-se em duas perspectivas teóricas: a Semântica Histórica da Enunciação e a 

Semântica de Normas. Metodologicamente, a autora destaca 6 (seis) aspectos: a questão da 

temática, a do gesto de autoria, a questão da coocorrência da multireferencialidade 

enunciativa com outros modos de enunciar, a questão das esferas sociais e a questão dos 

                                                           
33 As dissertações citadas neste capítulo estão disponíveis no site da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações: <http://busca.ibict.br/SearchBDTD/search.do>. Acesso em: 02 de setembro de 2014. 

http://pensador.uol.com.br/autor/jorge_luis_borges/
http://busca.ibict.br/SearchBDTD/search.do
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papéis enunciativos que cada sujeito-chargista costuma teatralizar para tornar aquilo que 

diz um texto efetivo na prática do Jornalismo de Opinião. 

 Com a análise, a estudiosa conclui que “a multiplicidade enunciativa é um modo 

de enunciar predominante e recorrente na relação entre ‘eu’, ‘você’, as caricaturas, as falas, 

a atualidade das charges, bem como a relação de todos esses elementos com os recortes 

efetivados no âmbito da interdiscursividade” (FERREIRA, 2008, p.148). Conclui também 

que há um modo histórico, socialmente legitimado de se publicar uma charge, modo por 

meio do qual o chargista só consegue participar quando passa da condição de indivíduo 

para a condição de sujeito predicado pelo lugar social de locutor-chargista. 

 A dissertação Multimodalidade e Argumentação na Charge, elaborada pela 

pesquisadora Maria Clara Catanho Cavalcanti (2008), na Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), tem como objetivo principal mostrar a organização dos modos de 

linguagem da charge, destacando quais argumentos podem ser constituídos pela linguagem 

não verbal. A autora embasa seu estudo em uma análise sociointeracionista e, 

posteriormente, apresenta uma análise multimodal da charge, considerando os pressupostos 

da Teoria da Argumentação. 

 O corpus é constituído, aproximadamente, por 450 charges publicadas em 

diversos jornais do estado de Pernambuco: Jornal do Commercio, Diário de Pernambuco e 

Folha de Pernambuco. Considerando o referencial teórico e a análise dos dados, 

Cavalcanti (2008) afirma que a língua é ação, uma vez que os autores das charges agem e 

expõem sua visão de mundo sobre uma situação específica, estabelecendo críticas. Assim, 

tanto quem produz quanto quem lê o texto interage durante os processos de compreensão. 

A partir dessa ideia, a autora explicita que o sentido da charge não está pronto, mas sim 

estabelecido na interação. Em suas considerações finais, a pesquisadora ainda conclui que, 

mesmo em charges compostas apenas por elementos visuais, os argumentos podem ser 

formados, pois estas possuem alegações respaldadas por razões, as quais constituem uma 

proposição.  

 Outra pesquisadora que trabalha com a charge é Elza Maria D’Athayde. Com seu 

trabalho de mestrado intitulado ENTRE O DIZER E O NÃO-DIZER: A CHARGE 

POLÍTICA E A RELAÇÃO COM O SILÊNCIO, desenvolvido em 2008 na Universidade 

Católica de Pelotas/RS, Elza apresenta um estudo sobre o funcionamento discursivo de 5 

(cinco) charges classificadas como políticas, disponíveis no jornal Zero Hora, tomando o 

silêncio como a base da construção de sentido. Para isso, a autora baseia-se nos 
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pressupostos teóricos da Análise do Discurso (AD) e na concepção de silêncio de Orlandi 

(1995). 

 Com a análise de seus dados, a estudiosa observa que considerar a charge como 

um discurso “silencioso” é positivo, visto que, nos processos de compreensão, pode haver 

o deslocamento de sentidos e, portanto, o silêncio das imagens possibilita a percepção de 

outros sentidos relacionados à experiência com o discurso político. O trabalho também 

mostra que o “silêncio” apresentado na charge política não é sinônimo de censura, uma vez 

que possibilita a crítica às autoridades desse universo. Assim, a charge configura-se como 

“[...] um espaço de ocorrência dos sentidos que não podem ou não devem ser ditos, porque 

se funda no silêncio como princípio da significação” (D’ATHAYDE, 2008, p. 100).  

 Marília Dalva Teixeira de Lima é mais um exemplo de pesquisadora que se 

propõe a trabalhar com a construção de sentido de charges. Em sua dissertação de 

mestrado A construção de sentido no gênero charge: O discurso humorístico da crítica 

social no Brasil nas Eras FHC e Lula, apresentada em 2012 na Universidade Federal da 

Paraíba, ela tem como objetivo analisar como se dão os efeitos de sentidos construídos a 

partir da relação entre enunciados verbais e não verbais no âmbito do gênero charge. 

  Para a realização de seu objetivo, toma como referencial teórico a Teoria da 

Enunciação proposta por Bakthtin e o Círculo, mais especificamente, os conceitos de 

dialogismo, carnavalização e enunciado; baseia-se também nos conceitos de formação e 

memória discursivas, acontecimento discursivo e interdiscurso advindos da Análise do 

Discurso (AD) de orientação francesa, estabelecendo assim um diálogo entre a teoria 

dialógica bakhtiniana e a AD de base pecheuxtiana. 

 Essa dissertação tem como corpus charges do cartunista Chico Caruso, divulgadas 

no jornal O Globo, no período de 1994 e 2006. Tal escolha foi motivada pelo fato de os 

períodos representarem dois momentos importantes na história da política brasileira: a era 

FHC e a era Lula. Para análise dessas charges, a pesquisadora adota o método indutivo de 

investigação, seguindo o paradigma da pesquisa qualitativa. 

A partir da observação dos dados e da realização de seu objetivo principal, Marília 

infere que a construção de sentido da charge resulta da interação dos elementos, verbais, 

visuais e sócio-histórico-ideológicos, assim como da inter-relação dos sujeitos da 

enunciação com seu conhecimento a respeito do contexto enunciativo. A autora também 

conclui que a história tem um papel indiscutível na compreensão de todos os enunciados e 

que no caso da charge, por se tratar de um texto circunstancial, é necessário o leitor 
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conhecer previamente algumas características de seu contexto de produção. Desse modo, 

“[...] as charges formam um importante registro de uma determinada época, de uma 

determinada situação que, em algum momento, teve relevância histórica a ponto de se 

tornar memória social” (LIMA, 2012, p. 75).  

O artigo A INTEGRAÇÃO CONCEPTUAL EM CHARGES34, elaborado por Paulo 

Henrique Duque (2010) apresenta uma breve análise sobre a construção de sentido, 

considerando a interação entre elementos linguísticos e visuais. O objetivo principal do 

pesquisador é demonstrar que a linguagem não verbal é capaz de comunicar informações 

peculiares de nosso entorno sociocultural, por meio da investigação de aspectos visuais 

específicos, os quais já fazem parte de nosso cotidiano.  Para consecução de sua análise, 

Duque orienta-se a partir dos pressupostos teóricos da Teoria da Mesclagem Conceptual 

(Blending Theory), desenvolvida por Fauconnier e Turner (2002), a qual defende a ideia de 

que o significado emerge da coexistência e cooperação de espaços mentais distintos, os 

quais são construídos a partir de nossas experiências sociais.  

O material utilizado é uma charge totalmente visual, ou seja, não existem elementos 

verbais disponíveis nela. Esta foi publicada pela primeira vez no Jornal do Brasil na seção 

de opiniões como complemento da notícia “São Paulo Volta a Entrar em Estado de 

Atenção”. Na charge, aparecem Lula – na época presidente – Dilma e Serra (candidatos à 

presidência em 2010) num cenário de alagamentos. 

Considerando a análise dessa charge, o pesquisador identifica diversos aspectos 

marcantes da integração conceptual, uma vez que sua economia formal permite a 

visualização das consequências das enchentes do estado de São Paulo, ocorridas em 2010 

e, simultaneamente, aborda a questão da disputa à presidência entre os candidatos Dilma e 

Serra, em uma cena integrada. Desse modo, nos processos de construção de sentido, a 

estratégia de descompressão das informações é imprescindível, uma vez que o leitor ativa 

conhecimentos de mundo que estruturam a compreensão.  

Natália Elvira Sperandio (2012) também fala a respeito dos processos de 

conceptualização em textos multimodais, considerando a metonímia. Em seu artigo A 

                                                           
34 Disponível em: 

<http://www.cchla.ufrn.br/shXVIII/artigos/GT13/INTEGRA%C3%87%C3%83O%20CONCEPTUAL%20E

M%20CHARGES%20CCHLA.pdf >Acesso em 04 set. 2014. 

http://www.cchla.ufrn.br/shXVIII/artigos/GT13/INTEGRAÇÃO%20CONCEPTUAL%20EM%20CHARGES%20CCHLA.pdf
http://www.cchla.ufrn.br/shXVIII/artigos/GT13/INTEGRAÇÃO%20CONCEPTUAL%20EM%20CHARGES%20CCHLA.pdf
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CATEGORIZAÇÃO RESULTANTE DO MODELO METONÍMICO35, a autora pretende 

descrever como modelos cognitivos idealizados (MCI) participam da construção de 

sentido, utilizando a Teoria dos MCI, desenvolvida por Lakoff (1987), mais 

especificamente o modelo metonímico, e, com intuito de ampliar a discussão, ela ainda 

considera outras teorias que têm o mesmo foco, como a abordagem elaborada por Radden 

e Kövecses (1999).  

Quanto ao corpus, Sperandio seleciona 3 (três) sentenças retiradas da reportagem 

“Sem Terra e Sem Lei”, produzida pela revista Veja, n.19, maio de 2000; uma propaganda 

retirada da revista Época, n. 417, maio de 2006; e duas charges, as quais apresentam como 

tema geral uma crítica à política brasileira, uma da Folha Online e, a outra, do Jornal da 

Tarde/SP. Considerando a análise das charges, a pesquisadora observa a construção das 

metonímias LOCAL POR INSTITUIÇÃO e SÍMBOLO POR PRODUTO, o que nos 

permite inferir acerca do desvio de dinheiro por parte de nossos governantes na primeira 

charge. Já na segunda, ela constata as metonímias LUGAR POR INSTITUIÇÃO e TODO 

PELA PARTE, as quais indicam que a política caminha a passos lentos, como as tartarugas 

presentes no texto. Dessa forma, conclui que a metonímia atua na construção de sentido e 

que “esse processo não se restringe apenas a substituição de um elemento por outro, sendo 

que sua atuação na categorização demonstra-se mais complexa do que a forma pela qual 

muitos autores a tem abordado” (SPERANDIO, 2012, p. 15). 

Assim como esta tese, as pesquisas descritas neste capítulo têm como foco os 

processos de construção de sentido da charge. No entanto, essas investigações partem de 

motivações diversas e, consequentemente, seus objetivos, teorias e metodologias adotadas 

que norteiam as análises diferem entre si.  

Pensamos que este estudo se diferencia dos demais por analisarmos compreensões 

de alunos elaboradas a partir da leitura de charges – tipo de análise que não encontramos 

em nossa busca para elaboração do estado da arte.  

Conceitos como categorização e MCIs (esquemas de imagem, frames, categoriais 

radiais, metonímia e metáfora) são utilizados para descrever e analisar como ocorrem os 

processos de conceptualização, a partir da leitura de charges que têm como tema a Copa do 

Mundo 2014. Ainda utilizamos a metodologia qualitativa pautada na introspecção, a qual 

                                                           
35 Disponível em 

<http://www.inventario.ufba.br/11/A%20categoriza%C3%A7%C3%A3o%20finalizado.pdf> Acesso em 04 

set. 2014. 

http://www.inventario.ufba.br/11/A%20categorização%20finalizado.pdf
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nos permite inferir acerca da construção de sentido no processamento discursivo e é 

bastante mencionada nos trabalhos do âmbito da Linguística Cognitiva.   

A partir de nossa análise, verificamos que os elementos linguísticos e visuais 

disponíveis nas charges e o conhecimento prévio dos alunos guiaram a construção de suas 

leituras. Dessa maneira, acreditamos que esta pesquisa possa propiciar reflexões acerca do 

modo pelo qual abordamos os conteúdos em sala de aula.  

Após essa breve apresentação de alguns estudos realizados acerca da construção de 

sentido em charges, passemos ao capítulo seguinte – a metodologia.  
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3. METODOLOGIA 

 

[...] que a importância de uma coisa 

não se mede com fita métrica nem com 

balanças nem barômetros etc.  

Que a importância de uma coisa há 

que ser medida pelo encantamento que 

a coisa produza em nós. 

Manoel de Barros 

 

Neste capítulo, descrevemos os procedimentos metodológicos adotados para a 

realização desta pesquisa, na qual pretendemos observar e analisar processos de 

conceptualização detectados a partir de textos produzidos por alunos e fundamentados na 

leitura de charges sobre a Copa do Mundo de 2014.  

Diante dessa proposta, organizamos este capítulo da seguinte maneira: inicialmente, 

elucidamos a natureza desta pesquisa; em seguida, descrevemos a atividade aplicada em 

sala de aula, como selecionamos e organizamos o nosso corpus; e, por fim, explicitamos os 

procedimentos de análise. 

 

3.1 A natureza da pesquisa 

 

Não buscamos, neste trabalho, analisar a frequência dos mecanismos cognitivos 

subjacentes aos processos de conceptualização, objeto desta pesquisa, nem construir 

variáveis a serem utilizadas a fim da realização de um levantamento estatístico. Assim 

sendo, para a realização desta pesquisa, seguimos uma metodologia qualitativa pautada no 

paradigma da introspecção.  

A natureza qualitativa é adotada, pois nos preocupamos em observar e analisar os 

dados com o propósito de identificar e descrever os processos cognitivos subjacentes às 

leituras dos estudantes. Esse tipo de pesquisa configura-se compatível com nossa 

investigação, pois “[...]trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” 



81 

 

(MINAYO, 1992, p. 22). Nosso trabalho, portanto, aponta fenômenos que não podem ser 

medidos, no entanto, merecem ser descritos e reconhecidos. 

Para melhor compreensão da pesquisa qualitativa, Cassel e Symon (1994) apontam 

algumas características básicas, que incluem: a) foco na interpretação e não na 

quantificação; b) ênfase na subjetividade e não na objetividade; c) flexibilidade na 

condução da pesquisa, uma vez que o pesquisador trabalha com uma complexidade de 

situações; d) orientação para o processo e não para o resultado, a ênfase está na 

compreensão dos dados; e) preocupação com o contexto da pesquisa.  

Por meio dessa breve caracterização, podemos observar que o método qualitativo 

não se preocupa com a representatividade numérica, mas sim com a compreensão 

aprofundada de determinados aspectos de um ou mais fenômenos. Baseada nesses 

postulados, Goldenberg (1999) argumenta ainda que os estudiosos adotam essa abordagem 

para considerar as peculiaridades de um determinado tema ou evento, e para se contrapor 

ao pressuposto que defende um único modelo de pesquisa para todas as ciências.  

Junto à abordagem qualitativa, temos a introspecção, que se apresenta como um 

método muito importante para os estudos ancorados na Linguística Cognitiva (LC). Esse 

procedimento metodológico se fundamenta na observação e análise particular do 

pesquisador, que tem como objetivo principal o acesso às estruturas conceptuais 

subjacentes à linguagem. Ratificando esse pensamento, Talmy (2005, p. xii, tradução 

nossa) afirma que a introspecção: 

 

[...] começa a dar conta e ocupa espaço porque tem sido central no 

desenvolvimento da Linguística Cognitiva e continua como sua principal 

metodologia [...]. Introspecção linguística é a atenção consciente dirigida 

por um usuário da língua a aspectos particulares de como se manifesta a 

linguagem em sua própria cognição.36 

 

De acordo com o autor, a introspecção é adotada em todos os estudos da 

Linguística Cognitiva, tanto na análise de dados provenientes de percepções alheias como 

na intuição do próprio pesquisador. Apesar de Talmy (2005) expor que esse processo 

metodológico nos permite inferir acerca da construção de sentido elaborada durante a 

atividade linguística, ele aconselha o uso de outras metodologias para termos acesso aos 

                                                           
36 Do original:  […] begins this account and occupies some space because it has been central in the 

development of cognitive linguistics and continues as its main methodology […]. Linguistic introspection is 

conscious attention directed by a language user to particular aspects of language as manifest in her own 

cognition. 
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processos subjacentes à linguagem. Por essa razão, o método introspectivo recebe muitas 

críticas como procedimento único de análise. Há algumas décadas, muitos trabalhos que 

envolvem linguagem sofreram influência de pesquisas de base experimental e, por isso, 

alguns linguistas questionam a credibilidade de estudos que não se utilizam de 

experimentos.  

Em contrapartida, Gibbs (2007) destaca que o fazer científico não depende, 

exclusivamente, do uso de experimentos. O autor ainda ressalta a importância dos 

processos que antecedem a fase experimental, sem excluí-la, evidenciado a possibilidade 

de os resultados obtidos em estudos da LC poderem ser analisados e avaliados por 

investigadores de outros âmbitos de estudo que possuem conhecimentos direcionados ao 

uso de testes. Reiterando essa ideia, Gibbs (2007, p.55, tradução nossa) argumenta: 

 

Existe uma tendência na ciência cognitiva de estudiosos de qualquer 

disciplina sempre se voltarem à busca de evidências de uma área vizinha 

para encontrar suporte adicional e usualmente mais empírico às suas 

ideias e teorias. Por exemplo, filósofos, com frequência, recorrem à 

linguística, a linguística tem historicamente recorrido à ciência da 

computação e, recentemente, cientistas da cognição de várias vertentes 

têm recorrido à neurociência. Mais uma vez, esses desdobramentos são 

naturais e em muitos casos levam a novos trabalhos e a descobertas 

empíricas importantes. [...] precisamos que linguistas cognitivistas sejam 

mais sensíveis a algumas das importantes propriedades do ato de 

enquadrar hipóteses experimentais (por exemplo, a elaboração de 

hipóteses validadas ou não, a consideração de hipóteses alternativas), 

tentando relacionar as próprias ideias e descobertas empíricas de forma 

que sejam testadas por estudiosos em outras disciplinas.37 

 

Reconhecemos, portanto, que, mesmo não utilizando experimentos, somos capazes 

de elaborar pressuposições acerca das atividades cognitivas realizadas a partir da leitura de 

charges a respeito da Copa 2014 por meio de uma metodologia qualitativa pautada na 

introspecção. 

 

                                                           
37Do original: There is a trend in cognitive science in which scholars in any one discipline always turn 

toward the right to seek evidence from a neighboring field to find additional, usually more empirical, support 

for their ideas and theories. For instance, philosophers often turn to linguistics, linguistics has historically 

turned to developmental and cognitive psychology, linguistics and psychology has often turned toward 

cognitive science, and most recently, cognitive scientists of all colors have turned toward neuroscience. Once 

more, these developments are natural and in many cases lead to important new work and empirical findings 

[…] is for cognitive linguists to be more sensitive to some of the important properties of framing 

experimental hypotheses (e.g., constructing falsifiable hypotheses, considering alternative hypotheses), and 

trying to articulate their ideas, and empirical findings in ways that may be tested by scholars in other 

disciplines.         
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3.2 Constituição do Corpus: atividade, participantes da pesquisa e seleção dos textos 

 

  A utilização de charges sobre a Copa do Mundo em sala de aula ocorreu no 

primeiro semestre do ano de 2014, antes mesmo de o evento acontecer. Todas elas 

abordam questões bastante reflexivas acerca do que estamos vivendo em nosso país, como 

mobilidade urbana, desapropriação de casas, protestos, alienação e seca. A atividade 

aplicada38 em sala de aula, da disciplina de Língua Portuguesa, tinha como objetivo 

introduzir o conceito de texto multimodal, ou seja, texto estruturado por elementos 

linguísticos e visuais. Considerando a relação entre o texto verbal e o não verbal, os alunos 

deveriam atender o seguinte comando39:  

 

 

 

 

 

Essa atividade é composta por cinco charges publicadas no período. A primeira 

delas está disponível no site Via Trolebus, a qual tem como foco discussões acerca da 

mobilidade urbana. A parte visual desse texto é composta por um cenário com um 

amontoado de pessoas, alguns personagens no plano de fundo, os quais aparentam 

insatisfação, e dois personagens que estabelecem uma interação verbal. O primeiro 

personagem, tranquilamente, fala: “Uau! O estádio tá lotado!!!”, enquanto o segundo, com 

uma aparência de desaprovação, o contesta: “Tá doido? Ainda nem saímos do aeroporto!”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Charge – Copa 2014 e mobilidade urbana. 
Fonte: http://viatrolebus.com.br/2014/05 Acesso em: 15/05/2014 

                                                           
38 Disponível nos apêndices. 

39 Ressaltamos que o comando da atividade que serviu de base para as produções textuais dos alunos não é 

objeto de nossas análises, servindo apenas para contextualização dos procedimentos adotados. 

Apresente uma possível interpretação para cada charge, considerando seu 

conhecimento sócio-histórico-cultural e os elementos verbais e não verbais presentes 

nos textos. 

http://viatrolebus.com.br/2014/05
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A segunda charge, retirada da página apublica.org, apresenta um personagem 

gigante em relação ao cenário (casas aparentemente humildes de uma certa comunidade), 

que fala, supostamente, satisfeito: “Deixa que eu chuto!”; preparando-se, de fato, para 

chutar algumas casas do CENTRO (placa com essa informação) para dentro da trave, na 

qual está escrito PERIFERIA. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Desapropriação de casas durante a Copa do Mundo 2014. 

Fonte: http://apublica.org/2012/02/e-rir-para-nao-chorar/ Acesso em: 15/05/2014. 

 

O texto seguinte está disponível no site globoesporte.com. Nele, podemos 

visualizar uma espécie de quiosque de vendas, escrito em sua fachada “Souvenirs”, termo 

francês utilizado para designar lembranças relacionadas a viagens turísticas; no mostruário, 

percebemos a presença de objetos característicos do Brasil, como camisetas da seleção de 

futebol, bandeira, bola, boné, pandeiro; entre eles, podemos observar dois elementos que 

fazem parte de um cenário de confronto, que são o colete contra bala de borracha e uma 

máscara contra gás de pimenta. Os últimos elementos chamam atenção, pois ocorreram 

diversos confrontos entre manifestantes e polícia devido à realização do evento no país. 

 

 

 

 

 

 

 

http://apublica.org/2012/02/e-rir-para-nao-chorar/
http://apublica.org/2012/02/e-rir-para-nao-chorar/
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Figura 6: Copa do Mundo 2014 e protestos. 

Fonte: http://globoesporte.globo.com/ Acesso em: 15/05/2014 

 

No site Humortadela, encontramos a penúltima charge de nossa atividade. Nela, 

temos dois personagens: um homem, aparentemente, bem vestido e, outro, sentado no 

chão, usando uma roupa remendada e descalço. Na parede em que o último personagem 

está apoiado existe um cartaz e, nele, a mensagem “Preciso de ajuda para comprar uma Tv 

de plasma para assistir a Copa do Mundo!”. O primeiro personagem descrito parece não 

acreditar no pedido, pois geralmente as pessoas pedem doações para as necessidades 

básicas, como alimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Copa do Mundo 2014 e pedinte. 

Fonte: http://humortadela.com.br/ Acesso em: 15/05/2014 

 

A última charge que trabalhamos foi retirada do Blog das Surtadas, que abrange 

diversos temas ligados à liberdade de expressão na sociedade. O cenário apresentado nessa 

charge é composto por alguns elementos que nos permitem inferir acerca da situação 

vivida por alguns nordestinos: a seca. No texto, também há dois personagens: um homem 

vestindo um paletó, entregando uma bola de futebol a uma criança bem magra e com muita 
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fome (salivando e com a barriga roncando – RONC!), e esta pergunta ao homem se pode 

comer a bola: “Posso comer?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Copa do Mundo 2014 e seca no Nordeste. 

Fonte:blogdassurtadas.blogspot.com Acesso em: 18/05/2014. 

 

Elegemos tais charges como foco da atividade realizada pelos estudantes por 

abordarem diversas complexidades conceituais e temáticas, considerando os valores 

socioculturais, bem como a articulação entre o verbal e o não verbal presente nas leituras. 

De acordo com os estudos cognitivistas da linguagem, num texto multimodal, os elementos 

visuais comprimem uma vasta realidade sociocultural (FAUCONNIER; TURNER, 2002). 

Assim sendo, a leitura do não verbal implica diversas percepções, as quais podem ser 

fundamentadas em experiências individuais e/ou coletivas. Essa foi, portanto, uma das 

razões mais relevantes na escolha dos textos que fundamentaram a elaboração das leituras 

de nossos alunos, corpus de nossa análise.   

Aplicamos a atividade nas turmas de 2ª série do Ensino Médio noturno, de uma 

escola da rede pública estadual do Rio Grande do Norte. Quatro turmas realizaram a 

atividade, e cada uma delas era composta, em média, por 25 (vinte e cinco) alunos. 

Coletamos 80 (oitenta) textos, no entanto, fizemos uma seleção de acordo com alguns 

critérios estabelecidos no decorrer da pesquisa; são eles:  

 

a) legibilidade da escrita;  

b) extensão da resposta;  

c) respostas com a articulação dos elementos verbais e visuais; 

d) no mínimo, presença de respostas para duas charges. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NNhdZdUVpJ4ZNM&tbnid=eU3pi9uq6cejqM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fblogdassurtadas.blogspot.com%2F2012%2F08%2Fa-copa-do-mundo-2014-nao-sera-nossa-de.html&ei=MAR5U8SdJMKNqAam0oF4&bvm=bv.66917471,d.b2k&psig=AFQjCNE48uoQeUCbs6JjsCZoxO4-XGzLlA&ust=1400526235129231
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Observados esses critérios, 15 (quinze) produções escritas se apresentaram 

adequadas aos nossos propósitos, especificamente, 3 (três) textos para cada charge da 

atividade. Quanto à preservação da identidade desses alunos na reprodução de seus textos, 

utilizamos a palavra “ALUNO” acompanhada pelas letras do alfabeto em maiúsculas e 

numeração de acordo com a ordem das charges (ALUNO A1, para o primeiro texto, da 

primeira charge). 

 

3.3 Procedimentos de análise 

  

A etapa inicial do nosso trabalho de pesquisa foi a constituição de um corpus a 

partir do qual pudéssemos elaborar pressuposições acerca dos Modelos Cognitivos 

Idealizados nos processos de conceptualização. Assim sendo, optamos por analisar 

produções escritas de alunos do Ensino Médio, elaboradas a partir de uma atividade que 

explorava a compreensão de textos multimodais, especificamente a charge, ressaltando a 

importância da integração entre os mecanismos visuais e verbais. 

Após a leitura e a seleção das produções textuais dos alunos, revemos as questões e 

os objetivos que norteiam esta pesquisa, buscando construir um mapeamento dos processos 

cognitivos subjacentes a esse material linguístico. Para tanto, organizamos nossa análise de 

acordo com a seguinte sequência: 

 

1) Identificação e descrição dos esquemas de imagem – CONTÊINER ou 

RECIPIENTE, PARTE-TODO, LIGAÇÃO, CENTRO-PERIFERIA, 

ORIGEM-PERCURSO-META e ESCALA (JOHNSON, 1987; LAKOFF, 

1987) nos textos dos alunos. 

2) Descrição de como se processa a combinação de esquemas e os modelos 

proposicionais – frame, script e categoria radial (LAKOFF, 1987). 

3) Levantamento dos modelos metonímicos e metafóricos (LAKOFF; JOHNSON, 

1980; LAKOFF, 1987; FELTES, 2007) construídos nas leituras dos alunos. 

4) Reconhecimento e análise dos processos de conceptualização e das inferências 

construídas a partir da relação entre esses modelos cognitivos e da focalização 

dada pelos estudantes aos elementos verbais e visuais das charges. 



88 

 

Tendo em vista que esses processos cognitivos são realizados de maneira 

simultânea, ressaltamos que essa sequência de análise foi organizada apenas com o intuito 

de didatizar e favorecer a compreensão dos mecanismos em questão.  

Estabelecidos os princípios metodológicos, o corpus e os procedimentos de análise, 

na seção seguinte, procedemos à análise dos dados.  
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4. ANÁLISE DO CORPUS 

 

Só depois de haver conhecido a 

superfície das coisas é que se pode 

proceder à busca daquilo que está 

embaixo. Mas a superfície das coisas é 

inexaurível... 

Italo Calvino 

 

Neste capítulo, apresentamos a análise do corpus de nossa pesquisa, a qual foi 

dividida em cinco subseções de acordo com a temática das charges para melhor percepção 

dos mecanismos cognitivos envolvidos nos processos de conceptualização. As produções 

textuais dos alunos40 serão apresentadas na íntegra para uma melhor percepção dos 

aspectos a serem observados. Após a apresentação dos textos de cada subseção, 

construímos um quadro, no qual identificamos os fragmentos textuais que nos permitem 

pressupor acerca dos Modelos Cognitivos Idealizados (esquemas de imagem, modelos 

proposicionais, modelos metonímicos e metafóricos) nas leituras, realizadas pelos alunos, 

dos temas apresentados nas atividades. Feita essa identificação, apresentamos uma análise 

de como se processa a combinação entre tais modelos cognitivos e, por fim, uma discussão 

a respeito das conceptualizações e inferências elaboradas. 

A partir da análise proposta, buscamos responder às questões de pesquisa 

evidenciadas no início desta tese; são elas: 

 

 Que Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs) estão envolvidos nas leituras de 

charges sobre a Copa do Mundo 2014, realizadas por alunos do Ensino Médio da 

rede pública de Natal/RN? 

 

 Como os mecanismos cognitivos que orientam a construção dos MCIs se inter-

relacionam nas produções textuais dos alunos? 

 

                                                           
40 Vale ressaltar que este trabalho não fará julgamento a respeito da construção formal das produções 

textuais. Todos os textos, junto aos termos de consentimento, estão disponíveis na seção de apêndices desta 

tese. 
 

http://pensador.uol.com.br/autor/italo_calvino/
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 Em que medida diferentes focalizações dos elementos verbais e visuais interferem 

na compreensão das charges e, consequentemente, nos processos de 

conceptualização? 

 

 A partir da relação entre os MCI analisados, como as pistas verbais e não verbais 

disponíveis nas charges possibilitam a construção de inferências? 

 

Vale salientar, mais uma vez, que esses mecanismos cognitivos operam 

simultaneamente, e que a organização da análise dos nossos dados segue essa estrutura 

com o intuito apenas de facilitar o entendimento das operações cognitivas em questão. É 

importante lembrar também que, pelo fato de ter como base o caráter introspectivo, as 

análises realizadas nesta tese não esgotam outras pressuposições não destacadas pela 

pesquisadora. Tendo em vista essas informações, segue a análise dos textos selecionados 

para cada temática. 

 

 

4.1 Tema: Copa 2014 e mobilidade urbana 

  

 

 Apresentamos, a seguir, a análise das respostas, mais precisamente 3 (três) 

produções textuais, elaboradas a partir da leitura da charge que trata de problemas 

relacionados à mobilidade urbana no evento futebolístico mundial, a Copa 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Charge – Copa 2014 e mobilidade urbana. 

Fonte: http://viatrolebus.com.br/2014/05 Acesso em: 15/05/2014. 
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ALUNO A1 

 

O turista, está preocupado para conseguir a melhor foto, mais esqueceu que ainda esta 

no aeroporto e pergunta para o cidadão do lado. UAU! O estádio tá lotado! e o 

cidadão diz tá doido ainda nem saímos do aeroporto, ora ainda não – você não viu as 

nossas estradas estao todas congestionadas. 

 

 

Quadro 6: Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados no texto do ALUNO A1. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Fragmentos 

textuais 

           Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados 

Esquemas de 

Imagem 

Modelos 

proposicionais 

Modelos 

metonímicos 

Modelos 

metafóricos 

 O turista, esta 

preocupado para 

conseguir a melhor 

foto, mais esqueceu 

que ainda esta no 

aeroporto e 

pergunta para o 

cidadão do lado. 

 

CONTÊINER, 

PARTE-

TODO, 

LIGAÇÃO 

 

 

FRAME E 

SCRIPT DE 

TURISTA 
 

 

Parte pelo Todo 

(Turista – público da 

Copa)  

 

 

UAU! O estádio tá 

lotado! e o cidadão 

diz tá doido ainda 

nem saímos do 

aeroporto, ora 

ainda não – você 

não viu as nossas 

estradas estao 

todas 

congestionadas. 

 

CONTÊINER, 

ORIGEM-

PERCURSO-

META, 

PARTE-

TODO 

 

 

FRAME E  

SCRIPT DE 

TURISTA E 

COPA 2014 
 

 

Parte pelo Todo 

(Estradas 

representam o 

trânsito das rodovias 

brasileiras.) 

 

 

CONHECER 

É VER  

 

 A produção textual do ALUNO A1 apresenta diversas pistas linguísticas 

relacionadas à configuração dos Modelos Cognitivos Idealizados. Quanto aos esquemas de 

imagem, podemos identificar a ativação de CONTÊINER, PARTE-TODO, LIGAÇÃO E 

ORIGEM-PERCURSO-META. De acordo com o que vimos na fundamentação teórica, 
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esses esquemas são estruturados por elementos que exercem determinados papéis, e nem 

todos são ativados nos processos de conceptualização. 

 Por meio da leitura dos fragmentos textuais “ainda esta no aeroporto”/ “O estádio 

tá lotado!”/ “tá doido ainda nem saímos do aeroporto”, identificamos a ativação do 

esquema CONTÊINER. Podemos observar que os elementos/papéis acionados são o 

interior e o conteúdo quando o produtor do texto aponta que os personagens (conteúdo) 

estão dentro do aeroporto (recipiente).  Consequentemente, o esquema PARTE-TODO é 

ativado, pois o recipiente aeroporto é composto por diversos componentes, como o próprio 

autor do texto evidencia, o turista e o cidadão.  Entre esses componentes/personagens 

existe um vínculo, que pode ser estruturado pelo esquema LIGAÇÃO. O produtor do texto 

aponta uma relação entre essas entidades e, ao observar a máquina fotográfica sendo 

carregada por um deles, estabelece uma ligação entre o objeto e personagem da primeira 

fala.  

 A ativação do esquema ORIGEM-PERCURSO-META também pode ser 

identificada a partir da leitura do fragmento: “nem saímos do aeroporto, ora ainda não – 

você não viu as nossas estradas estao todas congestionadas”, tendo como elemento 

principal a origem (o aeroporto), pois não há como seguir um percurso por causa da 

existência de obstáculos, que seriam as estradas congestionadas.  

 Com relação aos modelos proposicionais, podemos constatar a estruturação do 

frame e do script de Copa 2014, por meio da especificação dos elementos turista, foto, 

aeroporto e estádio e da relação estabelecida entre eles no texto do aluno. Tais modelos 

são estruturados, basicamente, pelos esquemas PARTE-TODO e LIGAÇÃO. 

 No nosso referencial teórico, argumentamos que os modelos metonímicos nos 

permitem fazer relações entre objetos de um mesmo domínio conceptual (LAKOFF, 1987), 

assim sendo, podemos dizer que, no texto do ALUNO A1, o turista pode ser entendido 

como o público da Copa 2014, ou seja, há uma contiguidade conceptual entre o espectador 

(o turista) e o público-alvo (torcida). Outra metonímia observada é “nossas estradas estao 

todas congestionadas”; nesse caso, nossas estradas (partes) podem ser entendidas como o 

trânsito brasileiro (todo). 

 Quanto aos modelos metafóricos, a partir de “você não viu as nossas estradas estao 

todas congestionadas”, temos a metáfora CONHECER É VER. O aluno faz uso do verbo 

relacionado à visão para dar materialidade ao conhecimento de uma situação, conceito 
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mais abstrato. Dessa maneira, somos capazes de inferir que se o turista não viu o trânsito 

brasileiro, ele não sabe que as estradas estão sempre congestionadas.  

 Com a identificação e a descrição dos MCIs, as conceptualizações mais evidentes 

foram as categorias de turista e de trânsito brasileiro. O frame e o script Copa Mundial de 

Futebol 2014 serviram de guia para que o aluno tratasse o personagem da primeira fala 

como turista, pois se o Brasil sedia o evento mundial, certamente, pessoas de outros países 

virão assistir ao campeonato.  Ao categorizar o turista por meio dos Modelos Cognitivos 

Idealizados e por meio do elemento visual máquina fotográfica, o produtor do texto 

construiu a inferência de que ele está preocupado em fazer a melhor foto, pois, a partir das 

nossas experiências socioculturais, sabemos que pessoas que viajam para fora de seu 

país/cidade fazem diversas fotografias de pontos turísticos. Por existir a imagem de um 

aglomerado de pessoas na charge, o aluno fez uma analogia com o congestionamento das 

estradas e categorizou o trânsito do país. A partir dessa conceptualização de trânsito, é 

construída a inferência de que será difícil se locomover durante o evento. 

 

 

ALUNO B1 

Este cartum representa a chegada de dois turistas estrangeiros, para assistirem uma 

partida de futebol da Copa de 2014, que será realizada no Brasil. Ao desembarcarem 

no aeroporto, um dos turistas se depara com uma multidão e comenta que o estádio 

está lotado, mais na verdade não é o estádio e sim o saguão do aeroporto que por falta 

de uma estrutura básica de mobilidade urbana não tem como se locomover até o 

estádio. Formando este verdadeiro formigueiro humano. 

 

 

Quadro 7: Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados no texto do ALUNO B1. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Fragmentos textuais 

           Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados 

Esquemas de 

Imagem 

Modelos 

proposicionais 

Modelos 

metonímicos 

Modelos 

metafóricos 

Este cartum representa a 

chegada de dois turistas 

estrangeiros, para 

assistirem uma partida de 

futebol da Copa de 2014, 

  

ORIGEM-

PERCURSO-

META, 

PARTE-TODO, 

 

FRAME E  

SCRIPT DE 

TURISTA 

 

Parte pelo 

Todo 

(Turistas 

estrangeiros 
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que será realizada no 

Brasil. 

LIGAÇÃO, 

CONTÊINER 

pela torcida) 

Ao desembarcarem no 

aeroporto, um dos turistas 

se depara com uma 

multidão e comenta que o 

estádio está lotado, mais na 

verdade não é o estádio e 

sim o saguão do aeroporto 

que por falta de uma 

estrutura básica de 

mobilidade urbana não tem 

como se locomover até o 

estádio. Formando este 

verdadeiro formigueiro 

humano. 

 

CONTÊINER, 

ORIGEM-

PERCURSO-

META,  

PARTE-TODO, 

LIGAÇÃO 

 

FRAME E  

SCRIPT DE 

COPA E 

FALTA DE 

MOBILIDAD

E URBANA 

 

 

 

Parte pelo 

Todo 

(Saguão do 

aeroporto 

pela 

mobilidade 

urbana do 

país)  

 

 

MULTIDÃO É 

FORMIGUEIRO 

 

 Com relação ao texto elaborado pelo ALUNO B1, constatamos a ativação dos 

esquemas de imagem ORIGEM-PERCURSO-META, CONTÊINER, PARTE-TODO, 

LIGAÇÃO e ESCALA. Os fragmentos textuais que nos possibilitam reconhecer os 

elementos do esquema ORIGEM-PERCURSO-META são “Este cartum representa a 

chegada de dois turistas estrangeiros, para assistirem uma partida de futebol da Copa de 

2014”/ “Ao desembarcarem no aeroporto”/ “não tem como se locomover até o estádio”. 

Por meio dessas pistas linguísticas, os elementos mais evidenciados são a meta e o 

percurso; a chegada, o aeroporto e o estádio podem ser considerados destinos da trajetória 

dos turistas. Podemos constatar ainda a combinação entre o esquema ORIGEM-

PERCURSO-META e CONTÊINER, que, por sua vez, é estruturada quando o produtor do 

texto explicita que os personagens desembarcam no aeroporto e desejam seguir para o 

estádio, no entanto, existe um obstáculo no percurso, que seria a falta de uma estrutura 

básica de mobilidade urbana. Dessa maneira, os turistas podem ser considerados trajetores 

tentando se deslocar, inicialmente, do aeroporto (origem/CONTÊINER), buscando 

concluir seu percurso no estádio de futebol (meta/CONTÊINER). 

 Turistas estrangeiros, multidão, saguão ativam o esquema PARTE-TODO, pois são 

componentes que configuram o CONTÊINER aeroporto. Entre esses elementos do 

aeroporto há uma conexão, a qual é estruturada pelo esquema LIGAÇÃO.  

 Essa produção textual dá ênfase a falta de mobilidade urbana, a impossibilidade de 

locomoção entre o aeroporto e o local onde serão realizados os jogos de futebol e, por isso, 
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podemos dizer que o script do frame assistir a uma partida da Copa pode ser 

comprometido pela presença desses obstáculos no percurso. 

 Assim como o ALUNO A1, o ALUNO B1 se utiliza do modelo metonímico Parte 

pelo Todo quando compreende os turistas estrangeiros como o público da Copa. Ao 

observar a falta de mobilidade dentro do saguão do aeroporto, o aluno estende sua 

compreensão para falta de mobilidade urbana em seu país (“falta de uma estrutura básica 

de mobilidade urbana”), que compreende acesso ao transporte público de qualidade, vagas 

de estacionamento, trânsito pacífico. Daí temos mais uma vez o modelo Parte pelo Todo.  

 Para reforçar a ideia de aglomeração de pessoas presentes no saguão do aeroporto, 

o produtor do texto se utiliza da metáfora MULTIDÃO É FORMIGUEIRO quando 

explicita “Formando este verdadeiro formigueiro humano”. Por meio de nossas 

experiências de mundo, somos capazes de estabelecer uma relação analógica entre essas 

entidades (formiga/pessoa, formigueiro/multidão), pois sabemos que um formigueiro é um 

local onde muitas formigas transitam e, assim, ocorre com o trânsito de pessoas no 

aeroporto. 

 Com a leitura dessa produção textual, verificamos que o aluno conceptualiza os 

dois personagens da charge como turistas estrangeiros e também conceptualiza a 

mobilidade urbana brasileira como não adequada. Como não existe uma estrutura básica 

com relação ao transporte público e trânsito, o texto constrói a inferência de que vai ser 

difícil circular no Brasil, e que o excesso de pessoas pode ser considerado um formigueiro 

humano (aglomerado de pessoas se movimentando em um determinado espaço). 

  

ALUNO C1 

na minha opinião os estádio com certeza vai lotar e nem vai te espaço para tanta gente 

estrangeira que vem do exterior só para assistir a copa que vai surpreender o mundo 

inteiro os aeroportos, hoteis casa de praia não vai ter lugar desocupado muitas gente 

vão se dar bem e outras não e dai que vai acontecer muita coisa briga assalto, 

sequestro e outros mais. 
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Quadro 8: Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados no texto do ALUNO C1. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Fragmentos textuais 

           Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados 

Esquemas de 

Imagem 

Modelos 

proposicionais 

Modelos 

metonímicos 

Modelos 

metafóricos 

na minha opinião os 

estádio com certeza vai 

lotar e nem vai te espaço 

para tanta gente 

estrangeira que vem do 

exterior só para assistir a 

copa que vai surpreender o 

mundo inteiro. 

  

CONTÊINER, 

PARTE-

TODO, 

ORIGEM-

PERCURSO-

META 

 

FRAME DE 

COPA 

 

Todo pela parte 

(O evento pelos 

jogos.) 

Todo pela parte 

(O mundo 

inteiro por 

torcedores.) 

 

 

COPA É 

ENTIDADE. (A 

copa é pessoa 

que irá 

surpreender.) 

 

os aeroportos, hoteis casa 

de praia não vai ter lugar 

desocupado muitas gente 

vão se dar bem e outras 

não e dai que vai acontecer 

muita coisa briga assalto, 

sequestro e outros mais. 

PARTE-

TODO, 

CONTÊINER, 

ESCALA, 

LIGAÇÃO 

 

FRAME DE 

TURISTA 

VIAGEM, 

CATEGORIA 

RADIAL DE 

VIOLÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

  

Assim como nos textos dos alunos A1 e B1, o texto do ALUNO C1 nos fornece 

pistas linguísticas ligadas à estruturação dos esquemas CONTÊINER, ORIGEM-

PERCURSO-META, PARTE-TODO e LIGAÇÃO. Trechos como “os estádio com certeza 

vai lotar e nem vai te espaço”/ “os aeroportos, hoteis casa de praia não vai ter lugar 

desocupado” sugerem a ativação do esquema CONTÊINER. Podemos dizer que estádio, 

aeroportos, hotéis e casa de praia são recipientes e, neles, o aluno chamou atenção para o 

interior que estará preenchido de modo que não comportará mais nenhum conteúdo 

(pessoas). Quanto a esse mesmo esquema, também podemos considerar o excerto “gente 

estrangeira que vem do exterior só para assistir a copa” e, nesse caso, ao mencionar que 

pessoas vêm de fora do país para participar do evento, o exterior é destacado; se há pessoas 

que se deslocam do exterior para participar de um evento em outra localidade, constatamos 

a combinação entre os esquemas CONTÊINER e ORIGEM-PERCURSO-META.  Temos 
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gente estrangeira (trajetor) que saiu de seu país (origem/CONTÊINER) e se deslocou 

(percurso) para o país onde a Copa acontecerá (meta/CONTÊINER).  

 Estádio, aeroporto, hotéis, pessoas estrangeiras constituem o evento Copa e, 

portanto, o esquema PARTE-TODO é ativado e, entre esses elementos, existe um vínculo, 

que por sua vez ativa o esquema LIGAÇÃO. Ainda sobre PARTE-TODO e LIGAÇÃO, o 

produtor do texto menciona algumas atitudes de agressividade (partes) que são 

relacionadas à violência (todo), como briga, assalto e sequestro. 

 Acreditando que vivenciamos o nosso entorno como um grande recipiente onde 

existem diversos componentes que podem ser organizados e experienciados de maneiras 

diversas, constatamos, por meio do trecho “muitas gente vão se dar bem e outras não e dai 

que vai acontecer muita coisa briga assalto, sequestro e outros mais.”, a ativação do 

esquema de imagem ESCALA, pois existe uma gradação entre os fatos relacionados a 

quem se dará bem e quem se dará mal, além dos níveis de violência que podem ocorrer 

durante o evento. Podemos perceber, por meio dessa produção textual, que se dar bem é, 

por exemplo, conseguir hospedagem e ingressos para Copa, enquanto se dar mal é o oposto 

disso. Assim, temos a estruturação de dois CONTÊINERES, que por sua vez se estabelece 

pelo esquema ESCALA. O primeiro tem como conteúdo pessoas que conseguiram estadia 

e entradas para os jogos, enquanto o segundo contém torcedores que não poderão participar 

do evento pelo fato de não terem ingressos nem hospedagem. 

Observamos também graus de intensidade nas atitudes de violência elencadas pelo 

aluno: numa briga, geralmente as duas ou mais pessoas são ativas no ato de violência; no 

assalto, existem basicamente o ladrão (que pratica o assalto) e a vítima; já no sequestro, 

temos o sequestrador que faz de refém a vítima e suborna, geralmente, parentes para que 

esta saia ilesa do crime. Ou seja, entre essas infrações existe uma LIGAÇÃO relacionada a 

graus de intensidade (ESCALA) da agressão. 

 Quanto aos modelos proposicionais, verificamos que a estruturação desses 

esquemas constitui o frame Copa 2014; podemos dizer também que constitui o frame 

viagem quando são citados os elementos gente estrangeira, aeroporto, hotéis. Se 

pensarmos atos de violência que podem ser cometidos por pessoas durante a Copa como 

categoria central, temos a estruturação de uma categoria radial, pois entre briga, assalto e 

sequestro existe uma gradação de propriedades do conceito de violência. 

 Por meio do excerto “a copa que vai surpreender o mundo inteiro.”, se configura 

um modelo metonímico, em que temos a Copa como evento pelos jogos e mundo inteiro 



98 

 

pelos torcedores e participantes do evento. Ainda neste excerto, temos a construção 

metafórica COPA COMO ENTIDADE que irá impressionar de forma negativa as pessoas 

que desejam participar do evento. Ao personificar o evento, o aluno constrói uma metáfora 

ontológica, a qual se constitui por meio da materialização de entidades, eventos e conceitos 

complexos e abstratos que fazem parte de nosso entorno (LAKOFF, 1985). 

 A partir da breve análise dos MCIs, averiguamos que o ALUNO C1 conceptualiza a 

Copa 2014 como um evento conturbado e, baseado nesse pensamento, ele constrói a 

inferência de que não haverá acomodação para todos os torcedores e que quem conseguir 

hospedagem se dará bem e quem não conseguir se dará mal e, por isso, haverá também 

muitos atos de agressão como brigas, assaltos e sequestros. Em consequência disso, 

podemos dizer também que há uma inferência de que o evento mundial irá surpreender 

negativamente as pessoas. Vemos que as inferências construídas vão além das pistas 

verbais e não verbais disponíveis na charge, o que reforça o argumento de que os Modelos 

Cognitivos Idealizados estão na raiz dos processos de construção de sentidos e, 

consequentemente, na elaboração de inferências.  

 

 

4.1.1 Análise sintética dos processos cognitivos subjacentes às produções textuais 

 

Durante a leitura dos fragmentos textuais, fomos capazes de observar a ativação de 

diversos Modelos Cognitivos Idealizados relacionada a processos de   conceptualizações 

que possibilitaram a construção de algumas inferências.   Os esquemas de imagens mais 

subjacentes à construção de sentido da charge foram os esquemas CONTÊINER, 

ORIGEM-PERCURSO-META, PARTE-TODO e LIGAÇÃO, que estruturaram a 

construção dos frames e scripts de Copa, trânsito, viagem, turista, atos de violência.  

 O ALUNO A1 conceptualizou apenas o personagem da primeira fala como turista; 

isso foi possível devido à focalização dos elementos visuais presentes na charge, como a 

vestimenta usada pelo personagem.  Fazendo uma relação com seu traje, diferenciado dos 

demais, e da presença de uma máquina fotográfica, houve a configuração do frame turista, 

gerando a inferência de que ele está preocupado com a melhor foto, pois fazer registros de 

uma viagem é um dos aspectos que caracterizam esse frame. 
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 Já o ALUNO B1 conceptualiza os dois personagens centrais como turistas 

estrangeiros. Apesar de os dois estarem com roupas bem diferentes, provavelmente, pela 

segunda fala “Tá doido? Ainda nem saímos do aeroporto”, o aluno, baseado no frame 

aeroporto, e, pela disposição das imagens da charge, observou que eles parecem ter saído 

do mesmo destino (da sala de desembarque, por exemplo). Quanto ao texto do ALUNO 

C1, constatamos que ele considera tanto os personagens centrais quanto os dispostos ao 

fundo da charge como gente estrangeira, pois estes também saem do mesmo local 

(aeroporto/sala de desembarque).  

Observamos que o ALUNO A1 e o ALUNO B1 apontam para conceptualização do 

problema do trânsito brasileiro, da falta de uma mobilidade urbana adequada devido à 

imagem de um amontoado de pessoas no aeroporto. Com a estruturação desse frame de 

mobilidade brasileira inadequada, foi possível a construção da inferência de que vai ser 

difícil se deslocar durante o evento. Já o ALUNO C1 extrapola as pistas verbais e não 

verbais e constrói um cenário de superlotação nos estádios e nos locais de hospedagem. Ao 

elaborar essa conceptualização, estruturando o frame de Copa como evento superlotado, o 

autor do texto elabora a inferência de que em locais com aglomerações há atos de 

violência.  

Por meio dessa breve análise, constatamos que os Modelos Cognitivos Idealizados 

estruturam os processos de conceptualização, que, por sua vez, possibilitam a elaboração 

de inferências que podem ser compartilhadas ou não, como vimos nos textos dos alunos. 

Podemos dizer ainda que tais inferências estão ancoradas, principalmente, nos frames 

ativados a partir da integração dos elementos verbais e visuais presentes na charge em 

questão. 
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4.2 Tema: Desapropriação de casas durante a Copa do Mundo 2014 

  

 Nesta subseção, expomos 3 (três) pequenos textos elaborados a partir da leitura da 

charge que tem como foco questões relacionadas à desapropriação de casas durante a Copa 

2014, vejamos a charge seguida das leituras apresentadas pelos alunos e suas respectivas 

análises. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1: Desapropriação de casas durante a Copa do Mundo 2014. 

Fonte: http://apublica.org/2012/02/e-rir-para-nao-chorar/ Acesso em: 15/05/2014. 

 

ALUNO A2 

Esse cartum contem um enorme homem, e umas pequenas casinhas amuntuadas. E o 

grande homem esta preste a chutar as pequenas casas para dentro da trave como se 

fosse uma bola de futtbol. 

O que o desenho retrata e o que acontece no momento no pais, uma grave cituação dos 

brasileiros; o “grande homem” representa o poder, os políticos, empresários, e os 

poderosos que tem grandes interesses financeiros. 

aí o “grande homem” pretende chutar as pequenas casas na “trave da prefeitura”, ai 

mostra os poderosos querendo desecartar as periferias, favelas e moradores que 

residem em locais em que são de grande interesse da prefeitura para obras da copa. 

 

 

 

 

 

http://apublica.org/2012/02/e-rir-para-nao-chorar/
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Quadro 9: Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados no texto do ALUNO A2. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Fragmentos textuais 

           Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados 

Esquemas de 

Imagem 

Modelos 

proposicionais 

Modelos 

metonímicos 

Modelos 

metafóricos 

Esse cartum contem um 

enorme homem, e umas 

pequenas casinhas 

amuntuadas. E o grande 

homem esta preste a chutar as 

pequenas casas para dentro da 

trave como se fosse uma bola 

de futtbol. 

 

CONTÊINER, 

ESCALA, 

ORIGEM-

PERCURSO-

META, 

LIGAÇÃO 

FRAME E 

SCRIPT DE 

UMA 

PARTIDA DE 

FUTEBOL 

  

 

 

O que o desenho retrata e o 

que acontece no momento no 

pais, uma grave cituação dos 

brasileiros; o “grande 

homem” representa o poder, os 

políticos, empresários, e os 

poderosos que tem grandes 

interesses financeiros. 

 

LIGAÇÃO, 

PARTE-

TODO, 

ESCALA. 

 

CATEGORIA 

RADIAL DE 

POLÍTICA 

BRASILEIRA 

 

Parte pelo Todo 

(O grande 

homem/ 

Grave situação 

compreende 

diversos 

acontecimentos) 

 

 

PODER É 

GRANDE 

HOMEM  

aí o “grande homem” pretende 

chutar as pequenas casas na 

“trave da prefeitura”, ai 

mostra os poderosos querendo 

desecartar as periferias, 

favelas e moradores que 

residem em locais em que são 

de grande interesse da 

prefeitura para obras da copa. 

ORIGEM-

PERCURSO-

META, 

PARTE-

TODO, 

ESCALA, 

CENTRO-

PERIFERIA 

FRAME E 

SCRIPT DE 

UMA JOGO 

DE BOLA E 

DO ATO DE 

DESAPROPRI

-AÇÃO DE 

CASAS 

Todo pela Parte 

(A instituição 

pelas pessoas 

envolvidas 

/prefeitura) 

PREFEITURA 

É ENTIDADE 
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Com a realização da leitura da produção textual do ALUNO A2, fomos capazes de 

identificar a ativação de alguns esquemas de imagem, os quais descrevemos a seguir.  

Constatamos que o esquema de imagem CONTÊINER pode ser ativado por meio 

das pistas linguísticas: “Esse cartum contem um enorme homem, e umas pequenas 

casinhas amuntuadas. E o grande homem esta preste a chutar as pequenas casas para 

dentro da trave como se fosse uma bola de futtbol”. Nesse caso, observamos que os 

elementos/papéis evidenciados foram o interior e conteúdo quando o estudante apresenta a 

charge como próprio recipiente que contém um enorme homem e casinhas (conteúdos) que 

serão lançadas para dentro da trave (interior de outro recipiente). Desse mesmo fragmento, 

verificamos a ativação do esquema ORIGEM-PERCURSO-META, sendo destacado o 

percurso do trajetor (o grande homem está prestes a chutar) e sua meta (a trave); o mesmo 

ocorre com o trecho “grande homem” pretende chutar as pequenas casas na “trave da 

prefeitura”. 

Os esquemas PARTE-TODO, LIGAÇÃO e ESCALA também são ativados por 

meio das pistas linguísticas disponíveis no texto do aluno. Ao tratar a charge como 

CONTÊINER, o produtor do texto trata os componentes verbo-visuais como partes e 

estabelece um elo de ligação entre elas. O esquema ESCALA é ativado em diversos 

fragmentos textuais, no momento em que, ao observar a integração dos elementos verbais e 

visuais e por meio de suas experiências corpóreas, o aluno estabelece que há um enorme 

homem, grande homem, pequenas casas, que a situação é grave. CENTRO-PERIFERIA 

também é ativado quando o estudante observa que moradores residem em locais de 

interesse da prefeitura (centro) e que estes serão chutados para a trave (periferia).  

A ativação desses esquemas estrutura a construção de vários modelos 

proposicionais. Considerando os itens citados (PARTE-TODO/LIGAÇÃO) pelo aluno 

como trave, bola e o verbo chutar, podemos ativar o frame de partida de futebol; o frame 

de política brasileira também pode ser construído por meio das pistas linguísticas poder, 

políticos, empresários, poderosos, interesses financeiros, prefeitura. Esses frames podem 

ser compreendidos pela padronização de ações e acontecimentos, assim sendo, temos a 

estruturação de script de uma partida de futebol, que basicamente é evidenciada pelo ato de 

chutar a bola (casas) no gol; e o script de política brasileira, a qual se fundamenta, na 

resposta do aluno, pelo ato de ter “interesses financeiros”, “chutar” e “descartar” casinhas, 

pessoas pobres. Também podemos verificar a estruturação da categoria radial de política 
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brasileira (políticos-poderosos-prefeitura-empresários), que por sua vez é estruturada, 

basicamente, pelos esquemas CENTRO-PERIFERIA, ESCALA e LIGAÇÃO. 

Com relação ao modelo metonímico, temos as pistas textuais “o desenho retrata e o 

que acontece no momento no pais, uma grave cituação dos brasileiros”/ “ ‘grande 

homem’ representa o poder”/“locais em que são de grande interesse da prefeitura para 

obras da copa”. Grave cituação dos brasileiros engloba diversos problemas relacionados à 

moradia e às obras da Copa 2014; o “grande homem”, o personagem representa a política 

brasileira; posteriormente, temos a instituição prefeitura pelas pessoas responsáveis. Sobre 

os modelos metafóricos, averiguamos PODER É GRANDE HOMEM, PREFEITURA É 

ENTIDADE que descarta pessoas da periferia, as quais se configuram como metáforas 

ontológicas. 

Com base na ativação dos MCIs e, principalmente, na estruturação e combinação 

dos frames de partida de futebol e política, o aluno conceptualizou o personagem da charge 

como político e não como jogador de futebol. Os elementos visuais e a disposição do 

personagem com relação ao restante do cenário nortearam a construção de sentido de que o 

enorme homem representa o poder. Se para o político e a prefeitura as casas da periferia 

são bolas, temos a inferência de que elas podem ser chutadas, manobradas de acordo com a 

estratégia da jogada em questão, estratégicas políticas. Averiguamos também a inferência 

de que as pessoas da periferia podem ser descartadas, ou seja, excluídas da sociedade 

(CONTÊINER) devido aos interesses da prefeitura.  

 

ALUNO B2 

Trasmite na imagem justamente, o que os cidadão de cada cidade sede ira passar 

durante o período do jogo, niguém poderá se movimentar por perto de um determinado 

distância do estado, como se tiversimos culpa pela falta de organização das coisas de 

mobilidade. Nas principais avenidas só pra ressaltar e como se eles nos chtasem para 

os canteiros da cidade e deixassem livre acessos para os turista e a imagem trata a isso 

de uma maneira bem direta mesmo como se nós pessoas pobres não se relacionassemis 

como homens. 
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Quadro 10: Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados no texto do ALUNO B2. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Fragmentos textuais 

Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados 

Esquemas de 

Imagem 

Modelos 

proposicionais 

Modelos 

metonímicos 

Modelos 

metafóricos 

Trasmite na imagem 

justamente, o que os cidadão 

de cada cidade sede ira passar 

durante o período do jogo, 

niguém poderá se movimentar 

por perto de um determinado 

distância do estado, como se 

tiversimos culpa pela falta de 

organização das coisas de 

mobilidade. 

CONTÊINER, 

PARTE-

TODO, 

ORIGEM-

PERCURSO-

META 

FRAME DE 

COPA NO 

BRASIL  

 

Parte pelo 

Todo (jogo 

pela Copa) 

 

 

IMAGEM É  

TRASMISSOR 

(que leva algo 

de um lugar para 

outro.) 

SITUAÇÃO É 

CAMINHO por 

onde se passa. 

Nas principais avenidas só pra 

ressaltar e como se eles nos 

chtasem para os canteiros da 

cidade e deixassem livre 

acessos para os turista e a 

imagem trata a isso de uma 

maneira bem direta mesmo 

como se nós pessoas pobres 

não se relacionassemis como 

homens. 

CONTÊINER, 

ORIGEM-

PERCURSO-

META,  

CENTRO- 

PERIFERIA, 

PARTE-

TODO, 

LIGAÇÃO 

FRAME e 

SCRIPT DE 

COPA 

 

Parte pelo 

Todo (Turista 

pela torcida.) 

 

 

EXCLUIR É 

CHUTAR 

 

IMAGEM É 

ENTIDADE/ 

TRASMISSOR 

 

 

Nos fragmentos textuais “que os cidadão de cada cidade sede ira passar durante o 

período do jogo”/ “Nas principais avenidas só pra ressaltar e como se eles nos chtasem 

para os canteiros da cidade e deixassem livre acessos para os turista”, cidade sede e nas 

avenidas e canteiros da cidade sugerem a ativação do esquema de imagem CONTÊINER. 

Considerando ainda esses excertos, temos a combinação entre CONTÊINER e o esquema 

ORIGEM-PERCURSO-META: o cidadão (trajetor) irá passar (percurso) durante o jogo 

(recipiente); nas principais avenidas (origem/CONTÊINER), eles nos (trajetor) chutam 
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para os canteiros da cidade (meta/CONTÊINER). Nesse último caso, o esquema 

CENTRO-PERIFERIA também é ativado, uma vez que pessoas são chutadas de avenidas 

principais (centro) para canteiros (periferia).  

Cidadão, cidade-sede, jogo, estádio, turista, avenidas, mobilidade são entidades que 

estabelecem uma relação nos processos de organização do frame Copa, que, por sua vez, é 

estruturado, basicamente, pela ativação dos esquemas PARTE-TODO e LIGAÇÃO. No 

decorrer da produção textual, vemos que existem alguns obstáculos que podem prejudicar 

o andamento do script de Copa 2014, como problemas de mobilidade urbana.  

Ao apontar elementos como jogo e turista, notamos que estes estabelecem uma 

relação com Copa e torcida, sendo assim considerados como processos metonímicos. Essa 

compreensão só é possível devido à leitura da charge e ao modo pelo qual o aluno conecta 

as partes de um todo, baseado em suas experiências de mundo. O processo metonímico 

Todo pela Parte também pode ser configurado quando o aluno se utiliza do pronome eles 

para se referir ao personagem da charge. Quanto aos processos metafóricos, temos no 

trecho “Trasmite na imagem” IMAGEM COMO TRANSMISSOR, entidade que transmite 

algo para alguém; no fragmento “o que os cidadão de cada cidade sede ira passar durante 

o período do jogo”, SITUAÇÃO DIFÍCIL É CAMINHO que as pessoas irão percorrer 

durante a Copa;  e em “chtasem para os canteiros da cidade e deixassem livre acessos 

para os turista”,  EXCLUIR É CHUTAR. 

  O ALUNO B2 conceptualiza o personagem por meio da terceira pessoa do plural 

(eles), gerando a inferência de que diversas pessoas são responsáveis e têm interesse pelo 

evento futebolístico. A partir da estruturação do frame de Copa, o produtor do texto 

conceptualiza que a Copa no Brasil, por deficiência da mobilidade urbana, será um evento 

desorganizado e, consequentemente, infere que os cidadãos brasileiros irão ser 

prejudicados. Além de conceptualizar o evento e sua desorganização por falta de uma 

mobilidade adequada, o aluno ainda conceptualiza turista como sendo o público-alvo da 

Copa (elemento que não é apontado na charge, mas é um elemento-chave para 

movimentação da economia brasileira). Por meio dos elementos visuais e, 

consequentemente, da estruturação do frame jogada de futebol, o aluno gera a inferência de 

que os cidadãos brasileiros (se incluindo) estão sendo chutados, marginalizados porque não 

têm o mesmo valor, motivando a desigualdade social. 
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ALUNO C2 

O significado desse cartum, é a força dos empresário e os políticos competentes do 

pais. Veja que ele esta chutando as casas. Ele está pensando no dinheiro, que, passa ter 

com as construções das estradas e vias nas cidades tudo isso é o capitalismo e a 

esperteza da politicagem do nosso pais. 

O Brasil devia vê se em vez de um aumento os preço dos serviço dos estádio, e a 

infraestrutura, o aeroporto, esse dinheiro dava construir mais casas, postos de saúde, 

hospitais e muito mais e só comprova, o custo das obras aumentou mais de 200% desde 

o inicio das obras. Por isso toda cidade deve protestar. 

 

 

 

Quadro 11: Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados no texto do ALUNO C2. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Fragmentos textuais 

           Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados 

Esquemas de 

Imagem 

Modelos 

proposicionais 

Modelos 

metonímicos 

Modelos 

metafóricos 

O significado desse cartum, é 

a força dos empresário e os 

políticos competentes do pais. 

Veja que ele esta chutando as 

casas. Ele está pensando no 

dinheiro, que, passa ter com 

as construções das estradas e 

vias nas cidades tudo isso é o 

capitalismo e a esperteza da 

politicagem do nosso pais. 

 

 

CONTÊINER,  

PARTE-

TODO, 

LIGAÇÃO. 

 

FRAME DE 

POLÍTICA 

BRASILEIRA 

FRAME DE 

JOGADA E 

SCRIPT 

 

Todo pela 

Parte 

(Politicagem 

do país pelos 

políticos.) 

 

POLÍTICA É 

ENTIDADE 

 

TER PODER É 

TER FORÇA 

 

O Brasil devia vê se em vez 

de um aumento os preço dos 

serviço dos estádio, e a 

 

PARTE-

TODO, 

LIGAÇÃO, 

ESCALA 

 

FRAME,  

SCRIPT E 

CATEGORIA 

RADIAL DAS 

 

Todo pela 

Parte (País 

pelos 

governantes/ 

 

RECONHECER 

É VER  
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infraestrutura, o aeroporto, 

esse dinheiro dava construir 

mais casas, postos de saúde, 

hospitais e muito mais e só 

comprova, o custo das obras 

aumentou mais de 200% 

desde o inicio das obras. Por 

isso toda cidade deve 

protestar. 

PRIORIDADES 

DO GOVERNO 

cidade pelos 

habitantes) 

 

 A partir da leitura da produção textual do ALUNO C2, o esquema de imagem 

CONTÊINER pode ser ativado no momento em que o produtor do texto trata o país como 

recipiente, dando ênfase ao seu conteúdo “força dos empresário e os políticos competentes 

do pais”/ “o capitalismo e a esperteza da politicagem do nosso pais.”  

Esses conteúdos (força dos empresários, políticos, dinheiro, capitalismo e 

esperteza) são partes que compõem o frame de política brasileira, que, nesse caso, está 

organizado pela ativação dos esquemas PARTE-TODO e LIGAÇÃO, pois existe uma 

associação entre as entidades desse frame. 

A integração dos elementos visuais (personagem prestes a chutar casas) e verbais 

(Copa 2014/ Deixa que eu chuto!) dispostos na charge serviu de guia para que o estudante 

elaborasse os excertos “Veja que ele esta chutando as casas. Ele está pensando no 

dinheiro, que, passa ter com as construções”, os quais podem ser associados à combinação 

dos  frames e scripts de jogada de futebol e de política.  

Os esquemas PARTE-TODO e LIGAÇÃO também podem ser ativados quando o 

estudante aponta alguns serviços relacionados ao governo, como estádio, aeroporto, casas, 

postos de saúde e hospitais, que, por sua vez, estruturam o frame e categoria radial por se 

tratar de uma construção cultural de prioridades de governo.   

Considerando a nossa experiência de que objetos e fenômenos podem apresentar 

graus de tipicidade, o aluno observa que os custos com as obras realizadas durante a Copa 

de Mundo 2014 foram ampliados a ponto de, com os valores gastos, haver a possibilidade 

de realizar a construção de hospitais, postos de saúde etc. Ao explicitar essa mudança de 
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custos por meio do fragmento  “o custo das obras aumentou mais de 200% desde o inicio 

das obras.”, temos a ativação dos esquema ESCALA. 

Considerando os excertos: “tudo isso é o capitalismo e a esperteza da politicagem 

do nosso pais.”/ “O Brasil devia vê”/ “Por isso toda cidade deve protestar.”, temos, 

respectivamente, os processos metonímicos Politicagem do país pelos Políticos, Brasil 

pelos Governantes e Cidade pelos Habitantes. A respeito dos processos metafóricos, 

constatamos POLÍTICA É ENTIDADE esperta, TER PODER É TER FORÇA e 

RECONHECER É VER. 

Analisamos, com a leitura do texto do aluno, que este conceptualiza a charge como 

o poder e a esperteza da política no Brasil. Ao relacionar os frames de política brasileira e 

de jogada de futebol, o produtor do texto constrói a inferência de que se “ele”, possível 

político, está chutando as casas como uma bola de futebol, também está pensando no 

dinheiro que irá desviar com as obras realizadas para o evento mundial. Outra 

conceptualização que podemos constatar é a de Copa 2014 como um evento de alto custo, 

pois a porcentagem dos gastos só aumentou e, assim, o texto gera a inferência de que o 

país não reconhece suas necessidades. Se o Brasil reconhecesse suas verdadeiras 

prioridades, o dinheiro gasto com o evento poderia ser usado para construir casas, postos 

de saúde e hospitais para a população. 

 

4.2.1 Análise sintética dos processos cognitivos subjacentes às produções textuais 

 

Com as leituras das três produções textuais elaboradas a partir da leitura da charge 

que classificamos como Desapropriação de casas durante a Copa do Mundo 2014, 

averiguamos a ativação de esquemas de imagem CONTÊINER, PARTE-TODO, 

LIGAÇÃO, ORIGEM-PERCURSO-META, CENTRO-PERIFERIA e ESCALA. Com 

base na disposição das imagens de casas que apresenta o texto “CENTRO”, da trave com a 

expressão “PERIFERIA” e do personagem com a fala “Deixa que eu chuto!” e que se 

apresenta desproporcional em relação ao demais elementos que compõem a charge, os 

alunos A2 e C2, por meio dos fragmentos textuais, deram destaque à ativação do esquema 

ESCALA. O primeiro dá ênfase aos tamanhos dos componentes visuais do texto como 

enorme homem, casinhas, grande homem, pequenas casas; já o último aponta para a 

gradação dos custos relacionados à Copa. 
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Com a estruturação dos frames de política e de partida de futebol, os alunos A2 e 

C2 conceptualizaram o cenário da política brasileira. O ALUNO A2 conceptualiza o 

personagem como político, empresário poderoso; já o ALUNO C2 conceptualiza a própria 

cena da charge como sendo a política brasileira. Em contrapartida, o ALUNO B2 se utiliza 

do pronome “eles” para se referir ao personagem que está prestes a chutar as casas, o que 

pressupõe a diversidade de pessoas que têm interesse na desapropriação de casas para dar 

destaque ao evento.  

Os alunos A2 e B2 também tratam de questões relacionadas à desigualdade social. 

O primeiro aponta para a inferência de que pessoas pobres que moram na periferia são 

descartadas, manobradas como a bola de futebol, dependendo da estratégia do jogo 

político. Já o segundo, ao conceptualizar a Copa como sendo um evento direcionado a 

turistas e, consequentemente, as pessoas pobres (se incluindo no cenário) como aquelas 

que não trazem lucro para o governo, constrói a inferência de que os interessados na Copa 

desejam que estas sejam retiradas de cena para dar espaço aos que movimentam a 

economia do país, os turistas, estruturando a exclusão social. 

Ancorado na estruturação do frame Copa do Mundo, o ALUNO B2 conceptualiza a 

Copa no Brasil como sendo um evento conturbado devido à falta de estrutura da 

mobilidade urbana, construindo a inferência de que o povo brasileiro irá sofrer por não 

poder se locomover adequadamente pelas vias da sua cidade. Já o ALUNO C2 

conceptualiza o evento mundial de futebol como sendo de alto custo, construindo a 

inferência de que o país não se preocupa com suas verdadeiras necessidades, que seria a 

construção de casas, hospitais e postos de saúde. 
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4.3 Tema: Copa 2014 e protestos 

 

Apresentamos a charge relacionada à Copa do Mundo 2014 e protestos/violência 

seguida de 3 (três) produções textuais elaboradas a partir de sua leitura. Posteriormente, 

temos a identificação e a descrição dos Modelos Cognitivos Idealizados subjacentes às 

pistas linguísticas apontadas pelos alunos e a análise das conceptualizações elaboradas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1: Copa 2014 e protestos. 

Fonte: http://globoesporte.globo.com/ Acesso em: 15/05/2014 

 

 

 

 

 

ALUNO A3 
 

Aqui mostra uma vitrine de uma loja em que se vende, roupas, istrumentos, bola e 

assessorios que tem como tema a copa no Brasil. e ao mesmo tempo vendendo mascara 

para gás e colete aprova de balas coisas que se usa em confronto violento. Isso mostra 

que na copa, principalmente aqui no Brasil, as pessoas encontram mil maravilhas, mas 

também muita coisa ruim como a violecia. 

Sinal de que o Brasil não estar preparado para copa em termos de segurança. 

 

 

 

 

 

http://globoesporte.globo.com/%20s-confederacoes-em-quadrinhos/


111 

 

Quadro 12: Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados no texto do ALUNO A3. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Fragmentos textuais 

           Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados 

Esquemas de 

Imagem 

Modelos 

proposicionais 

Modelos 

metonímicos 

Modelos 

metafóricos 

Aqui mostra uma vitrine de 

uma loja em que se vende, 

roupas, istrumentos, bola e 

assessorios que tem como 

tema a copa no Brasil. e ao 

mesmo tempo vendendo 

mascara para gás e colete 

aprova de balas coisas que se 

usa em confronto violento. 

 

CONTÊINER, 

PARTE-TODO, 

LIGAÇÃO 

 

FRAME DE 

VENDA 

FRAME DE 

PROTEÇÃO  

CONTRA A 

VIOLÊNCIA 

 

 

 

 

 

Isso mostra que na copa, 

principalmente aqui no 

Brasil, as pessoas encontram 

mil maravilhas, mas também 

muita coisa ruim como a 

violecia. 

Sinal de que o Brasil não 

estar preparado para copa 

em termos de segurança. 

 

CONTÊINER , 

PARTE-TODO, 

LIGAÇÃO, 

ESCALA 

 

FRAME DE 

BRASIL COMO 

PAÍS 

VIOLENTO 

 

 

 

Todo pela 

Parte 

(Brasil pelos 

governantes) 

 

BRASIL É 

ENTIDADE 

que não está 

preparada. 

 

Após a leitura dessa produção textual, identificamos a ativação dos esquemas 

CONTÊINER, PARTE-TODO, LIGAÇÃO e ESCALA. Por meio dos fragmentos textuais: 

“Aqui mostra uma vitrine de uma loja em que se vende, roupas, istrumentos, bola e 

assessorios que tem como tema a copa no Brasil./ Isso mostra que na copa, principalmente 

aqui no Brasil”, podemos observar a ativação do esquema de imagem CONTÊINER. A 

partir dos trechos, vemos que o aluno deu ênfase ao interior e ao conteúdo quando trata 

dos produtos (roupas, acessórios etc.) que são vendidos na loja (interior do recipiente), e 

também quando trata a Copa como conteúdo que ocorrerá no interior do recipiente Brasil. 
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PARTE-TODO e LIGAÇÃO são esquemas de imagem ativados durante a leitura da 

produção textual no momento em que ele enumera os elementos que compõem a charge e 

evidencia que estes estabelecem uma ligação  e fazem parte de um todo, como Copa no 

Brasil e confronto violento. No texto, o aluno observa a loja que vende objetos que 

caracterizam o Brasil (“roupas, istrumentos, bola e assessorios que tem como tema a copa 

no Brasil.”/ “mascara para gás e colete aprova de balas coisas que se usa em confronto 

violento./ “aqui no Brasil, as pessoas encontram mil maravilhas, mas também muita coisa 

ruim como a violecia.”). O esquema ESCALA é ativado quando o produtor do texto 

observa um nível de gradação entre o que as pessoas que vêm assistir aos jogos do Mundial 

de Futebol podem encontrar aqui no Brasil (“que na copa, principalmente aqui no Brasil, 

as pessoas encontram mil maravilhas, mas também muita coisa ruim como a violecia.”) 

Ao identificar a ativação desses esquemas, constatamos a estruturação do frame de 

vendas, de confronto violento e do frame de Brasil como um país violento. Ao tratar da 

vitrine da loja e ao utilizar o verbo vender, temos a constituição do frame de vendas; o 

frame de confronto violento pode ser estruturado por meio dos substantivos apontados no 

texto, como máscara de gás e colete a prova de balas e, estes, por sua vez, também 

estruturam o frame de Brasil como país violento. A violência seria um obstáculo para 

realização dos eventos (script) que constituem uma Copa do Mundo de Futebol. 

Quanto ao modelo metonímico, temos o país pelos seus governantes quando o 

aluno afirma que o Brasil não está preparado.  No que diz respeito aos modelos 

metafóricos, verificamos BRASIL É ENTIDADE que não está preparada para Copa. Essa 

construção metafórica se configura como ontológica, pois busca dar maior concretude ao 

conceito de país.  

A partir da ativação dos Modelos Cognitivos Idealizados, da relação estabelecida 

entre estes e da interação entre os elementos visuais e verbais disponíveis na charge, o 

ALUNO A3 conceptualizou o Brasil como sendo um país inseguro devido aos diversos 

confrontos e protestos realizados durante o evento. Daí ele constrói a inferência de que o 

país não está preparado para sediar uma Copa Mundial. 
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ALUNO B3  
 

Aqui um vendedor ambulante vende souvenirs para todos os tipos de ocasiões, o 

ambulante está prevendo que nos jogos da copa do mundo do Brasil haverá protestos e 

que as pessoas tem que se proteger da repressão da policia que atacara com balas de 

borracha e gás de pimenta. 

 

 
 

Quadro 13: Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados no texto do ALUNO B3. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Fragmentos textuais 

           Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados 

Esquemas de 

Imagem 

Modelos 

proposicionais 

Modelos 

metonímicos 

Modelos 

metafóricos 

Aqui um vendedor ambulante 

vende souvenirs para todos os 

tipos de ocasiões, o ambulante 

está prevendo que nos jogos da 

copa do mundo do Brasil haverá 

protestos 

CONTÊINER, 

PARTE-

TODO, 

LIGAÇÃO 

 

FRAME DE 

VENDEDOR 

  

e que as pessoas tem que se 

proteger da repressão da policia 

que atacara com balas de 

borracha e gás de pimenta. 

PARTE-

TODO, 

LIGAÇÃO 

FRAME DE 

POLÍCIA 

FRAME DE 

PROTESTOS 

SCRIPT DE 

PROTESTOS 

 

Todo pela 

Parte 

(Polícia pelos 

policiais)  

REPRESSÃO 

DA POLÍCIA 

É ENTIDADE 

que ataca com 

balas é gás 

 

No que concerne ao texto do ALUNO B3, temos a ativação do esquema 

CONTÊINER quando o produtor do texto trata a própria charge como um recipiente, o que 

pode ser verificado por meio da utilização do advérbio de lugar “aqui” (“Aqui um vendedor 

ambulante vende souvenirs para todos os tipos de ocasiões”). Considerando a charge 

como recipiente, o aluno aborda os elementos verbais e visuais como partes que se 

relacionam, ativando assim os esquemas PARTE-TODO e LIGAÇÃO (o vendedor 

ambulante está relacionado ao evento e vende souvernirs/ a polícia está relacionada aos 

elementos balas de borracha e gás de pimenta). 
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Por conseguinte, a ativação desses esquemas delineia a organização de alguns 

frames. Nesse caso, reconhecemos a estruturação dos frames de vendas, de protesto e de 

polícia; por meio dos elementos visuais estande de vendas e produtos nacionais e da 

expressão “Souvenirs”, o frame de vendas foi estruturado no texto quando o aluno aponta 

“um vendedor ambulante vende souvenirs para todos os tipos de ocasiões”.  Nos 

fragmentos textuais  “o ambulante está prevendo que nos jogos da copa do mundo do 

Brasil haverá protestos e que as pessoas tem que se proteger da repressão da policia que 

atacara com balas de borracha e gás de pimenta.”, verificamos a estruturação dos frames 

de protesto e de polícia, que por sua vez estão ancorados nos scripts de buscar proteção no 

meio de uma manifestação e no script de ação policial, que nesse caso seria atacar com 

balas de borracha e spray de pimenta. 

Quanto ao modelo metonímico, vemos a instituição Polícia pelos seus integrantes, 

os Policiais. No que se refere aos modelos metafóricos, o produtor do texto apresenta 

REPRESSÃO DA POLÍCIA COMO ENTIDADE que atacará com balas de borracha e 

spray de pimenta, a qual se apresenta como metáfora ontológica. 

Com base nos elementos verbais e não verbais disponíveis nas charges, com a 

ativação dos frames e scripts de vendas e de polícia, podemos constatar que o ALUNO B3 

conceptualizou que na charge há um vendedor, e constrói a inferência de que este é, 

especificamente, um vendedor ambulante prevendo a ocorrência de manifestações durante 

os jogos e, por isso, vende produtos tanto para a Copa como para o confronto. Com a 

estruturação do frame de polícia e por meio dos elementos colete contra bala de borrachas 

e máscara para gás de pimenta, o aluno conceptualiza a polícia brasileira como repressora e 

gera a inferência de que as pessoas devem se proteger, pois ela atacará. 

 

 

ALUNO C3 

 

É te alertando quando você entrar ou sair do estadio quando a policia te pega parece 

até brincadeira ou piada, mas a verdade e essa a própria policia pode te pegar baixa a 

porrada atira jogar spray de pimenta nos seus olhos em vez de você e para a copa 

assistir os jogos para se divertir acontece isso na saída e você não pode dizer nada tem 

que ficar calado porque se falar ou reagir e preso ou apanhar muito. 
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Quadro 14: Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados no texto do ALUNO C3. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Fragmentos textuais 

           Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados 

Esquemas de 

Imagem 

Modelos 

proposicionais 

Modelos 

metonímicos 

Modelos 

metafóricos 

É te alertando quando você 

entrar ou sair do estadio quando 

a policia te pega parece até 

brincadeira ou piada, mas a 

verdade e essa a própria policia 

pode te pegar baixa a porrada 

atira jogar spray de pimenta nos 

seus olhos 

 

CONTÊINER, 

ORIGEM-

PERCURSO-

META, 

PARTE-TODO, 

LIGAÇÃO 

 

FRAME DE 

POLÍCIA 

SCRIPT DE 

AÇÃO 

POLICIAL 

 

Todo pela 

Parte 

(Polícia pelos 

policiais) 

 

 

CHARGE É 

PESSOA/ 

ENTIDADE 

que alerta. 

PEGAR É 

VIOLENTAR 

POLÍCIA É 

ENTIDADE 

que agride 

em vez de você e para a copa 

assistir os jogos para se divertir 

acontece isso na saída e você 

não pode dizer nada tem que 

ficar calado porque se falar ou 

reagir e preso ou apanhar 

muito. 

ORIGEM-

CAMINHO-

META, 

CONTÊINER, 

LIGAÇÃO 

 

FRAME DE 

COPA  

  

 

 

 

Por meio das pistas linguísticas apresentadas no texto do ALUNO C3, observamos 

a ativação e a combinação dos esquemas de imagem CONTÊINER e ORIGEM-

PERCURSO-META. Fragmentos textuais como “quando você entrar ou sair do estadio 

quando a policia”/ “acontece isso na saída e você não pode dizer nada”, evidenciam o 

estádio como recipiente, “você” pode ser compreendido como trajetor e ao entrar no 

estádio temos (meta/CONTÊINER) e, ao sair do desse local, temos 

(origem/CONTÊINER). Podemos também dizer que o esquema ORIGEM-PERCURSO-

META é ativado no momento em que o aluno cita que as pessoas devem ir para a Copa se 

divertir:  “você e para a copa assistir os jogos para se divertir”, ou seja, a diversão seria a 

meta, o elemento mais evidenciado na ativação desse esquema. 
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Ao citar algumas componentes como spray de pimenta, agressões, prisão, temos a 

ativação dos esquemas PARTE-TODO e LIGAÇÃO, pois esses elementos são partes que 

estabelecem uma ligação e compõem um todo (a polícia). Partindo dessa análise, 

averiguamos que a ativação desses esquemas estrutura o frame de polícia, que, por sua vez, 

também está relacionado ao script de ação policial, a qual está ancorada na ideia de 

agressões sucessivas. Ao apontar que nos jogos deveriam haver diversão, entretenimento, 

podemos verificar a configuração do frame de Copa, no entanto, na realização do evento há 

um obstáculo que seria a violência policial (“em vez de você e para a copa assistir os jogos 

para se divertir acontece isso na saída e você não pode dizer nada tem que ficar calado 

porque se falar ou reagir e preso ou apanhar muito.”). 

A partir das pistas textuais “essa a própria policia pode te pegar baixa a porrada 

atira jogar spray de pimenta nos seus olhos”, verificamos o processo metonímico 

instituição Polícia pelos seus responsáveis, Policiais. Quanto aos modelos metafóricos, o 

ALUNO C3 inicia seu texto afirmando que a charge está alertando sobre o que ocorrerá na 

Copa, assim temos CHARGE É ENTIDADE que alerta (“É te alertando quando você 

entrar ou sair do estadio quando a policia te pega”); verificamos também a instituição 

POLÍCIA É ENTIDADE que irá agredir e prender (“a própria policia pode te pegar baixa 

a porrada atira jogar spray de pimenta nos seus olhos”/ “você não pode dizer nada tem 

que ficar calado porque se falar ou reagir e preso ou apanhar muito.”). Considerando o 

frame de polícia brasileira, temos PEGAR É VIOLENTAR, uma vez que pegar no texto 

não se refere a segurar, mas sim, violentar gratuitamente, sem motivos. 

Com base na leitura da charge, com a ativação dos esquemas e a estruturação dos 

frames e scripts e dos modelos metonímicos e metafóricos, o ALUNO C3 conceptualiza a 

polícia brasileira como violenta e constrói a inferência de que ela agredirá, usará spray de 

pimenta. Baseado na relação entre os frames de polícia e de Copa, também temos a 

conceptualização de Copa do Mundo 2014 como um evento violento, o que se configura 

como uma quebra de expectativa, pois o produtor do texto observa que o evento deveria ser 

divertido, alegre, porém será violento por causa da polícia e ele ainda gera a inferência de 

que as pessoas não poderão interferir, que não deverão reagir, se não serão agredidas. 
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4.3.1 Análise sintética dos processos cognitivos subjacentes às produções textuais 

 

Com a leitura das produções textuais dos alunos A3, B3 e C3, averiguamos a 

ativação comum dos esquemas CONTÊINER, PARTE-TODO e LIGAÇÃO, os quais 

estruturam os frames de vendas, Copa, polícia, protestos. 

Ancorados nos elementos visuais (banca com produtos como camiseta da seleção 

brasileira, pandeiro, bandeira, boné, máscara para gás de pimenta e colete contra balas de 

borracha) e nos elementos verbais (Souvenirs,  expressão de origem francesa que remete a 

objetos que servem como recordação de algum lugar visitado), os alunos A3 e B3 

constroem sua compreensão associando o frame de vendas, que, por sua vez, é estruturado 

pelo esquema CONTÊINER. No entanto, o primeiro aponta para aspectos do ambiente 

(recipiente) em que se vende algo, como vitrine, loja, enquanto o segundo, por mais que 

não exista um personagem no cenário da charge, conceptualiza e infere a presença de um 

vendedor ambulante (conteúdo) que prevê a ocorrência de protestos e confrontos com a 

polícia.   

Podemos perceber que os alunos A3 e B3 se utilizam do advérbio de lugar “aqui”, 

tratando a charge como lugar, recipiente (ALUNO A3 – “Aqui mostra uma vitrine de uma 

loja”; ALUNO B3 – “Aqui um vendedor ambulante”). Temos uma metáfora ontológica na 

produção textual do ALUNO C3 quando ele aponta que a imagem está alertando para o 

que vai acontecer durante os jogos (“É te alertando quando você entrar ou sair do estadio 

quando a policia te pega”) – CHARGE É ENTIDADE que alerta. 

O ALUNO A3 aponta para conceptualização de um Brasil inseguro em virtude das 

variadas manifestações e confrontos policiais ocorridos no ano de 2014, produzindo a 

inferência de que o país não está preparado para organizar um evento mundial. Já os 

ALUNOS B3 e C3 apontam para conceptualização de uma polícia brasileira repressora, 

agressiva e geram a inferência de que ela irá atacar com balas de borracha e spray de 

pimenta e ninguém poderá reagir, apenas se proteger (ALUNO B3 – “as pessoas tem que 

se proteger da repressão da policia que atacara com balas de borracha e gás de 

pimenta”; ALUNO C3 – “a própria policia pode te pegar baixa a porrada atira jogar 

spray de pimenta nos seus olhos”/ “você não pode dizer nada tem que ficar calado porque 

se falar ou reagir e preso ou apanhar muito.”).  
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Podemos afirmar que as conceptualizações elaboradas pelos estudantes são 

embasadas em suas vivências corpóreas e socioculturais, que, por sua vez, também 

estruturam a construção de inferências, que, como constatamos, podem ser partilhadas. 

 

 

 

4.4 Tema: Copa 2014 e pedinte 

 

Temos, nesta subseção, 3 (três) textos produzidos a partir da compreensão da charge 

que relaciona problemas socioeconômicos à Copa do Mundo 2014. Posteriormente, temos 

a análise de cada produção textual fundamentada em nosso referencial teórico. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 7.1: Copa 2014 e pedinte. 

Fonte: www.humortadela.com.br. Acesso em: 15/05/2014 

 

 

 

ALUNO A4 

Já esse aqui mostra um mendigo pedindo ismolas para compra uma TV de plasma. 

O cartum esta retratando coisa comum nesse momento de copa, em que muitos não tem 

nem o que comer, estão cegas pela copa e suas provaveis recompenças mostrando que a 

realidade é essa o Brasil principalmente esta em volta de uma coisa só, esquesendo da 

outras coisas que mais a humanidade presciza.  

 

 

 

 

 

http://www.humortadela.com.br/
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Quadro 15: Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados no texto do ALUNO A4. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Fragmentos textuais 

           Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados 

Esquemas de 

Imagem 

Modelos 

proposicionais 

Modelos 

metonímicos 

Modelos 

metafóricos 

Já esse aqui mostra um 

mendigo pedindo ismolas para 

compra uma TV de plasma. 

O cartum esta retratando coisa 

comum nesse momento de 

copa, em que muitos não tem 

nem o que comer 

CONTÊINER, 

ORIGEM-

PERCURSO-

META 

 

FRAME DE 

MENDIGO 

SCRIPT DE 

MENDIGAR 

 

Obra pelo 

autor (a 

charge pelo 

autor) 

 

CHARGE É 

ENTIDADE que 

mostra. 

estão cegas pela copa e suas 

provaveis recompenças 

mostrando que a realidade é 

essa o Brasil principalmente 

esta em volta de uma coisa só, 

esquesendo da outras coisas 

que mais a humanidade 

presciza. 

CENTRO-

PERIFERIA, 

PARTE-TODO, 

LIGAÇÃO 

FRAME DE 

BRASIL 

Brasil pelos 

responsáveis 

 

DESCONHECI-

MENTO 

 É CEGUEIRA  

BRASIL É 

PESSOA que 

esquece 

  

Nos fragmentos iniciais do texto do ALUNO A4, constatamos a ativação do 

esquema CONTÊINER quando é utilizado o advérbio de lugar “aqui” para indicar o que 

pode ser compreendido na charge, assim podemos dizer que esta é tida como recipiente 

(“Já esse aqui mostra”). Por sua vez, as pistas verbais “um mendigo pedindo ismolas para 

compra uma TV de plasma” sugerem a existência de uma finalidade que pode ser 

relacionada ao esquema ORIGEM-PERCURSO-META, cuja meta seria a compra de uma 

TV de plasma. 

Podemos depreender também a ativação do esquema CONTÊINER quando o 

produtor do texto trata o período da Copa como recipiente por meio das pistas linguísticas 

“coisa comum nesse momento de copa, em que muitos não tem nem o que comer”. Nesse 

caso, pessoas que não têm o que comer seriam conteúdo do recipiente período da Copa. 
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O esquema de imagem CENTRO-PERIFERIA é ativado no momento em que o 

produtor do texto afirma que o país está centrado em determinado evento, deixando à 

margem as verdadeiras necessidades do povo. Isso pode ser evidenciado com as pistas “o 

Brasil principalmente esta em volta de uma coisa só, esquesendo da outras coisas que 

mais a humanidade presciza.”. Temos, portanto, a Copa como o centro e as necessidades 

básicas de um país na periferia. 

Ao ler a charge, o aluno estabeleceu algumas relações entre a entidade mendigo, 

suas necessidades e as prioridades de um país; daí temos a ativação dos esquemas PARTE-

TODO e LIGAÇÃO, que, por sua vez, estruturam os frames de mendigo e de Brasil. 

Partindo dos itens citados, como pedir esmolas e não ter o que comer, temos a 

estruturação do frame de mendigo e script de mendigar, que, ao mesmo tempo, são 

refutados porque o personagem da charge que pede esmolas não está interessado em suprir 

suas necessidades reais, mas sim em comprar uma TV para assistir aos jogos da Copa. 

Com base nos fragmentos textuais “O cartum esta retratando coisa comum nesse 

momento de copa”/ “o Brasil principalmente esta em volta de uma coisa só”, verificamos 

os modelos metonímicos Texto pelo Autor e País pelos seus Governantes. Quanto aos 

modelos metafóricos, observamos CHARGE É ENTIDADE que mostra (Já esse aqui 

mostra um mendigo), DESCONHECIMENTO É CEGUEIRA – pessoas não conhecem 

suas reais necessidades (estão cegas pela copa e suas provaveis recompenças mostrando 

que a realidade é essa), BRASIL É PESSOA que esquece (“o Brasil principalmente esta 

em volta de uma coisa só, esquesendo da outras coisas que mais a humanidade 

presciza.”). Desses processos metafóricos, temos a personificação da charge e do país, 

configurando-se como metáforas ontológicas, as quais são elaboradas para dar concretude 

a um conceito ou fenômeno complexo ou abstrato. 

Considerando a compreensão desse aluno com base nos elementos visuais e verbais 

da charge, temos a conceptualização de mendigo como alguém que não está preocupado 

em suprir suas reais necessidades, como alimentação, citada pelo aluno, mas sim, 

preocupado em possuir uma boa TV para assistir aos jogos. Desse entendimento, esse 

aluno constrói a inferência de que essa é a realidade de muitos brasileiros, os quais não têm 

nem o que comer, mas se preocupam em como irão assistir às partidas de futebol. Outra 

conceptualização que podemos identificar é a do Brasil como um país apenas preocupado 

com o evento mundial de futebol e seus lucros, gerando a inferência de que ele não 

reconhece as necessidades reais do povo brasileiro.  
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ALUNO B4 

Nesta imagem um homem passando na rua se depara com um dindigo no lugar de pedir 

ajuda para se alimentar o mendigo pede para comprar uma televisão plasma para 

assistir o jogo da copa isso é uma exemplo que a copa não está levando o brasil para 

um pais sem pobreza mais um pais mascarado. 

 

 

 

 

 

Quadro 16: Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados no texto do ALUNO B4. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Fragmentos textuais 

           Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados 

Esquemas de 

Imagem 

Modelos 

proposicionais 

Modelos 

metonímicos 

Modelos 

metafóricos 

Nesta imagem um homem 

passando na rua se depara com 

um dindigo no lugar de pedir 

ajuda para se alimentar o 

mendigo pede para comprar 

uma televisão plasma para 

assistir o jogo da copa 

ORIGEM-

PERCURSO-

META, 

PARTE-

TODO, 

LIGAÇÃO 

 

FRAME DE 

PEDINTE 

 

  

 

isso é uma exemplo que a copa 

não está levando o brasil para 

um pais sem pobreza mais um 

pais mascarado. 

LIGAÇÃO   

Todo pela 

Parte (Copa 

pelos 

responsáveis) 

COPA É 

PESSOA 

PAÍS É 

PESSOA que 

usa máscara 

para esconder 

sua verdadeira 

face. 

 

 Considerando essa produção textual, identificamos a combinação dos esquemas 

CONTÊINER e ORIGEM-PERCURSO-META. A rua seria o recipiente em que o 

mendigo (contéudo) pede esmolas; já o outro personagem, além de conteúdo, seria o 

trajetor do percurso – “um homem passando na rua se depara com um dindigo no lugar de 
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pedir ajuda para se alimentar o mendigo pede para comprar uma televisão plasma para 

assistir o jogo da copa”. 

 Pedir ajuda/dinheiro é uma das características de uma pessoa que passa por 

necessidades, como o mendigo (“um dindigo no lugar de pedir ajuda para se alimentar o 

mendigo pede para comprar uma televisão plasma para assistir o jogo da copa”), assim 

sendo, temos a ativação dos esquemas PARTE-TODO e LIGAÇÃO. Esses esquemas 

também são ativados no momento em que o ALUNO B4 observa a propriedade de um país 

pobre. 

 Baseado na propriedade de pedir ajuda, temos o frame de mendigo que é 

questionado pelo aluno quando este aponta que ele deveria estar pedindo ajuda para se 

alimentar e não para comprar uma televisão (“um dindigo no lugar de pedir ajuda para se 

alimentar o mendigo pede para comprar uma televisão plasma para assistir o jogo da 

copa”). 

 As pistas textuais “a copa não está levando o brasil para um pais sem pobreza 

mais um pais mascarado” nos levam a depreender o modelo metonímico evento pelos 

responsáveis quando aponta que a cerimônia futebolística não se preocupa com as 

peculiaridades econômicas do país. Desse entendimento, temos o modelo metafórico 

COPA É PESSOA que não considera os aspectos relacionados à economia do país, e 

BRASIL É PESSOA mascarada, que por sua vez está relacionada ao fato de querer 

esconder sua verdadeira face. Temos, portanto, duas metáforas ontológicas.  

 Assim como o ALUNO A4, o ALUNO B4 conceptualiza o mendigo como alguém 

que não está preocupado em atender suas necessidades básicas. A partir daí ele aponta para 

a situação do país, conceptualizando o Brasil como país mascarado, construindo a 

inferência de que este usa a máscara para encobrir seus problemas econômicos, ou seja, o 

evento mundial chama tanta atenção dos brasileiros que esconde a realidade, a pobreza e os 

problemas sociais do país. 
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ALUNO C4 

é uma irônia, como o Brasil, preciza de imvestimentos em saúde educação, segurança 

etc...parem imvestir bilhões, ou roubar milhões em investimentos para estádios. O 

mendigo, deixou de pedir dinheiros para suas principais nessecidades, para pedir um 

televisão. então é isso mesmo que o escritor quis mostra, que não estão buscando o que 

realmente prescisam, por causa de jogos do copas. 

 

 

Quadro 17: Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados no texto do ALUNO C4. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Fragmentos textuais 

           Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados 

Esquemas de 

Imagem 

Modelos 

proposicionais 

Modelos 

metonímicos 

Modelos 

metafóricos 

é uma irônia, como o Brasil, 

preciza de imvestimentos em saúde 

educação, segurança etc...parem 

imvestir bilhões, ou roubar milhões 

em investimentos para estádios. 

PARTE-

TODO, 

LIGAÇÃO, 

ORIGEM-

PERCURSO-

META 

 

FRAME DE 

PRIORIDADES 

DE UM PAÍS 

 

Todo pela 

Parte (Brasil 

pelos estados/ 

cidades) 

 

 

O mendigo, deixou de pedir 

dinheiros para suas principais 

nessecidades, para pedir um 

televisão. então é isso mesmo que o 

escritor quis mostra, que não estão 

buscando o que realmente 

prescisam, por causa de jogos do 

copas. 

ORIGEM-

PERCURSO-

META, 

PARTE-

TODO, 

LIGAÇÃO 

 

FRAME DE 

MENDIGO 

  

 

Por meio da leitura da produção textual em questão, constatamos que os alunos 

apontam para os objetivos que o país deveria focar, o que sugere a ativação do esquema de 

imagem ORIGEM-PERCURSO-META no momento em que o estudante aponta para 

trajetória que está sendo seguida pelo Brasil e seu povo (trajetores). Assim, o produtor do 

texto observa que, para conseguir seus reais objetivos (metas), como educação, segurança e 
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saúde, o país deve seguir outro percurso (“...parem imvestir bilhões, ou roubar milhões em 

investimentos para estádios.”/ “que não estão buscando o que realmente prescisam, por 

causa de jogos do copas.”). 

Ao mencionar saúde, educação, segurança e principais necessidades, podemos 

averiguar a ativação dos esquemas PARTE-TODO e LIGAÇÃO, uma vez que essas 

entidades são partes que se relacionam ao cenário das prioridades de um país (todo). 

Partindo ainda dessas entidades, da expressão “pedir dinheiro” e da ativação desses 

esquemas, verificamos a estruturação do frame de prioridades de um país e de mendigo, o 

qual está interessado em receber ajuda com o intuito de comprar uma televisão para assistir 

à Copa. 

Temos o modelo metonímico todo pela parte no momento em que o aluno se refere 

ao Brasil pelos seus estados, os quais necessitam receber investimentos em saúde, 

educação e segurança (o Brasil, preciza de imvestimentos em saúde educação, segurança 

etc.).  

Da análise desse texto, depreendemos a conceptualização de um Brasil que precisa 

de investimentos, no entanto, pela inferência elaborada pelo aluno, isso não ocorre devido 

aos investimentos e desvios de verbas existentes na Copa. Temos também a 

conceptualização do mendigo como alguém preocupado em comprar apenas uma televisão, 

que, nesse caso, seria um objeto dispensável diante de suas necessidades reais. Dessas 

conceptualizações, o produtor infere que o povo brasileiro não está preocupado com seus 

direitos básicos em razão dos jogos da Copa 2014 (“então é isso mesmo que o escritor quis 

mostra, que não estão buscando o que realmente prescisam, por causa de jogos do 

copas”). 
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4.4.1 Análise sintética dos processos cognitivos subjacentes às produções textuais 

 

Por meio da leitura dos textos elaborados pelos estudantes, percebemos maior 

recorrência da ativação dos esquemas ORIGEM-PERCURSO-META, PARTE-TODO e 

LIGAÇÃO, que, por sua vez, estruturaram os frames de mendigo/mendigar, de prioridades 

e de Brasil. A ativação e a estruturação desses Modelos Cognitivos Idealizados estão 

ancoradas na interação entre as experiências desses alunos e os elementos verbais e visuais 

da charge.  

A parte visual do texto lido pelos alunos é composta por dois homens: um, 

aparentemente, bem vestido usando calça, terno, sapatos; já o outro está sentado no chão, 

descalço, sem camisa, com calça remendada, barba por fazer, com um dos braços 

estendido para o homem e, em uma das mãos, um chapéu, solicitando algo. No muro em 

que o último está encostado há um cartaz, o qual consiste na parte verbal da charge: 

“Preciso de ajuda para comprar uma TV de plasma para assistir a Copa do Mundo!”. 

A partir dessa leitura, os ALUNOS A4, B4 e C4, de acordo com a estruturação do 

frame de mendigo/mendigar, conceptualizaram o personagem que pede ajuda como um 

mendigo, no entanto, os três apontam que ele está apenas preocupado com o fato de assistir 

aos jogos numa TV de plasma, objeto dispensável diante de suas necessidades básicas. A 

partir dessa compreensão e da analogia entre o mendigo e o povo brasileiro, nas três 

produções, também observamos a construção da inferência de que diante de tantos 

problemas em seu país, os brasileiros parecem estar atentos apenas ao evento mundial. 

Constatamos ainda que tanto o ALUNO A4 como o B4 elaboram metáforas 

relacionadas às experiências corpóreas para dar sentido a conceitos mais complexos. Ao 

observar que as pessoas não reconhecem suas necessidades reais, o ALUNO A4 constata 

que estas estão cegas, daí temos a metáfora DESCONHECIMENTO É CEGUEIRA. Já o 

ALUNO B4 aponta que o país deseja esconder/omitir seus problemas financeiros e sociais 

com a Copa, elaborando a metáfora BRASIL É ENTIDADE MASCARADA, ou seja, ele é 

uma pessoa que usa máscara para esconder seu rosto, sua verdadeira identidade. 
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4.5 Tema: Copa do Mundo 2014 e seca no Nordeste 

 

Nesta subseção, 3 (três) leituras acerca da charge que tem como tema a Copa do 

Mundo e seca no Nordeste são apresentadas. A charge e as produções textuais elaboradas a 

partir de sua leitura são reproduzidas a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1: Copa do Mundo 2014 e seca no Nordeste. 

Fonte: blogdassurtadas.blogspot.com. Acesso em: 18/05/2014. 

 

ALUNO A5 

Nesse caso aqui tem um homem bem vestido, dando uma bola de futtbol a uma criança, 

aparentemente pobre, em um locau parecidamente um sertão. 

A figura que demostra que as pessoas se encontram cegas, iludidas com a copa e suas 

certas “virtudes”. E que tudo isso hoje em dia se torna mais importante do a saúde, 

educação e segurança. Sabemos que existem muito mais a melhorar no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NNhdZdUVpJ4ZNM&tbnid=eU3pi9uq6cejqM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fblogdassurtadas.blogspot.com%2F2012%2F08%2Fa-copa-do-mundo-2014-nao-sera-nossa-de.html&ei=MAR5U8SdJMKNqAam0oF4&bvm=bv.66917471,d.b2k&psig=AFQjCNE48uoQeUCbs6JjsCZoxO4-XGzLlA&ust=1400526235129231
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Quadro 18: Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados no texto do ALUNO A5. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Fragmentos textuais 

           Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados 

Esquemas de 

Imagem 

Modelos 

proposicionais 

Modelos 

metonímicos 

Modelos 

metafóricos 

Nesse caso aqui tem um homem 

bem vestido, dando uma bola de 

futtbol a uma criança, 

aparentemente pobre, em um locau 

parecidamente um sertão. 

 

CONTÊINER, 

ORIGEM-

PERCURSO-

META, 

PARTE-

TODO, 

LIGAÇÃO 

 

FRAME DE 

SERTÃO 

  

 

A figura que demostra que as 

pessoas se encontram cegas, 

iludidas com a copa e suas certas 

“virtudes”. E que tudo isso hoje em 

dia se torna mais importante do a 

saúde, educação e segurança. 

Sabemos que existem muito mais a 

melhorar no Brasil. 

PARTE-

TODO, 

LIGAÇÃO, 

ESCALA, 

CONTÊINER 

 

FRAME DE 

BRASIL 

Obra pelo 

autor 

(Charge pelo 

produtor) 

 

FIGURA É 

ENTIDADE 

ILUSÃO É 

CEGUEIRA  

 

 Com base na leitura do texto do ALUNO A5, observamos a ativação do esquema 

CONTÊINER ao tratar o texto e o Brasil como recipientes e seus elementos visuais como 

conteúdos (“Nesse caso aqui tem um homem bem vestido, dando uma bola de futtbol a 

uma criança, aparentemente pobre, em um locau parecidamente um sertão”).  A ação do 

personagem entregando a bola para criança apontada pelo aluno está ancorada no esquema 

ORIGEM-PERCURSO-META, sendo o percurso (entregar a bola) e a meta (criança) os 

elementos destacados. 

Pessoas iludidas, Copa, saúde, segurança e educação também podem ser 

considerados conteúdos do recipiente Brasil (“as pessoas se encontram cegas, iludidas 

com a copa e suas certas “virtudes”. E que tudo isso hoje em dia se torna mais importante 

do a saúde, educação e segurança. Sabemos que existem muito mais a melhorar no 

Brasil.”). Considerando este último fragmento textual, constatamos a ativação dos 
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esquemas de imagem CENTRO-PERIFERIA e ESCALA, no momento em que o estudante 

aponta para o grau de importância do evento Copa em relação às prioridades do país, como 

saúde, educação e segurança, ou seja, as necessidades básicas do país estão à margem 

(periferia) enquanto a Copa está sendo prioridade (centro). Ao estabelecer relações entre 

os elementos dos CONTÊINERES, temos também a ativação dos esquemas de LIGAÇÃO 

e de PARTE-TODO. 

Ao observar os elementos visuais da charge, como a criança faminta e pobre, o 

aluno estrutura o frame de sertão e, em seguida, estrutura o frame de Brasil ao constatar 

que os brasileiros estão dando muita importância a um acontecimento esportivo e que o 

país deve melhorar em diversos aspectos como segurança, saúde e educação. 

Reconhecemos por meio do trecho “A figura que demostra que as pessoas” o 

modelo metonímico Obra pelo Autor, no caso, a charge pelo chargista. No que se refere à 

metáfora, temos FIGURA É ENTIDADE que demonstra algo a alguém; posteriormente, 

temos ILUSÃO É CEGUEIRA – pessoas não enxergam porque estão iludidas com a Copa 

e não estão dando importância às suas reais prioridades, ou seja, não enxergam as reais 

prioridades do país (“as pessoas se encontram cegas, iludidas com a copa e suas certas 

“virtudes”. E que tudo isso hoje em dia se torna mais importante do a saúde, educação e 

segurança.”). 

Ao observar os aspectos visuais do cenário da charge, o aluno conceptualizou um 

dos personagens como criança pobre, inferindo que este está no sertão. Considerando a 

bola de futebol sendo entregue à criança e a realidade socioeconômica do país, 

depreendemos também que o estudante conceptualizou os brasileiros como pessoas 

iludidas, gerando a inferência de que estes não enxergam e reconhecem suas verdadeiras 

necessidades básicas. 

 

ALUNO B5  

A fome e a miséria do país só e vista nos noticiarios das TV. Porque os políticos não vê 

só ver nos ano de eleições, esse ano é de eleição. Veja só o político entrega a bola para 

a criança com fome. Sera que e isso que a criança que? Não essa criança esta 

representando o povo que esta morrendo de fome. Nessessita que mais do que bola será 

que ainda estamos no tempo de circo e pão. 
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Quadro 19: Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados no texto do ALUNO B5. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Fragmentos textuais 

           Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados 

Esquemas de 

Imagem 

Modelos 

proposicionais 

Modelos 

metonímicos 

Modelos 

metafóricos 

A fome e a miséria do país 

só e vista nos noticiarios 

das TV. Porque os políticos 

não vê só ver nos ano de 

eleições, esse ano é de 

eleição. 

 

CONTÊINER, 

PARTE-TODO, 

LIGAÇÃO 

 

FRAME DE 

BRASIL 

FRAME DE 

POLÍTICO 

  

 

Veja só o político entrega a 

bola para a criança com 

fome. Sera que e isso que a 

criança que? Não essa 

criança esta representando 

o povo que esta morrendo 

de fome. Nessessita que 

mais do que bola será que 

ainda estamos no tempo de 

circo e pão. 

 

ORIGEM-

PERCURSO-

META, 

PARTE-TODO, 

LIGAÇÃO 

FRAME DE 

POVO 

BRASILEIRO 

 

Parte pelo 

Todo (circo e 

pão/diversão 

e 

alimentação) 

 

 

 

NÃO 

RECONHECER 

É NÃO VER  

TEMPO É 

CONTÊINER  

 

  

 Por meio do fragmento textual “A fome e a miséria do país só e vista nos 

noticiarios das TV”, observamos a ativação do esquema de imagem CONTÊINER. Vemos 

que o estudante chama atenção para os conteúdos (fome e miséria do país) e o interior (nos 

noticiários) do recipiente  TV.  

 O esquema ORIGEM-PERCURSO-META também é ativado quando o estudante 

aponta para ação dos personagens da charge “Veja só o político entrega a bola para a 

criança com fome”. Nesse caso, são destacados o percurso (a ação de entregar a bola) e a 

meta (criança com fome).  PARTE-TODO e LIGAÇÃO também são ativados no decorrer 

da leitura desse texto, no momento em que o produtor elenca alguns elementos que 
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compõem o cenário do país e estabelece uma relação entre estes (fome, miséria, criança 

com fome, povo morrendo de fome, bola, circo e pão).  

 Ao caracterizar esses esquemas, verificamos a estruturação do frame de Brasil, de 

políticos e de povo brasileiro. Fome, miséria, povo morrendo de fome são expressões que 

constituem o frame de Brasil e de povo brasileiro. O frame de político é estruturado 

quando o aluno aponta para caracterização dos políticos, mostrando que estes não se 

preocupam com os problemas do país e que só tomam alguma providência no período da 

eleição.  

 No que se refere ao modelo metonímico, o texto apresenta as pistas linguísticas 

“será que ainda estamos no tempo de circo e pão”, em que temos Parte pelo Todo; circo 

está relacionado ao entretenimento no geral, enquanto pão refere-se à alimentação. Ainda 

por meio dessas expressões, temos a metáfora TEMPO É CONTÊINER, quando o 

produtor do texto indaga se estamos inseridos numa época em que CIRCO e PÃO SÃO 

NECESSIDADES BÁSICAS, ou seja, diversão e alimentos eram as únicas coisas 

oferecidas pelo governo ao seu povo. Ao apontar que os políticos não veem os problemas 

do país, averiguamos a metáfora NÃO RECONHECER É NÃO VER (“Porque os 

políticos não vê só ver nos ano de eleições”). 

 Considerando essa breve análise, temos a conceptualização de político como 

alguém que não se preocupa com os problemas socioeconômicos do país, gerando a 

inferência de que ele só faz algo pela população em ano de eleições. Ao observar o 

elemento visual, criança com fome recebendo a bola, o produtor do texto o relaciona com a 

fome presente no país e o conceptualiza como povo brasileiro, construindo a inferência de 

que as pessoas necessitam de outras coisas além do entretenimento futebolístico. 

Constatamos ainda que a construção de inferências vai além das pistas verbais e não 

verbais oferecidas pelo texto multimodal, o que corrobora o papel dos Modelos Cognitivos 

Idealizados nas atividades de construção de sentido. 

 

ALUNO C5  

E uma criança com fome um mendigo ou muleque de rua e que o político dar uma bola 

e até engraçado a realidade que acontece com o nosso povo brasileiro eles falam que 

não tem dinheiro para a educação saúde segurança mas para a copa tem que sobra 

enquanto muit gente dormindo nas ruas praças becos favelas e etc...sem terem o que 



131 

 

comer pedem esmola para sobriver e se for pedir comer ao politico e sujeito apanhar 

da policia se chamado de ladrão e ser preso mas eles podem fazer o que querem com o 

dinheiro público e não acontece nada para eles. eu queria ver se fossem eles que 

tivessem no lugar de um medigo como seria. 

Se eles iriam gostar, mas não acontece nada o país encobre a safadeza dos políticos e 

acham que é normal quem é que vai mudar isso. 

 

 

 Quadro 20: Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados no texto do ALUNO C5. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Fragmentos textuais 

           Identificação dos Modelos Cognitivos Idealizados 

Esquemas de 

Imagem 

Modelos 

proposicionais 

Modelos 

metonímicos 

Modelos 

metafóricos 

E uma criança com fome um 

mendigo ou muleque de rua e que 

o político dar uma bola e até 

engraçado a realidade que 

acontece com o nosso povo 

brasileiro eles falam que não tem 

dinheiro para a educação saúde 

segurança mas para a copa tem 

que sobra 

PARTE-TODO, 

LIGAÇÃO, 

ORIGEM-

PERCURSO-

META 

 

FRAME DE 

POVO 

BRASILEIRO 

SCRIPT DE 

POLÍTICO 

 

Todo pela 

Parte 

(Copa pelos 

jogos) 

 

 

enquanto muit gente dormindo 

nas ruas praças becos favelas e 

etc...sem terem o que comer 

pedem esmola para sobriver e se 

for pedir comer ao politico e 

sujeito apanhar da policia se 

chamado de ladrão e ser preso 

mas eles podem fazer o que 

querem com o dinheiro público e 

não acontece nada para eles 

PARTE-TODO, 

LIGAÇÃO, 

CONTÊINER, 

ORIGEM-

PERCURSO-

META 

FRAME DE 

POVO 

BRASILEIRO 

SCRIPT DE 

POVO 

FRAME DE 

POLÍTICO 

FRAME DE 

POLÍCIA 

 

Todo pela 

Parte (Polícia 

pelos 

integrantes) 
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eu queria ver se fossem eles que 

tivessem no lugar de um medigo 

como seria. 

Se eles iriam gostar, mas não 

acontece nada o país encobre a 

safadeza dos políticos e acham 

que é normal quem é que vai 

mudar isso. 

PARTE-TODO, 

LIGAÇÃO, 

CONTÊINER 

 

FRAME DE 

POLÍTICO 

BRASILEIRO 

 

Todo pela 

Parte (O país 

pelos seus 

integrantes que 

encobrem)  

PAÍS É 

PESSOA 

que 

encobre/ 

esconde 

 

 Percebemos a ativação do esquema CONTÊINER por meio das pistas textuais 

“muit gente dormindo nas ruas praças becos favelas e etc...”/ “eu queria ver se fossem eles 

que tivessem no lugar de um medigo como seria”. Ruas, praças, becos e favelas seriam 

recipientes que abrigam muita gente (conteúdo); a condição do mendigo é tratada como 

recipiente (lugar do mendigo) e o aluno indica a possibilidade de os políticos serem 

conteúdos dessa situação.  

 O ato de o personagem dar a bola à criança e a prática de pedir esmolas para 

sobreviver descritos no texto (que o político dar uma bola/ sem terem o que comer pedem 

esmola para sobriver) envolvem a ativação do esquema de ORIGEM-PERCURSO-

META, sendo destacados os percursos (dar a bola, pedir esmolas) e as metas (a criança, 

sobrevivência).  

 Ao correlacionar os elementos visuais e verbais da charge com a situação do povo e 

da política brasileira, há ativação dos esquemas de PARTE-TODO e LIGAÇÃO, que por 

sua vez, configuram os frames de povo brasileiro, de político e de polícia. 

Por meio dos fragmentos textuais “criança com fome um mendigo ou muleque de 

rua”/ “muit gente dormindo nas ruas praças becos favelas e etc...sem terem o que comer 

pedem esmola para sobriver”, constatamos a configuração do frame de povo brasileiro que 

tem como script dormir nas ruas e pedir esmolas/ajuda para sobreviver. Ao indicar que no 

Brasil os políticos não investem em educação, segurança, saúde e fazem o que querem 

como o dinheiro público e nada acontece, temos a estruturação do frame e de script de 

político brasileiro. Expressões como ser preso e apanhar motivam o frame de polícia 

(“sujeito apanhar da policia se chamado de ladrão e ser preso”). 
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Temos o modelo metonímico Todo pela Parte quando o ALUNO C5 trata o evento 

(Copa) pelos Jogos (“eles falam que não tem dinheiro para a educação saúde segurança 

mas para a copa tem que sobra”); Instituição pelos seus Responsáveis quando trata os 

Polícia pelos Policiais (“sujeito apanhar da policia se chamado de ladrão”) e, por fim, o 

País pelos seus Responsáveis (“o país encobre a safadeza dos políticos”). Desse último 

fragmento textual, depreendemos a metáfora PAÍS É PESSOA que encobre, esconde os 

erros dos seus políticos. 

Ao relacionar a imagem com suas experiências corpóreas e sociais, o estudante faz 

uma analogia com a realidade do Brasil e conceptualiza o povo brasileiro como sendo um 

povo que sofre com a pobreza e a miséria, gerando a inferência de que este é maltratado 

pelas autoridades do país, governantes e polícia. Outra conceptualização é a de político 

brasileiro como aquele que investe apenas em algo de seu interesse e se esquece das 

verdadeiras prioridades do país, elaborando a inferência de que esse político nunca será 

punido porque essa prática já está banalizada. 

 

 

 

4.5.1 Análise sintética dos processos cognitivos subjacentes às produções textuais 

 

Nesta subseção em que tratamos dos textos elaborados a partir da leitura da charge 

a respeito da Copa e da seca/fome, constatamos maior recorrência da ativação dos 

esquemas CONTÊINER, PARTE-TODO e LIGAÇÃO, os quais embasaram a 

configuração dos frames de povo brasileiro, frame de Brasil e de políticos brasileiros.  

De acordo com os frames estruturados e a partir da interação entre os aspectos 

visuais (homem de paletó e gravata entregando uma bola a uma criança faminta num 

cenário de seca) e verbais (“Posso come?”, “RONC” – onomatopeia para indicar fome) 

dispostos na charge, os ALUNOS A5, B5 e C5 conceptualizaram os brasileiros como 

pessoas iludidas com o evento mundial, pessoas que sofrem com a pobreza, construindo a 

inferência de que estas não reconhecem suas reais necessidades, que precisam de mais 

além de entretenimento. 

Nas três produções textuais, encontramos metáforas relacionadas às nossas 

experiências corpóreas. O ALUNO A5 aponta que as pessoas não enxergam suas reais 
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necessidades porque estão iludidas com a Copa (“as pessoas se encontram cegas, iludidas 

com a copa e suas certas ‘virtudes’.”) e, desse entendimento, temos a metáfora ILUSÃO É 

CEGUEIRA. Ao indicar que os políticos não se preocupam com os problemas 

socioeconômicos, o ALUNO B5 se utiliza do verbo “ver” para dar intensidade à sua 

compreensão (“Porque os políticos não vê só ver nos ano de eleições”), daí temos a 

metáfora NÃO RECONHECER É NÃO VER. Já a produção do ALUNO C5 explicita que 

o país encobre os erros dos políticos (“o país encobre a safadeza dos políticos e acham que 

é normal quem é que vai mudar isso.”), portanto, temos a metáfora PAÍS É PESSOA que 

encobre algo, que esconde os erros das vistas de alguém. 

Apesar de não existir nenhum elemento verbal-visual que sirva como guia para 

conceptualização da polícia brasileira, o ALUNO C5 chama atenção para entidade polícia 

(sujeito apanhar da policia se chamado de ladrão e ser preso). Acreditamos que essa 

compreensão foi elaborada pelas experiências vivenciadas no período da Copa, em que 

ocorreram muitos protestos e agressões nas ruas. 
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4.6 Visão geral da análise de dados 

 

Baseados na observação da análise das produções textuais disponíveis nas cinco 

subseções, temos, na leitura das charges em questão, a frequente ativação dos esquemas de 

imagem CONTÊINER, LIGAÇÃO e PARTE-TODO. Nos textos relacionados à Copa e 

mobilidade urbana, desapropriação de casas durante a Copa e Copa e pedinte, averiguamos 

a ativação do esquema de imagem ORIGEM-PERCURSO-META, que, por sua vez, 

estrutura a ideia de locomoção durante a Copa (subseção 4.1), de estratégias realizadas 

pelo governo e de meta a ser alcançada após a desapropriação de casas (subseção 4.2) e de 

compra de uma televisão para assistir aos jogos de futebol – meta (subseção 4.4). 

Os esquemas de imagem CENTRO-PERIFERIA e ESCALA estruturam algumas 

produções da subseção 4.2 e 4.5 quando os alunos alertam para o que está em foco durante 

a Copa do Mundo e para os fatores que estão sendo deixados de lado, à margem, 

mostrando as prioridades que um país deveria levar em conta. O segundo esquema em 

questão também é guiado pelos elementos visuais e sua disposição gráfica na charge, por 

exemplo, o tamanho das casas e do personagem dispostos na charge 4.2. 

Quanto aos modelos proposicionais, temos a estruturação dos frames de Copa do 

Mundo, turista, viagem, mobilidade urbana, partida de futebol, política brasileira, vendas, 

povo brasileiro, polícia brasileira e protestos. Como todas as charges apresentam elementos 

relacionados ao evento mundial, a estruturação do frame de Copa do Mundo é o mais 

frequente. Consequentemente, temos também o script de Copa, que, por sua vez, é 

reconfigurado por existirem alguns obstáculos em sua realização, como a falta de 

mobilidade urbana, a violência no país, entre outros. 

Apoiados na elaboração desses frames, constatamos a organização de categorias 

radiais de violência (briga, assalto e sequestro), de política brasileira (políticos, poderosos, 

prefeitura, empresários) e de prioridades de governo (estádio, aeroporto, casas, postos de 

saúde e hospitais).  

No que se refere aos modelos metonímicos, constatamos que os casos mais 

frequentes são Parte pelo Todo ou Todo pela Parte, como turista pela torcida, evento pelos 

jogos, o mundo inteiro pelos torcedores, política pelos políticos, país pelos governantes, 

cidades pelos habitantes. Na subseção 4.2, temos a utilização do pronome eles como 

processo metonímico, uma vez que este se refere ao personagem da charge. 
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As metáforas ontológicas foram frequentes em nossa análise, ou seja, aquelas em que 

conceitos mais complexos ou abstratos são personificados; verificamos, assim: COPA É 

ENTIDADE, PREFEITURA É ENTIDADE, POLÍTICA É ENTIDADE, CHARGE É 

ENTIDADE, BRASIL É ENTIDADE. Notamos também uma frequência em construções 

metafóricas relacionadas à visão, como, por exemplo: CONHECER É VER, 

RECONHECER É VER, ILUSÃO É CEGUEIRA. O uso do advérbio “aqui” também pode 

ser considerado como metafórico, uma vez que está sendo utilizado para designar a charge, 

considerado como um recipiente que contém elementos (CONTÊINER): Aqui um 

vendedor (4.3); já aqui mostra (4.4). 

Ancorados na ativação desses Modelos Cognitivos Idealizados por meio da leitura 

das charges, os alunos elaboraram diversas conceptualizações. Entre elas, temos a 

conceptualização de Copa do Mundo 2014 como um evento de alto custo, um evento 

direcionado aos turistas, evento conturbado, o que gera inferências: políticos e empresários 

desviam verbas das construções da Copa, o público-alvo da Copa é o turista por ele 

movimentar a economia do país; por ser conturbado, haverá muita violência no período dos 

jogos. Esses são apenas alguns exemplos de conceptualizações identificados ao longo desta 

tese. Vale ressaltar que, apesar de os elementos verbais e visuais presentes nas charges 

nortearem a construção de sentidos, muitas conceptualizações vão além das pistas 

oferecidas pelos textos. Dessa maneira, ratificamos o pressuposto de que a construção de 

sentido está atrelada às nossas experiências corpóreas e socioculturais.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A grandeza do homem consiste em que 

ele é uma ponte e não um fim.  

Friedrich Nietzsche 

 

Conforme explicitamos nas considerações iniciais desta tese, tivemos como 

objetivo central investigar, na perspectiva da Linguística Cognitiva contemporânea, como 

ocorrem os processos de conceptualização a partir das leituras de charges. Para atestar a 

hipótese de que conceptualizar é uma atividade cognitiva em que estão associados aspectos 

de nossas vivências corpóreas em contextos socioculturais específicos e de nossa 

linguagem, propusemos uma investigação baseada no conceito de Modelos Cognitivos 

Idealizados – esquemas de imagem (JOHNSON, 1987; LAKOFF, 1987), modelos 

proposicionais (LAKOFF, 1987) e modelos metafóricos e metonímicos modelos 

metonímicos e metafóricos (LAKOFF; JOHNSON, 1980; LAKOFF, 1987; FELTES, 

2007). 

Considerando os critérios de seleção de dados expostos no capítulo da metodologia, 

o corpus analisado foi constituído por 15 (quinze) produções textuais elaboradas a partir de 

uma atividade aplicada durante a aula de Língua Portuguesa, a qual tinha como objetivo 

introduzir o conceito de texto multimodal e suas peculiaridades. Julgamos que o número de 

textos selecionados para nossa investigação foi satisfatório para identificação, descrição e 

análise dos mecanismos cognitivos que estruturam as atividades de construção de sentido, 

objeto desta tese.   

Nossos objetivos foram motivados pelos seguintes questionamentos:  

 

 Que Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs) estão envolvidos nas leituras de 

charges sobre a Copa do Mundo 2014, realizadas por alunos do Ensino Médio da 

rede pública de Natal/RN? 

 

 Como os mecanismos cognitivos que orientam a construção dos MCIs se inter-

relacionam nas produções textuais dos alunos? 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/friedrich_nietzsche/
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 Em que medida diferentes focalizações dos elementos verbais e visuais interferem 

na compreensão das charges e, consequentemente, nos processos de 

conceptualização? 

 

 A partir da relação entre os MCI analisados, como as pistas verbais e não verbais 

disponíveis nas charges possibilitam a construção de inferências? 

 

Respondemos essas questões fundamentados nos princípios de uma análise de 

natureza qualitativa (CASSEL; SYMON, 1994; GOLDENBERG, 1999) baseada no 

paradigma da introspecção (TALMY, 2005). As considerações acerca de nossas 

indagações e objetivos são apontadas de acordo com subdivisão dos textos e da temática 

das charges no capítulo de análise.  

Na primeira subseção (4.1), foram analisadas 3 produções textuais elaboradas a 

partir da leitura de uma charge cujo tema abordava questões relacionadas à Copa 2014 e à 

mobilidade urbana. Baseados nas questões e objetivos deste estudo, pudemos observar a 

ativação de diversos MCIs. No que se refere aos esquemas de imagem, temos a frequência 

da ativação de CONTÊINER, ORIGEM-PERCURSO-META, PARTE-TODO e 

LIGAÇÃO, que por sua vez estruturaram a construção dos frames e scripts de Copa, 

trânsito, viagem, turista, atos de violência. Os três textos nos permitiram identificar 

modelos metonímicos Parte pelo Todo/Todo pela Parte: Turista pela Torcida, Estradas pelo 

Trânsito brasileiro (ALUNO 1); Falta de mobilidade no aeroporto pela Falta de mobilidade 

urbana no país (ALUNO B1); Copa pelos Jogos e Mundo inteiro pelos Torcedores 

(ALUNO C1). Nesses casos, metonímias frequentemente são estruturadas pelos esquemas 

PARTE-TODO e LIGAÇÃO. 

No que concerne aos modelos metafóricos, identificamos CONHECER É VER 

(ALUNO A1), MULTIDÃO É FORMIGUEIRO (ALUNO B1) e COPA É ENTIDADE 

(ALUNO C1). Estes estão diretamente relacionados à ativação do esquema LIGAÇÃO e à 

ativação de frames, uma vez que fazemos relações acerca do que conhecemos sobre o 

conceito de visão e conhecimento, multidão e formigueiro, Copa e pessoa. 

As conceptualizações realizadas pelos alunos foram diversas devido às diferentes 

focalizações oferecidas pela charge. No primeiro texto, o ALUNO A1, ao focalizar 

aspectos visuais como vestimenta, máquina fotográfica, conceptualiza o personagem da 

primeira fala como turista, elaborando a inferência de que este está preocupado com a 
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melhor foto. No segundo, o ALUNO B1 chama os dois personagens do diálogo de turistas 

e o aspecto focalizado pode ter sido a disposição da imagem dos dois homens na charge. 

No texto seguinte, o produtor do texto conceptualiza tanto os personagens em foco quanto 

os que estão ao fundo da charge como gente estrangeira (ALUNO C1), uma vez que todos 

se encontram em um aeroporto. Em seu texto, esse mesmo aluno foi além das pistas 

oferecidas pela charge, conceptualizando uma imagem de aglomeração nos jogos e nos 

hotéis, e ainda construiu a inferência de que em lugares superlotados há violência. Essas 

conceptualizações e, consequentemente, as inferências elaboradas foram estruturadas a 

partir dos frames, construídos por meio de nossas experiências no mundo, de turista, de 

aeroporto, de mobilidade e de violência.  

Na subseção seguinte (4.2), na qual analisamos textos relacionados à charge com o 

tema “Desapropriação de casas durante a Copa 2014”, identificamos a ativação dos 

esquemas de imagem CONTÊINER, PARTE-TODO, LIGAÇÃO, ORIGEM-PERCURSO-

META, CENTRO-PERIFERIA e ESCALA. O ALUNO A2, por meio das expressões  

enorme homem, casinhas, grande homem, pequenas casas, deu destaque à ativação do 

esquema ESCALA devido à disposição dos elementos visuais na charge, enquanto o 

ALUNO C2 se ancora nesse mesmo esquema para tratar da gradação dos gastos com o 

evento. Em todos os textos, constatamos que esses mecanismos cognitivos estruturam os 

frames e scripts de política brasileira e de Copa, partida de futebol. 

Em todos os textos, reconhecemos processos metonímicos Parte pelo Todo/Todo 

pela Parte: Prefeitura pelos Políticos (ALUNO A2), Jogo pela Copa, Turista pela Torcida, 

uso do pronome “Eles” pelo Personagem (ALUNO B2), Brasil pelos Governantes, Cidade 

por seus Habitantes (ALUNO C2). Quanto aos modelos metafóricos, verificamos a 

elaboração de PREFEITURA É ENTIDADE, PODER É GRANDE HOMEM (ALUNO 

A2), IMAGEM COMO TRANSMISSOR, SITUAÇÃO DIFÍCIL É CAMINHO, 

EXCLUIR É CHUTAR (ALUNO B2), POLÍTICA É ENTIDADE, TER PODER É TER 

FORÇA e RECONHECER É VER (ALUNO C2), as quais se fundamentam nos frames e 

scripts de política brasileira, partida de futebol, desigualdades sociais e que, nesse caso, 

estão relacionados à ativação dos esquemas PARTE-TODO, ORIGEM-PERCURSO-

META e LIGAÇÃO. 

Ao focalizarem na disposição gráfico do personagem, como seu tamanho em 

relação ao cenário, seu traje e sua ação de chutar, os ALUNOS A2 e C2, baseados no 

frame de política e de partida de futebol, conceptualizaram o cenário de política brasileira; 
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o primeiro conceptualiza o personagem como político, empresário e poderoso, já o 

segundo aponta para própria cena política. Por outro lado, o ALUNO B2 refere-se ao 

personagem se utilizando do pronome “eles”, o que direciona para o entendimento de que 

muitas pessoas estão envolvidas na política da Copa. Ainda com base nas pistas visuais e 

verbais da charge (diferentes tamanhos das imagens, casas prestes a serem chutadas para 

uma trave em que está escrito “periferia”) e nos MCIs de política, partida de futebol e 

Copa, os alunos A2 e B2 indicam questões ligadas à desigualdade social, construindo a 

inferência de que pessoas pobres são excluídas, chutadas e que o evento é direcionado aos 

turistas, pois movimentam a economia do país. Nessa mesma perspectiva, o ALUNO C2 

conceptualiza a Copa 2014 como sendo um evento de alto custo e infere que, ao dar 

prioridade à realização da cerimônia, o país não está preocupado com suas reais 

necessidades básicas. 

 Na terceira subseção (4.3), reconhecemos que há nas produções textuais, elaboradas 

a partir da leitura da charge que aborda a temática Copa do Mundo 2014 e protestos, a 

ativação dos esquemas CONTÊINER, PARTE-TODO e LIGAÇÃO. Estes estruturam os 

frames de vendas, Copa, polícia e protesto. Os modelos metonímicos identificados foram: 

País pelos Governantes (ALUNO A3), Polícia pelos Policiais (ALUNO B3 e C3). No que 

se refere aos processos metafóricos, identificamos: BRASIL É PESSOA (ALUNO A3), 

REPRESSÃO DA POLÍCIA COMO ENTIDADE (ALUNO B3), POLÍCIA É PESSOA E 

PEGAR É VIOLENTAR (ALUNO C3), as quais estão ancoradas nos modelos 

proposicionais de Brasil, polícia e violência. 

 Ao observar os objetos dispostos na charge e a partir da configuração do frame de 

vendas, o ALUNO A3 focaliza o ambiente loja, lugar onde se vende algo (CONTÊINER). 

Enquanto o ALUNO B3, por mais que não exista a representação gráfica de uma pessoa, 

concptualiza e infere a presença de um vendedor ambulante que presume protestos e 

violência. Outro aspecto interessante nos textos desses mesmos alunos é o tratamento de 

recipiente dado à charge por meio da utilização de um advérbio de lugar (ALUNO A3 – 

“Aqui mostra uma vitrine de uma loja”; ALUNO B3 – “Aqui um vendedor ambulante”). 

Considerando os elementos máscara contra gás de pimenta, colete à prova de balas de 

borracha, o ALUNO A3 conceptualiza o Brasil como sendo um país inseguro e constrói a 

inferência de que este não tem condições de sediar um evento de grande porte como uma 

Copa Mundial de Futebol. Por outro lado, os ALUNOS B3 e C3 conceptualizam a polícia 
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brasileira como repressora e inferem que esta irá atacar com balas de borracha e spray de 

pimenta. 

 Na penúltima subseção (4.4), temos uma charge composta pela imagem de dois 

homens: um, em pé, vestindo terno e gravata; e o outro, aparentemente malvestido, sem 

camiseta e com a calça remendada, descalço e sentado no chão pedindo ajuda a quem 

passa. Enquanto os elementos verbais dessa charge aparecem, por meio de um cartaz, no 

muro em que este último personagem está encostado: “Preciso de ajuda para comprar uma 

TV de plasma para assistir a Copa do Mundo!”. Por meio da leitura dos textos dos 

estudantes, percebemos a recorrência da ativação dos esquemas ORIGEM-PERCURSO-

META, PARTE-TODO e LIGAÇÃO, os quais fazem parte do processamento dos frames 

de mendigo/mendigar, necessidades de um país e de Brasil.  

 Algumas pistas textuais dos alunos nos permitiram reconhecer metonímias como: 

Charge pelo Autor, País pelos Governantes (ALUNO A4); Copa pelos Responsáveis 

(ALUNO B4) e Brasil pelos Estados (ALUNO C4).  Quantos às metáforas, observamos a 

elaboração de CHARGE É PESSOA, DESCONHECIMENTO É CEGUEIRA e BRASIL 

É PESSOA, no texto do ALUNO A4; o ALUNO B4 elabora COPA É PESSOA e BRASIL 

É PESSOA MASCARADA.  

 Baseados na leitura dos elementos verbais e visuais e de acordo com a configuração 

do frame mendigar, os três alunos conceptualizaram o personagem que solicita ajuda como 

mendigo. Todavia, eles chamam atenção para a falta de necessidade de uma TV de plasma 

em relação às verdadeiras necessidades de alguém que não tem o que comer. Nessa 

perspectiva, nos três textos há uma analogia entre o mendigo e povo brasileiro, o que gera 

a inferência de que em vista de tantas dificuldades do país, o povo parece pensar apenas na 

Copa. Verificamos ainda que o ALUNO A4 e B4 constroem metáforas ligadas às 

experiências sensoriais: DESCONHECIMENTO É CEGUEIRA (ALUNO A4), que por 

sua vez direciona para a inferência de que se não vemos, não conhecemos. Com a metáfora 

BRASIL É ENTIDADE MASCARADA (ALUNO B4), podemos elaborar a inferência de 

que o país quer esconder seu rosto para não revelar sua real identidade, nesse caso, o país 

tenta esconder seus problemas por meio do evento. 

 Na última subseção (4.5), temos as produções relacionadas ao tema Copa do 

Mundo 2014 e seca, as quais apresentaram maior frequência da ativação dos esquemas 

CONTÊINER, PARTE-TODO e LIGAÇÃO. A respeito dos processos metonímicos, 

reconhecemos Obra pelo Autor, Parte pelo Todo e Todo pela Parte – Charge pelo 
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Chargista (ALUNO A5), Circo e Pão (ALUNO B5), Copa pelos Jogos, Polícia pelos 

Policiais e País pelos Governantes (ALUNO C5). Nos três textos, percebemos a construção 

de metáforas relacionadas às vivências corpóreas: ILUSÃO É CEGUEIRA (ALUNO A5), 

NÃO RECONHECER É NÃO VER (ALUNO B5) e PAÍS É PESSOA (ALUNO C5). 

 Com base na interação entre os elementos visuais (homem de paletó e gravata 

entregando uma bola a uma criança faminta num cenário de seca) e verbais (“Posso 

come?”, “RONC” – onomatopeia para indicar fome) dispostos na charge e na estruturação 

dos frames de povo brasileiro, de Brasil e de política brasileira, os três alunos 

conceptualizaram os brasileiros como pessoas iludidas com a Copa, como povo que sofre 

com a pobreza, elaborando a inferência de que esse povo não conhece suas necessidades e 

que precisam de mais assistência do governo. Ainda que não exista nenhum componente 

na charge que direcione para o entendimento de polícia, o ALUNO C5 conceptualiza a 

polícia brasileira como repressora, elaborando a inferência de que, se o povo protestar, a 

polícia agirá agressivamente.  

Apoiados nesta análise, atestamos que a conceptualização emerge por meio da 

ativação de vários processos cognitivos e que a compreensão dos elementos visuais 

envolve percepções diversas, as quais são ancoradas nos saberes individuais e partilhados 

entre os alunos. Além disso, constatamos em todos as produções textuais a ativação dos 

esquemas de imagem CONTÊINER, PARTE-TODO e LIGAÇÃO, que, por sua vez, está 

fundamentada na estruturação da charge, visto que abordam uma situação que ocorre 

dentro do nosso entorno social, servindo de guia para que o leitor estabeleça uma relação 

entre elementos (verbais e visuais) que estão sendo focalizados. Por outro lado, os 

processos de construção de sentido também estão alicerçados pelos modelos 

proposicionais, especificamente, pelos frames de Copa, de Brasil, de política brasileira, de 

povo brasileiro, entre outros que nos permitem elaborar metonímias e metáforas e, ainda, 

direcionam para conceptualizações e, consequentemente, inferências diversas.   

Apesar de consideramos os elementos dispostos nas charges como guias de sentido, 

verificamos que alguns alunos extrapolam essas pistas oferecidas pelos textos multimodais, 

o que justifica a fundamentação de nossa pesquisa nos Modelos Cognitivos Idealizados 

(LAKOFF, 1987). Dessa maneira, ratificamos o pressuposto de que a conceptualização é 

uma atividade cognitiva complexa que abrange conhecimentos de base corpórea e social. 

Tendo em vista nossos princípios teóricos e a nossa análise, ensejamos que esta tese 

possa propiciar uma reflexão a respeito das atividades que envolvem construção de sentido 
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e que possa contribuir, de alguma forma, com a sedimentação dos estudos cognitivos da 

linguagem que envolvem as experiências no mundo. Julgamos ainda que, por ser uma 

pesquisa qualitativa embasada no paradigma da introspecção, temos muito a investigar 

para alcançarmos maiores informações a respeito dos pressupostos da Linguística 

Cognitiva aplicados neste trabalho. Portanto, esta pesquisa se configura como um ponto de 

partida para outros estudos. 
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CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Este é um convite para que você seja um colaborador da pesquisa de doutorado, 

intitulada, provisoriamente, PROCESSOS INFERENCIAIS NA LEITURA DE 

CHARGES: as bases cognitivas da linguagem. Nosso trabalho é desenvolvido no 

Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem (PPgEL), da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Sua participação é voluntária, o que significa 

que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que 

isso lhe traga nenhum prejuízo. O objetivo principal da pesquisa é investigar, na 

perspectiva da Linguística Cognitiva contemporânea, como ocorrem os processos de 

construção de sentido a partir das leituras de charges relacionadas à Copa do Mundo 

2014. Desse modo, serão analisadas respostas dadas a uma atividade aplicada no 

primeiro semestre de 2014, da disciplina de Língua Portuguesa. Não haverá riscos 

envolvidos, tendo em vista que serão analisados textos já elaborados na atividade, como 

foi dito. Todas as informações serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 

voluntários. Você ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente a mim, pelo e-mail 

emanuelle.diniz@gmail.com. 

Consentimento livre e esclarecido:  

Eu,_______________________________________________,RG______________, 

concordo em participar da pesquisa declarando que cedo os direitos do material coletado, 

que fui devidamente esclarecido(a), estando ciente dos objetivos da pesquisa, com a 

liberdade de retirar o consentimento sem que isso me traga qualquer prejuízo.  

____________________________________ 
Participante da Pesquisa 

______________________________________ 
Pesquisadora Responsável 

mailto:emanuelle.diniz@gmail.com

