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"Que é que você conclui de tudo isto, 

Pedrinho? – Concluo, vovó, que as fábulas, 

mesmo quando não valem grande coisa, têm 

sempre um mérito: são curtinhas... – Muito 

bem. E você, minha filha? – Para mim, vovó, 

as fábulas são sabidíssimas. No momento a 

gente só presta atenção na fala dos animais, 

mas a moralidade nos fica na memória e de 

vez em quando, sem querer, a gente aplica el 

cuento, como a senhora diz. – Muito bem. E 

você, Emília? – Eu acho que as fábulas são 

indiretas para um milhão de pessoas. Quando 

ouço uma, vou logo dando nome aos bois: este 

mono é o Tio Barnabé; aquele asno carregado 

de ouro é o Coronel Teodorico; a gralha 

enfeitada de penas de pavão é a filha de Nhá 

Veva. Para mim, fábula é o mesmo que 

indireta. Dona Benta voltou-se para o 

Visconde. – E que pensa das fábulas, 

Visconde? O sabuguinho assoprou e disse: – 

Na minha opinião, as fábulas mostram só duas 

coisas: 1a) que o mundo é dos fortes; e 2a) que 

o único meio de derrotar a força é a astúcia.  

 

(LOBATO, 2008, posição 1928-1937) 



RESUMO 

 

 

Este estudo investiga os processos de construção de sentido em narrativas com base nos 

pressupostos da Linguística Cognitiva, cujo aporte teórico defende o postulado de que a 

relação entre linguagem e mundo é mediada pela cognição. Discute, assim, a concepção de 

linguagem, formada na interação entre o aparato biológico humano e a experiência 

sociocultural, componentes basilares no processo de construção de sentido, conforme estudos 

de Lakoff e Johnson (1999), Johnson (2007) e Damásio (2011). Defende, especificamente, 

que a interação comunicativa humana emerge da capacidade cognitiva de construir narrativas 

(TURNER, 1996, 2006; LAKOFF, 2008; LAKOFF e NARAYANAN, 2010) e ativar Frames 

Discursivos. Esses frames emergem do pareamento entre domínios conceptuais, estruturados 

por esquemas descritivos abstratos de espaço e movimento (esquemas-I e esquemas-X) e 

molduras comunicativas (dimensões dos frames). A tese propõe, ainda, um modelo de Análise 

Construcional da Narrativa, com base na descrição dos mecanismos cognitivos que participam 

do processo de construção dos significados em narrativas fabulosas. A pesquisa é de natureza 

qualitativa e a abordagem está pautada na introspecção, cujas análises se baseiam nas 

concepções do próprio pesquisador (TALMY, 2005), mas ancoradas nas premissas teóricas da 

LC e confrontadas com os dados coletados nos corpora. Este, por sua vez, foi constituído por 

um conjunto de fábulas extraídas das obras de Esopo (2006), Fedro (2001), La Fontaine 

([2008?]), Monteiro Lobato (2008) e Sérgio Caparrelli e Márcia Schmaltz (2012). As análises 

dessas fábulas apontaram para a centralidade dos frames (FILLMORE, 1977) e do processo 

de simulação mental (BARSALOU, 1999a) na construção do sentido em narrativas. Tais 

análises sugeriram ainda que a influência dos discursos no processo de aculturação social 

(VAN DIJK, 2012) é estruturada, basicamente, pela combinação de esquemas descritivos e 

pela confrontação de Frames Discursivos. Por conseguinte, consideramos, neste trabalho, que 

contar histórias constitui um dos mecanismos cognitivos mais importantes no processo de 

construção e projeção de experiências reais ou fictícias e que o ato de narrar parece nos 

conduzir, enquanto seres cognoscentes, a simular atitudes, causas, consequências dos agentes 

envolvidos na história. Pensamos que este trabalho possa contribuir para os estudos 

cognitivistas acerca da compreensão de textos, dos discursos e da Gramática de Construções 

Corporificada.  

 

Palavras-chave: Esquemas; Frames; Frame Discursivo; Fábula; Narrativa; Simulação. 



ABSTRACT 

 

 

 

This study investigates the meaning construction processes in narratives based on theoretical 

assumptions of Cognitive Linguistics (CL), which supports the principle that the relationship 

between language and the world is mediated by cognition. It discusses, therefore, the idea that 

language is formed on the interaction between the human biological apparatus and cultural 

experience, basic components in the process of construction of meaning, as studied by Lakoff 

and Johnson (1999); Johnson (2007), and Damasio (2011). We argue specifically that human 

communicative interaction arises from the cognitive ability to construct narratives (TURNER, 

1996, 2006; LAKOFF, 2008; LAKOFF and NARAYANAN, 2010) and to activate speech 

frames. These frames arise from the match between conceptual domains, structured by 

abstract descriptive schemes of space and movement (scheme-I and X-schemes) and 

communicative frames (dimensions of frames). This work also proposes a constructional 

analysis model of narrative and discourse, based on the description of the cognitive 

mechanisms that participate in the process of meaning construction in fabulous narratives. 

The research is qualitative and the method employed is introspective, which is guided by the 

views of the researcher (TALMY, 2005), but anchored in the theoretical premises of CL and 

compared to data collected in corpora. The corpora, in turn, consisted of a set of fables drawn 

from the works of Aesop (2006), Phaedrus (2001), La Fontaine ([2008?]), Monteiro Lobato 

(2008) and Sergio Caparrelli, and Marcia Schmaltz (2012). The analyses of these fables 

pointed to the centrality of frames (FILLMORE, 1977) and to the process of mental 

simulation (BARSALOU, 1999) in the meaning construction process in narratives. They also 

suggest that the social cognitive role of speech in social acculturation process (VAN DIJK, 

2012) is basically structured in the combination of descriptive schemes and by the 

confrontation of discursive frames. Therefore, we consider, in this work, that storytelling is 

one of the most important cognitive mechanisms in the construction process and in the 

projection of real or fictitious experiences; and that the action of storytelling seems to lead us, 

as cognitive beings, to simulate attitudes, causes, effects and intentions of the ones involved 

in the story. We believe that this work can contribute to cognitive studies about the 

comprehension of texts, speeches and embodied grammar. 

 

KEYWORDS: Schemes; Frames; Speech Frames; Fable; Narrative; Simulation 
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I PARTE – ORIGEM 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esta tese resgata questões e discusões desenvolvidas em nossa dissertação de 

mestrado, concluída em 2012. Demonstra, assim, a continuidade da pesquisa acerca dos 

processos de construção de sentido em narrativas. Novos questionamentos surgiram, portanto, 

quando voltamos o nosso olhar para as fábulas e percebemos que esse tipo de narrativa ia para 

além da narrativa tradicional como a conhecemos, ou seja, uma narrativa que utiliza 

personagens do mundo animal para transmitir uma moral. Outro fato que nos chamou a 

atenção, foi o modo como as fábulas permitiam a ativação, acionamento e direcionamento de 

discursos, e que esses discursos pareciam ter uma base cognitiva que apontava para a 

emergência de esquemas e frames como guias no processo de construção de sentido. Esta tese 

visa, então, a contribuir para a investigação acerca de cognição, narrativa e discurso, mais 

especificamente sobre como atribuímos sentidos às coisas a partir da leitura de narrativas 

fabulares e suas especificidades cognitivas. 

Alguns pesquisadores como Barsalou (1999a), Bergen (2007) e Zwaan et al (1999a) 

acreditam que, ao processarmos uma sentença, acionamos, em nossa mente, imagens que, via 

de regra, são concebidas pela nossa capacidade perceptiva de simular AÇÕES, EPISÓDIOS e 

CENAS descritas em textos. Os trabalhos conduzidos por esses pesquisadores buscam verificar 

a nossa capacidade de compreensão via estudos comportamentais. As conclusões desses 

estudos são sustentadas pelos resultados alcançados nas pesquisas em neurociências e 

demonstram que simplesmente imaginarmos movimentos específicos do corpo, tais como 

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

cérebro, como se de fato estivéssemos executando esses mesmos movimentos. Tais estudos 

objetivam, comumente, entender como o cérebro reage a determinados estímulos e identificar 

em qual região, ou regiões, do cérebro é formada a simulação mental, de modo a obter 

repostas sobre o funcionamento do cérebro para implementação de tecnologias voltadas para a 

Inteligência Artificial (IA).  

Contudo, o complexo mundo mental imprime limitações devido a uma gama de 

aparatos e elementos psicolinguísticos, linguístico-cognitivos, biológicos, sociais e culturais. 

Estudos recentes em neurociências (DAMÁSIO, 2011; RIZZOLATTI e CRAIGHERO, 2004; 

GLENBERG e KASCHAK, 2002) revelam uma integração entre corpo, mente e cérebro 

humanos. Portanto, conceber uma inteligência artificial parece estar distante da realidade 
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enquanto questões como essas estiverem sendo estudadas de maneira isolada. Isso parece 

requerer modelos de compreensão que integrem linguagem, cognição e corporalidade. 

Para Lakoff (2008), a linguagem é definida relativamente por frames, protótipos, 

metáforas, narrativas, imagens e emoções. Ele nos revela que a nossa ideia de mente ainda 

tem forte influência do iluminismo, que acreditava numa teoria da mente racional, literal, 

lógica, sem emoção, não corporificada e que serve a um propósito específico. Para o autor, a 

teoria racional da mente mostrou-se falha em muitos aspectos e por isso vem sofrendo críticas 

contundentes. Ainda segundo ele, a ideia de mente racional, ou cartesiana, pode ter um efeito 

bastante negativo porque falseia o modo como pensamos em vários assuntos, principalmente 

sobre política e suas nuances linguísticas. Nesse sentido, entender as intersecções entre o 

aparato cognitivo humano e a linguagem que norteia as nossas ações são importantes para a 

compreensão do mundo ao nosso redor e a Linguística Cognitiva assume um papel 

fundamental no processo de compreensão da linguagem. 

Assim, esta tese se situa no interior da Linguística Cognitiva, de base corporificada, e 

dialoga com outras ciências cognitivas como a psicolinguística, as neurociências, a filosofia e 

a inteligência artificial, que, apesar de trabalharem com objetos de estudos específicos, 

exploram, em maior ou menor grau, os meandros da mente humana e utilizam a linguagem 

como aporte para o desvelamento dos processos cognitivos que regem comportamentos 

socioculturais.  

Nosso objeto geral de investigação é a identificação dos processos cognitivos que 

caracterizam uma fábula enquanto constructo narrativo, bem como discutir a capacidade 

cognitiva de construirmos discursos por intermédio desse tipo de Padrão Discursivo (PD). 

Como objetivos específicos, elencaremos as características das fábulas, organizando-

as em uma categoria radial, identificaremos a emergência do discurso, a partir do PD, e, por 

fim, verificaremos o processo de construção da narrativa fabular. 

Nesta tese, assumimos os dois compromissos de Lakoff (1990): o da generalização e 

o do cognitivismo. Esses compromissos estão relacionados aos estudos linguísticos que levam 

em conta a integração dos vários aspectos envolvidos na construção da linguagem. De acordo 

com a perspectiva da generalização, o conhecimento linguístico emerge de um conjunto de 

habilidades cognitivas humanas como a construção de esquemas e frames na construção de 

sentido. Assim é que aventamos que as fábulas estão em consonância com este compromisso, 

uma vez que o processo de construção de sentido dessas narrativas decorre do aparato 

perceptual e sociocultural humano. O segundo compromisso, que se refere ao cognitivismo, 

representa o interesse de fornecer uma caracterização dos princípios gerais da linguagem sem 
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perder de vista os princípios gerais da mente e do cérebro, postulados pelas ciências 

cognitivas (LAKOFF, 1990). Nesta tese, esse compromisso é assumido ao compatibilizarmos 

os resultados das nossas hipóteses com os resultados obtidos em áreas que investigam a mente 

e o cérebro, como as Neurociências e a Psicologia, por exemplo.   

Discussões sobre categorias e conceitos como esquemas imagéticos (LAKOFF, 

1987; JOHNSON, 1987; LAKOFF e JOHNSON, 1999), frames (FILLMORE, 1976, 1977, 

1982 1985; MINSKY, 1975, 1985; PETRUCK, 1996; LAKOFF, 2001, 2008; DUQUE, 

2015a); inferências (GRAESSER e BOWER, 1990; GRAESSER, et. al, 1994), simulação 

mental (BERGEN et al., 2003; BERGEN e CHANG, 2005, BERGEN e WHEELER, 2010; 

BERGEN, 2007, 2012) e affordances (GIBSON, 1977, BORGHI, 2011) são basilares para o 

desenvolvimento desta tese. 

Discutiremos, assim, o processamento cognitivo da narrativa e do discurso nas 

fábulas, considerando fundamentais para o debate as pesquisas desenvolvidas por Turner 

(1996, 2003) e Lakoff e Narayanan (2010); os estudos acerca da percepção humana 

(BARSALOU, 1999b); a Teoria Neural da Linguagem (FELDMAN, 2006; FELDMAN e 

NARAYANAN, 2013) e o trabalho de Van Dijk (2006a) sobre discurso e contexto. Tais 

pesquisas trarão subsídios importantes para o desvelamento das discussões nesta tese. 

Consideraremos, ainda, a Hipótese Indexical, de Glenberg e Kaschack (2002, 2003), 

cujo pressuposto é de que o significado tem como base a ação de nossos corpos no mundo, 

hipótese já defendida por Glenberg (1997) e Lakoff (1987). Conforme o princípio da 

indexalidade, proposto pelos autores, três processos estão envolvidos na construção do 

significado:  

 

1)  palavras e frases são indexadas por símbolos de percepção (BARSALOU, 

1999b); 

2) o significado tem base em affordances, concebido a partir dos símbolos 

concebidos pelo aparato de nossas percepções (GLENBERG e ROBERTSON, 2000; 

KASCHAK e GLENBERG, 2000; BORGHI et. al, 2011); e 

3)  affordances estruturam as construções sintáticas e as formas gramaticais das 

sentenças, conduzindo-nos a uma simulação mental.  

 

Com base nessas hipóteses, variadas questões vêm sendo formuladas no interior das 

ciências cognitivas, como, por exemplo: tudo na língua é simulável? Todo elemento 

linguístico evoca uma simulação mental? Como as pistas linguísticas contribuem para a 
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simulação mental durante o processo de construção de sentido?                             

Uma das hipóteses levantadas é que, para a linguagem evocar a simulação, o 

compreendedor precisa identificar alguns parâmetros, como as peças e as regras do jogo 

linguístico. Essas questões são importantes para os nossos estudos porque podem revelar 

como a linguagem projeta narrativas e, consequentemente, discursos. Para discutir essas 

questões, escolhemos as fábulas como objeto de investigação por considerarmos que esse tipo 

de narrativa se configura como uma narrativa que possui suas especificidades delimitadas em 

relação a outros tipos de narrativas; por serem curtas e apresentarem evidências dos aspectos 

sociais e culturais envolvidos na sua organização discursiva e apresentarem, também, 

evidências do papel das affordances no processo de construção do significado. Nesse sentido, 

é importante esclarecer, desde já, qual é a nossa concepção de narrativa fabulosa.   

Para além do conceito dicionarizado de que a fábula é uma “narrativa curta, em 

‘prosa’ ou ‘verso’, com personagens animais que agem como seres humanos, e que ilustra um 

preceito moral”1, defendemos, a partir do conceito de Turner (1996) sobre parábolas, que 

fábulas são projeções entre histórias e que essas projeções se configuram em modelos 

cognitivos, narrativos e discursivos que buscam condicionar comportamentos e convívios 

sociais. Cognitivo, porque envolve a ativação de um conjunto de percepções. Narrativo, 

porque se utiliza de um processo de construção de realidades envolvendo agentes e eventos; 

discursivo porque reúne um conjunto de informações que sugere ideias e comportamentos 

socioculturais. 

As fábulas estão repletas de “jogos” de linguagem que permitem combinações 

descritivas e discursivas, permeadas de associações e projeções entre ações humanas e/ou não 

humanas, ativadas em nossa mente por intermédio de recursos linguísticos e neurais.  

As indagações motivadoras desta tese, portanto, são: 

 

1) O que torna a fábula uma narrativa? 

2) O que caracteriza o discurso fabular?  

3) Por que as fábulas parecem remeter a uma ou várias histórias? 

4) Qual o papel da narrativa fabular no processo de construção de sentido da 

linguagem humana? 

5) Qual a relação entre parábola e fábula, narrativa e discurso? 

                                            
1 Fonte: <https://www.google.com.br/#q=o+que+%C3%A9+fabula>. Acesso em 02 maio 2016. 

https://www.google.com.br/#q=o+que+é+fabula
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6) Qual o papel dos esquemas e frames no processo de construção de sentido das 

fábulas? 

  

Nosso objetivo geral é compreender o papel da narrativa no processo de construção 

de sentido em fábulas e como esse processo influencia na emergência discursiva. 

Trabalhamos, assim, com os seguintes objetivos específicos:  

 

1) Compreender o papel das narrativas fabulosas, enquanto histórias que remetem 

a discursos; 

2) Identificar a formação discursiva, a partir das narrativas fabulosas; 

3) Discutir o papel da narrativa no processo de construção de sentido das fábulas; 

4) Identificar a relação entre fábula, parábola, narrativa e cognição. 

5) Identificar o papel dos esquemas e dos frames no processamento da narrativa e 

do discurso fabular. 

6) Propor um modelo de análise construcional de narrativas e discursos fabulares. 

 

Ancorados nos questionamentos da pesquisa, nos objetivos específicos, nos 

pressupostos teóricos da Linguística Cognitiva e nos diversos estudos em ciências cognitivas 

sobre linguagem e cognição, buscamos evidências de como leitores neurotípicos concebem as 

representações mentais, a partir das fábulas, verificando o papel das pistas linguísticas na 

ativação e acionamento do significado, observando, ainda, como os aspectos tempo, espaço, 

personagens e eventos são evocados na leitura. 

O interesse em trabalhar com a narrativa surgiu ainda na graduação, durante as aulas 

de Literatura e Linguística e as discussões levantadas acerca dos processos de construção do 

significado, do dizer e do comunicar segundo as várias vertentes dos estudos da linguagem, 

entre elas a Linguística Cognitiva.   

Foram as discussões na disciplina de Linguística Cognitiva que despertaram o desejo 

de encontrar uma ligação contundente entre as principais áreas da graduação em letras: a 

literatura e a linguística. Verificamos, assim, que a literatura possuía uma base cognitiva 

muito forte e poderia revelar como pensamos, agimos e construímos sentido para as coisas. 

Desse modo, a pesquisa vai ao encontro do trabalho de Turner (1996), sobre a “mente 

literária”; os trabalhos de Fillmore (1976, 1977, 1982) e Lakoff (2008), sobre esquemas e 

frames e a relação destas hipóteses com a narrativa e o discurso. 

 Na nossa pesquisa de mestrado, analisamos o processo de compreensão da narrativa 
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ficcional utilizando como corpus o resultado de testes desenvolvidos para recall e teste cloze. 

Para isso, usamos como estímulo, para o desenvolvimento dos referidos testes, o romance 

Macunaíma, de Mário de Andrade. Chegamos a considerar que, na obra Andradina, a 

narrativa era compreendida através do processo conjunto de SIMULAÇÃO MENTAL e 

configuração de MODELOS DE SITUAÇÃO. Identificamos, preliminarmente, que representações 

mentais eram evocadas por leitores a partir das pistas linguísticas presentes no texto e que 

essas pistas pareciam ativar PADRÕES DISCURSIVOS. 

 Nossas perguntas iniciais, naquela ocasião, foram: como ocorre a compreensão de 

textos narrativos de natureza ficcional? Se compreender um texto é criar uma representação 

mental das coisas descritas, por que as representações mentais formadas diferem de leitor para 

leitor e como essas representações seriam formadas? Quanto à primeira pergunta, verificamos 

que o acionamento de esquemas e frames e a configuração de Modelos Situacionais 

(ZWAAN, et al, 1999a) estariam envolvidos no processo e que havia, de fato, uma integração 

entre esquemas imagéticos durante o processo. Essa integração parecia ser acompanhada por 

frames, através da focalização dos cenários, das taxonomias, dos roteiros e das categorias 

conceptuais.  

Além disso, os resultados dos testes desenvolvidos na dissertação apontaram para o 

fato de que os participantes dos testes pareciam criar e monitorar alguns aspectos dos 

Modelos Situacionais desenvolvidos por Zwaan (2005), em especial, os objetivos da 

personagem, o tempo e o espaço da narrativa. Nesse sentido, os frames pareciam concorrer 

para a configuração desses modelos. 

 Quanto à segunda e à terceira indagações, considerávamos que as experiências 

corpóreas, socioculturalmente situadas, empregadas na configuração dos modelos cognitivos, 

exerciam um papel central no processamento dessas representações. A manipulação de 

informações obtidas por intermédio de experiências pessoais e socioculturais dos 

compreendedores estariam armazenadas na memória de longo prazo delas por meio de 

esquemas e frames que eram ativados, acionados e integrados durante a leitura de sentenças, 

fossem elas factuais ou contrafactuais. Além disso, os testes realizados, com monitoramento 

da compreensão, sinalizaram que os compreendedores utilizavam estratégias cognitivas para 

semantizar os enunciados apresentados a eles.  

Os testes iniciais, naquela ocasião, apontavam para o fato de que os colaboradores 

pareciam criar expectativas sobre as informações apresentadas e construir probabilidades, 

possibilidades e consequências a partir da leitura das pistas linguísticas a eles apresentadas. 

Os testes com nomeação de palavras demonstraram que os leitores, inicialmente, realizavam 
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inferências acerca dos aspectos motivadores das ações e os antecedentes causais das 

personagens, em vez de focar as ações e as consequências em si.  

 Dessa forma, ao verificarmos em que medida os leitores criavam expectativas durante 

o processo de compreensão da narrativa, concluímos que eles costumavam construir sentido, a 

partir da leitura de pequenos textos, recorrendo a frames específicos e ativando simulações 

mentais, esquematizações e modelos situacionais. 

Esta tese avança no sentido de que busca criar uma categoria de análise específica 

para o discurso, tendo como suporte teórico as noções de (i) categorização, (ii) 

esquematização (iii) frame e (iv) simulação semântica.  

Com base nos suportes teóricos levantados em nossas pesquisas sobre a narrativa 

fabular, buscamos compreender, identificar e analisar os aspectos narrativos de um conjunto 

de fábulas  e desenvolver uma metodologia para o trabalho com esse tipo de Padrão 

Discursivo, com enfoque na hipótese da emergência discursiva via Esquemas Descritivos e 

Frames Discursivos. 

Para efeito de apresentação do trabalho, esta tese está organizada em três partes que 

nomeamos em alusão ao Esquema Imagético ORIGEM/CAMINHO/META, para apontar, 

esquematicamente, a motivação para o estudo, o percurso que seguirá e a meta a ser atingida. 

Assim, a pesquisa está  distribuídas da seguinte forma: na primeira parte, que intitulamos de 

“origem”, apresentamos a motivação para a pesquisa em narrativa e discurso e os objetivos do 

trabalho. Na segunda parte, intitulada de “caminho”, traçamos os pressupostos teóricos que 

guiam a tese, a discussão sobre os pressupostos da Linguística Cognitiva, a importância das 

pesquisas em Teoria Neural da Linguagem para a emegência do significado em fábulas e as 

principais ideias acerca dos estudos do discurso e da narrativa, sob o enfoque cognitivo. A 

terceira parte, que denominamos  “meta”, é dedicada aos princípios que ancoraram a 

metodologia aplicada às análises construcionais das narrativas fabulosas, bem como às 

discussões sobre a análise construcional, “narrativa-discursiva”, do corpora e as conclusões.  

 Pensamos que os resultados possam contribuir em vários aspectos para o fornecimento 

de material teórico e de apoio para outras pesquisas em torno do processo de construção de 

sentido em narrativas e recursos para implementação de material didático para os 

profissionais de ensino, além de fornecer subsídios para um trabalho de interface com a 

educação, a psicologia, dentre outras áreas do conhecimento humano, haja vista o nosso foco 

intermediário na análise de modelos culturais que não se perdem, mas se renovam a cada dia. 



21 

 

 

II PARTE – CAMINHO 

 
 

1 A LINGUÍSTICA COGNITIVA: UMA BREVE INTRODUÇÃO  

 

“Os seres humanos são complexos contínuos de 

biologia, cultura, história e ontogénese”. (Turner, 

2014)2 

 

O rótulo Linguística Cognitiva é hoje utilizado para designar uma vertente teórica no 

âmbito da Linguística, resultante de discussões epistemológicas acerca do papel da semântica, 

definida na Gramática Gerativa, proposta por Chomsky, como um sistema guiado por 

princípios e regras gramaticais (FELTES, 2007; FERRARI, 2011).  

É importante notar que Chomsky (1968, 1975) demonstrou em seus estudos que a 

linguagem seria derivada de fenômenos cognitivos, ou seja, da forma como a nossa mente 

interage com o mundo, contudo limitou a sua pesquisa ao estudo da capacidade biológica 

humana de gerar linguagem. Assim, passou a defender a hipótese de que o sistema mental 

humano seria composto de princípios e parâmetros gramaticais inatos ao ser humano, 

portanto, de natureza modular e, consequentemente, desvinculado de outros módulos 

cognitivos como a percepção, o raciocínio, a cultura, a experiência, etc. (FERRARI, 2011) 

Em oposição a esta tese é que surge, já na década de 1970, a Semântica Gerativa, 

capitaneada por George Lakoff, Paul Postal, Háj Ross e James McCawley que, segundo 

consta, foram apelidados de “Os quatro cavaleiros do Apocalipse”, devido, talvez, às 

“revelações” oriundas de suas pesquisas e que resultariam em uma nova vertente teórica e 

paradigmática (FELTES, 2007).  

O fato é que, insatisfeitos com o programa cognitivista que eles mesmos ajudaram a 

desenvolver, pesquisadores liderados por George Lakoff, Mark Johnson, Ronald Langacker, 

entre outros, entenderam que seria importante a busca de um viés teórico que englobasse a 

inter-relação entre sintaxe e semântica e propuseram uma nova abordagem cognitivista: o da 

“mente não-modular”.  

Essa abordagem configurou-se em um novo paradigma dentro da Linguística, cujo 

aporte teórico geral defende que a relação entre linguagem e mundo é mediada por todos os 

aspectos da cognição, ou seja, outros módulos cognitivos, como a experienciação, a interação 

                                            
2 In: Entrevista realizada por Ana Margarida Abrantes, Sandra Cavalcante e André L. Souza (Orgs.). Publicada 

em SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 18, n. 34, p. 309-314, 2º sem. 2014 
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social, a percepção, a cultura e a corporalidade participavam ativamente do processo de 

construção dos significados. A linguagem humana, portanto, seria formada pela interação 

entre o aparato biológico humano e a interação social. Nesse sentido, não haveria dicotomia 

entre mente e corpo (LAKOFF, 1987; LANGACKER, 1999; DUQUE e COSTA, 2012), 

ambos eram complementares, uma um continuum biossocial. 

A expressão Linguística Cognitiva (doravante LC) estabeleceu-se como um 

paradigma oficial na década de 1980, a partir dos trabalhos de Lakoff e Johnson (2002); 

Lakoff (1987), Johnson (1987), Langacker (1987, 1990, 1991), Talmy (1988) e Fillmore 

(1976, 1977). Ao assumir a perspectiva não modular da linguagem, a LC também estabeleceu 

um compromisso interdisciplinar de compatibilização das suas hipóteses com as descobertas, 

em outras disciplinas, que investigavam a mente humana, tais como a Filosofia, a Psicologia, 

a Inteligência Artificial, Antropologia e Neurociências (FERRARI, 2011). As pesquisas 

conduzidas por Rosch et al (1976), acerca do papel dos protótipos no processo de 

categorização, por exemplo, serviram como fatores cruciais para o desenvolvimento da LC.  

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

cognitivas, contudo sem perder de vista suas especificidades dentro dos estudos da linguagem, 

conforme apontam Geeraerts (1995) e Peeters (2001, apud SILVA, 2004, p 13). Abrem-se, 

assim, novas perspectivas nos estudos da linguagem, conjuntamente com outros programas, 

tais como a Teoria da Metáfora Conceptual, protagonizada, sobretudo, por Lakoff e Johnson 

(1999) e Lakoff (1987, 1993); semântica de frames (FILLMORE, 1976, 1977, 1985), teoria 

dos espaços mentais e da integração conceptual (FAUCONNIER, 1997, 1998; 

FAUCONNIER e TURNER 1996, 1998, 2002; COULSON e OAKLEY 2000; BRANDT 

2000, 2001), o estudo de modelos culturais (HOLLAND e QUINN 1987, PALMER, 1996, 

LAKOFF, 1996), dentre outros, orientando os diversos estudos linguísticos de base 

cognitivista. 

Estudos sobre a corporalidade da mente humana, categorização e configuração de 

sentido (LANGACKER, 1991; JOHNSON, 2007; LAKOFF, 1987; LAKOFF e JOHNSON, 

1999), por exemplo, apontam que a mente trabalha por meio de esquemas mentais criados nas 

nossas experiências adquiridas no decorrer de nossas vidas. É nesse sentido que Clark (1996) 

considera a língua como ação conjunta, negociada em sociedade.  

No final da década de 1990, Lakoff e Johnson (1999) apresentaram uma visão 

integradora da linguagem a partir da hipótese da corporalidade da mente. Tal estudo partiu da 

hipótese de que a linguagem seria um reflexo da ação de nossos corpos no mundo, como uma 

tentativa de conceber respostas aos processos mentais de emergência do sentido (VARELA, 
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THOMPSON e ROSCH, 1991, LAKOFF e JOHNSON, 1999; LAKOFF, 1987; JOHNSON, 

1987, GIBBS, 2005) e se tornaria uma premissa básica da LC. 

Conforme Ferrari (2011), não se deve entender a LC como uma teoria “homogênea”, 

uma vez que essa perspectiva reúne abordagens que compartilham hipóteses centrais, quando 

trata do estudo da linguagem humana, mas apresenta detalhamentos particulares relacionados 

a hipóteses comuns. Entre as hipóteses comuns, está a concepção de linguagem como um 

instrumento que organiza, processa e transmite informações semântico-pragmática (ibidem). 

A LC postula que o significado é uma construção mental que categoriza e 

recategoriza o mundo a partir da cognição e de modelos compartilhados de crenças 

socioculturais. São caros aos estudos cognitivistas, consequentemente para esta tese, as 

discussões em Teoria Neural da Linguagem, as noções de categorização, esquemas 

imagéticos, frames e simulação mental, que passaremos a discutir nos próximos capítulos. 
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2 A TEORIA NEURAL DA LINGUAGEM 

 
“Se você criou uma máquina com consciência, não 

se trata da história da humanidade. Trata-se da 

história dos deuses.”3 

 

 

A Teoria Neural da Linguagem (doravante, TNL) é um projeto ainda em 

desenvolvimento no Instituto Internacional de Ciência da Computação de Berkeley, 

Califórnia, cujas pesquisas são lideradas por George Lakoff e colaboradores como Jerome 

Feldman, Eva Sweetzer e Srini Narayanan. As pesquisas promovidas por eles dizem respeito à 

busca por evidências que detectem a existência de neurônios específicos envolvidos no 

processamento de determinadas atividades cerebrais. Os pesquisadores têm atacado a 

problemática acerca de como o cérebro calcula a mente por intermédio da combinação dos 

resultados alcançados pelos estudos em Neurociência, Psicologia Cognitiva, Modelagem 

Neural Computacional e Linguística Cognitiva.  

A principal pergunta dos pesquisadores da TNL é: como pode um cérebro físico, 

composto por neurônios e que funcionam quimicamente, dar origem a conceitos e linguagem 

humana? Os estudiosos chamaram isto de Problema Neural da Língua (NLP). Assim, o foco 

da pesquisa voltou-se para a descoberta dos mecanismos computacionais capazes de 

caracterizarem os detalhes da linguagem e do pensamento em termos neurais. A equipe tem o 

propósito maior de desenvolver uma teoria geral da Gramática Neural e de aquisição de 

primeira língua, bem como uma melhor interatividade humano-computador.  

Um dos trabalhos desenvolvidos no instituto foram as pesquisas realizadas por 

Narayanan (1997) com modelos baseados na teoria cognitiva da metáfora, de Lakoff e 

Johnson. Esses estudos tiveram como objetivo verificar os mecanismos sensório-motores de 

inferência e os mapeamentos metafóricos. O modelo desenvolvido por Narayanan ficou 

conhecido como KARMA que, em tradução livre, pode ser traduzido como Representações de 

Ações das Metáforas e Aspectos Baseadas no Conhecimento  (NARAYANAN, 1997). Nesse 

projeto, o autor apresentou pela primeira vez um modelo dinâmico de representação 

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

Os resultados alcançados na pesquisa de Narayanan permitiram que o trabalho 

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

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

                                            
3 (Fonte: filme: Ex-Machina – instinto artificial, 2015 [em tradução livre]) 
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implementação de um modelo que respondesse a questões como a aquisição de construções 

gramaticais básicas, por crianças, ligadas às experiências sensório-motoras. 

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

computacional para acionamento de simulação motora têm demonstrado que as pessoas 

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

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

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

ou “em desenvolvimento”, por exemplo. Essas inferências estão relacionadas a objetivos, 

aspectos temporais e espaciais, estruturas de eventos, intenções comunicativas, frames e 

perspectivas.  

Alguns experimentos têm levado os pesquisadores ao desenvolvimento de um 

Modelo do Processador de Informação Humano (MPIH) - Human Information Processing 

Model. Este modelo gera uma descrição aproximada que ajuda a prever a interação usuário-

computador, no que diz respeito a comportamentos. Entender os mecanismos neurais do 

cérebro humano, bem como a aquisição e o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e 

dos conceitos, via TNL, torna-se imprescindível na implementação de programas 

computacionais e de gramáticas mais eficientes. O conjunto de resultados dessas pesquisas 

tem permitido o desenvolvimento de uma teoria neural da semântica bem mais ampla. Um dos 

pilares para o desenvolvimento dessa semântica é a noção de Simulação Mental 

(BARSALOU, 1999a). 

De acordo com Barsalou (2008, p. 623), um particular interesse das pesquisas 

neuronais é explicar como representamos os estados mentais. As teorias da simulação 

propõem que representamos a mente de outras pessoas por intermédios da simulação de 

nossas próprias mentes. Conforme o autor, para sentir a dor de outra pessoa, simulamos a 

nossa própria dor. Do mesmo modo,   

 

[...] Para entender como alguém se sente quando enojado, simulamos como 

nos sentimos quando enojado. A partir desta perspectiva, a simulação 

fornece um mecanismo geral para estabelecer empatia. Teóricos da 

simulação propõem, ainda, que a simulação suporta outros processos sociais 

importantes, como a imitação e coordenação social.        (Ibidem, p. 623 

[Grifo e tradução nossa]).4  

 

                                            
4 [...] “To understand how someone else feels when disgusted, we simulate how we feel when disgusted. From 

this perspective, simulation provides a general mechanism for establishing empathy. Simulation theorists further 

propose that simulation supports other important social processes, such as imitation and social coordination”. 
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Consoante o autor, isso seria possivel devido a circuitos de neurônios específicos. 

Adenzato e Gabarine (2006), firma que há dois tipos de neurônios que participam do processo 

de simulação mental. Esses neurônios são chamados de “canônicos” e “espelhos. O primeiro é 

ativado pelas características dos objetos que observamos. O segundo, é ativado quando 

observamos alguém execuntando tarefas. 

Segundo consta, o neurônio espelho foi descoberto, por acaso, no ínicio da década de 

1990, por neurofisiologistas da universidade de Parma, na Itália,  durante estudos do 

mapeamento dos cérebros de macacos (GALLESE, et. al, 1996; RIZZOLATTI e 

CRAIGHERO, 2004). O experimento, desenvolvido por esses pesquisadores, consistia na 

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

células nervosas em seus cérebros. Durante os testes, eles verificaram que determinados 

neurônios eram ativados quando os macacos realizavam ações como pegar uvas-passas, ou 

quando observava a mesma ação realizada por outro macaco ou pelo pesquisador, como se 

eles refletissem as ações dos outros no momento em que eram executadas. Esses neurônios 

foram batizados, assim, de neurônios-espelhos.  

Conforme os pesquisadores, esses neurônios são disparados quando executamos ou 

observamos atividades motoras específicas. Quando alguém faz um movimento, estendendo o 

braço, à frente do corpo, na tentativa de pegar algo, por exemplo, esses neurônios são 

disparados no cérebro, dando um comando para empurrar ou puxar um objeto. Eles também 

disparam quando alguém somente observa a ação. De acordo com Rizzolatti e Wolpert 

(2005), é como se o observador assumisse o ponto de vista do executante da ação observada, 

realizando uma espécie de simulação virtual da ação. Esses neurônios também são 

responsáveis pelos sentimentos de emulação5 (GALLESE, et. al, 1996).   

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

humanos os neurônios espelhos são encontrados em quantidade muito superior aos 

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

linguagem, porque permitem aprofundamentos sobre a recepção e transmissão de 

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

sobre atividades, comportamentos e ações humanas, além de permitir avanços sobre a TNL.  

A teoria dos neurônios espelho, apesar de sofrer críticas acerca de alguns aspectos, 

por parte de alguns pesquisadores, ainda é tido como forte evidência da teoria da simulação 

mental. Para os defensores da TNL, circuitos de espelho nos ajudam não somente a 

                                            
5 Sentimento que conduz um indivíduo a imitar, copiar, ou comportar-se como algo, alguém ou alguma coisa 

[Grifo nosso]. 
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reconhecer ações realizadas, mas, também,  a perceber e inferir a intenção do outro no ato da 

ação observada, e isso é importante no processo de construção de sentido em narrativas. 

 

 

2.1 Inferências e representações mentais 

 

[...] entendimento é imaginação, e aquilo que você 

entende de uma sentença em um contexto é o 

significado daquela sentença naquele contexto 

(GALLESE e LAKOFF, 2005 [Tradução nossa] 6 

 

Podemos incorporar vários tipos de relações em nossas representações mentais como, 

por exemplo, relações de causas e consequências, espaciais, emocionais, categoriais e outras 

(GRASSER e CLARK, 1985; KINTSCH e VAN DIJK, 1978; TRABASSO, SECO; VAN 

DEN BROEK, 1984). Tais representações podem ser ativadas por relações referenciais ou 

inferenciais. Referências são, assim, representações diretas que ligam categorias linguísticas 

dentro de um texto. Inferências, por sua vez, são imagens que emergem em nossa mente 

durante o processo de construção de sentido. Elas dependem tanto de referências linguísticas 

como de projeções metafóricas, da corporalidade, da ação de nossos corpos no mundo ou das 

experiências socioculturais adquiridas.  

O conhecimento prévio do leitor é essencial para o processo de inferenciação. Nesse 

sentido, estabelecer critérios e seleção de informações extraídas diretamente do texto, não 

garante a ativação do mesmo esquema de representação para todo e qualquer leitor. O efeito 

de uma piada, por exemplo, pode não surtir o mesmo efeito em todo e qualquer leitor, apesar 

de apresentar as mesmas pistas linguísticas.  

Vanin (2010, p. 86) considera que o processo de inferenciação, ou suposições, pode 

diferir de leitor para leitor, a depender da memória enciclopédica de cada experienciador. 

Conforme Duque e Costa (2012), a informação que recepcionamos não está nas frases, mas 

no conjunto de saberes associados a frames. Para eles, a associação entre um frame e uma 

determinada situação pode ocorrer de duas maneiras diferentes: 

 

 

 

 

                                            
6 “[...] understanding is imagination, and that what you understand of a sentence in a context is the meaning of 

that sentence in that contexto”. 
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a) o material lexical e gramatical observável no texto aciona os frames 

relevantes na mente do intérprete em virtude do fato de essas estruturas 

gramaticais existirem como índices desses frames; e  

b) o compreendedor atribui coerência a um texto ao indexar um frame 

interpretativo particular” (DUQUE e COSTA, 2012, p.164). 

 

Ainda segundo os autores, “embora cada frase se refira apenas a um fragmento do 

contexto, a mente cria gestalten7 contextuais ao invés de interpretar cada frase de forma 

isolada” (DUQUE e COSTA, 2012, p.168).  

Inferências emergem, portanto, de processos interpretativos que utilizam recursos 

cognitivos variados para significar as informações disponibilizadas em textos, ou na 

comunicação dialogal cotidiana. Vanin (2009, p. 15) discorre sobre três processos básicos de 

manifestação das inferências: a dedutiva, a indutiva e a abdutiva.  

Conforme a autora, a inferência dedutiva é a mais citada e é estabelecida por regras 

gerais, conforme os preceitos da lógica. Assim, são apresentados argumentos considerados 

válidos (e/ou corretos) e formam-se premissas (P) que justifiquem uma conclusão (C), tal qual 

o exemplo a seguir:  

 

(P1) Todos os homens são mortais 

(P2) Sócrates é homem. 

(C) Sócrates é mortal 

 

Esse é um exemplo clássico que, pela sua organização, não permite o acréscimo de 

nenhuma informação adicional, posto que, se (P1) e (P2) são verdadeiros, a conclusão é 

necessariamente verdadeira. Esse tipo de inferência procura nos conduzir a uma informação 

necessária e suficiente, que se fecha em si mesma e costuma ser usada no contexto da política 

e, de certa forma, nas narrativas fabulosas como forma de persuasão, mas sabemos que ela 

pode ser falha quando relacionada a inferências pragmáticas (indutivas), uma vez que pode 

haver a necessidade de que seja confirmada a conclusão. Vanin (2009, p. 17) apresenta o 

seguinte exemplo: 

 

a) (P1) Se João for a casa de maria, ela ficará feliz. 

b) (P2) João vai à casa de Maria. 

c) (C)   Maria fica feliz 

                                            
7 Gestalten é o plural de Gestalt, um termo alemão que surgiu no início do século XX, a partir de pesquisas 

acerca da percepção humana. Tais pesquisas deram origem à Psicologia da Gestalt e suscitou em uma linha 

filosófica que defende a concepção de que só se pode conhecer as partes por meio do todo, e não o todo por meio 

das partes (Fonte: FERREIRA, A. B. H. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2ª edição. Rio de Janeiro. Nova 

Fronteira. 1986. p. 848, 849). 
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No caso acima, foi utilizado o mesmo mecanismo para descrever uma situação 

pragmática, mas a conclusão só será verdadeira se as premissas forem confirmadas 

empiricamente, uma vez que o agente 2 (Maria) poderia estar ressentido com o agente 1 

(João) por algum motivo. A inferência dedutiva apresenta assim três estágios a saber: 

 

a) Entendimento do significado das premissas 

b) Formulação de uma conclusão válida 

c) Avaliação da conclusão para testar sua validade 

 

A inferência indutiva, por sua vez, não possuí a precisão da inferência dedutiva, pois 

pode decorrer, muitas vezes, de probabilidades estatísticas, de conhecimentos adquiridos, 

sejam estes filosóficos, teológicos, ou senso comum; ou por intermédio de processos de 

aculturação: 

 

a) Todos os políticos são corruptos 

b) Beber leite com manga faz mal 

c) Gato preto dá azar 

d) A terra gira em torno do sol 

e) Deus é o criador de todas as coisas, inclusive do homem. 

f) O homem é resultado de uma longa evolução iniciada há cerca de cinco 

milhões de anos. 

 

Nos excertos acima, podemos verificar as várias facetas relativas ao conhecimento 

humano, algumas especulativas, outras cientificamente confirmadas e outras ainda em estudo, 

ou motivadas por estudos específicos. A inferência é importante porque depende do nosso 

grau de conhecimento acerca do assunto ou tema proposto, mas também depende da 

percepção, processos associativos, pensamento e raciocínio comparativo, normalmente ligado 

a frames sociais, culturais ou interacionais. Vanin (idem, p. 19) afirma, por exemplo, que um 

frame como FELICIDADE pode ativar possibilidades inferenciais múltiplas de associação, como 

alegria, surpresa, excitação, gratidão, entre outras, mas não tão variadas, pois esse é um 

sentimento restrito a uma rede semântica que sugere emoções positivas.  

Apesar disso, sabemos que percepções como excitação ou alegria podem incorporar 

sentimentos como choro, papel semântico que pode ser tanto associado ao frame FELICIDADE, 

quanto ao frame TRISTEZA. Assim como a inferência dedutiva, a inferência indutiva opera em 
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três estágios básicos de acionamento:  

 

a) Entendimento da observação ou informação dada. 

b) Formação de uma hipótese que descreva a informação recepcionada 

c) Avaliação da conclusão alcançada 

 

As inferências dedutivas se baseiam, portanto, em experiências particulares, assim, 

podemos formular o seguinte silogismo, conforme Vanin (2009, p. 20):  

 

[...] se um evento A é observado repetidamente seguido de um evento B, 

toda vez que A ocorrer, pode-se prever, baseado em uma inferência indutiva, 

que esse será seguido por B. Ao observar o evento B, pode se inferir, assim, 

que A o precedeu”. 

 

As inferências abdutivas são hipóteses que costumamos levantar acerca de 

determinadas questões. É por meio delas que buscamos desenvolver estratégias para 

responder ou solucionar problemas. Essa forma de inferência foi identificada por Peirce 

(1958, 1977), ao perceber que haveria uma forma de raciocínio que não seria indutiva, nem 

dedutiva. A abdução se enquadraria, portanto, em uma inferência, caracterizada pela 

conclusão particular a que chegamos sobre um caso, a partir da relação que fazemos entre 

regras gerais e casos particulares. Para o autor, esse tipo de inferência seria basilar no 

processo de construção de teses. 

Enquanto a inferência por dedução mostra a consequência necessária de uma 

hipótese, e a indução determina um valor de probabilidade, a inferência abdutiva sugere, 

portanto, como algo deve ser. Os estágios relacionados a esse tipo de inferência, segundo 

Vanin (2009), pode ser resumido da seguinte forma: 

 

a) D é uma coleção de dados (fatos observáveis). 

b) H explica D (ou explicaria, se verdadeiro, D) 

c) Nenhuma uma outra hipótese explicita D, tão bem quanto H. 

d) Portanto, H é provavelmente a correta 

 

(VANIN, 2009, p. 22) 

    

Em se tratando de texto, o fato é que as inferências dedutivas, indutivas e abdutivas 

costumam ser evocadas de maneira dicotômicas e, às vezes irredutíveis. Contudo, podemos 

verificar que essas estratégias são processos que ocorrem concomitantemente no decorrer do 

processo de construção do significado e que outros processos como as metáforas podem estar 
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envolvidas. Vejamos os exemplos em (1), (2) e (2): 

 

(1) A onça atravessou a floresta, ela perseguia uma lebre. 

 

(2) Onça e lebre viviam em lados opostos da floresta. Mesmo assim, a lebre foi 

capturada. 

 

(3) A participação do Brasil na segunda grande guerra pode ter sido considerada 

curta, mas a cobra fumou com maestria. 

 

O termo "ela" em (1) é uma referência linguística à onça. Mas também podemos 

inferir acerca dos antecedentes causais. A perseguição da onça à lebre se justifica pela 

vontade de capturá-la. Podemos chegar a essa conclusão por meio da combinação dos três 

processos inferenciais: dedução/indução/abdução. Podemos verificar que o mesmo processo 

pode ser percebido em (2) e (3).  

Em (2) a narrativa nos guia ao entendimento de que, para capturar a lebre, a onça 

"atravessou" a floresta e que a lebre serviu de alimento à onça, possivelmente, após a captura. 

Além disso, é possível inferirmos que esta comeu a carne e descartou os ossos, afinal esse tipo 

de felino não come ossos. Poderíamos, ainda, criar inferências para projetar uma sequência 

narrativa para a história e conjecturar, por exemplo, que a lebre atravessou a floresta e por 

isso foi capturada pela onça, ou que, após ser capturada, a lebre escapou. Outra possibilidade 

a considerar seria a de que a lebre não teria sido capturada pela onça, mas por outro animal ou 

caçador humano. As possibilidades são tantas quanto a nossa capacidade criativa para fazer 

especulações sobre um acontecimento, em um determinado espaço, ou contexto narrativo-

discursivo, a partir de nossas experiências socioculturais. 

Em (3), podemos verificar que COBRA é uma referência ao Brasil, mas também 

podemos inferir, por intermédio de projeções metafóricas, que FUMAR seria uma habilidade 

para combater. A metáfora acionada por inferência, nesse caso, seria COBRA É TROPA MILITAR 

DO BRASIL e FUMAR É COMBATER.   

Pistas linguísticas não necessariamente acionam referentes imediatos, elas também 

refletem experiências particulares. Emmott (1997) compara as palavras, na página de um 

texto, aos pontos de uma figura gestáltica: as conexões parecem óbvias, mas necessitam ser, 

ainda, ativadas em nossa mente. Conforme a autora, para que a ativação das inferências ocorra 

é necessário que usemos os nossos conhecimentos de mundo. A carência de informações afeta 

as ativações e acionamento de certos significados em nossa mente, o que pode gerar pontos de 

vista diferentes. 



32 

 

Como podemos perceber até aqui, as inferências, em linhas gerais, são abstrações 

que dependem da capacidade do leitor de internalizar experiências corporificadas e 

socioculturais e acioná-las a partir de determinadas pistas linguísticas ou construções e que 

funcionam como gatilhos no processamento discursivo. Assim, as inferências dependem, 

intrinsecamente, dos modelos mentais que armazenamos em nossa memória por intermédio de 

nossas percepções de mundo e utilizamos para realizar simulações mentais.  
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2.2 A simulação mental e a construção de histórias 

 

[...] Há gente lutando lá longe, matando-se uns aos 

outros — disse ela, acenando vagamente para o 

outro lado do Atlântico. Eu concentrei meu olhar. 

— Sei — respondi. — Posso vê-los. — Não, você 

não pode vê-los — replicou ela, ceticamente, quase 

severamente, antes de voltar para a cozinha. — 

Estão longe demais. Como é que ela sabia se eu 

podia vê-los ou não? Fiquei pensando. Forçando o 

olhar, eu tinha imaginado distinguir uma faixa 

estreita de terra no horizonte, onde figuras 

minúsculas estavam se empurrando, se agredindo e 

duelando com espadas, como faziam em Classic 

Comics. [...] Como se pode saber quando alguém 

está apenas imaginando? (SAGAN, 1996, p. 7.).8 

 

 

De acordo com Bergen (2012), ao ouvirmos ou lermos uma sentença, é possível que 

visualizemos o cenário descrito e ativemos partes do cérebro que controlam os músculos 

associados às ações que são mencionadas ou estão implícitas no texto. Essa é uma capacidade 

cognitiva adquirida nas nossas experiências corporificadas e socioculturais. 

Barsalou (2007) propôs que os recursos simbólicos desenvolvidos em nossas ações 

emergem da interação entre linguagem e simulação. De acordo com essa teoria, a simulação 

mental é um recurso neural e cognitivo que faz emergir, em nossa mente, os significados. Para 

Goldman (2006, apud BARSALOU, 2008, p. 623), a simulação desempenha um papel cada 

vez mais importante nas teorias da cognição social. Como o foco deste trabalho é a narrativa, 

discutiremos, nesta seção, o papel da simulação mental no processo de construção de 

histórias.     

Partimos, então, da Gramática de Construções de Bergen e Chang (2005), cujo 

princípio teórico é explicar as estruturas e os processos do discurso de forma sistemática. Para 

os autores, três processos estão envolvidos durante o processo de compreensão da linguagem 

humana: a análise construcional, a resolução contextual e a especificação semântica.  

Uma resolução contextual implica, portanto, em modelo computacional de 

compreensão da linguagem, como demonstra a figura 1, extraída de Chang (2009, apud 

DUQUE, 2015b): 

                                            
8 Fonte: O mundo assombrado pelos demônios: A ciência vista como uma vela no escuro (Carl Sagan, 1996). 
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Figura 1: modelo de arquitetura do processamento da linguagem 

 

 

Fonte: Duque (2015b, p. 361) 

 

A figura 1 apresenta um modelo computacional de processamento da linguagem. 

Esse fluxograma permite, ainda, entender a estrutura do processamento narrativo e discursivo. 

De acordo com Bergen e Chang (2005), quando nos encontramos no processo de 

compreensão da linguagem, inicialmente procuramos identificar a construção e as 

restrições pertinentes a ela, de modo a produzir uma especificação semântica coerente. Essa 

especificação é o resultado da análise da construção, do enunciado, do conhecimento de 

mundo e do contexto comunicativo. Em seguida, encontramos a projeção mais adequada ao 

contexto comunicativo (resolução contextual). Essa resolução resulta em simulações 

semânticas alimentadas por inferências corporificadas e socioculturais.   

Segundo Bergen, Narayanan e Feldman (2003), a simulação semântica da linguagem 

envolve 3 componentes: (i) ativação e combinação de representações do conteúdo simulado; 

(ii) desempenho subsequente da especificação semântica; (iii) o conjunto de experiências do 

compreendedor de uma língua acerca das pistas descritas nos enunciados. 

O primeiro diz respeito às representações evocadas pelas construções linguísticas, 

parametrizações e restrições previstas pela gramática do enunciado. Essa fase é definida 

como especificação semântica (Semspec) e isso nos conduz ao segundo componente da 

simulação semântica: o desempenho da Semspec, um conjunto de parâmetros de instrução 

para a simulação subsequente.  

Conforme Duque (2015b), a Semspec captura muito do que deve ser considerado do 

significado tradicional de uma sentença, tais como relações temáticas básicas (o que, quem), 

relações espaciais e temporais (quando, onde) e restrições discursivas sobre o status 
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informacional dos vários referentes.  

Contudo, a Semspec, em si, não fornece tudo o que precisamos para realizar a 

simulação e dar conta de muitas outras inferências que podemos realizar, uma vez que muitas 

dessas inferências podem depender do agente envolvido na narrativa. Além disso, elas podem 

estar ancoradas, dentre outras coisas, no nosso conhecimento geral acerca das categorias 

discursivas analisadas e isso nos remete ao terceiro componente da semântica da simulação: a 

identificação das pistas linguísticas que evocam, ou contribuem diretamente para o 

refinamento da simulação mental. 

Segundo Duque e Costa (2012), a nossa percepção da realidade é influenciada pela 

constante manipulação das pistas linguísticas presentes em um texto. Conforme Duque 

(2012b), constructos linguísticos acionam traços referenciais por meio da internalização 

mental de experiências perceptuais rotineiras. Conforme o autor, uma análise focada na 

construção linguística consiste em unir os significados acionados por palavras, morfemas e 

construções frasais. Esses elementos se organizam não só do ponto de vista formal (como a 

ordem particular de uma frase), mas também em um arranjo semântico específico. Os 

requisitos das subcategorizações semânticas acionadas por um verbo, por exemplo, devem ser 

satisfeitos por elementos que representam o agente, o paciente e assim por diante. O resultado 

desse processo de análise revela uma especificação semântica que define, por exemplo, uma 

simulação a ser executada.  

De acordo com Bergen, Chang e Narayanan (2004), palavras que categorizam 

conceitos, como os substantivos, e ações como verbos, são fortes ativadores para a simulação 

mental. As preposições, por sua vez, são fortes indicadores de relações espaciais, direções e 

caminhos a serem incluídos na simulação, como podemos verificar em (4), (5) e (6): 

 

(4)   “Certo galo experiente e ladino estava de sentinela sobre o galho de uma árvore. 

Irmão! Disse-lhe uma raposa com voz melíflua”. (LA FONTAINE [2008?], v. 2, p. 

27)9. 

 

(5)   “[...] A ave, sem dizer, palavra, deu uma pancada com a asa no escaravelho, que 

tombou de patas para cima”. (LA FONTAINE [2008?], v. 2, p. 15)10.  

  

(6)  “[...] e correndo, a lebre passou por um charco. Ali estavam, caramba! Rãs por 

toda parte” (Adaptado de LA FONTAINE [2008?], v. 2, p. 22)11.  

 

                                            
9 Fábula o galo e raposa. 
10 Fábula A águia e o escaravelho. 
11 Fábula a lebre e as rãs. 
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Em (4), a pista ‘sobre’ sugere a relação espacial entre o galo e a raposa. Em (5), a 

pista ‘para’ indica a direção das patas do escaravelho. Em (6) a pista ‘por’, sugere a trajetória 

percorrida pela lebre e as rãs.  

A ideia de que conceitos são baseados em ação é compatível com duas 

possibilidades: (i) conceitos podem ser concebidos diretamente como padrões de ações em 

potencial (GLENBERG, 1997) ou (ii) como sendo feito de "símbolos de percepção", a partir 

dos quais é possível extrair rapidamente informações das ações (BARSALOU, 1999b). 

Para Lakoff e Narayana (2010), pessoas podem executar simulações em relação a 

estruturas que não estão ligados ao corpo. Neste caso, as ações não são realizadas diretamente, 

mas  desencadeam simulações acerca do que fariam na situação imaginada. 

 O fato é que, para desenvolvermos uma narrativa, necessitamos construir um 

modelo mental das situações e dos eventos envolvidos na trama. Narradores, por exemplo, 

simulam ações durante o processo de construção da narrativa; constroem uma configuração 

para suas histórias, com o objetivo de escolher o elemento linguístico que melhor descreva a 

situação imaginada; sugerem uma sequência para os eventos imaginados. O mesmo parece 

ocorrer quando lemos ou ouvimos histórias. 

Conforme Zwaan (1995), compreender uma história é gerar novas experiências ao se 

fazer uso de conhecimentos prévios. Compreender narrativas envolve, assim, a construção de 

“modelos mentais” que se ajustam às situações narradas. 

Pulvermuller (2005) descobriu que quando os participantes de um experimento com 

magnetoencefalograma (MEG) liam palavras relacionadas a uma ação, o sistema motor deles 

se tornava ativo na busca de uma representação do significado. A pesquisa concluiu que 

verbos ligados a ações que envolvem partes específicas do nosso corpo, como cabeças, braços 

e pernas, por exemplo, produzem simulações relacionados às respectivas áreas do nosso 

sistema motor. Estas simulações tornam-se ativas rapidamente, dentro de algumas centenas de 

milissegundos.  

Segundo Barsalou (2008), as simulações também desempenham um papel causal no 

processamento lexical, dado que a estimulação magnética transcraniana (TMS) sobre as áreas 

relevantes do motor afeta o desempenho comportamental. Muitos outros pesquisadores 

avaliaram se as ações físicas afetam a compreensão.  

Klatzky et al. (1989) demonstrou que realizar uma ação motora afeta o tempo para 

julgar a sensibilidade de uma frase simples que descreve uma ação. Da mesma forma, a 

compreensão é facilitada quando a ação para dar uma resposta é consistente com o significado 

do texto (GLENBERG e KASCHAK, 2003) e também quando a ação para controlar a 
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apresentação do texto é consistente (ZWAAN e TAYLOR, 2006). Ao ler sobre um esporte, 

como hóquei, especialistas produzem simulações motoras mais refinadas que aquelas 

simuladas por não especialistas (HOLT e BEILOCK, 2006). 

De acordo com Richardson et al (2003, p. 768), grande parte da nossa linguagem é 

rica em diálogos espaciais. Ações concretas como “empurrar” ou “levantar” implicam 

claramente em movimentos horizontais e verticais, respectivamente. Contudo, o mesmo pode 

acontecer com conceitos mais abstratos. “Discutir”, por exemplo, implica em algo que “vai e 

volta"; e “esperar” pode implicar em algo "muito alto", como podemos verificar na fábula 

chinesa A espera de um coelho em (7), atribuída a Han Feizi (CAPARELLI e SCHMALTZ, 

2012, posição 69, versão e-book):  

 

(7)  A espera de um coelho 

 

No reino de Song existia um camponês que tinha uma árvore dentro de sua 

propriedade. Ele não gostava de arar a terra e mantinha a esperança de que 

caísse do céu alguma coisa boa. Um dia, enquanto estava lavrando, viu um 

coelho que vinha correndo afoito, e, não conseguindo parar, bateu no tronco 

da árvore, quebrou o pescoço e morreu. O camponês ficou feliz da vida, pois 

não precisou fazer nenhum esforço para conseguir um coelho para comer. 

Decidiu então não trabalhar mais, ficando embaixo da árvore à espera que 

outro coelho fizesse a mesma coisa. Passaram-se muitos dias e nada de um 

coelho afoito correr na direção da árvore. As pessoas começaram a rir dele, 

dizendo que era um folgado, nessa espera por um coelho. 

 

Uma boa oportunidade deve ser aproveitada, mas não fique de braços 

cruzados esperando a sorte. [Grifo nosso]. 

 

Em (7), verificamos que a espera está relacionada à esperança, que está ligada a algo 

que deve vir de cima, ou seja, a relação entre a espera e o resultado é de natureza vertical, 

como na passagem: “ele não gostava de arar a terra e mantinha a esperança de que caísse do 

céu alguma coisa boa”. 

Por certo, a relação espacial entre verbos e esquemas imagéticos de direção ocorre 

nas diversas culturas e idiomas, como podemos verificar em Lakoff (1987) quando discute 

acerca das metáforas espaciais, e Boroditsky (2011), em seus estudos sobre Como a 

linguagem forma o pensamento, tratado oportunamente neste trabalho no capítulo 3, quando 

discorremos sobre frame e cultura.  

Para o momento, acreditamos que a teoria da simulação mental é suficiente, nesta 

tese, para descrever o delineamento de parte do processo de ativação e acionamento dos 

significados em narrativas fabulosas. Para Barsalou (1999a), a Simulação Mental é um 

processo relevante para a compreensão de narrativas. Ele postula que há evidências 
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suficientes para acreditarmos que, durante a leitura de uma narrativa, simulamos as ações das 

personagens envolvidas em uma trama. Isso pode ser percebido durante a leitura de um texto 

de ficção, quando nos envolvemos psicologicamente com a história, criando expectativas e 

construindo probabilidades para ações que provavelmente aconteceram (ou acontecerão). 

Assumimos a perspectiva das personagens e passamos a simular os eventos à medida que eles 

são descritos. Ficamos felizes quando percebemos ações positivas, preocupamo-nos quando 

as personagens estão em perigo, sentimos tristeza e nos emocionamos quando graves 

infortúnios acontecem com os protagonistas. Isso ocorre devido ao acionamento de 

representações em nossa mente por via das pistas linguísticas que compõem a história.  

Bergen e Wheeler (2005) definem nossas experiências no mundo como sendo de 

base perceptual ou motora. A perceptual diz respeito a um conjunto de experiências que são 

adquiridas ao longo de nossas vidas e são acionadas quando realizamos determinadas ações, 

cujos referentes são de mesma natureza ou categoria. Por exemplo: quando nos deparamos 

com uma cena que já havíamos experienciado, quer seja ativa ou passivamente, como a cena 

de uma ambulância, com os faroletes acesos, estacionada na porta de uma residência, 

tendemos a sumarizar esse evento de acordo com nosso conhecimento empírico sobre o que 

representa uma ambulância; então passamos a reproduzir, em nossa mente, o que 

possivelmente estaria acontecendo, o que aconteceu ou acontecerá em seguida.  

 Como podemos perceber, a simulação mental está em estreita ligação com a 

hipótese do FD, discutido nesta tese. Isso porque os mesmos elementos que participam da 

emergência deste são os mesmo que ativam a simulação mental: as experiências 

anteriormente adquiridas e a percepção de espaço e movimento. É nesse sentido que 

concebemos a narrativa como sendo formada por processos de simulação mental e Frames 

Discursivos, e as especificações semânticas, que ancoram a simulação mental, são 

representadas nesta tese pelos papéis desempenhados pelos movimentos descritivos (papéis 

dos EDt) e movimentos discursivos (papéis dos FDO, FDSbO e FDSpO)  

Outro dispositivo cognitivo que participa do processo de SIMULAÇÃO MENTAL é a 

capacidade de interagirmos com objetos e coisas a partir da forma com que esses objetos se 

apresentam ou de como nossos corpos podem agir em relação a eles. Esse efeito iterativo é 

chamado de affordance (GIBSON, 1979; BORGHI, 2005). 
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2.3. Affordance e fábulas 

 

 

Affordance é a característica intrinseca que objetos, animais, plantas e seres humanos 

têm e que nos fazem agir de determinada forma ao interagirmos com eles. Conforme Gibson 

(1979), affordances têm fundamento em nossas propriedades perceptivas acerca de objetos ou 

instrumentos. Estas propriedades são registradas diretamente pelo sistema perceptual sem a 

mediação de conhecimentos semânticos. Gibson  (1979, p 129) afima que a affordance deriva 

de um objeto e não é nem objetiva nem subjetiva: ela é igualmente um fato do ambiente e um 

fato da corporalidade.  

Nesse sentido, a depender da estrutura física dos nossos corpos e da ação deles no 

ambiente,  ou da interação com objetos, agimos e simulamos movimentos específicos 

naturalmente, de acordo com as características das coisas. Assim, nossa percepção é filtrada e 

influenciada pela ação realizada em determinadas situações, o que pressupõe interatividade. 

Conforme Borghi (2005), um objeto bloqueando nosso caminho nos conduz à ação 

de parar e avaliar o obstáculo. Se esse objeto for alto em relação ao nosso corpo, tendemos a 

desviar o caminho, que nos conduz a ele, ou tentamos transpô-lo, caso nossa constituição 

física permita. 

As possibilidades comportamentais oferecidas pelos objetos são especificadas pela 

informação perceptual que o observador extrai do objeto. Segundo Borghi (2005), crianças de 

quatro meses, por exemplo, adquirem informações sobre as affordances de um objeto, 

observando os outros, inicialmente, em vez da experiência direta (MARSCHALL e 

JOHNSON, 2003, apud BORGHI, 2005). Além disso, o efeito que certos objetos sugerem ao 

nos aproximar deles pode influnciar nos nossos objetivos e as nossas ações em relação ao 

objeto. Klatzky et al (1989) demonstraram que, para a maioria dos objetos, há uma postura 

apropriada da mão que pode ser acionada por sua estrutura: uma faca provoca uma resposta 

relacionada a uma determinada empunhadora ou a ação de apertar, mas a função desse objeto 

pode variar, tanto pode servir como uma arma, quanto para cortar alimentos.  

Sendo assim, a postura da mão também pode variar. Isto sugere que, a fim de 

interagir adequadamente com certos tipos de instrumentos, temos que combinar as 

affordances, que provocam, diretamente, o conhecimento do objeto e a sua função, e isso nos 

conduz ao refinamento da simulação mental durante a leitura de textos em que envolvem a 

manipulação de objetos e, até mesmo, das ações das personagens em determinados eventos. 

Nas fábulas, por exemplo, podemos identificar determinadas ações das personagens e 
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entendermos algo como sendo absurdo, fantasioso, fantástico ou cômico, a partir das 

affordances que nos permitem relacionar as características das personagens descritas às ações 

realizadas.  

A fábula O estômago,  de La Fontaine ([2008?]), por exemplo, nos conduz a 

imaginar os orgãos do corpo humano como trabalhadores. Cada personagem descrito, nesssa 

fábula, aponta para uma característica ou função que os definem, mas parecem ser as 

affordances  que nos conduzem a identificar e refinar as fronteiras entre o factual e o 

contrafactual. A expressão “trabalhar feito bestas de carga”, nessa fábula, pode ativar, em 

certa medida, a forma de uma carga específica (peso, volume, forma), em um animal com 

características específicas. A história de O lobo disfarçado de pastor (LA FONTAINE, 

[2008?], v. 2, p. 44)  também sugere affordances acerca das especificidades desse animal, as 

caracteristicas humanas de um pastor de ovelhas e a simulação que realizamos para ajustar 

roupas, cajado, chapéu etc., a partir das especificidades de um lobo.  

A noção de afordances nesta tese é importante porque sugere que a emergência do 

significado em fábulas está, também, ligada aos aspectos físicos das pesrsonagens  e às 

características dos instrumentos utilizados como recursos para o desvelamento do discurso. 

Em a fábula A rã que queria ser do tamanho do touro, de La Fontaine ([2008?] v. 1), por 

exemplo, o aspecto físico da rã e o aspecto físico do touro são tomados como escala ou 

gradação para se referir à inveja, à arrogância ou à ambição. Nessa história, a rã, desejosa de 

ser igual ao touro, pôe-se a inchar até explodir e o discurso emergente é que “o mundo está 

repleto de pessoas que não se aceitam como são. Sempre querem parecer maiores, mesmo as 

mais medíocres”. (LA FONTAINE, [2008?], v. 1, p. 9).  

A fábula A raposa e a cegonha , também de La Fontaine ([2008?], v. 1, p. 39), toma 

os aspectos físicos da cegonha e da raposa para discutir “astúcia”. Nessa fábula, a raposa 

convida a cegonha para jantar, mas serve a ela uma “farta papa em um prato grande”. Como 

consequência, o enorme bico da garça a impossibilita de comer o alimento. Em retribuição, a 

garça convida a raposa também para jantar, mas serve a refeição em um vaso de gargalo 

estreito e alto que somente o bico da cegonha consegue alcaçar.     

Os exemplos acima demonstram a importância das affordances para a construção dos 

discursos nas fábulas. Nos capítulos seguintes, discutiremos como a categorização, esquemas 

e frames participam do processo de construção de sentido em narrativas. 
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3. CATEGORIZAÇÃO 

 

Dentre as teorias discutidas na LC, a categorização é uma das basilares para o 

entendimento dos processos de construção de sentido. A categorização é definida na LC como 

um processo mental que agrupa entidades semelhantes como objetos, pessoas e lugares, por 

exemplo, em classes específicas (FERRARI, 2011, p. 31). Esse processo possibilita, de certo 

modo, uma economia cognitiva ao cérebro, pois parece organizar as informações e as 

compatibilizarem de modo a facilitar as lembranças, as percepções e as interações sociais. 

Os estudos clássicos da linguagem sempre procuraram respostas para descrição do 

mundo ao nosso redor. Há tempos que os estudos filosóficos e linguísticos, por exemplo, se 

debruçam sobre a forma como categorizamos as coisas. Nesse sentido, três teóricos são caros 

a reflexões sobre a linguagem: Aristóteles, Wittgenstein e Eleonor Rosch.  

 Aristóteles (séc. IV a.C.) defendia a existência de uma essência em tudo que 

conhecemos e que tal essência seria anterior a linguagem, ou seja, que categorizamos o 

mundo de maneira objetiva, de acordo com a essência que há nas coisas e nos objetos que 

manuseamos ou percebemos ao nosso redor. A categoria CÃO, por exemplo, apresentaria, 

como traços essenciais e individuais, ser irracional; ser quadrúpede, ter dentes 

característicos. Enfim, há nele, traços gerais que o distingue de outros animais como 

papagaio, por exemplo. 

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

da noção de “semelhança de família” (WITTGENSTEIN, 1953, p. 32). O filósofo postulou 

que os traços de similaridades são construídos pelo uso que fazemos das coisas e exemplifica 

sua tese a partir da palavra “jogo”, questionando qual a essência que essa classe de palavra 

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

vez que haveria inúmeras possibilidades para distinguir os diferentes tipos de jogos como, por 

exemplo, peteca, amarelinha, xadrez, dominó, jogo de talher, jogo de louça etc. Assim, a 

categorização não deveria ser tratada como um conjunto de traços do tipo pertence ou não-

pertence, como acreditavam Aristóteles e os adeptos da visão clássica sobre o tema. Havia de 

se pensar protótipos como elementos dispostos em um continuum categorial. 

A partir dessa crítica à teoria clássica da categorização, Rosch et al (1976, 1978), na 

década de 1970, apontaram para a noção de prototipicidade no processo de categorização. A 

Teoria dos Protótipos postula que as categorias não são estruturas homogêneas. De acordo 

com evidências experimentais (LABOV, 1973, ROSCH, 1973; ROSCH e MERVIS, 1975, 
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KEMPTON, 1981; TAYLOR, 1992), as categorias exibiriam melhor uma estrutura 

prototípica, ou seja, haveria de ter bons e maus exemplos para definir conceitos categoriais. 

Os membros mais representativos, ou seja, aqueles que os falantes primeiramente evocariam, 

ao escutar ou ver o nome de uma categoria, seriam os protótipos e, em torno destes, é que os 

demais elementos se organizariam. MOSCA, por exemplo, poderia ser categorizada, a depender 

da cultura, como o membro mais prototípico da categoria dos INSETOS.  

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

dos protótipos substituiu a noção de traços necessários e suficientes, ou componencial, pela de 

atributo. Enquanto os traços Eram caracterizados como sendo binários e, consequentemente, 

por apresentarem os mesmos status analíticos, os atributos tinham como base o efeito. Sendo 

assim, a existência de membros mais representativos implicaria na existência de atributos 

mais prototípicos que outros. 

Rosch et al (1978) propuseram, então, que os protótipos atuariam como ponto de 

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

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

estudos das cores básicas12 (BERLIN e KAY, 1969, p. 7). Esses estudos evidenciaram que 

percebemos cognitivamente as cores mais prototípicas ao definirmos, por exemplo, o verde, o 

AMARELO ou AZUL e suas variantes: VERDE-CLARO, AZUL-ANIL, AMARELO-OURO etc. Tais 

propostas possibilitaram chegar às seguintes conclusões, conforme assinala Duque (2003, p. 

63): 

 

a) os membros prototípicos são categorizados mais rapidamente que os 

membros não-prototípicos;  

b) os membros prototípicos são os que as crianças aprendem primeiro; 

c) os membros prototípicos são os primeiros mencionados, quando solicitamos 

aos falantes que listem todos os membros de uma categoria; 

d) os protótipos servem de ponto de referência cognitivo. Por exemplo, “uma 

elipse é quase um círculo”, em que “círculo” é tomado como referência; 

e) geralmente, quando o que se pede é a enumeração dos primeiros membros de 

uma categoria, os protótipos aparecem mencionados em primeiro lugar.  

 

 

Rosch et al (1978) estabeleceram, ainda, a existência de uma dimensão vertical, ou 

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

um nível superordenado e outro subordenado. Para a autora e seus colaboradores, a 

categorização é estruturada por atributos comuns. Segundo esse princípio, a categorização 

                                            
12 Basic colors terms (Tradução nossa). 



43 

 

possui níveis de abstração comuns e classificatórios.  Para testar esta hipótese, os 

pesquisadores propuseram um estudo empírico e sistemático para verificação da “co-

ocorrência de atributos nas taxonomias mais comuns de objetos biológicos e artificiais”13 em 

sua própria cultura. Para isso, eles estabeleceram uma hierarquia que determinava um nível 

privilegiado dentro da categoria que seria o nível básico. Associado a esse nível, haviam 

níveis intermediários, como demonstra o exemplo no quadro 1: 

  

Quadro 1: dimensão vertical da categorização de objetos de Eleonor Rosch 

  

NÍVEL 

SUPERORDENADO 
NÍVEL BÁSICO NÍVEL SUBORDENADO 

ARMA 14 

ARMA DE FOGO 

REVÓLVER 

FUZIL 

ESPINGARDA 

ARMA BRANCA 

FACA 

CANIVETE 

ESTILETE 

FRUTA 

BANANA 

BANANA PRATA 

BANANA MAÇÃ 

BANANA NANICA 

MAÇA 

MAÇÃ VERDE 

MAÇÃ ARGENTINA 

MAÇÃ FUJI 

MÓVEL 

CADEIRA 

SOFÁ 

TAMBORETE 

POLTRONA 

MESA 

MESA DE COZINHA 

MESA DE SALA 

MESA REDONDA 

Fonte: adaptado de Eleonor Rosch (1978, p. 7). 

 

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

atributos comuns como especificado acima, ou seja, os elementos ARMA, FRUTA e MÓVEL, no 

nível superordenado, oferecem menos informações que os elementos do nível básico, 

enquanto os elementos do nível subordenado oferecem um aumento de informações maiores e 

complementares, por isso mesmo envolvem um esforço mental maior de classificação e estão 

sujeitos a uma maior abstração, diríamos até que estão sujeitos a processos de metaforizações 

como, por exemplo, a categoria MESA REDONDA, que pode ser tanto um objeto, quanto um 

evento; FACA e ESTILETE, definidos, quanto ao seu uso, como arma ou instrumento para cortes 

                                            
13 [...] co-occurrence of attributes in the most common taxonomies of biological and man-made objects in our 

own culture (ROSCH, 1978, p. 7) (Tradução nossa). 
14 Nesta tese, utilizaremos as seguintes notações: 

entre aspas duplas: para representar expressões linguísticas; entre aspas simples: para nos referirmos as formas 

linguísticas; versalete: quando nos referirmos a conceitos; e fonte itálica: quando nos referirmos às propriedades, 

ou componentes de um conceito. 
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diversos.  

Nessa versão padrão, formulada por Rosch (1978), o protótipo é considerado o 

exemplar mais adequado, o representante central em uma categoria. Contudo, essa perspectiva 

apresenta limitações, haja vista que nem todos os conceitos têm características de protótipos, 

tais quais os casos relacionados a elementos abstratos como regras e crenças, como, por 

exemplo, os conceitos de HERÓI, AMOR e ÓDIO. Partindo dos problemas apresentados pela 

“versão padrão dos protótipos”, os formuladores dessa teoria ampliaram essa visão para além 

do modelo central, criando uma “versão ampliada”.  

Segundo esta versão, a ideia de protótipo seria substituída pela de efeitos 

prototípicos. O modelo padrão passa a ser, então, somente uma alternativa. Assim, a noção de 

protótipo como causa é substituída pela noção de efeito. 

A versão revisada do protótipo vincula o conceito de SEMELHANÇA DE FAMÍLIA à 

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

como nos mostra o esquema sugerido, na figura 2, por Kleiber (1995, p. 160):  

 

Figura 2: esquema do tipo semelhança de família segundo Kleiber 

 

 
                                        a                 b                c                d                 e 

 

Fonte: adaptado de Kleiber (1995, apud DUQUE e COSTA, 2012, p. 39) 

 

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

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

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

ampliada do protótipo da seguinte forma: 

 

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

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

que a cria, daí a denominação de efeitos prototípicos; 

c) sua extensão, no campo da polissemia, através da noção de semelhança de 

família, favorece o surgimento de uma flexibilidade que lhe priva do 

elemento definidor essencial da versão padrão, o protótipo; 

d) Ainda que apenas seja considerado como efeito, já não é, obrigatoriamente, 

o exemplar reconhecido como o mais idôneo pelos indivíduos.  
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A versão ampliada trouxe ganhos substanciais para a teoria, contudo, segundo Duque 

(2003), não se trata de uma teoria de categorização, mas de uma teoria da semântica do léxico 

que estabelece as relações existentes entre as diferentes categorias. Por isso mesmo a teoria é 

questionada devido às divergências advindas do seu caráter polissêmico. 

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

categorias podem apresentar vários membros que estão ligados por meio das propriedades dos 

membros que as compõem, ou seja, elas se ligam umas às outras pelas características diretas 

ou indiretas de seus membros prototípicos. Peguemos como exemplo a categoria AVE: de 

acordo com Lakoff (1987), aquele membro da categoria que apresentasse o maior número de 

características seria o protótipo, como, por exemplo, a andorinha, que possui, bico, asas, põem 

ovos, tem penas e pode voar. Ao redor deste protótipo, estariam membros como a galinha, por 

exemplo, que tem bico, asas, põem ovos, tem pena, mas não voa, e o pinguim, que tem bico e 

põe ovos. Como podemos perceber, quanto menor o número de características, mais distante 

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

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

Por outro lado, tem-se o MORCEGO, que possui asas e pode voar, mas não tem bico, nem 

penas e não põem ovos, além disso, está ligado à categoria dos MAMÍFEROS. Os atributos de 

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

categoria à outra. Assim, podemos verificar que as categorias AVE e MAMÍFERO se ligam por 

alguns traços, ou características comuns, mas não de modo “necessário e suficiente”. A 

relação ocorre por meio de projeções focais entre entidades e atributos, conforme apontam 

Duque e Costa (2012, p. 35): 

 

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

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

membros mais distantes do centro serão casos limites que podem, inclusive, 

fazer parte de outras categorias. 

 

Estudos mais recentes apontam para a existência de protótipos distintos que 

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

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

definido por eles como: 
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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 (DUQUE e 

COSTA, 2012). 

 

Conforme Lakoff e Johnson (1999), a razão humana se origina da relação entre a 

natureza biológica de nossos cérebros e as experiências sensório-perceptuais e motoras de 

nossos corpos no mundo. Essas experiências parecem ser organizadas por meio de 

esquematizações, projeções metafóricas, frames, modelos cognitivos e semântica da 

simulação. Tais perspectivas servirão de subsídios para as análises sobre o processo de 

concepção da narrativa e dos discursos e serão discutidos ao logo do trabalho. Na seção 

seguinte, discutiremos o papel da corporalidade no processo de construção de sentido, a partir 

de conceitos como esquematizações mentais (resultante de experiências sensório-perceptuais) 

e projeções metafóricas (mapeamento de categorias de objetos ou entidades entre domínios 

diferentes).  
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4  ESQUEMATIZAÇÕES E PROJEÇÕES METAFÓRICAS  

 

A coisa mais importante de todas é que o corpo é o 

apoio para a mente. Não seria possível haver uma 

estrutura mental se não houvesse uma estrutura 

corporal (ANTÔNIO DAMÁSIO). 

 

Os termos “esquema” e “projeção” possuem variadas conotações, a depender de seus 

empregos. “Esquema” pode ser referência tanto para representações quanto para estratégias, 

esboços, resumos e planos. Projeções podem indicar arremessos, lançamentos ou idealizações. 

De um modo geral, o termo esquema, utilizado nesta tese, é sinônimo de representação de 

imagens mentais que estruturam nossa compreensão e experiência de mundo, enquanto 

projeções são tomadas como idealizações, indexadas pela combinação de elementos 

linguísticos que instanciam experiências corporais, socioculturais, perceptivas e sensoriais 

(JOHNSON, 1987; LAKOFF e JOHNSON, 2002). É nesse sentido que podemos falar de 

esquema imagético e projeções metafóricas. Vale salientar que esquema e imagem, segundo 

Lakoff e Turner (1989), devem ser compreeendidos como padrões que emergem de domínios 

e representações de experiências corpóreas. 

A noções de Esquema Imagético (esquema-I)15 e Metáfora Conceptual foram 

introduzidas na Linguística Cognitiva por George Lakoff em colaboração com o filósofo 

Mark Johnson. Em Metáforas da Vida Cotidiana (2002), os autores sugerem que o nosso 

pensamento é de base experiencialista e a metáfora é uma condição cognitiva humana que nos 

auxilia na construção dos significados. Assim, construímos conceitos, concebidos em nossas 

experiências, e os comparamos a outros numa constante configuração e reconfiguração da 

nossa compreensão do mundo. Neste capítulo, discutiremos como a esquematização participa 

do processo de construção de sentido e como as metáforas atuam como abstrações desse 

processo.  

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

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

perceptuais, ações corporificadas e manipulação de objetos (JOHNSON, 1987, LAKOFF, 

1987, LAKOFF e JOHNSON, 1999; TALMY, 1988). Segundo Gibbs (2005, p. 69) 

experiências como puxar, ser puxado, manusear objetos e mover-se no meio ambiente criam 

experiências gestálticas formadoras de esquemas-I ou  (E-I). 

                                            
15 Nesta tese utilizaremos o termo Esquema Imagético ou esquemas-I, em tradução livre para o termo Image 

schema, utilizado por Lakoff e Johnson (1999). 
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Lakoff e Johnson (1999) definem esquemas-I como padrões abstratos de imagens 

que se formam em nossa mente, a partir da configuração física de nossos corpos, associados 

ao ambiente que nos cerca. As experiências corporais que organizam a nossa memória em 

termo de esquemas-I (JOHNSON, 1987; LAKOFF, 1987, 1990; LAKOFF e JOHNSON, 

1999) permitem descrever o mundo à nossa volta e criar padrões que nos levam a perceber 

referentes como: esquerda e direita, frente e trás, em cima e embaixo (DIREÇÃO e POSIÇÃO 

ESPACIAL); próximo e longe (DISTÂNCIA); e dentro e fora (CONTÊINER) 

Além disso, os esquemas-I parecem organizar o modo como focalizamos as coisas, 

definem o que são componentes centrais e periféricos e como reagimos ao nos defrontarmos 

com forças físicas que empurram, puxam e provocam movimentos. Forças perturbam o 

equilíbrio. Manter o equilíbrio é, portanto, resistir a essas forças.  

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

e fim, frente e trás e, em algumas culturas, pode criar a noção de tempo passado, presente e 

futuro. Essas atividades básicas, desenvolvidas ao longo de nossa vida, modelam dois 

esquema-I conhecido como ORIGEM/CAMINHO/META (O/C/M) e TRAJETOR-MARCO.   

A experiência de estar dentro e fora de algo modela outro esquema-I, conhecido 

como CONTÊINER. Esse esquema emerge da noção de que nossos corpos são recipientes 

limitados pela pele e que as coisas possuem continente, conteúdo, limites, interior, exterior e 

um portal de entrada e saída. Essa noção nos faz compreender o que significa fazer parte de 

uma família, sociedade ou instituição, por exemplo.  

A constituição física do nosso corpo e a interação dele com o mundo permite 

estabelecer limites em termos de CENTRO/PERIFERIA. Quando tomamos o nosso cérebro como 

elemento central, por exemplo, e os outros órgãos como olhos, orelhas e cabelos como 

periféricos, estamos fazendo uso desse tipo de esquema. Quando estabelecemos que o sol é o 

centro do universo e os outros planetas giram em torno dele, também estamos atribuindo uma 

relação esquemática do tipo CENTRO/PERIFERIA, o que não significa dizer que os planetas, 

enquanto periféricos, estão fora do universo, uma vez que eles são periféricos em relação 

àquilo que admitimos como CENTRO, nesse caso, o sol. As noções de continente, país, capital, 

cidade e região, partes de componentes etc., parecem advir também desse tipo de esquema ao 

percebermos, por exemplo, que Natal é a capital do Rio Grande do Norte; que Brasília é a 

capital do Brasil; que determinado BAIRRO é o centro comercial nas grandes cidades, que na 

linguagem computacional os HARDWARES são os componentes centrais do equipamento 

(placa, processador e memória) e os PERIFÉRICOS são os dispositivos externos (monitor, 

teclado, mouse etc.). Vale salientar que entender algo como sendo periférico depende da 
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referência utilizada para designar o CENTRO. 

Outra experiência considerada básica, atuante e representativa da interatividade é a 

noção de LIGAÇÃO. Esse esquema nos permite entender as diversas conexões entre entidades, 

objetos e fenômenos como, por exemplo, a ideia de que alguma coisa se conecta a outra com a 

finalidade de manter um tipo de contato, encadeamento, relação ou experiência afetiva e 

sociocultural, por exemplo. A nossa constituição física apresenta ligações e conexões e, por 

intermédio dela, podemos projetar essa noção em outras especificações: nossos dedos, por 

exemplo, estão ligados às mãos, que se ligam aos braços, que se ligam ao tórax; as folhas de 

uma árvore estão ligadas aos galhos, que se ligam ao troco; filhos se ligam aos pais, que se 

ligam às famílias que formam a sociedade, etc. 

Outro esquema importante é o que se convencionou chamar de PARTE/TODO. Esse 

esquema se configura na noção de pertencimento. Criamos a ideia de que existe um todo 

formado pela união das partes. Essa ideia resulta nas diferentes concepções que criamos para 

agregar as coisas. Poderíamos perfeitamente dizer que tal esquema nasce da noção de outros 

dois esquemas o CONTÊINER e a LIGAÇÃO. Assim, esse tipo de esquema sugere que a soma das 

“partes” de um objeto, ou entidade, forma um TODO categorial. Esse TODO, de certo modo, 

insere-se na noção de vínculo, compatibilização, combinação.  

É importante salientar que os esquemas acima, conforme Lakoff e Johnson (1987), 

emergem da corporalidade mas não são estanques, eles emergem da interação entre aquilo que 

é biológico e o que é social. Essa noção de esquema-I tornou-se importante para a Linguística 

Cognitiva porque lançou luzes sobre o que seria o significado, de onde ele vem e como ele é 

feito (JOHNSON, 2007, p. ix).  

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

como: FORÇA, EQUILÍBRIO, BLOQUEIO, REMOÇÃO, CONTRAFORÇA, COMPULSÃO, CONTATO, 

ORDEM LINEAR. Esses esquemas são os mais frequentes e emergem de construções linguísticas 

das mais diferentes formas e combinações. Nessa perspectiva, os esquemas-I adquirem um 

papel essencial na configuração/compreensão de sentenças, expressões, narrativas e eventos. 

Esquemas-I têm sido amplamente aplicados na análise semântica de formas 

linguísticas como um significado primário espacial, até mesmo para analisar partículas 

verbais e preposicionais. O trabalho de Bergen e Chang (1999), por exemplo, demonstra que o 

conteúdo semântico de preposições tem sido objeto de investigação da Linguística Cognitiva 

há décadas. O foco dessas pesquisas, por conseguinte, tem recaído sobre como os sentidos se 

formam em termos de relações espaciais e como eles são relatados.  

Para os pesquisadores, detalhes cruciais de como as sentenças ou frases são 
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interpretadas, incluindo aquelas que se referem às ações e seu detalhamento16, inclusive o 

trajetor e o marco envolvidos, são importantes porque revelam a escolha de um elemento 

preposicional. Nos exemplos (8) e (9), podemos verificar como isso ocorre:  

 

(8) O animal caminhou para a fazenda  

(9) O animal caminhou na fazenda.  

 

Em (8) e (9), as duas sentenças são iguais em quase tudo, diferenciando apenas na 

escolha dos elementos preposicionais “para” e “em”. De acordo com Bergen e Chang (2000), 

a escolha de alguns elementos lexicais como preposições parece exercer um papel 

fundamental nessa relação entre os esquemas-I. Essas escolhas podem nos conduzir ao 

acionamento de significados diferentes para as ações descritas. Nessas sentenças, estão 

envolvidos trajetores, caminhos e metas atingindas. Em (8), o trajetor percorre um caminho 

em direção a um objetivo, a PENSÃO, ou seja, um ponto num determinado espaço, enquanto 

que em (9) o foco está no CONTÊINER, onde as ações são desenvolvidas pelo trajetor.  

A integração entre esses esquemas ocorre quando verificamos que, em (8), a 

preposição “para” evoca tanto o esquema-I O/C/M quanto o esquema-I CONTÊINER, 

influenciados pelos papéis que os compõem. Nesse sentido, uma representação mental 

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

identificadas por meio de certas propriedades que regem as funções desses esquemas em 

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

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

exemplo, é instanciado por papéis como interior, exterior, conteúdo, fronteira e portal. O 

esquema-I O/C/M é instanciado pelos papéis origem, caminho, trajetor e meta.  

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

determinas construções linguísticas as preposições são tomadas como operadores que 

organizam sentenças em termos de localização espacial e temporal. Normalmente, esses 

operadores nos conduzem à ativação dos esquemas O/C/M (de, para, em etc.); CONTEINER (em, 

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

LIGAÇÃO (com, entre, por etc). Outros esquemas muito importantes no processo de construção 

de sentido são aqueles relacionados à execução de ações ou atividades: “os esquemas de 

ação”. 

                                            
16 Granularity [Tradução nossa] 
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4.1 Esquemas de ação  

  

Esquemas de ação são representações mentais dinâmicas que emergem dos nossos 

sistemas perceptuais de movimento. Esses esquemas foram chamados por Feldman (2006) de 

X-schemas, que doravante chamaremos, em tradução livre, de esquema-X, ou (E-X). 

Tal ferramenta cognitiva é responsável por nos fazer criar a noção de deslocamento 

no espaço, no momento certo para agir, e deslocar-nos a partir da nossa constituição física.  

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

mentais motivadas, principalmente, por sistemas de percepção e movimento. Em seu trabalho, 

ele descreve que as mesmas representações mentais utilizadas para executar e perceber 

movimentos (caminhar, correr, trotar, nadar, pegar etc.) também são ativados durante o 

processo de compreensão de sentenças que descrevem essas mesmas ações. O ato de 

caminhar, por exemplo, ativa uma sequência de ações que vai desde um movimento inicial até 

um movimento final, como podemos verificar na figura 3, adaptado de Feldman (2006): 

 

Figura 3: esquema-X de caminhar 

 

FONTE: Feldman (2006, p. 168) 

 

 

A figura 3 demonstra que quando lemos ou ouvimos sentenças que descrevem o ato 

de caminhar, esquemas-X são ativados. Esses esquemas estruturam uma sequência de ações 

que envolvem, principalmente, pernas e pés da seguinte forma: a partir de um ponto inicial, 

movemos a perna esquerda, em seguida apoiamos o pé esquerdo de maneira estável no chão. 

Em seguida, movemos a perna direita, apoiamos o pé direito e, assim, sucessivamente até 

atingirmos um destino desejado.  

As evidências encontradas nas pesquisas em teoria neural da linguagem 

(FELDMAN, 2006; NARAYANAN, 1997) sugerem que esquemas-X, enquanto modelos 

abstratos de eventos, estruturam a fluência e a simultaneidade das ações a partir da percepção 

que desenvolvemos acerca de nossos corpos em movimento no mundo. Esses movimentos 
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partem da atuação de AGENTES que ora podem atuar como iniciadores das ações, ora como 

PACIENTES, aqueles que sofrem os efeitos da ação17. O exemplo em (10) demonstra esse 

movimento: 

 

(10) “Um leão entrou no estábulo de um lavrador. Este, querendo captura-lo, fechou 

a porta que dava para o pátio” (ESOPO, 2006, p. 102).    

 

Em (10), o primeiro movimento da narrativa descreve o leão como um AGENTE que 

executa a ação de caminhar para o estábulo, e o lavrador é o PACIENTE (aquele que sofre o 

efeito da ação do agente). No segundo movimento, o leão torna-se PACIENTE, e o lavrador, o 

AGENTE que executa a ação de fechar a porta do pátio.    

Os esquemas de ação estruturam o tipo de movimento no espaço narrativo. Estes 

movimentos são identificados por pistas linguísticas que orientam as ações dos agentes 

envolvidos na história que, não necessariamente, seria uma atribuição exclusiva dos verbos. 

Goldberg (1995, 2006), em seu trabalho sobre Gramática de Construções (GC), afirma que os 

significados são estruturados pelo pareamento forma-significado, estabelecendo uma distinção 

entre o significado lexical e o significado construcional. Ela propõe, assim, parâmetros de 

correspondência entre verbos e construções.  

Neste sentido, as construções semânticas têm papel fundamental na ativação do 

significado. Elas estruturam os argumentos e os verbos, por sua vez, instanciam os papéis dos 

participantes.  Ferrari (2011, p. 137) exemplifica o pareamento forma/significado, proposto 

pela Gramática de Construções, a partir do verbo JOGAR. Tomemos as construções em (11), 

(12), (13) e (14):  

 

(11) o menino jogou a bola; 

(12) o atleta jogou a bola no cesto 

(13) o apresentador jogou brindes para a plateia 

(14) só gosta de cassino quem joga 

 

Segundo a Gramática de Construções, o verbo JOGAR apresenta o mesmo significado 

nas construções de (11) a (14). A diferença de sentido estaria, portanto, na semântica 

                                            
17 Nesta tese, estamos chamando de AGENTE e PACIENTE o causador e o receptor de uma ação, respectivamente. 

Isso independe de esses causadores e receptores serem factuais ou não. 
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construcional. Os verbos, nas sentenças em questão, instanciam os papéis dos agentes e as 

construções, em si, estruturam os argumentos. 

Segundo Goldberg (2006, apud FERRARI, 2011), a representação de movimento em 

(11) é tipicamente transitiva porque envolve um agente em ação em um dado espaço. Em 

(12), o movimento é causado. Em (13), o movimento é dativo e, em (14), intransitivo. Esses 

tipos de movimentos parecem estar em consonância com a Gramática Tradicional, mas o 

grande diferencial é que eles não necessariamente são guiados pela natureza verbal, mas, sim, 

pela natureza construcional das sentenças, cujas formas e significados estão em pareamento. 

Essas construções podem ser representadas, respectivamente, conforme os esquemas em (15), 

(16), (17) e (18): 

 

(15) X AGIR SOBRE Y  

(16) X CAUSAR Y A MOVER Z  

(17) X CAUSAR Y A RECEBER Z 

(18) X AGIR 

 

Para efeito das análises propostas nesta tese, aventamos que construções de 

movimentos são estruturados por esquemas mentais de ação indexados pelos papéis dos 

esquemas-X e frames (sobre este último, dedicamos o capítulo 5 para discorrer sobre o seu 

papel construcional na emergência do significado). Assim, com base na tese de Feldman 

(2006), acerca dos esquemas-X, e na proposta de Goldberg (2006), acerca da construção de 

MOVIMENTO CAUSADO, podemos entender narrativas como instanciações elaboradas por 

intermédio de construções que ativam deslocamentos de trajetores em um trajeto no espaço.  

O gatilho para o acionamento de movimentos são, portanto, as pistas linguísticas que, 

não necessariamente, são exclusividades dos verbos, uma vez que preposições também ativam 

tais movimentos como, por exemplo, em expressões do tipo: “Do Oiapoque ao Chuí, o Brasil 

é um só”. Note-se que a informação “Do Oiapoque ao Chuí” ativa a trajetória de um 

movimento que vai de um ponto a outro do país, cujas pistas linguísticas ‘Do’ e ‘ao’ parecem 

servir como gatilhos na ativação dos esquemas descritivos (esquema-X; O/C/M, CONTÊINER, 

LIGAÇÃO e PARTE/TODO). Desse modo, em consonância com a Gramática de Construções 

Corporificada (GCC), tanto os elementos linguísticos, quanto a construção, participam do 

processo de percepção de movimento nas narrativas.  

Para efeito da Análise Construcional da Narrativa, nesta tese, empregaremos, com 

base em Goldberg (1995, 2006) e Bergen e Chang (2005), a noção de que esquemas mentais 
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de ação estruturam três tipos de movimentos perceptuais básicos18: “movimentos 

provocados”, “autoprovocados” e “não provocados”. Os esquemas básicos de ação envolvem 

AGENTES, PACIENTES e OBJETIVOS no espaço da narrativa. 

Os movimentos do tipo provocado são aqueles em que um agente (A) parece aplicar 

uma força sobre outro agente paciente (P) para atingir um objetivo (O). Tais movimentos 

podem ser totais, parciais ou contínuos, conforme demonstrados em (19), (20) e (21) 

respectivamente: 

(19)   A provoca P se deslocar para O; 

Ele (A) jogou seus sonhos (P) no chão (O); 

(20)   A provoca P se deslocar para I (ponto intermediário), antes de atingir O.  

    Ele (A) jogou seus sonhos (P) pela janela (I); 

(21)   A provoca P se deslocar;  

 Um pote de barro e um de cobre (P) eram levados pelas águas do rio (A).   

(ESOPO, 2006, p.168). 

Os movimentos “autoprovocados” são movimentos em que um agente provoca ele 

mesmo se deslocar em uma determinada direção e podem ser também totais, parciais e 

contínuos, conforme (22), (23) e (24), respectivamente: 

(22) A se desloca para O;  

     Um leão (A) entrou no estábulo (O) de um lavrador (P) (ESOPO, 2006, p 102). 

(23) A se desloca para I (ponto intermediário), antes de atingir (O); 

“[...] a cigarra (A), morta de frio e de forme, foi bater à porta da casa da 

formiga (P), para lhe pedir algo para comer (O), [...] (LA FONTAINE [2008?], 

v. 1, p. 6)  

(24) A se desloca; 

[...] O galo (A) se pôs a gargalhar, ao vê-la (P) correr toda atrapalhada, porque 

não há prazer maior que enganar o enganador (LA FONTAINE [2008?], v. 2, 

p. 27).  

 

                                            
18 As noções de movimento desenvolvidas nesta tese tiveram como base as noções de movimento empregadas 

por Goldberg (1995, 2006) e Bergen e Chang (2005), mas foram ligeiramente adaptados e reconfiguradas para 

este trabalho. O foco dos esquemas de ação, portanto, são os movimentos desenvolvidos pelos AGENTES e 

PACIENTES, e pelos OBJETIVOS alcançados, ou não, por eles. 
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Os movimentos “não provocados” são deslocamentos “naturais” que independem da 

ação de terceiros ou do próprio trajetor e, normalmente, estão relacionados a coisas 

inanimadas que sofrem influência de entidades abstratas e são relativamente “espontâneas”. 

Tomemos, por exemplo este trecho da fábula o parto da montanha, de Esopo (2006): “Há 

muito tempo, uma montanha começou a fazer um barulhão. As pessoas pensaram que ela ia 

ter um filho”.  

A ação de “fazer um barulhão” sugere um movimento espontâneo, ou seja, não há 

um movimento anterior que aponte o agente provocador do barulho. A ação de “fazer um 

barulhão, instanciado pela pista linguística ‘fazer’. Por outro lado, a noção de “tempo” e o ato 

de “pensar” são estruturados por esquemas mentais de ação, ativados pelas nossas percepções. 

Nas narrativas, classificamos os deslocamentos não provocados em dois tipos: 

(25) Totais – A se desloca para B; 

“Durante o dia, o vento se desloca da terra para o mar”.  

(26) Contínuos – A se desloca (o movimento não é interrompido. Não há indicações 

de quando o movimento é concluído). 

“Há muito tempo, uma montanha ‘começou a fazer um barulhão” (ESOPO, 

2006, p 176)  

Os movimentos são direcionados e podem sugerir ações estruturadas dos tipos: 

 

(27) Horizontais (O/C/M); 

(28) Verticais (O/C/M); 

(29) Parabólicos (O/C/M); 

(30) Atração (LIGAÇÃO);   

(31) Oposição (CENTRO/PERIFERIA); 

(32) De dentro para fora (CONTÊINER - CENTRO/PERIFERIA) ou; 

(33) De fora para dentro (CONTÊINER - CENTRO/PERIFERIA). 

 

Os movimentos direcionados podem, ainda, ser reflexivos ou não, ou seja, a direção 

não precisa necessariamente estar expressa de maneira prototípica nas sentenças, mesmo que 

essas sentenças sejam formadas, ou não, por projeções metafóricas. Vejamos os exemplos em 

(34), (35) e (36):  
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(34)    O aluno levantou-se da posição onde estava e disse que não esperaria mais  

(35)    Ele havia captado a ideia lançada pelo professor. 

(36)    Ele está agora correndo atrás dos seus objetivos. 

 

Em (34), verificamos que o ato de se levantar implica em um movimento 

direcionado, reflexivo, para cima, uma vez que é o próprio aluno que provoca um 

deslocamento autopropulsionado. 

Em (35), o movimento direcionado é contínuo: o professor lança algo (a ideia) e o 

aluno percebe e a recepciona. 

Em (36), o trajetor (aluno), realiza um movimento, autoprovocado, cujo trajeto é 

contínuo e a direção é horizontal, mas em algum momento pode se tornar vertical, uma vez 

que o discurso aponta para objetivos profissionais ou desejo de conquista, e conquistas, 

culturalmente, projetam deslocamentos socioculturais, esquemáticos e taxonômicos, de baixo 

para cima a partir de um determinado espaço. Isso nos conduza ao entendimento de que 

situar-se no espaço é uma operação cognitiva importante para o ser humano e o esquema-X 

participa efetivamente desse processo. 

É importante entender que a classificação acerca do espaço e movimento aqui 

apresentados dizem respeito às movimentações dos agentes em ação no espaço da narrativa, o 

que nos permite perceber esses movimentos como esquemas de ação. Tais esquemas parecem 

funcionar como delimitadores construcionais e permitem o mapeamento das ações que se 

desenvolvem numa história, o que se coaduna com os papéis do esquema-I 

ORIGEM/CAMINHO/META. 

A combinação dos esquemas-X e esquemas-I, no espaço da narrativa, chamaremos 

de Esquemas Descritivos. Quando essa combinação for aplicada no desvelamento na 

estruturação dos discursos, chamaremos de Esquemas Discursivos. 

 

4.2 Esquemas Descritivos e Esquemas Discursivos 

 

A formatação das diversas narrativas está associada aos esquemas-I e aos esquemas-

X.  A combinação desses esquemas em uma narrativa é que estamos chamando de Esquemas 

Descritivos de natureza corporificada (EDt). Os esquemas OCM, PARTE/TODO, LIGAÇÃO, 

CONTÊINER são responsáveis por descrever as partes componentes da narrativa e as ligações 

entre as ações e os eventos no espaço narrativo. Portanto, descrevem quais esquemas 

emergem, ou se combinam para forma uma “representação mental” das situações descritas.  
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A emergência dos EDt em narrativas permite criarmos, enquanto leitores, 

“movimentos descritivos”. Esses movimentos sugerem que um conjunto de EDt estrutura e 

guia os eventos que emergem ao logo da leitura do texto. Como os EDt emergem da natureza 

sensório-perceptual de nossos corpos em ação no mundo, esses esquemas permitem 

descrevermos quais os movimentos mais salientes envolvidos no processo de construção de 

sentido. 

“Os movimentos descritivos” consistem, portanto, na atividade mental que 

mobilizam os EDt dentro do espaço da narrativa e os EDt, por sua vez, são aqui definidos 

como a relação entre os esquemas-I e esquemas-X.  Aventamos que são os movimentos 

descritivos que parecem manter a “coerência” interna entre os trajetores e as ações 

desenvolvidas na narrativa.  Na figura (3) apresentamos uma ilustração de como os esquemas 

descritivos participam, de certo modo, do desenvolvimento de uma narrativa: 

 

Figura 4: ilustração dos Movimentos Descritivos 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A figura 4 ilustra, de maneira didática, que para cada movimento descritivo há um 

conjunto de EDt que guia os diferentes momentos de uma narrativa. Nas fábulas, por 

exemplo, verificamos que esses movimentos descritivos envolvem trajetores que se 

movimentam em um cenário, deslocando-se para um determinado espaço a partir de outro 

espaço (CONTÊINER). Os Esquemas Descritivos, portanto, participam do processo de 

construção do sentido e nos apontam quais informações guiam determinados tipos de situação 

ou ação que ocorre dentro do espaço da narrativa. A figura 5 demonstra uma análise 

simplificada de como os Esquemas Descritivos participam do processo de emergência do 
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significado em uma fábula: 

 

Figura 5: esquema simplificado dos movimentos descritivos em uma fábula. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Os EDt participam do processo de construção do sentido e nos guiam, enquanto 

leitores, a fazer projeções esquemáticas a partir da relação espaço/movimento instanciada 

pelas pistas linguísticas que sugerem a atuação de agentes em um dado espaço narrativo. Esse 

espaço sugere cenários e roteiros que parecem emergir de esquemas como LIGAÇÃO, 

CONTÊINER, PARTE/TODO, CENTRO/PERIFERIA e O/C/M.    

Podemos verificar, na figura (5), a partir do título, os seguintes movimentos 

descritivos: 

 

1. LIGAÇÃO – Os agentes se ligam para formar o tema da narrativa; 

2. CONTÊINER – Os agentes se inserem em uma narrativa e a narrativa está 

inserida em um modelo de texto, a fábula; 
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3. PARTE/TODO – O cordeiro é tomado como a representação de todos os 

cordeiros; 

4. CENTRO/PERIFERIA – A força é tomada como central na relação de poder, 

enquanto os argumentos são periféricos. Eles existem, mas não tem efeito, 

segundo a moral da história.  

 

Até aqui vimos que os EDt são formados pela relação entre os esquemas-I e os 

esquemas-X em um dado espaço narrativo. O discurso que emerge, por sua vez, também pode 

ativar esquemas mentais que possibilitam o acionamento e delimitação dos espaços 

discursivos onde ocorrem. Esses espaços são definidos, portanto, como modelos mentais que 

criamos a partir do conjunto de informações sociais, culturais e políticas que, por sua vez, 

emergem de determinadas situações comunicativas (VAN DIJK, 2006a, 2006b). 

É nesse sentido que adotaremos, nesta tese, para fins didáticos, os termos CONTÊINER 

Discursivo (CntD), LIGAÇÃO Discursiva (LgD), PARTE/TODO Discursivo (P/T D) e 

ORIGEM/CAMINHO/META Discursivo (O/C/M D). Esses esquemas participam da estruturação 

dos Frames Discursivos que trataremos mais adiante.   

O esquema CntD aponta para a noção de que um discurso está inserido em um ou 

mais discursos. Dentro do discurso sobre “segurança”, por exemplo, podemos relacionar 

outros discursos como o papel da polícia, dos políticos, da escola, da família, etc.  

O esquema LgD parte da noção de que um discurso pode estar ligado a outro em um 

continuum categorial. Um discurso sobre EDUCAÇÃO pode se ligar a discursos sobre 

desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento humano; disciplina, etc. 

O esquema P/T D sugere que determinado discurso pode completar, ou fazer parte de 

um discurso maior. Discursos sobre preservação das florestas, preservação dos rios e 

consumo de alimentos orgânicos, por exemplo, podem ser parte de um discurso maior sobre 

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL. 

O esquema O/C/M D revela uma motivação, um meio e uma finalidade discursiva. 

As fábulas, por exemplo, são os exemplos mais prototípicos de como essa noção de “esquema 

discursivo” é construída. As fábulas costumam apresentar uma “motivação discursiva”, um 

“desenvolvimento narrativo” e um discurso que emerge em forma de frame discursivo de 

natureza “moral” e que pode ou não ser questionado. 

A ativação dos Esquemas Discursivos (EDc), formado pela combinação imagética de 

esquemas-I (O/C/M, PARTE/TODO e LIGAÇÃO) em um espaço discursivo, chamaremos de 

“movimentos discursivos”. Esses movimentos consistem de atividades mentais que 
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mobilizam (EDc) e serão retomados no capítulo 5, quando discutiremos sobre o papel dos 

frames no processo de construção dos discursos.  

Como podemos verificar, até aqui, os esquemas descritivos e discursivos são 

esquemas mentais que recrutamos no contexto das narrativas e dos discursos. Esquemas 

descritivos e discursivos são estruturados pelos papéis dos esquemas-I e esquemas-X durante 

o processo de construção de sentido. Esses esquemas imagéticos não são exclusividades de 

um tipo particular de narrativa, como as fábulas. Vejamos, como contraponto, a ativação dos 

EDt e EDc a partir da manchete jornalística em (37):   

 

(37) “Escola do rio em que ocorreu o massacre ficará fechada pelo menos uma 

semana”19 

 

O enunciado em (37) parece sugerir um discurso sobre VIOLÊNCIA, mas também 

sugere discursos como a FALTA DE SEGURANÇA, CRIMINALIDADE, etc. Os esquemas descritivos 

mais preponderantes parecem estar relacionados aos esquemas-I: LIGAÇÃO, CONTÊINER, 

ESCALA e O/C/M. Em (38), podemos ver de maneira resumida como esses esquemas 

contribuem para a emergência dos discursos:  

 

(38)   Esquemas descritivos/discursivos da manchete jornalística em 37: 

 

a. LIGAÇÃO – (i) a “escola” está ligada à “educação” que está ligada a um nível 

de “ensino” (fundamental); (ii) “massacre” está ligado a “crime” que está 

ligado a um “criminoso” e está ligado, ainda, a penalidades reguladas pela 

justiça; 

b. ESCALA – massacre: considerado um nível alto de ofensa a vidas humanas; 

c. ORIGEM/CAMINHO/META: relacionado à ação de alguém, que cometeu um 

crime, que resultou em morte e fechamento de uma escola; 

d. CONTÊINER – (i) O ensino se dá dentro da escola e a escola está inserida na 

educação; (ii) um massacre está inserido na categoria assassinato, que se insere 

na categoria crime. (iii) uma semana está inserido em um mês que está inserido 

em um ano. 

 

Verificamos em (37) e (38) que os esquemas Descritivos participam efetivamente da 

elaboração da narrativa e, consequentemente, da emergência discursiva, uma vez que reúne 

                                            
19 Fonte: < http://educacao.uol.com.br/ultnot/2011/04/08/ > Acesso em 20/06/2014. 

http://educacao.uol.com.br/ultnot/2011/04/08/
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elementos linguísticos que ligam os agentes aos eventos e as ações, além de refinar os 

discursos por meio da aferição de aspectos, dimensões e organização de conteúdo e 

informações socioculturais.  

Os Esquemas Descritivos ajudam a perceber as ligações entre os eventos, as partes 

componentes do texto e as sequências narrativas e discursivas. A seguir, veremos que esses 

esquemas, além de permitirem construir categorias discursivas, promovem, ainda a ativação e 

o acionamento de projeções metafóricas, recursos estes que têm papel relevantes no processo 

de construção de sentido em narrativas. 

 

4.3 Metáforas Conceptuais  

 

A Teoria da Metáfora Conceptual (TMC), proposta pela primeira vez por Lakoff e 

Johnson (1980), aponta para a noção de que metáforas são projeções entre domínios 

conceptuais. Essas projeções metafóricas delineiam a nossa vida cotidiana. A TMC   discutida 

nesta seção, torna-se importante para a nossa pesquisa porque lança luzes ao estudo das 

manifestações interativas humanas, uma vez que apresenta a metáfora como parte de um 

aparato cognitivo que ultrapassa os limites da linguagem literária e subjaz, de maneira 

singular, aos diferentes modos de interação, interpretação e categorização do nosso entorno, 

inclusive como mecanismo linguístico no processo de construção dos discursos.  

De acordo com Gibbs (1996, p. 311), esquemas-I típicos se repetem de um ponto de 

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

que esses esquemas evocam se referem a ideias de O/C/M, CONTÊINER, EQUILÍBRIO, ESCALA e 

CENTRO/PERIFERIA. Esses esquemas parecem participar da estruturação de metáforas 

conceptuais, em que um domínio-fonte (CONTÊINER A) é projetado em um domínio-alvo 

(CONTÊINER B).  

Ao analisar metáforas corporificadas coletadas de um corpus extenso, Gibbs (1996, 

p. 71) demonstrou que partes do corpo e funções corporais têm relação direta com a fala das 

pessoas. Isso pode ser verificado em expressões como “vender ou comprar à vista”, “sair do 

campo visual”, estar “dentro do campo visual” de alguém ou estabelecer um “ponto de vista”, 

“ficar com o coração nas mãos”, “enfrentar algo de peito aberto”, ter o “nariz empinado”, 

falar algo “sem pé nem cabeça”, etc.  

Esses são alguns exemplos de como as metáforas se manifestam a partir da 

corporalidade e constituem um dos mais relevantes fenômenos cognitivos. Elas emergem 

tanto da corporalidade, quanto das mais diferentes formas de expressão humana e orientam, 
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de maneira criativa, direta ou indiretamente, narrativas e discursos.  

Lakoff e Johnson (2002), ao discorrer sobre metáforas, descrevem-nas em termos de 

domínios, mapeamentos e projeções. Eles afirmam que uma metáfora nada mais é do que 

significar uma coisa por meio de outra, ou seja, conceptualizar uma categoria linguística de 

maneira tal que certo elemento de um domínio-fonte seja projetado em domínio-alvo.  

Não obstante, as Metáforas Conceptuais necessitam ser interpretadas por 

mapeamentos que, segundo Lima, et al (2008, p. 128), têm caráter inferencial. Essas 

inferências podem, assim, ser motivadas, entre outras coisas, pela projeção de um frame 

origem em um frame de destino. Tomemos como exemplo a fábula de Esopo (2006) em (39): 

 

(39)  O PARTO DA MONTANHA 

 

Há muitos e muitos anos uma montanha começou a fazer um barulhão. 

As pessoas acharam que era porque ela ia ter um filho. Veio gente de longe 

e de perto, e se formou uma grande multidão querendo ver o que ia nascer da 

montanha. Bobos e sabidos, todos tinham seus palpites. Os dias foram 

passando, as semanas foram passando e no fim os meses foram passando, e o 

barulho da montanha aumentava cada vez mais. Os palpites das pessoas 

foram ficando cada vez mais malucos. Alguns diziam que o mundo ia acabar. 

Um belo dia o barulho ficou fortíssimo, a montanha tremeu toda e depois 

rachou num rugido de arrepiar os cabelos. As pessoas nem respiravam de 

medo. De repente, do meio do pó e do barulho, apareceu ... um rato. 

Moral: Nem sempre as promessas magníficas dão resultados 

impressionantes. (ESOPO, 2006, p. 176 [Grifo nosso]) 

 

Inicialmente podemos perceber que a motivação para adentrar à narrativa é 

anunciada como “o parto de uma montanha”. Em seguida, a narrativa descreve que “uma 

montanha começou a fazer um barulhão” e as pessoas acharam que era porque “ela iria ter um 

filho”. Sabemos, no entanto, que PARIR é categorizado, normalmente, como uma característica 

atribuída aos animais e seres humanos, mais especificamente às fêmeas desses grupos. O ato 

de parir, portanto, pressupõe uma experiência que, naturalmente, vem seguida de mal-estar e 

dores na região pélvica das gestantes, e resultam em queixas, inquietações e barulhos. Na 

fábula em questão, o ato de “fazer barulho” está associado ao ato de “ter filho”.  

Nessa narrativa, percebemos também como as nossas experiências corpóreas e 

socioculturais participam do processo de construção das metáforas conceptuais, ao 

verificarmos que os DOMÍNIOS BIOLÓGICOS E SOCIAIS – gestação, aumento da pelve feminina, 

dilatação, dor, nascimento, mãe, filho, família – são projetados no DOMÍNIO DOS FENÔMENOS 

DA NATUREZA – montanha, vulcão, aquecimento, pressão, abalo sísmico, barulho, explosão 

natural, erupção.    
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O mapeamento metafórico inicial da fábula em (39) é conduzido, assim, pela 

metáfora MONTANHA FAZENDO BARULHO É MÃE GENITORA PRESTES A TER FILHO. 

Lakoff (1985) sugere três tipos de Metáforas Conceptuais: (i) as ORIENTACIONAIS; (ii) 

as ONTOLÓGICAS e (iii) as ESTRUTURAIS.  

As METÁFORAS ORIENTACIONAIS manifestam-se a partir da orientação espacial de 

nossos corpos no mundo e isso inclui noções básicas como EM CIMA/EMBAIXO; DENTRO/FORA; 

FRENTE/VERSO; ESQUERDA/DIREITA e CENTRO/PERIFERIA.  

Esse tipo de metáfora pode ser percebido, comumente, em expressões linguísticas 

que definem algo em termo de escala –   NEGATIVO É PARA BAIXO, POSITIVO É PARA CIMA; em 

termos de espaço-tempo – O FUTURO ESTÁ À FRENTE, O PASSADO ESTÁ ATRÁS; e em termos de 

localização espacial – SER É ESCOLHER (OU ESTAR) EM UMA DETERMINADA POSIÇÃO.  

As METÁFORAS ORIENTACIONAIS podem ser observadas em enunciados como:  devido 

à falta de patrocínio, os atletas estão com a moral baixa; o patrocínio esportivo deixou os 

atletas com a moral alta; ele sofre de baixa autoestima, ele tem alta autoestima; o Brasil é o 

país do futuro; o passado lhe condena; Albert Einstein foi um cientista que esteve à frente do 

seu tempo; ele é conservador, portanto é de direita; ele é liberal, portanto é de esquerda. 

Vale salientar que as METÁFORAS ORIENTACIONAIS do tipo MAU É PARA BAIXO (OU 

NEGATIVO) e BOM É PARA CIMA (OU POSITIVO), muitas vezes, dependem de posições políticas, 

socioculturais e até econômicas. Expressões como “o preço do dólar está em alta”; e “o 

processo do dólar caiu” podem sugerir METÁFORAS ORIENTACIONAIS do tipo MAU É PARA CIMA 

e BOM É PARA BAIXO, respectivamente, mas também podem sugerir METÁFORAS 

ORIENTACIONAIS do tipo MAU É PARA BAIXO e BOM É PARA CIMA a depender do “discurso 

econômico” em que estejam inseridas, ou dos beneficiários do evento. No exemplo em 

questão, a metáfora orienta o significado a partir de um dado contexto político/econômico em 

que no Brasil a alta pode ser ruim, mas para os Estados Unidos é algo bom. As metáforas, 

parecem apontar, ainda, para a relação que mantemos com as entidades, as coisas e os objetos 

e isso nos conduz a outro tipo de metáfora: a ONTOLÓGICA.  

METÁFORAS ONTOLÓGICAS revelam nossas relações com objetos e, conforme 

Lakoff (1985, p. 51), “implicam em projetar características de entidade ou substância sobre 

algo que não tem essas características de maneira inerente”.  

Para o autor, o fato de nossos corpos possuírem limites, como “dentro” e “fora”, 

permitem compreender a nós mesmos como entidades discretas e, por isso, projetamos nossos 

limites em outras entidades que não apresentam contornos bem definidos. Um exemplo desse 

tipo de metáfora seria aquele em que tomamos o nosso corpo como um recipiente em 
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enunciados como: “o carro estava fora do meu campo de visão”; “a seleção brasileira está fora 

da competição.  

A importância desse tipo de metáfora para a nossa tese reside no fato de que ela 

promove, ainda, a conceptualização de entidades, coisas e seres, em termo de 

“personificação”. Conceitos que emergem de expressões como “o sorriso do lagarto, “abraço 

de urso”, “lagrimas de crocodilo”; e frases como “nas asas do tempo a tristeza voa” (LA 

FONTAINE [2008?], v. 1, p. 42) e as diversas fábulas como a demonstrada em (39) 

evidenciam isso.  

Lakoff e Turner (1989) apontam para a existência de metáforas de natureza 

ESTRUTURAL. Essas metáforas seriam convencionais, inconscientes e automáticas.   

As METÁFORAS ESTRUTURAIS descrevem a estrutura de um evento em termo de 

outro, ou experiência em termos de outra. A metáfora DISCUSSÃO É GUERRA é um exemplo 

clássico. Ela projeta o que sabemos sobre “guerra” naquilo que conhecemos como 

“discussão”. Por intermédio desse tipo de metáfora é que parecem surgir expressões como: 

“ele destruiu os argumentos do opositor”; “ele atacou meu ponto de vista”, “a advogada 

destruiu a defesa do réu” etc. Essas metáforas são consideradas básicas pelo grau de 

convencionalidade e automação com que são evocadas (LAKOFF e TURNER, 1989, p. 80). E 

diferem das metáforas chamadas CRIATIVAS, ou LITERÁRIAS, que criam efeitos engenhosos 

para a ativação de conceitos como podemos verificar em canções como “disciplina é 

liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem”20. 

Ao longo do tempo, a TMC sofreu críticas, reformulações e ajustes, mas essas 

críticas e mudanças não afetaram as bases da teoria. As reformulações refinaram a proposta, 

acrescentando-lhes o caráter primário, complexo e neural da metáfora (GRADY, 1997a, 

1997b; LAKOFF e JOHNSON, 1999; KÖVECSES, 2002, 2005) 

Tanto os EDt quanto as PROJEÇÕES METAFÓRICAS constituem recursos importantes no 

processo de construção de sentido. Tais recursos serão também explorados no capítulo 10 

sobre a ANÁLISE CONSTRUCIONAL das fábulas. A seguir, discorreremos sobre os Frames 

conceituais e o seu papel na construção dos significados. 

                                            
20 RUSSO, R.; BONFÁ, M.; VILLA-LOBOS, D. Há tempos. Intérprete: Legião Urbana. In: Legião Urbana. As 

Quatro Estações. EMI, Brasil, 1989. 1, LP Faixa 1. 



65 

 

5 FRAMES 

Tudo que posso lhes dizer é que imagens surgem 

na minha cabeça e eu escrevo histórias sobre elas 

(C. S. LEWIS) 

 

O termo “frame” pode apresentar conotações diferentes a depender da área que o 

utiliza. No campo da Inteligência Artificial (IA), por exemplo, os pesquisadores utilizaram o 

termo como forma de representação do conhecimento de mundo, uma vez que necessitavam 

de algo que definisse o processamento de histórias.  

Minsky (1975) descreve frames como estruturas de dados representativos de uma 

situação estereotipada que fornece um conjunto de informações sobre uma dada situação, 

compreendida como uma organização de slots, preenchidos durante o processo de 

compreensão da linguagem.  

Na Psicologia, a expressão costuma ser empregado para se referir às estruturas 

mentais que envolvem o processamento discursivo e foi empregado em estudos sobre a 

memória humana (VAN DIJK, 2004).  

Na Linguística, o termo foi empregado por Fillmore (1977). Para o autor, frames, de 

um modo geral, são representações mentais abstratas de objetos, ações e eventos construídos 

cognitivamente por intermédio de nossas experiências socioculturais. Constituem, assim, um 

conjunto de elementos e estruturas nas quais estão inseridas propriedades e papéis sociais 

específicos. O termo “moldura comunicativa” também pode ser aplicada às noções de frame 

proposta por Fillmore (1982) quando se refere a esquemas de conhecimento ou padrões 

prototípicos de situações criadas por experiências socioculturais. 

Nesta tese, utilizaremos a noção de frame proposta por Fillmore (1977, 1982, 1985) 

por pensarmos que esta seja a noção mais condizente com a proposta de trabalho 

desenvolvida acerca do papel dos frames como ferramenta analítica de processos de 

construção de sentido. Contudo, discutiremos outras perspectivas possíveis que ampliam a 

proposta do autor. A noção de frame, aqui defendida, portanto, apresenta uma conotação 

pragmática, uma vez que diz respeito ao conhecimento de mundo e à experiência do falante 

numa determinada cultura. 

Para Fillmore (1977), toda palavra resulta em frames conceptuais. Até mesmo ações 

como pegar um objeto resultam em um frame ativado no nível neuronal (GALLESE e 

LAKOFF, 2005). Nesse sentido, quando vemos um objeto e temos a intenção de pegá-lo, um 

frame conceptual de ação é ativado. Esta ação aciona um frame do tipo PEGAR e seus 

respectivos papéis. Estes papéis são: o objeto (seu formato, tamanho, aderência etc.), a parte 
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do corpo envolvido na ação de pegar (braço, mão, dedos); o tipo de movimento, a direção, a 

força imprimida sobre o objeto (agarrar e puxar). Tomemos como exemplo a sentença: “pegar 

a sineta”. Um cenário possível para a ideia de pegar o referido objeto seria: 

 

1. O braço e a mão fazem um movimento em direção ao objeto; 

2. Os dedos tocam o objeto; 

3. Os dedos polegar e indicador pressionam e agarram o objeto; 

4. O objeto é removido do local onde se encontra. 

 

 

Os frames são importantes porque definem também o tipo de inferência e a 

simulação adequada ao evento (cf. capítulo 2 desta tese). Eles nos permitem, ainda, 

estabelecer um modelo adequado de comportamento ou compreensão de uma situação 

descrita, como podemos verificar em (40):  

 

(40) “[...] a ideia do oratório trouxe ‑me a da missa, lembrou ‑me que podia ser 

tarde e quis dizê ‑lo. Penso que cheguei a abrir a boca, mas logo a fechei 

para ouvir o que ela contava, com doçura, com graça, com tal moleza que 

trazia preguiça à minha alma” (MACHADO DE ASSIS, 2007. p. 16 [Grifo 

nosso]). 

 

A narrativa em (40) tratam de um recorte de o conto A missa do galo, de Machado de 

Assis. A descrição narrativa aponta para um “evento cultural” relacionado a uma série de 

frames, todos eles interconectados. O frame ORATÓRIO, por exemplo, está ligado ao frame 

MISSA, que, por sua vez, poderíamos ligar a um frame mais genérico como RELIGIÃO. Este, 

por sua vez, sugere uma série de situações e eventos em um espaço como IGREJA ou TEMPLO, 

destinados à reunião de fiéis para a prática da oração, ou reflexão espiritual. 

Os frames, de Filmore (1985) parecem estabelecer, de certo modo, a coerência 

durante o processo de construção de sentido em narrativas. Essa afirmativa pode ser 

evidenciada quando partimos da hipótese de que criamos coerência, durante a leitura de 

textos, não pela associação de palavras, mas pelos papéis dos frames acionados a partir das 

pistas linguísticas apresentadas. 

É a noção de frame que parece nos conduzir a criar inferências e expectativas sobre 

os eventos descritos e/ou situações comunicativas como, por exemplo, o ato de “pedir licença 

ou permissão” para entrar em um determinado recinto, “fazer silêncio” durante uma reunião, 

compartilhar mensagens em redes sociais, escrever uma saudação durante a comunicação por 

e-mail, ou carta e atender ao telefone. São os frames que direcionam um bate-papo entre 
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amigos e uma reunião de negócios e/ou de condomínio.   

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

dimensões básicas21:  

 

1) CENÁRIO – tipo de frame que permite conhecermos a configuração de, 

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

papéis desenvolvidos pelos professores e alunos, o tempo decorrido da 

explanação ou atividades desenvolvidas no ambiente etc.  

2) ROTEIRO – tipo de constructo que obedece a um estado inicial, uma 

sequência de eventos e um estado final.  

3) CATEGORIA – tipo de constructo formado por um conjunto de 

elementos e características. A categoria igreja, por exemplo, é 

categorizada como um local onde se reúnem fieis em torno de 

determinada crença, realizando rituais específicos.  

4) TAXONOMIA – tipo de constructo responsável pela organização das 

categorias de maneira hierarquizada.  

 

 

As dimensões CENÁRIOS, ROTEIROS, CATEGORIAS e TAXONOMIAS fornecem 

orientações de como os esquemas-I e os esquemas-X estruturam narrativas. O CENÁRIO, por 

exemplo, parece ser estruturado pela organização de esquemas como PARTE/TODO, CONTÊINER 

E LIGAÇÃO. Tomemos, por exemplo, um frame como CASA DE PRAIA. A dimensão CENÁRIO 

desse frame é estruturada pelos esquemas CONTÊINER (a casa está localizada na praia) e 

PARTE/TODO (a casa é o todo e os cômodos são as partes componentes da casa). O esquema-I 

CONTÊINER também parece estruturar a nossa noção dos limites representativos de cada 

ambiente de uma sala, por exemplo, e o esquema-I LIGAÇÃO permite a correspondência entre 

a função da CASA DE PRAIA e uso que se faz dela (moradia, lugar para veraneio, diversão, 

relaxamento, férias etc.). Tomemos, por exemplo, o texto Circuito Fechado, em (41): 

                                            
21 Duque (2015a) aponta para a existências de frames mais básicos (esquemas-I) e outros mais complexos 

(sociais, culturais e interacionais). Esses tipos de frames serão discutidos ainda nesta seção e nas seguintes.  
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(41)   

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

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

água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, 

abotoaduras, calça, meias, sapatos, telefone, agenda, copo com lápis, caneta, 

blocos de notas, espátula, pastas, caixa de entrada, de saída, vaso com 

plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo. Bandeja, xícara pequena. Cigarro e 

fósforo. Papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, 

memorandos, bilhetes, telefone, papéis. Relógio. Mesa, cavalete, cinzeiros, 

cadeiras, esboços de anúncios, fotos, cigarro, fósforo, bloco de papel, caneta, 

projetos de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro-negro, giz, 

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

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

Escova de dentes, pasta, água. Mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, 

copo de papel, cigarro, fósforo, telefone interno, gravata, paletó. Carteira, 

níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarros, caixa 

de fósforos. Jornal. Mesa, cadeiras, xícara e pires, prato, bule, talheres, 

guardanapos. Quadros. Pasta, carro. Cigarro, fósforo. Mesa e poltrona, 

cadeira, cinzeiro, papéis, externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, 

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

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

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

copo, revista. Quadros. Mesa, cadeiras, pratos, talheres, copos, guardanapos. 

Xícaras, cigarro e fósforo. Poltrona, livro. Cigarro e fósforo. Televisor, 

poltrona. Cigarro e fósforo. Abotoaduras, camisa, sapatos, meias, calça, 

cueca, pijama, espuma, água. Chinelos. Coberta, cama, travesseiro.  

(RAMOS, 2007, p. 70-71) 

 

Em (41), verificamos que as pistas linguísticas ativam determinadas categorias 

conceptuais. Essas categorias são organizadas em uma determinada ordem, ou sequência e 

acionam frames que estruturam CENÁRIOS, EVENTOS e uma sequência de acontecimentos.  

A organização do texto em um continuum categorial, portanto, permite entendermos 

que as informações descritas constituem um conjunto de slots que se ligam na constituição de 

um frame relacionado, possivelmente, ao cotidiano de um publicitário, empresário ou 

funcionário público. As pistas reunidas em blocos de eventos sugerem, portanto, que os 

frames conceptuais estruturam as atividades realizadas por um suposto personagem, a partir 

dos papéis desses frames, instanciados pelas pistas linguísticas da seguinte forma:  

 

1) HIGIENE MATINAL: “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.”; 

2) ARRUMAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA SAIR PARA O TRABALHO: “Cueca, camisa, 

abotoaduras, calça, meias, sapatos, telefone, agenda, copo com lápis, caneta, 
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blocos de notas, espátula, pastas, caixa de entrada, de saída, vaso com plantas, 

quadros, papéis, cigarro, fósforo. Bandeja, xícara pequena. Cigarro e fósforo.”; 

3) ATIVIDADES REALIZADAS NO LOCAL DE TRABALHO (primeiro expediente): 

“Papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, 

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

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

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

4) PARADA PARA O ALMOÇO – “Mictório, pia, água. Táxi. Mesa, toalha, cadeiras, 

copos, pratos, TALHERES, garrafa, guardanapo, xícara. Maço de cigarros, caixa 

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

revista, copo de papel, cigarro, fósforo, telefone interno, gravata, paletó. 

Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarros, 

caixa de fósforos. Jornal. Mesa, cadeiras, xícara e pires, prato, bule, talheres, 

guardanapos. Quadros.”; 

5)  RETORNO AO TRABALHO (segundo expediente): “Pasta, carro. Cigarro, fósforo. 

Mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, externo, papéis, prova de anúncio, 

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

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

caneta.”; 

6) TÉRMINO DO EXPEDIENTE, JANTAR, RETORNO PARA CASA E PREPARAÇÃO PARA 

DORMIR: “Carro. Maço de cigarros, caixa de fósforos. Paletó, gravata. Poltrona, 

copo, revista. Quadros. Mesa, cadeiras, pratos, talheres, copos, guardanapos. 

Xícaras, cigarro e fósforo. Poltrona, livro. Cigarro e fósforo. Televisor, 

poltrona. Cigarro e fósforo. Abotoaduras, camisa, sapatos, meias, calça, cueca, 

pijama, espuma, água. Chinelos. Coberta, cama, travesseiro.”. 

  

No exemplo em (41), as pistas linguísticas da primeira parte do texto (vaso, 

descarga, pia etc.) sugerem que o CENÁRIO inclua um BANHEIRO. O ROTEIRO executado pela 

personagem favorece a compreensão das atividades realizadas referentes aos frames que vão 

desde a HIGIENE PESSOAL MATINAL ao FIM DO EXPEDIENTE DE TRABALHO de um funcionário. 

As pistas linguísticas ‘pratos’, ‘talheres’, ‘copos’, ‘guardanapos’ e ‘xícaras’, no texto, 

acionam a categoria MESA, que parece compor a categoria SALA DE JANTAR. Podemos inferir, 

ainda, sobre a preferência da personagem por fumar, a partir da recorrência constante de 

pistas linguísticas como: ‘cigarro e fósforos’, uma vez que esses objetos são inerentes àqueles 
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que tem por hábito usar esses produtos. 

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

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

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

prévios adquiridos envolvem desde o reconhecimento de objetos, por meio de seus atributos, 

identificação de cenários, até a simulação de procedimentos como portar-se em um 

restaurante, resolver uma pendência no trabalho etc.  

Duque e Costa (2012) entende frames como blocos cognitivos de armazenamento de 

memórias, cujas funções básicas são: (i) reconhecer que uma dada situação pertence a certa 

categoria; (ii) interpretar a situação e/ou prever o que surgirá em termos da categoria reconhecida; e 

(iii) capturar as propriedades de conhecimentos altamente compartilhados sobre pessoas, eventos e 

ações como, por exemplo, a função do “garçom” em um “restaurante”. 

Cada vez que ativamos esquemas e frames, ativamos informações obtidas 

anteriormente por meio de experiências corpóreas e socioculturais. Nesta perspectiva, a 

ativação e o acionamento desses padrões cognitivos garantem a interação comunicativa entre 

os participantes em diálogos, debates ou compreensões de textos.  

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

assumem valores padronizados, mas que podem ser ressignificados pelo repreenchimento de 

seus slots. Dessa forma, frames e esquemas estão associados ao processo de configuração do 

sentido. Conforme apontam os autores (idem, p. 84):  

 

O esquema CONTÊINER, por exemplo, é associado à compreensão de que 

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

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

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

 

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

compreender e criar coerência para o mundo à nossa volta. Parece-nos não haver dúvidas 

sobre o papel dos esquemas e dos frames como base para a configuração e organização do 

pensamento humano. 

Duque (2015, p.4) aponta para três estratégias básicas de acionamento de frames: (i) 

a seleção lexical, (ii) o arranjo gramatical; e (iii) o mapeamento metafórico. O primeiro diz 

respeito à perspectivação conceptual, o segundo à organização dos elementos linguísticos nas 

sentenças e o terceiro a projeções mentais comparativas. Tomemos em (42) e (43) duas 

versões diferentes para a MORALIDADE, relativa à fábula A ovelha o cão e o lobo, atribuída ao 

fabulista Fedro (2001): 
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(42) “Os mentirosos costumam sofrer castigos do malefício (que fazem)”.22 [Grifo 

nosso] 

 

(43)  “Os que mentem descarados /São afinal castigados”. (FEDRO, 2001, p. 59 

[grifo nosso]) 

 

A seleção lexical em (42) “Os mentirosos” e a seleção em (43) “os que mentem” se 

refere aos mesmos agentes, contudo o primeiro focaliza uma categoria de pessoa, identificada 

pela prática de mentir, e o segundo focaliza a característica geral dos mentirosos. Esses 

recursos construcionais são importantes porque, segundo Fillmore (1977), a escolha das 

palavras de uma sentença modela as CENAS e os EVENTOS ativados pelos leitores. A esse 

respeito, Duque (2015a, p. 28) demonstra que palavras como “terra” e “solo”, por exemplo, 

apesar de indicarem a mesma entidade, podem acionar frames diferentes quando ouvimos, por 

exemplo, que “um viajante ficou poucas horas em terra” e “um viajante ficou poucas horas 

em solo”. No primeiro caso, segundo o autor, pressupomos, que o viajante interrompeu uma 

“viagem marítima” e no segundo caso que o viajante interrompeu uma “viagem aérea”.  

Os frames têm papel decisivo na emergência do significado. Simples palavras e 

percepções auditivas, visuais, olfácticas, gustativas e tácteis podem se tornar gatilhos para o 

acionamento de EVENTOS e situações específicas.  Lakoff (2001, p. 3) já apontava em seus 

estudos que frames são acionados até mesmo em sentenças imperativas de negação. Ele 

demonstra isso quando propõe o seguinte teste:  não pense em um elefante! Segundo o autor, 

ao ouvirmos essa expressão é improvável não pensarmos no referido animal.  

Do mesmo modo, podemos perceber que a organização, ou estruturação de um 

discurso, guia-nos a focalizar os papéis dos frames. Quando uma revista ou jornal informa que 

o emprego aumentou no segundo semestre de 2014 e outra diz que o desemprego diminuiu no 

segundo semestre de 2014, elas estão trabalhando com os papéis dos frames no processo de 

construção de sentido. Na primeira notícia, por exemplo, o locutor parece querer enfatizar o 

termo EMPREGO, e no segundo focalizar o termo DESEMPREGO.  

Mesmo quando percebemos que as duas sentenças afirmam a mesma coisa, 

apresentar uma informação negativa como DESEMPREGO, logo de imediato, sugere 

questionamentos e, de certo modo, direciona o interlocutor e destaca algo considerado ruim 

antes mesmo de falar algo considerado bom, no caso, EMPREGO. 

Acerca da relação entre frame e discurso, Duque (2015a) identifica, inicialmente, 8 

                                            
22 Algumas fábulas de Fedro. 3ª edição. Trad. Sousa da Silveira. Livraria AGIR editora. Rio de Janeiro, 1948. 
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categorias de frames que parecem sustentar desde especificações semânticas iniciais, 

produzidas pelo acionamento23 de frames mais básicos que ele descreve como esquemas-I24,  

até especificações semânticas mais complexas, que ele define como frames, sociais, culturais, 

interacionais e discursivos. Compreender esses aspectos dos frames é importante, nesta tese, 

porque nos ajuda a entender que conceptualizar as coisas ao nosso redor vão além da 

representação de eventos simples e amplia a visão de Fillmore (1977) acerca dos frames 

semânticos.       

 

5.1 Frames e os aspectos sociais  

 

Frames também emergem de comportamentos sociais e orientam o nosso modo de 

vida em sociedade. Duque (2015a), atribui esse comportamento a um tipo de frame específico 

que ele denomina de Frame social. Para o autor, frames sociais podem ser de duas naturezas: 

simples, como a instituição FAMÍLIA, ou complexo, como, as instituições ESCOLA, GOVERNO e 

IGREJA. Conforme o autor, “por ser o nosso primeiro frame social, o frame FAMÍLIA serve de 

modelo para os demais frames sociais” (p. 12). Nesse sentido, é comum realizarmos o 

mapeamento metafórico entre os papéis que compõem o frame FAMÍLIA e os papéis que 

compõem outros frames sociais.  

Os frames sociais podem ser verificados nas narrativas em que os agentes assumem o 

papel de líder, como PAI, GOVERNANTE, CHEFE, PROFESSOR etc. isso porque são essas 

lideranças que transmitem a segurança familiar, política, religiosa ou profissional inerentes ao 

convívio em sociedade e podem projetar o grupo ou organização de que fazem parte. Os 

frames sociais se revelam nas fábulas, que, normalmente, apontam para erros, acertos, 

hábitos, atitudes e condutas sociais, além de sugerir a manutenção de um status quo25, porém 

com traços, qualidades e atributos relacionados à sabedoria e justiça. Na fábula em (44) 

podemos verificar como esse frame é inserido na narrativa: 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
23 Estamos chamando de acionamento a resolução contextual resolvida pelo compreendedor, após a ativação do 

processamento discursivo. 
24 O autor considera a ideia de que Esquemas-I são frames mais básicos, concebidos, inicialmente, pelas 

experiências corporificadas. 
25 Expressão latina que significa “o mesmo estado que antes”. 
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(44)   A REALEZA DO LEÃO 

 

Assumiu a realeza um leão que não era colérico, nem cruel, nem violento, 

mas doce e justo como os homens. Durante o seu reinado, ele promovia 

assembleias de todos os animais, em que todos davam e recebiam justiça 

entre si; o lobo e o cordeiro, a pantera e o cabrito, o veado e o tigre, o cão e a 

lebre. E esta última, medrosa por natureza, disse: “Desejei muito ver este dia 

em que os fracos também parecessem fortes aos violentos”. 

Moral: na cidade em que há justiça e os julgamentos são iguais para todos, 

também os fracos vivem tranquilos. (ESOPO, 2006, p. 102) 

 

Podemos verificar em (44) que as pistas REALEZA, DOCE e JUSTO; REINADO, JUSTIÇA e 

JULGAMENTO apontam para frames tipicamente sociais. Outro aspecto importante relacionado 

ao frame social é que ele está intrinsecamente ligado a outro frame, o CULTURAL.  

  

5.2 Frame e cultura 

 

Sabemos que frame é um aspecto que emerge da experiência cultural e orienta 

discursos. Mas não há garantias que experiências culturais iguais gerem comportamentos 

iguais. É possível que experiências iguais gerem comportamentos distintos, a depender das 

situações em que são ativadas. Aventamos que isso ocorre porque, apesar de os aspectos 

culturais serem instanciações para ativação de frames, há certas especificidades sociais que 

nos conduzem a inibir determinados comportamentos. Assim, tendemos a selecionar aquilo 

que é mais recorrente ou praticado dentro da cultura em que estamos inseridos por intermédio 

dos paradigmas sociais estabelecidos.  

A cultura também parece delinear o papel dos frames na orientação espacial. Tal fato 

pode ser observado em pesquisas acerca da relação ESPAÇO-DIREÇÃO.  Boroditsky (2011, p. 

64), por exemplo, descobriu que uma tribo aborígene da Austrália, conhecida como 

Pormpuraaw, não utiliza termos como ESQUERDA e DIREITA para designar posição espacial. 

Em vez disso, ela usa os pontos cardeais absolutos como norte, sul, leste, oeste. A autora nos 

revela que, em outros idiomas (o português, por exemplo), isso também ocorre, mas em 

situações diferentes. Um bom exemplo disso é que usamos, normalmente, termos como “o Sul 

dos pais”, “o povo do Norte”, a “cultura nordestina”, “a região Leste da cidade”, “a região do 

Alto Oeste do estado do Rio Grande do Norte” etc., mas não dizemos que “João está sentado a 

nordeste de José”, ou que “o garfo está a leste da colher de sopa”. Acreditamos que o que faz 

isso ocorrer é a forma como a cultura manipula os esquemas-I e os frames. Nesse sentido, é 

que pensamos serem os frames um recurso cognitivo que modela o pensamento humano, e 
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não a língua, como defendido pela Hipótese Sapir-Worf.  

De acordo com Lakoff (2008), CIRCUITOS NEURAIS desenvolvidos anteriormente 

influenciam no entendimento de novos discursos e isso pode causar estranheza entre falantes e 

compreendedores. Ou seja, algo que é dito em determinados contextos pode não ativar 

determinado CIRCUITO NEURAL em uma situação particular. Isso porque há uma forte 

influência de CIRCUITOS NEURAIS, previamente construídos e socioculturalmente 

estabelecidos, que dificultam, ou facilitam, as concepções de frames culturais no processo de 

construção de sentido. 

Apesar de povos de uma determinada cultura vivenciarem situações iguais, as ações 

e reações a determinados estímulos podem ser tratados de modos distintos. Nesse sentido é 

que podemos afirmar que os frames são apropriações culturais. Exemplo disso é quando 

verificamos as motivações para a criação de “símbolos” que representam trabalhos 

específicos, serviços, cursos, virtudes ou vilanias, sejam nos domínios coletivos ou 

individuais. 

Poderíamos perguntar aos brasileiros, por exemplo, qual animal eles usariam para 

representar a força, e talvez eles venham a citar o leão, mesmo que esse animal não seja 

característico da fauna brasileira. Mas esses interlocutores também poderiam citar o boi ou a 

onça, ou o jacaré. Tais “relações icônicas” estão em alguns cursos militares desenvolvidos no 

Brasil como, por exemplo, o Curso de Operações na Selva (COS), desenvolvido pelo Exército 

Brasileiro (EB), em que a onça é utilizada como emblema; ou o Curso de Operações no 

Pantanal (COP), que adotou o jacaré. O mesmo princípio se aplica aos cursos civis como 

Letras e Filosofia; Medicina e Farmácia. Nessas faculdades, a coruja e a serpente, 

respectivamente, figuram nos emblemas de suas especializações.  

Como vimos, até aqui, frames, em linhas gerais, são responsáveis por ativar 

informações no nosso cérebro, inclusive marcar, ou delimitar, atitudes e comportamentos 

socioculturais. Conforme Lakoff (2008, posição 175)26, nós só entendemos aquilo que os 

frames permitem. Se determinadas informações não forem acionadas é porque há um 

desacordo entre o frame ativado e a informação fornecida. Nesse caso, os fatos são 

desafiados, ignorados ou menosprezados27, o que parece nos conduzir a ativação de circuitos 

neurais que balizam o acionamento de Frames Interacionais. 

                                            
26 Versão e-book. 
27 [...] “Remember, you can only understand what the frames in your brain allow you to understand. If the facts 

don’t fit the frames in your brain, the frames in your brain stay and the facts are ignored or challenged or 

belittle”. (Tradução nossa). 
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5.3 Frame e interação social 

 

A comunicação humana pressupõe interação. A interação ocorre quando 

estabelecemos o contato com os nossos interlocutores através de um meio de comunicação 

apropriado, seja por meio da língua, de sinais, gestos ou outro meio criativo qualquer. O fato é 

que, para nos comunicarmos, é importante reconhecermos os agentes envolvidos, a cena, o 

cenário e o roteiro que guia a interação. Fillmore (1976, apud DUQUE, 2015a) aponta para a 

existência de um frame específico para a comunicação que ele denominou de interacional.  

Para Duque (2015a) esse seria um tipo de frame responsável pela conceptualização 

de situações factuais de comunicação entre falante e ouvinte, ou escritor e leitor. Esse tipo de 

frame permite a ativação e o acionamento não só das intenções dos agentes envolvidos na 

trama narrativa, mas também das intenções dos autores e leitores. Isso porque os autores 

escrevem com uma intenção comunicativa e os leitores leem, também, com um propósito, seja 

para diversão, para entender ou para ampliar seu conhecimento sobre determinado assunto ou 

tema e até para contestar os argumentos de alguém. Esse tipo de frame é importante, na 

medida em que permite, também, o reconhecimento de determinadas categorias de textos já 

estabilizados socialmente como LITERÁRIOS (contos, romances, fábulas etc.), INFORMATIVOS 

(jornais, revistas, etc.), CIENTÍFICOS (artigo, dissertação, tese) e os diretamente INJUNTIVOS 

(receitas, manuais etc.). Tais categorias facilitam a motivação comunicativa e a 

reciprocidades nas interlocuções. Mas o mais importante nesse tipo de frame é a 

maleabilidade em reconhecer, desenvolver, criar e reciclar discursos. Vejamos em (45) a 

fábula o lobo e o cordeiro, de La Fontaine ([2008?] v. 1): 
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(45)  O LOBO E O CORDEIRO 

Um cordeirinho estava tomando água em um regato quando um lobo surgiu. 

O lobo reclamou:  

– O que está fazendo? Na está vendo que está turvando a minha água? 

– Como eu poderia turvar a sua água, senhor, se ela está correndo do senhor 

para mim? 

O feroz animal mudou o discurso: 

– Pois eu soube que você falou mal de mim no ano passado! 

– Impossível, senhor, pois no ano passado eu ainda não havia nascido. 

– Ah, Então foi seu irmão mais velho! 

– O que está fazendo? Na está vendo que está turvando a minha água? 

– Ora, não tenho irmãos, senhor!  

– Pois seria algum dos seus, que me odeiam, os seus pastores e cachorros. O 

que eu sei é que tenho que me vingar! Dito isto, o lobo saltou sobre o 

cordeirinho, levou-o para o fundo do bosque e o comeu. 

 

 **** 

A razão do mais forte é sempre a que prevalece. 

(LA FONTAINE [2008?], v. 1, p. 24) 

 

Em (45), podemos verificar a dinamicidade do frame interacional quando se trata de 

desenvolver discursos. Inicialmente, verifica-se o protesto do lobo frente a ação produzida 

pelo cordeiro ao movimentar a água quando saciava sua sede no regato. Em seguida 

verificamos a objeção do cordeiro com argumentos válidos, o que aparentemente não poderia 

ser refutado. Ao mudar os argumentos, percebe-se logo que a intenção do lobo vai além da 

queixa da água turva.  A moral no fim da história demonstra que, além da narrativa, há uma 

mensagem intencionalmente construída pelo autor acerca de poder e força que argumento 

nenhum, por mais que seja coerente e verdadeiro não suporta.  

A dinamicidade do frame interacional é o potencializador da ativação e acionamento 

de Frames Discursivos e é isso que discutiremos a seguir.  

 

5.4 A emergência do discurso: o Frame Discursivo 

 

“Conhecimento cultural é a base de todas as 

crenças avaliativas, incluindo as opiniões, atitudes 

e ideologias, socialmente compartilhadas [...]” 

(VAN DIJK, 2000, p. 39). 

 

Até aqui discutimos como os frames participam do processo de construção de 

sentidos em geral e que os aspectos sociais e culturais estruturam esse processo. Vimos ainda 

como os frames estão associados aos esquemas-I e aos esquemas-X.  
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Nesta seção discutiremos como os frames participam da produção e acionamento de 

discursos. Mas antes, faremos uma breve discussão acerca dos estudos realizados acerca de 

processamento discursivo, para em seguida apresentarmos a hipótese do Frame Discursivo, 

defendido nesta tese como um modelo de análise que ancorará as análises da narrativa fabular. 

O campo de estudo acerca do processamento discursivo é vasto, mas as abordagens 

seguem linhas de estudo que, em maior ou menor grau, se interligam.  Nesta seção, 

discutiremos como o estudo do discurso surgiu, as abordagens investigativas dos processos 

discursivos e o ponto de vista que adotamos nesta tese, o interdisciplinar. 

É interessante perceber que a palavra “discurso” apresenta concepções que vão de 

um simples diálogo a manifestações metódicas de expressão do pensamento. Entendemos que 

todas as concepções apresentadas estão interligadas em um continuum categorial. O que as 

difere é a focalização e a aplicabilidade do tema. As concepções de discurso e as perspectivas 

conteudísticas conduziram, ao longo do século XX à geração de diversos estudos e pesquisas, 

a saber: no campo da estilística, da retórica, das análises do discurso de linha francesa e 

anglicana.  

As pesquisas sobre processamentos discursivos são relativamente recentes. As 

primeiras abordagens, sistematicamente desenvolvidas, foram lançadas na década de 1978, 

com a publicação da primeira edição da revista Discourse Processes. De acordo com 

Graesser, Gernsbacher e Goldman (2003), o fundador e primeiro editor desses estudos foi Roy 

O. Freedle, cientista pesquisador do Educational Testing Service, que teve a visão do discurso 

enquanto campo multidisciplinar no início da década de 1970.  Freedle e Carrol (1972) 

demonstraram entusiasmo pelo assunto quando verificou a convergência de interesse de 

pesquisadores, em diversas áreas do conhecimento, que investigavam o discurso, tanto na 

modalidade escrita, quanto na modalidade oral. Os autores publicaram então o livro 

Compreensão de Linguagem e Aquisição de Conhecimentos. A partir daí, Freedle passou a 

editar os avanços de uma série de livros em processamentos do discurso, cujo primeiro 

volume foi editado em 1977, seguido de dezenas de outros volumes até o final da década de 

1990. 

Conforme Graesser et al (2003), diversos pesquisadores se interessaram pelo estudo 

do discurso quando ficaram insatisfeitos com a utilização da sentença ou enunciado como a 

unidade básica de análise em suas investigações da linguagem. Os autores concordam, no 

entanto, que textos impressos consistem de uma sequência de frases, e que as conversas orais 

consistem, mais ou menos, de uma sequência de enunciados falados. Contudo, o discurso não 

pode ser completamente reduzido a frases e expressões. Segundo eles, o discurso tem um 
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contexto, coesão, coerência e estruturas retóricas que entrelaçam e transcendem as frases e os 

enunciados. 

Um contexto, por exemplo, inclui os participantes dos atos de comunicação (falantes, 

ouvintes, leitores, escritores, narradores etc.), uma definição de comunicação, os objetivos, as 

regras pragmáticas básicas, o conhecimento do assunto e uma série de outros componentes 

que situam os eventos discursivos (GRAESSER, et al, 2003; GRIMSHAW, 2003). 

No Brasil, destacam-se os estudos de Marcuschi (2008). Para ele, o discurso é um 

gênero textual que se revela no conteúdo dialogal expresso por um comunicador. 

Conforme Fiorin (1999), as teorias do discurso e do texto mais praticadas no Brasil 

têm sido as estruturalistas. São elas: a Análise do Discurso de linha francesa, a Análise da 

Conversação e a Linguística Textual.  Cabe salientar que não é o objetivo desta seção tratar 

das diferenças conceituais entre essas abordagens, mas apontar algumas tendências e 

percursos no estudo do discurso.  

Fiorin (1999), discute o percurso gerativo do sentido, a complexidade da narrativa e 

sua dimensão cognitiva do ponto de vista da Semiótica Narrativa e Discursiva, também de 

linha francesa. Esse estudo tem raízes nos estudos de Propp (1984), que desejava entender a 

enorme variedade de narrativas sobre a própria natureza da narrativa. Os estudos desse 

pesquisador buscaram entender quais os elementos que faziam com que uma narrativa fosse 

considerada narrativa. Assim, ele tratou dos modos de manifestação da narrativa oral, escrita, 

gestual e pictórica; os tipos de narrativas e a realização concreta dessas manifestações 

separando, assim, o seu estudo em uma langue narrativa de uma parole narrativa.  

Vale salientar, ainda, os estudos do discurso desenvolvido no campo sociocognitivo. 

A vertente sociocognitiva do discurso é especialmente defendida por Van Dijk (1997, 2009 e 

2012). Em seus estudos ele busca reconhecer quais práticas discursivas institucionalizam a 

sociedade e quais cognições sociais permeiam tais práticas. Na concepção de Van Dijk 

(2009), as práticas sociais são concretizadas pela linguagem, naturalizadas e legitimadas 

socialmente. Consoante o autor, as ideologias possuem também uma dimensão cognitiva 

crucial, embora sejam evidentemente sociopolíticas e estejam relacionadas com grupos e 

estruturas societárias (idem, 1997). Para ele, as práticas discursivas incorporam objetos 

mentais, tais como ideias, pensamentos, crenças, apreciações e valores.  

Dentre as teorias que Van Dijk formulou sobre o discurso, destaca-se a que trata de 

cognição social e acesso discursivo, em que procura compreender de que forma nos inserimos 

socialmente em discursos de domínios prestigiados. O autor analisou muitos domínios 

discursivos, desde o jornalístico até o jurídico, e estipulou dois tipos de inserção: o acesso ao 
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domínio discursivo através de voz reportada, e o acesso ao discurso propriamente dito por 

meio da construção predicativa.  Nesse sentido, é possível perceber como um grupo social 

desprestigiado se insere no domínio discursivo jornalístico através de dois mecanismos: o 

primeiro, diz respeito à ideia de como os jornalistas usam o discurso do grupo desprestigiado, 

quando reporta e entrevista, e o segundo, como o texto criado no jornal constrói a imagem 

desse grupo através de predicações, ou seja, como esse grupo é descrito nos seus comentários. 

Na primeira situação, o acesso é direto e na segunda situação o acesso é indireto. Para o autor, 

as duas formas são modos de manipulação discursiva e, assim, ele pressupõe o que chama de 

representação social. 

Conforme van Dijk (2009), discurso é um fenômeno social multidimensional, uma 

vez que envolve uma série de fatores como ação, interação e cognição. O autor esclarece que 

estamos sempre buscando em nossas memórias informações, crenças e estratégias discursivas 

para produzir e interpretar textos.  

Assim é que podemos aventar que “incoerência” discursiva pode ser um termo 

utilizado equivocadamente em se tratando de discurso, uma vez que acionamos frames com 

base em experiências anteriormente adquiridas, e as palavras, sentenças, ou expressões são 

apenas gatilhos para a ativação ou acionamento dos discursos. 

  

Abordagem minimalista e construcional do processamento do discursivo 

 

Conforme O'Brien e Myers (1999, p. 35-53), há duas posições contrastantes sobre 

compreensão de textos. Uma diz respeito à visão "minimalista" e a outra, à visão 

"construcionista" de processamento textual.  

As diferenças cruciais entre essas duas visões residem na abordagem de investigação. 

A primeira defende a tese de que leitores acionam informações a partir de porções anteriores 

do texto (anaforicamente). Para essa abordagem, todas as informações necessárias para a 

compreensão estão disponíveis no próprio texto. A visão construcionista acredita que os 

conhecimentos gerais de mundo são ativados continuamente e têm papel crucial no 

processamento da compreensão discursiva e textual.  A crítica a estas duas visões reside, 

justamente, em saber em que medida essas informações estão disponibilizadas e como elas 

são acionadas. 

 De acordo com a versão minimalista, a quantidade de informação que está 

prontamente disponível para o leitor é bastante limitada. Os leitores se concentram 

principalmente na manutenção da coerência local, contanto que a informação atual possa ser 
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facilmente integrada com as informações coexistentes na memória de trabalho (ou seja, o 

texto é coerente a nível local). A crítica atribuída a essa visão repercute na ideia de que o texto 

em si não poderia apresentar ligações com informações relevantes, a partir no início do texto, 

nem haveria ativação de informações adicionais do conhecimento de mundo geral exigida. 

Assim, a abordagem é considerada minimalista porque o papel do compreendedor é de 

natureza passiva, ou seja, o leitor parece ativar apenas o que está prontamente disponível, a 

não ser que uma ruptura na coerência force a busca por informações adicionais. 

 Segundo a visão construcionista, leitores buscam continuamente o significado pelo 

impulso natural de descobrir as questões discutidas no texto. Conforme O'Brien e Myers 

(1999, p. 36), compreendedores buscam explicações e tentam integrá-las às informações 

existentes em sua memória de longo ou curto-termo, na tentativa de assegurar uma 

representação mental integrada a nível local e global. Segundo os autores, essa visão é 

considerada construcionista, porque o leitor está engajado ativamente na busca de 

informações relevantes em sua memória.  

 A crítica a essa abordagem reside no fato de que, se continuamente ativamos uma 

representação mental para as informações lidas, teríamos que levantar uma quantidade cada 

vez maior de informações para tornar a compreensão completa, o que torna uma operação 

cada vez mais complexa.  

 Essa crítica é reforçada pelas pesquisas utilizando protocolos de Think aloud28. Tais 

pesquisas sugerem que leitores podem criar muitas conexões, mas eles não alimentam todas 

elas, ou seja, boa parte das informações são ignoradas ou descartadas (SUH e TRABASSO, 

1993). Além disso, acredita-se que a interconexões construídas pelo leitor depende de um 

particular “padrão de coerência” (VAN DEN BROEK, RISDEN e HUSEBYE-HARTMAN, 

1995, apud O'BRIEN e MYERS, 1999) 

 Nesse sentido, uma alternativa para estas duas visões contrastivas seria a integração 

entre as visões minimalista e construcionista que vem sendo chamada de “memória baseada 

em processamento textual [tradução nossa]29 ou processo de ressonância passiva [tradução 

nossa]”30 (O'BRIEN e MYERS, 1999). Essa abordagem une as duas propostas anteriores 

porque parte do princípio de que conceitos presentes na memória de trabalho do leitor fazem 

conexões com outros conceitos processados anteriormente, bem como os relacionam ao 

                                            
28 Think aloud (pensar em voz alta) é um método de pesquisa que consiste na verificação do processamento 

mental de um indivíduo enquanto lê e interpreta ao mesmo tempo, exteriorizando em voz alta tudo o que passa 

pela sua cabeça durante a leitura (ERICSSON e SIMON,1987). 
29 “Memory-Based Text Processing”. 
30 “Passive Resonance Process”. 
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conhecimento de mundo por meio de um “processo de ressonância passiva de ação rápida 

[tradução nossa]”31. Conforme os autores, esse mecanismo de processamento permite que os 

compreendedores acessem informações relevantes por meio da leitura de partes anteriores do 

texto, além do conhecimento geral de mundo. Essa perspectiva parece estar em conformidade 

com a hipótese da emergência do Frame Discursivo. 

 

5.4.1 Frame Discursivo   

 

Partimos da hipótese de que os discursos são estruturados pela ativação de Frames 

Discursivos. Para isso, nos ancoramos nas noções de Categorização de Rosch et al (1976), 

conforme discutido no capítulo 3 desta tese; Padrão Discursivo (ÖSTMAN, 2005; DUQUE e 

COSTA, 2012; DUQUE, 2012) e Contexto Discursivo (VAN DIJK, 2012).  

Conforme Östman (2005, apud DUQUE, 2012, p. 129),  

 

se determinada construção é uma noção referente à dimensão discursiva, 

comparável à de construção na dimensão da sentença, um Padrão Discursivo 

deve, pois, combinar as características da forma e significado de um discurso 

num mesmo padrão. 

  

Para o autor, não se trata simplesmente de usar noções como "gênero" e "tipo" com a 

finalidade específica de delimitar uma construção discursiva. Duque e Costa (2012, p. 165) 

apresentam a noção de Padrão Discursivo (PD) como categoria alternativa ao processo de 

produção/compreensão de textos. Segundo os autores, PD, a exemplo das construções 

gramaticais, constituem entidades abstratas resultantes do pareamento de formas e 

significados:  

 

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

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

relação aos contextos sociais e comunicativos. Essa definição de forma e 

sentido parece se harmonizar com as noções de tipos textuais e de gêneros 

discursivos, respectivamente. 

 

Em linhas gerais, os autores descrevem PD como construções discursivas mais ou 

menos estabilizadas pela frequência de uso. Consoante os autores, um PD não é equivalente a 

tipo textual e/ou um gênero discursivo, uma vez que a categorização que os padrões realizam 

não pode ser resumir a qualquer um dos dois polos que compõem as construções gramaticais, 

a forma e o significado. Apesar dos contos e romances terem como base a narração, os autores 

                                            
31 “Fast-acting passive resonance process”. 
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demonstram que esses constructos discursivos podem ser combinados de modo a formarem 

outras categorias discursivas:  

 

Apesar de todos os contos tomarem a forma de um tipo de texto narrativo, o 

fazem de diferentes maneiras em diferentes momentos, com diferentes 

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

contos folclóricos, contos de fadas etc., cada qual constituindo um padrão 

discursivo específico (p. 165).  

 

É devido à maleabilidade dos PD que podemos organizar categorias discursivas 

dentro de outras categorias e permitir a formação criativa de outros modos de produção 

discursiva como contos, fábulas e parábolas, por exemplo. Até mesmo uma receita pode ser 

descrita em forma de narrativa ou no formato de poesia, conforme demonstrado em (46):  

 

(46)  RECEITA PARA CRIAR UM MARGINAL 

 

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

crescerá convencida de que o mundo inteiro lhe pertence e de que os outros 

só existem para fazer-lhe as vontades. 2) Quando ela começar a dizer 

palavrões, mostre admiração, faça elogios ou, simplesmente, ria. Isso fará 

com que ela se considere muita engraçadinha. 3) Nunca lhe dê ensinamentos 

espirituais. Menos ainda, exemplos de prática religiosa, que acabariam 

cerceando sua liberdade. 4) Deixe-a crescer. Quando tiver vinte e um anos, 

ela que decida por si mesma. 5) Recolha tudo o que ela deixa pelo chão: 

material escolar, roupas, calçados, brinquedos. 6) Não lhe permita fazer 

esforço, para que se acostume a encarar os outros como seus empregados. 

Com isso, ela criará o costume de transferir aos outros a culpa de tudo o que 

está fora do lugar. 7) Brigue com seu cônjuge sempre na frente dela. A 

criança precisa encarar a vida como a vida é. Assim, não sofrerá demais no 

dia em que os pais se separarem. 8) Dê-lhe todo o dinheiro que exigir, sem 

perguntar como será gasto. Nunca lhe permita que seja ela a ganhá-lo. Por 

que fazer a pobrezinha passar pelas dificuldades que você enfrentou na sua 

infância? 9) Satisfaça a todos os seus caprichos sobre comida, bebida, roupa, 

luxo, diversão e prazeres. A psicologia ensina que a privação poderia causar-

lhe traumas perigosos, não é? 10) Dê-lhe sempre total apoio em qualquer 

discussão que ela tiver. Seja com vizinhos, com colegas, fornecedores, 

professores, polícia... Imagine se o seu filho iria cometer algum deslize! Os 

outros é que têm raiva ou inveja do coitadinho. 11) Quando for obrigado a 

admitir que ele está numa enrascada, desculpe-se com a frase: “Eu sempre 

fiz tudo por ele, mas nunca pude com esse menino”. Ou repita, com ar 

dramático, a surrada pergunta: “Onde foi que eu errei?”. 12) Prepare-se para 

uma vida de amargura e remorso, pois o mais provável é que a culpa tenha 

sido toda sua.32 

 

  

Como podemos perceber em (46), a categoria textual parece não se fechar em um 

                                            
32 FONTE: http://www.recantodasletras.com.br/cronicas. Acessado em: 21 Mai. 2012. 
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único gênero textual, dada a criatividade do autor em mesclar PADRÕES DISCURSIVOS como 

crônica e receita. O próprio título e a fonte, de onde foi extraído o texto, evidenciam isso.  

Segundo Duque (2012, p 14), Padrões Discursivos pertencem à percepção holística do 

discurso, não são simplesmente formas, mas funcionam como frames para o entendimento”. 

Tendo por base o constructo teórico da GCC, de Bergen e Chang (2005), o autor afirma que:  

 

[...] é possível ampliarmos nosso foco para além das sentenças, estendendo 

nossas ferramentas de análise a padrões mais amplos, como categorias 

discursivas, que, na perspectiva em tela, são analisadas como o resultado da 

integração de esquemas de forma (sequências textuais, seleção e ordenação 

lexical), de significado (esquemas imagéticos) e frames discursivos 

(concepção social do texto, enquanto bula, notícia, conto, petição etc.). 

 

Podemos verificar que a noção de PD, entendida pelo autor, aponta para a ideia de 

frame discursivo como sendo uma concepção social do texto, o que também defendemos, mas 

pensamos que esse frame, enquanto concepção social do texto, é uma subcategoria do FD que 

defendemos. O FD defendido nesta tese vai para além da concepção social do texto. É nesse 

sentido que tomamos, nesta tese, o PD, também, como um tipo particular de FD que 

definimos como sendo do tipo Ordenado (FDO), o qual será retomando adiante. Para o 

momento queremos somente estabelecer os limites entre o PD e o FD defendido aqui. 

Assim, aventamos que FD são representações mentais, ou abstrações discursivas que 

emergem de pistas linguísticas e/ou da combinação delas em um dado espaço narrativo. A 

emergência do FD, em conformidade com a noção de Padrão Discursivo, decorre do 

pareamento de Esquemas Descritivos (concebidos pela noção de esquemas-X e esquemas-I) e 

esquemas discursivos (frames), contudo PD e FD guardam diferenças quanto ao aspecto 

emergencial do sentido, uma vez que certos pareamentos, devido a recorrência nos conduz a 

identificar determinados textos como Padrões Discursivos. No caso dos FD, os pareamentos 

dos esquemas pode sugerir eventos distintos, perspectivas de espaço e movimento, roteiros, 

cenários, categorias, taxonomias e intencionalidades discursivas, a depender dos 

experienciadores e suas intenções após a ativação do PD. Quando lemos uma narrativa em 

que as personagens são animais, é possível ativamos o PD fábula, mas quando nos 

apropriamos das histórias e lhes damos um significado, com base em nossas experiências 

particulares, acionamos FD.  

A noção de FD aqui defendida, portanto, é tomada como aquilo que nos faz construir 

argumentos e contra-argumentos acerca de determinado assunto ou tema, por exemplo, e criar 

representações mentais do que venham a ser PD dos tipos romance fantástico, romance 
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policial e história de terror, por exemplo, além de captar informações que direcionam a 

emergência dos discursos de acordo com o nosso conhecimento acumulado 

socioculturalmente. O FD, por tanto, é aquilo que emerge das projeções que fazemos, 

também, a partir da ativação de um Padrão Discursivo estabiliizado socialmente. É, assim, 

uma moldura comunicativa que emerge das nossas percepções corporificadas e 

sociocioculturais. O gatilho para o acionamento do FD pode vir das mais variadas 

experiências corporificadas: um olhar, uma canção, uma palavra, uma sensação, um cheiro, 

um aperto de mão, um poema, uma fábula etc.  

O texto em (46), por exemplo, apesar de ser construído em tópicos, remete a um PD 

de natureza narrativa e aponta para um ou mais discursos. Os elementos linguísticos de ação 

sugerem conselhos que contrastam atitudes positivas e negativas, numa constante relação de 

causa e efeito, o que nos conduz ao acionamento de um FD que sugere SARCASMO
33. É 

possível perceber o SARCASMO quando nos deparamos logo no título da narrativa em (46), 

mas também nos movimentos discursivo que ligam ações e consequências.  

O FD que emerge em (46) é, portanto, fruto de questões socioculturalmente 

estabelecidas, mas que podem ser rebatidas, total ou parcialmente, por um interlocutor, a 

depender de questões sociais, idiossincráticas, teóricas, ideológicas etc. É nesse sentido que 

van Dijk (2012, p. 141) considera ser possível adaptarmos, frequentemente, a nossa fala e os 

nossos textos às orientações e crenças políticas e sociais, em atenção aos interlocutores, como 

forma de interação discursiva. 

O que gostaríamos nesta etapa da discussão é demonstrar a importância do FD no 

processo de construção de sentido. Não descartamos, contudo, a importância dos estudos 

realizados por Marcuschi (2002) acerca dos gêneros e tipos textuais, uma vez que os 

consideramos modelos cognitivos acionadores de frames comunicativos e, em certa medida, 

estabilizados socialmente.  

O fato é que tais mecanismos de categorização e identificação de padrões nos 

permitem realizar avanços no que concerne ao estudo dos frames, mais especificamente na 

narrativa e no discurso fabular. Assim sendo, afirmamos aqui o foco desta tese no 

desvelamento dos esquemas descritivos, para o processo de construção de narrativas; e no 

papel dos frames na emergência dos discursos. Nesse sentido, adotaremos aqui a noção de 

Frame Discursivo (FD) como categoria alternativa ao processo de compreensão discursiva, 

porque nos parece ser uma das ferramentas analíticas mais condizentes com a nossa 

                                            
33 Zombaria que busca ofender; ironia insultuosa; ação de dizer o oposto do que se quer mordaz e amargamente 

(FONTE: <https://www.dicio.com.br/sarcasmo/> acesso em 8 out. 2016. 
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investigação acerca dos processos de construção de sentido em fábulas, uma vez que 

trabalhamos com a hipótese de que o discurso emerge de interações socioculturais e da ação 

de nossos corpos no mundo, conforme as premissas da LC e as descobertas mais recentes da 

TNL.   

Desse modo, aventamos que Padrões de Discursos estão ancorados na emergência de 

FD e que esses frames são responsáveis, também, pela variação das diversas configurações 

discursivas que emergem da leitura de romances, contos, fábulas, etc. 

Nossas hipóteses são de que FD resultam de um conjunto de informações que emerge 

durante o processo de construção de sentido em narrativas, em especial as fábulas, a partir: 

 

1. de um conjunto de informações instanciadas por pistas linguísticas;  

2. de concepções ideológicas, filosóficas e comportamentais; 

3. de modelos e comportamentos sociais, textuais e discursivos criados, 

holisticamente34, a partir da frequência com que nos relacionamos com o mundo; 

da finalidade e do modo como manuseamos ou manipulamos textos e discursos; 

4. da formação de circuitos neurais, ativados e acionados pelas experiências 

corporificadas e socioculturais, conforme apontam as evidências dos estudos em 

Teoria Neural da Linguagem (TNL). Sobre este assunto, reservamos uma 

discussão no capítulo 5. 

 

Pensamos, assim, que a frequência com que experienciamos as coisas ao nosso redor 

parecem balizar a formação de circuitos neurais que armazenam informações em nossa 

memória de longo prazo e essa atividade cognitiva favorece a construção, a configuração e a 

reconfiguração das diversas construções discursivas. Essas construções são mais ou menos 

estabilizadas em nossa mente, conforme os fins a que se destinam e o contexto em que estão 

inseridos (DAMASIO, 2011; BERGEN, 2007; VAN DIJK, 2012). Assim é que podemos dizer 

que as nossas experiências corporificadas permitem construir representações mentais 

discursivas. FD são estruturados por um conjunto de Esquemas Descritivos (ver capítulo 3).  

Esses esquemas estruturam e orientam a emergência dos FD.  

Com base nos níveis de categorização descritos em Rosch et al (1976, 1978), 

propomos aqui que Frames Discursivos estão vinculados à categorização e se configuram em 

                                            
34 Holismo é um conceito criado por Jan Christiaan Smuts em 1926, que significa a "tendência da natureza de 

usar a evolução criativa para formar um "todo" que é maior do que a soma das suas partes". FONTE: 

http://www.significados.com.br/holistico. Acesso em 21/11/2015 às 19:27 h. 

http://www.significados.com.br/holistico
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três níveis: ORDENADO, SUBORDENADO E SUPRAORDENADO. O Frame Discursivo Ordenado 

(FDO) está associado ao Padrão Discursivo (ÖSTMAN, 2005; DUQUE E COSTA, 2012) e se 

configura em um nível mais básico de “emergência discursiva”. Ao identificarmos a fábula 

(parábola)35, um conto, um romance, uma novela ou artigo como um tipo de Padrão 

Discursivo, por exemplo, estamos acionando um FDO.  

O Frame Discursivo Subordenado (FDSbO), por sua vez, é um nível intermediário 

em que um ou mais discursos podem ser acionados durante o processo de construção de 

sentido. Esse tipo de frame permite a ativação dos argumentos instanciados pelas diversas 

pistas linguísticas expostas no corpo do texto. Ele sugere, portanto, tendências discursivas ou 

pressupostos sociais, argumentativos e contra-argumentativos, normas, valores morais e 

princípios socioculturais. O Frame Discursivo Supraordenado (FDSpO) é o resultado, a 

síntese elaborada a partir das impressões que emergiram do FDSbO. Em resumo, poderíamos 

definir os FD conforme o quadro (2):  

 

Quadro 2: resumo dos níveis discursivos 

 
NÍVEIS DISCURSIVOS MOTIVAÇÕES 

Nível supraordenado  

Resultante da moral da história, da dimensão 

psicológica e discursiva que emerge de uma 

resolução contextual. 

Nível ordenado  

 

Categorias discursivas resultante do pareamento 

entre Esquemas Descritivos e frames. São, 

normalmente, motivações que emergem de 

padrões discursivos estabilizados e se revelam 

nos títulos, temas, tópicos ou temáticas. 

Nível subordenado  

Conjunto de frames, acionados pelas pistas 

linguísticas, sonoras ou visuais, presentes nas 

descrições das ações, eventos, bem como os 

instrumentos utilizados pelos agentes da 

narrativa.  

Fonte: elaborado pelo autor, com base na categorização de Rosch  et al (1976, 1978). 

 

O conjunto de informações que emergem da leitura de narrativas permite 

entendermos a emergências dessas construções como “movimentos discursivos”. Estamos 

                                            
35 Nesta tese estamos utilizando os termos fábulas e parábolas como narrativas “sinônimas”, uma vez que 

partimos dos pressupostos que ambas são PADRÕES DISCURSIVOS similares.   
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chamando de Movimento Discursivo (MD) o conjunto de procedimentos cognitivos que guia 

os FD. Esses procedimentos são estruturados por uma rede de informações concebidas pela 

ligação entre os níveis de FD que, por sua vez, são estruturados por Esquemas Discursivos, já 

discutido no capítulo 3.2, e simulações mentais, imaginários mentais ativados pelas nossas 

capacidades perceptivas de espaço e movimento (BARSALOU, 1999a, 1999b, 2008). Na 

figura (6) apresentamos uma representação hipotética desses movimentos e os recursos 

cognitivos que se manifestam no processo de emergência discursiva: 

 

Figura 6: ilustração dos Movimentos Discursivos 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Na figura 6, a título de ilustração, os Movimentos Discursivos estão subdivididos por 

níveis de movimento e estruturados por aquilo que chamamos de Esquemas Discursivos (cf. 

capítulo 4.2).  

No primeiro movimento está o FDO. Esse nível é o mais básico, estruturado pelo 

EDc CONTÊINER Discursivo (CntD), assim chamado porque aponta para os diversos Padrões 

Discursivos categorizados como FÁBULAS, as NOTÍCIAS e ROMANCES, por exemplo. 

O segundo movimento é um nível intermediário. Esse nível é o que apresenta o 

maior número de informações e permite acionar o máximo de frames possíveis. É nesse nível 



88 

 

que são ativados os FDSbO, estruturados pelos esquemas CntD e LIGAÇÕES Discursivas 

(LgD). O FDSbO emerge, então, quando as manifestações argumentativas, os eventos, as 

relações factuais, contrafactuais e as situacionalidades contextuais se manifestam por 

intermédio dos diversos níveis de corporalidades que experienciamos. Desse modo, as 

informações que emergem da leitura das construções linguísticas parecem formar uma cadeia 

de eventos unidos pelos esquemas discursivos e simulações perceptuais.  

O terceiro movimento é o nível que reúne um extrato dos níveis imediatamente 

anteriores e faz emergir o FDSpO. Esse frame é estruturado pelo esquema CntD e pela 

simulação mental. A interligação entre os movimentos discursivos é feita pelo esquema 

ORIGEM/CAMINHO/META Discursivo (O/C/MD). Esse esquema estrutura as ligações entre os 

FD, uma vez que estes frames não são estanques. Eles formam uma amálgama na emergência 

discursiva. 

As FÁBULAS ou PARÁBOLAS, por exemplo, são Padrões Discursivos formados pelo 

pareamento forma e significado, mas também são Frames Discursivos na medida em que 

sugerem as LgD que podem ser vinculadas ao Padrão Discursivo, sejam para instruir, divertir, 

afirmar ou negar discursos. Aventamos, nesta tese, que as fábulas apresentam os três níveis 

de FD bem definidos ao percebermos que elas sugerem motivações discursivas iniciais, 

motivações discursivas intermediárias e motivações discursivas finais, conforme representado 

na figura (6).  Tomemos, como exemplo, a fábula em (47): 

 

(47)   A RAPOSA E AS UVAS 

 

Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo sabendo que ia encontrar 

muita uva. A safra tinha sido excelente. Ao ver a parreira carregada de 

cachos enormes, a raposa lambeu os beiços. Só que sua alegria durou pouco: 

por mais que tentasse, não conseguia alcançar as uvas. Por fim, cansada de 

tantos esforços inúteis, resolveu ir embora, dizendo: 

– Por mim, quem quiser essas uvas pode levar. Estão verdes, estão azedas, 

não me servem. Se alguém me desse essas uvas eu não comeria. 

 

Moral: Desprezar o que não se consegue conquistar é fácil.  

 

Temos então em (47) três níveis de FD que não se apresentam, necessariamente, 

sempre nessa ordem, mas parecem ser ativados em níveis de esquemas descritivos, como 

ORIGEM/CAMINHO/META, e esquemas discursivos do tipo CntD e LgD. 

A começar pelo título, podemos verificar em (47) que as pista linguísticas sugerem 

uma ligação discursiva entre um AGENTE, a raposa e um PACIENTE, as uvas. Essas pistas 

se configuram na motivação para a narrativa que será desencadeada. Esse primeiro contato 
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com a narrativa é o que definimos como FDO. Esse nível se configura como a motivação ou 

apresentação inicial para a narrativa que seguirá. 

 Ao longo do texto, as pistas linguísticas que indicam FATOS, AÇÕES e ATITUDES 

como, por exemplo: Morta de fome; vinhedo; safra excelente; parreira; cachos enormes; 

lambeu os beiços; alegria durou pouco e esforços inúteis nos conduzem ao acionamento de 

diversos FD acerca do que significa estar MORTA DE FOME, do que vem a ser um VINHEDO, 

uma SAFRA EXCELENTE e uma PARREIRA COM CACHOS ENORMES.  

O ato de “lamber os beiços”, expressão já consagrada como idiomática, fruto de uma 

metáfora, aciona um frame típico, a partir de um gesto particular que nos faz ativar 

informações sobre apetite, preferências e desejos.   

O mesmo ocorre com as expressões “alegria que dura pouco” e “esforços inúteis” 

que acionam FD relacionados à EFEMERIDADE e FRUSTRAÇÃO. São esses conjuntos de 

informações discursivas que se configuram em acionamentos de Frames Discursivos de nível 

Subordenado.   

 Apesar de a fábula em (47) ser de natureza fictícia, afinal raposas não falam, nem 

muito menos temos conhecimento de sua predileção por uvas, é inevitável a comparação com 

o mundo factual humano. É nesse ponto que Frames Discursivos de níveis Supraordenados 

são ativados.  

Chamamos esse nível de “Supraordenado” porque ele está acima do nível da ficção 

elencado na história. Ou seja, a história é apenas uma motivação para afirmar determinado 

comportamento social. Assim, a emergência discursiva valorativa é acionada quando a 

narrativa atinge o nível de uma resolução contextual e é nesse ponto que acionamos ou 

formamos a nossa perspectiva acerca do que experienciamos por intermédio da leitura. Isso 

pode ser verificado no discurso final do agente da narrativa em (47), ao descrever que as uvas 

estariam verdes e azedas, não serviam e que se alguém as desse ela não as comeria.  

É interessante perceber que esse trecho da narrativa levanta uma condição moral 

devido aos fatos e ações descritas no nível discursivo Subordenado. Sem as ações descritas 

anteriormente, não seria possível chegar à conclusão moral de que desprezar o que não se 

consegue conquistar é fácil.  

Outro fato a considerar é que o FDSpO é dinâmico e depende do leitor 

experienciador. Esse nível também é responsável por construir expressões discursivas que 

podem resumir a fala do agente da narrativa como, por exemplo: “eu não queria mesmo!”. 

Assim, salientamos que a chamada “moral da história” nasce de um FDSpO, ativado e 

imposta pelo autor dessa versão da história, mas pode nos conduzir, também, a outras 
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reflexões. Essas possibilidades de reflexão nos revelam quais FD podem ser acionados, o que 

nos conduz a entender as falhas na interação comunicativa como dissonâncias cognitivas ou 

divergências no processamento dos discursos que construímos. Diríamos que o significado 

emerge em nossa mente quando acionamos os mesmos FD do agente transmissores da 

mensagem. Contudo, a combinação de esquemas e frames nos permite focalizar e realizar 

combinações diversas. Essa diversidade de combinações, associadas às idiossincrasias 

socioculturais, pode gerar “aparentes contradições” (dissonâncias cognitivas), o que não 

significa dizer que determinados discursos sejam incoerentes do ponto de vista do processo de 

construção de sentido do leitor/ouvinte. 

A empatia, crença ou desejos podem nos conduzir a agir de maneira diferente em 

certas situações, ou ocasiões; concordar ou discordar das atitudes de algumas pessoas, ou 

grupo social, e sermos incompreendidos por isso.  

Linguisticamente, poderíamos, por exemplo, dizer que vamos “caminhar para poder 

correr”, ou “descer para poder subir” e isso não significaria incoerência, mas uma dissonância 

cognitiva no tocante ao FD acionado, ou seja, entre o caminhar e o correr e entre o descer e 

subir pode haver um FDSpO ou um FDSbO sendo acionado. Algo desse tipo ocorre durante a 

leitura de poemas, em que o FD acionado pelo leitor às vezes necessita, de certo modo, estar 

em consonância com o FD sugerido pelo poeta, o que não significa dizer que outras 

perspectivas não possam ser acionadas. Vejamos em (48) o poema Formigas de Manoel de 

Barros (2000): 

 
(48)   FORMIGAS 

 

Não precisei de ler São Paulo, Santo Agostinho, 

São Jerônimo, nem Tomás de Aquino, nem São 

Francisco de Assis –  

Para chegar a Deus, 

Formigas me mostraram Ele. 

(Eu tenho doutorado em formigas) 

(BARROS, 2000, p. 55) 

  

O poema de Manoel de Barros, em (48), busca desconstruir, de certo modo, o 

discurso de autoridade em detrimento da experiência do ser e estar no mundo por intermédio 

da crença em uma entidade superior, no caso, Deus. Para o agente da narrativa, ou eu-lírico, 

para usar a linguagem da análise da narrativa poética, a crença em Deus encontra-se nos 

mistérios da natureza e basta observá-la para entender a existência de um ser superior, o que 



91 

 

pode ser revelado nas observações da CULTURA da formiga. Para afirmar a sua tese e fortalecer 

a sua argumentação, o agente da narrativa recorre ao discurso de autoridade: eu tenho 

doutorado em formigas. A dissonância cognitiva estaria, justamente, no poder do poeta de 

ativar o FD autoridade que utiliza para desconstruir a visão tradicional do “discurso de 

autoridade” que, normalmente, se costuma atribuir a quem detém o conhecimento pelos 

estudos superiores. Assim, ele desabilita um discurso e constrói outro reforçado pela ironia. 

Portanto, para que algo seja significado, é necessário que os interlocutores captem 

processos de significação semelhantes. Caso haja focalizações diferentes, durante o processo, 

o significado torna-se dissonante. Nesse sentido, só há efeito de compatibilidade de 

significado quando acionamos os mesmos esquemas descritivos e os mesmos FD. Assim, 

aventamos que histórias apresentam movimentos narrativos e discursivos guiados por EDt, 

EDc e FD. Esses elementos constroem a noção de Movimento Narrativo-Discursivo, guiado 

por esquemas básicos como O/C/M, CONTÊINER e LIGAÇÃO.  

Do ponto de vista do movimento narrativo, ou seja, da estrutura da narrativa, o 

descritivo básico é o esquema O/C/M, indicador de início, meio e fim. É o que podemos 

verificar em (49), na fábula O ratinho, o gato e o galo, de Monteiro Lobato (2008): 
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(49)   O RATINHO, O GATO E O GALO  

 

Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer 

o mundo e travar relações com tanta coisa bonita de que falavam seus 

amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza dos 

ribeirões, a habitação dos homens. E acabou penetrando no quintal duma 

casa da roça. 

— Sim senhor! É interessante isto! 

Examinou tudo minuciosamente, farejou a tulha de milho e a estrebaria. Em 

seguida, notou no terreiro um certo animal de belo pêlo, que dormia 

sossegado ao sol. Aproximou-se dele e farejou-o, sem receio nenhum. Nisto, 

aparece um galo, que bate as asas e canta. O ratinho, por um triz, não morreu 

de susto. Arrepiou-se todo e disparou como um raio para a toca. Lá contou à 

mamãe as aventuras do passeio.  

— Observei muita coisa interessante — disse ele.  

— Mas nada me impressionou tanto como dois animais que vi no terreiro. 

Um de pêlo macio e ar bondoso, seduziu-me logo. Devia ser um desses bons 

amigos da nossa gente, e lamentei que estivesse a dormir impedindo-me de 

cumprimenta-lo. O outro… Ai, que ainda me bate o coração! O outro era um 

bicho feroz, de penas amarelas, bico pontudo, crista vermelha e aspecto 

ameaçador. Bateu as asas barulhentamente, abriu o bico e soltou um có-ri-

có-có tamanho, que quase caí de costas. Fugi. Fugi com quantas pernas 

tinha, percebendo que devia ser o famoso gato, que tamanha destruição faz 

no nosso povo. A mamãe rata assustou-se e disse: 

— Como te enganas, meu filho! O bicho de pêlo macio e ar bondoso é que é 

o terrível gato. O outro, barulhento e espaventado, de olhar feroz e crista 

rubra, filhinho, é o galo, uma ave que nunca nos fez mal. As aparências 

enganam. 

 

Aproveita, pois, a lição e fica sabendo que: Quem vê cara não vê coração. 

 (LOBATO, 2008, p. 57) 

 

A narrativa em (49) apresenta a personagem do ratinho como um agente que busca 

conhecer o mundo do qual seus companheiros tanto falavam. Assim, ele parte de um espaço 

narrativo, percorre caminhos, observa de longe o gato e o galo e toma conclusões acerca de 

sua experiência. Então ele retorna para a toca e conta para a mamãe-rata a sua experiência. A 

meta então é atingida com a lição dada pela mãe dele.  

Por outro lado, o movimento discursivo é guiado, em linhas gerais, pelos esquemas 

CntD e LgD. São esses elementos que participam da emergência dos FD no processo de 

emergência discursiva. Assim, podemos inferir que nessa narrativa os FDO estão ancorados 

nos CntD CONHECIMENTO, EXPERIÊNCIA, SABEDORIA, etc. O FDSbO, por sua vez, emerge da 

LgD elencada na relação entre a BONDADE e a MALDADE. O FDSpO é estruturado pelo CntD 

RESPONSABILIDADE, CUIDADO e ATENÇÃO que devemos ter com as nossas tomadas de decisões 

ou, ainda, não tomarmos conclusões pelas aparências, que o autor define como: quem vê cara 

não vê coração. 

A maleabilidade do FD faz emergir, desde PD como contos policiais, narrativas 
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fantásticas, de terror etc., até o tipo de discurso que se quer destacar. Em (50), por exemplo, 

apresentamos um recorte da narrativa da obra Macunaíma de Mário de Andrade (1928). Este 

recorte, traz uma série de pistas linguísticas ativadoras de frames: 

 

(50)    

[…] Depois da bebida, entre bebidas, seguiram as rezas de invocação. Todos 

estavam inquietos ardentes desejando que um santo viesse na macumba 

daquela noite. Fazia já tempo que nenhum não vinha por mais que os outros 

pedissem. Porque a macumba da tia Ciata não era que-nem essas macumbas 

falsas não, em que sempre o pai-de-terreiro fingia vir Xangô Ochosse 

qualquer, pra contentar os macumbeiros. Era uma macumba séria e quando 

santo aparecia, aparecia de deveras sem nenhuma falsidade. Tia Ciata não 

permitia dessas desmoralizações no zungu dela e fazia mais de doze meses 

que Ogum nem Exu não apareciam no Mangue. Todos desejavam que Ogum 

viesse. Macunaíma queria Exu só pra se vingar de Venceslau Pietro Pietra.  

 

(ANDRADE, 1928, p. 49). 

  

Em (50) podemos verificar que as pistas linguísticas apontam para um número 

diversificado de PADRÕES DISCURSIVOS como contos, mitos, adivinhas, receitas e rezas. Além 

disso, podemos verificar como os frames INTERACIONAIS e CULTURAIS participam da 

emergência dos FD. As pistas linguísticas rezas, santo, macumba, pai de terreiro, Xangô, 

Ochosse, Ogum, Exu revelam domínios do MISTICISMO, da DEVOÇÃO RELIGIOSA, do 

ESPIRITISMO, das experiências socioculturais etc.  

O fato é que a narrativa em (50) pode gerar uma rede de discursos a partir dos 

elementos linguísticos como “fingia”, “macumbas falsas”, “macumba séria” e “contentar”, 

bem como a expressão “Macunaíma queria Exu só para se vingar”, ativam FD 

convencionalizados como “malandragem”, “perspicácia”, “esperteza”, entre tantos outros FD 

como “CRÍTICA AO CULTO”, “PRECONCEITO”, “DISCRIMINAÇÃO”, “SEGREGAÇÃO”, etc. 

A dinamicidade dos Frames Discursivos nos permite, também, criar expressões 

discursivas por intermédio de experiências adquiridas em nossas leituras de narrativas. 

Poderíamos, em uma determinada interação discursiva, dizermos que “contra a força não há 

argumentos”, uma expressão conferida na fábula O lobo e o cordeiro de Esopo (2006). Em 

outra, poderíamos dizer “quem irá pôr a sineta no pescoço do gato?”; em referência à fábula A 

reunião geral dos ratos de Esopo (2006) que, por sua vez, remete a alguém que propõe 

soluções difíceis de serem executadas. Poderíamos, ainda, produzir expressões mais criativas 

como “Jeitinho Macunaíma de ser” para se referir a alguém engenhoso ou astuto como a 

personagem Macunaíma, de Mário de Andrade. Contudo, essa expressão hipotética talvez não 

funcionasse com a mesma força discursiva se aplicada em uma cultura ou sociedade que não 
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conhecesse a referida narrativa.  

Padrões Discursivos como a CHARGE, a PIADA, o CONTO, e até a RECEITA de bolo 

podem se combinar para formar outras categorias discursivas. Uma RECEITA pode ser descrita 

em forma de prosa ou verso e isso é possível devido à flexibilidade com que ativamos FD.  

A flexibilidade dos FD nos permite estabelecer especificações semânticas como as 

descritas no diálogo em (50). Nesse sentido, podemos aventar que parece não haver 

incoerência nos significados acionados durante o processo de compreensão de textos, por 

mais que pareça absurda ou incongruente a "interpretação" levantada durante ou após a leitura 

de textos ou expressões, uma vez que atribuímos sentido as coisas mediante conhecimentos 

prévios internalizados e reforçados por nossas concepções políticas e socioculturais.  

Certas pistas e organizações linguísticas podem gerar também confusões, ou 

distorções discursivas, mas isso tem a ver com questões de padronização ou normatizações, e 

não de falha na ativação do significado, uma vez que a nossa capacidade cognitiva de ativar 

significados nos conduz a criar coerências para coisas consideradas também incoerentes, ou 

causas e consequências diversas.   

Quando o autor de um texto se utiliza de um Padrão Discursivo para falar de outro, 

ele está se valendo de sua experiência recursiva acerca de discursos que podem ser ativados a 

partir de FD Subordenados. Nesse caso, ele demonstra que o texto em que tomou por base 

gerou, em sua mente, um FDSpO. Exemplo disso são romances em forma de carta, ou receitas 

quando são transformadas em contos, ensaios etc.  

FD, por tanto, são concepções discursivas ativadas durante o processo de construção 

de sentido, são elaborações progressivas de discursos que tomam por base a experiência 

sociocultural, psicológica e cognitiva do leitor, ou seja, são as informações levantadas durante 

a leitura de um texto e que podem ser questionadas, confirmadas e permitirem a ativação de 

informações que vão para além da fonte lida.  O FD emerge a partir do nosso ponto de vista, 

das possibilidades que um texto pode ou permite ativar experiências. 

Palavras evocam imagens e, por isso, tendemos a repudiar a violência, mas também 

repelimos aquilo que categorizamos como insensatez, inflexibilidade, intransigência, 

imaturidade etc. Palavras categorizadas como negativas, por exemplo, evocam imagens 

negativas e isso pode influenciar em nossas tomadas de decisão acerca de determinadas 

questões. Una-se a isso as experiências acumuladas, a opinião formada, as convicções 

políticas, filosóficas, religiosas etc., e teremos FD evocados para contestar outros FD. 

Vejamos a fábula em (51): 

 



95 

 

(51)  O BURRO, O GALO E O LEÃO 

 

Na fazenda, um galo estava junto de um burro. Um leão faminto atacou o 

burro e já ia devorá-lo. Mas o canto estridente do galo assustou o leão 

(dizem, com efeito, que ele tem medo do canto do galo), que fugiu. O burro, 

exaltado, julgando que o leão fugirá por temê-lo, saiu para caçá-lo. Mas 

quando chegaram a uma distância onde a voz do galo não mais alcançava, o 

leão voltou-se e o devorou. 

 

Moral: assim aplica-se a certas pessoas, que perseguem seus inimigos que 

parecem fracos. Sua temeridade cega as atira entre suas garras. 

 

(ESOPO, 2006, p. 136) 

 

Pistas linguísticas como atacou, devorá-lo, assustou, medo, fugiu, exaltado, temê-lo, 

e caçá-lo, na fábula apresentada em (51), sugerem posicionamentos, em certa medida, sobre a 

PREPOTÊNCIA de um protagonista, a COLABORAÇÃO de um coadjuvante e a VIOLÊNCIA do 

outro.  

Extensivo ao texto, a moral da história em (51) apresenta expressões como, “certas 

pessoas”, “perseguição”, “inimigos”, “fracos”, “temeridade cega” e “garras”. Tais elementos 

ativam e acionam frames que comparam, por analogia, as ações do burro e do leão ao 

COMPORTAMENTO HUMANO (certas pessoas). O fato de usar a expressão “certas pessoas”, 

“inimigo” e “temeridade” -, palavras que ativam, com frequência, frames de natureza negativa 

-, fazem com que acionemos imagens, simulemos as ações sugeridas e projetemos condutas a 

serem evitadas, o que nos permitem acionar Frames Discursivos e projetá-los em expressões 

como:  

 

1. Não seja burro, respeite as pessoas, até mesmo seus inimigos, 

2. Seja esperto, não provoque seus inimigos;  

3. Não subestime a força dos seus inimigos; 

4. Nem sempre quem foge da luta está com medo de você, 

5. A covardia é um ponto de vista; 

6. “A covardia é surda e só ouve o que lhe convém” etc.  

 

É claro que a moral sugerida na história pode ser contestada, despertando Frames 

Discursivos que critiquem a conduta tanto do BURRO quanto a do LEÃO e exalte a conduta do 

GALO, contudo, a Metáfora Conceptual, nessa narrativa, que liga a iniciativa do BURRO a um 

comportamento social, sugere que a limitação intelectual humana é uma característica de 

animais como BURRO, MULA e CAVALO. Podemos verificar isso nos discursos em (52), (53) e 

(54), atribuídos a vários autores: 
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(52) 

“Não há nenhum pensamento importante que a burrice não saiba usar, ela é 

móvel para todos os lados e pode vestir todos os trajes da verdade. A 

verdade, porém, tem apenas um vestido de cada vez e só um caminho, e está 

sempre em desvantagem” (ROBERT MUSIL- Escritor austríaco)36 

(53) 

 “A burrice é diferente da ignorância. A ignorância é o desconhecimento dos 

fatos e das possibilidades. A burrice é uma força da natureza”. (NELSON 

RODRIGUES – escritor)37 

  

 

(54) 

 “A burrice não tem fronteiras ideológicas (ROBERTO CAMPOS – 

economista, diplomata e professor brasileiro)”38 

 

Esses exemplos vão ao encontro daquilo que Lakoff (1987) identifica como metáfora 

ontológica da personificação (cf. capítulo 4), ao afirmar que as propriedades de determinadas 

categorias são consequências da natureza das capacidades biológicas humanas e da 

habilitação para funcionar em um ambiente físico e social. Como podemos verificar, o mesmo 

parece acontecer com os FD. Quando relacionamos os protagonistas das fábulas a 

determinados comportamentos humanos, não só estamos ativando Metáforas Conceptuais, 

mas também estamos fazendo projeções entre frames e é disso que trataremos a seguir. 

 

5.4.1 Frame Discursivo e projeções metafóricas 

  

A dinamicidade para anexar discursos e projetá-los em outros discursos também 

revela efeitos metafóricos. Ao apresentarmos, por exemplo, uma sequência de eventos em que 

o último se configura em uma abstração que resume os discursos anteriores estamos, de certo 

modo, construindo projeções metafóricas. É o caso das fábulas em que animais e coisas se 

revelam como Metáforas Conceptuais ontológicas (LAKOFF, 1985). O LOBO, por exemplo, 

pode ser uma referência para a maldade; a RAPOSA para a vilania; e o CORDEIRO para a 

passividade, quando projetamos as características comportamentais e habilidades desses 

animais às características comportamentais humanas. 

Metáforas, portanto, são concebidas quando conceptualizamos uma coisa por meio 

de outra. Esse recurso linguístico e cognitivo participa ativamente do acionamento de frames. 

                                            
36 Fonte: Frases - http://kdfrases.com 
37 Fonte: http://pensador.uol.com.br/frase/MTY2MzU5NQ/ 
38 Fonte: http://pensador.uol.com.br/frase/NzY/ 
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O acionamento de frames por projeções metafóricas ocorre quando um frame fonte projeta 

seus papéis em um frame alvo. Tomemos por exemplo a moral da história em (55), extraída 

da fábula A Coruja e a Águia, de Monteiro Lobato (2008, Posição 183):  

 

(55)  

“Para retrato de filho ninguém acredite em pintor pai. Lá diz o ditado: 

quem ama o feio bonito lhe parece”.  

 

Em (55) podemos verificar que os indexadores linguísticos “retrato de filho” e 

“pintor pai” apontam para alguns aspectos que vão além dos sentidos referentes as obras de 

arte e da figura paterna que se configura em um “artista plástico”. Os indexadores 

estabelecem relações de dúvidas acerca da idoneidade do “artista” e sua “obra de arte” e entre 

o “pai” e seu “filho”. Há uma projeção metafórica que toma os frames PINTOR e PAI como 

agentes que estão interligados pelos papéis de criador e os efeitos produzidos pelas relações 

linguísticas e socioculturais.  O PINTOR, por exemplo, por ser um profissional que retrata belas 

imagens por intermédio de traços, cores, desenhos etc., e o PAI, por sua vez, por ser uma 

figura ligada ao FILHO por laços de família, sentimentos de amor, proteção, bondade e 

afeição.  

No contexto em que está inserido, o indexador PAI, em (55), é conceptualizado como 

PINTOR, mesmo quando verificamos que o termo “retrato”, apresentado inicialmente, ativa, de 

certo modo, frames como FOTOGRAFIA e FOTÓGRAFO. No entanto, o indexador linguístico 

PINTOR sugere um quadro pintado e não uma fotografia impressa. A expressão “não acredite 

em pai pintor” (quando ele retrata o próprio filho) estabelece a metáfora PAI PINTOR É 

DEFENSOR de sua obra e, consequentemente, para defender seus interesses, pode enganar ou 

mentir. Sugere, assim, que, tal como um pintor que protege sua obra, um pai também protege 

ou defende o filho e, por isso mesmo, devemos ter cautela em relação a eles quando falam de 

suas próprias criações. 

Os postulados que ancoram a corporalidade da mente e os trabalhos em TNL também 

ancoram a hipótese da emergência dos FD e as diversas projeções que eles realizam. As 

descobertas em Neurociências acerca da arquitetura neuronal, por exemplo, apontam para a 

existências de neurônios específicos que participam do processo de construção de sentido e 

nos fazem simular ações quando vemos, ouvimos ou lemos algo. 

Entendemos, assim, o discurso como o processo pelo qual compreendedores utilizam 

sua formação neurocognitiva, em consonância às experiências social e corpórea para 

desenvolver comunicação, julgar e convencer interlocutores sobre práticas socioculturais. 
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Dessa forma, o discurso aqui compreendido está em consonância com os pressupostos da LC 

quando afirma que o significado não está nas palavras, mas na mente do compreendedor, e 

com os pressupostos de van Dijk (2012) acerca de discurso e contexto. 

A emergência discursiva é, assim, um processo cognitivo que se harmoniza com a 

hipótese de Turner (1996) acerca da narrativa enquanto sistema conceptual cognitivo humano. 

Na proxima seção, veremos a importância da narrativa na projeção dos discursos e a 

importancia do discurso para o processo de aculturação, formação do conhecimento, reflexão 

e perspectivação do pensamento, elementos fundamentais no desvelamento das nossas 

análises.  

Nos capítulos seguintes, discutiremos como a narrativa se revela como um dos 

recursos cognitivos mais eficientes na transmissão e recepção de conhecimentos. Veremos 

que a narrativa e o discurso estão inerentemente interligados por um continuum categorial. 
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6 A NARRATIVA QUE NOS GUIA: O CENTRO E A PERIFERIA 

 

A narrativa não é acidental nem exclusivamente 

literária. Ela faz parte da natureza do nosso sistema 

conceptual. As motivações para a narrativa são tão 

fortes quanto as motivações que temos para 

identificar cores, a estrutura de um texto ou 

habilidade para acertar um alvo com uma pedra a 

distância (Turner, 1996). 

 

O ato de narrar é um dos mecanismos cognitivos mais eficientes no processo de 

transmissão de experiências e de construção de sentido. Conforme Steen (2005), através da 

narrativa a criança alcança um novo amigo, solicitando contato através da confirmação de 

uma realidade imaginativa compartilhada; o advogado defende a inocência de seu cliente, 

despertando as emoções de um júri e um contador de histórias entretém um público, 

mesclando as ações de homens e animais imaginários, por exemplo. 

Esta tese defende com Turner (1996) a hipótese da mente literária que, segundo o 

autor, seria um instrumento cognitivo natural do ser humano para construir narrativas. Nessa 

obra, o pesquisador apresenta evidências de como aprendemos, ensinamos e nos relacionamos 

uns com os outros por intermédio de projeções de histórias. Até mesmo para escolhermos um 

itinerário, ou explicarmos a um interlocutor onde fica uma determinada rua, construímos, 

mentalmente, uma narrativa espacial em que o trajetor segue um roteiro para atingir um 

objetivo. 

Turner (1996) considera até a possibilidade de que a origem da linguagem esteja na 

narrativa e postula que a GRAMÁTICA tenha surgido da capacidade cognitiva de conceber 

histórias. Ele aventa que uma história abstrata básica, em que um agente executa uma ação 

física de mover um objeto em uma determinada direção, sugere, por exemplo, estruturas 

gramaticais do tipo “João jogou o papel no cesto”, ou “Maria lançou a pedra por cima da 

cerca”.  Uma narrativa básica inclui agentes, ações, objetos e direções. Para o autor, as 

estruturas de sentenças se originam dessa habilidade cognitiva. Narrativas envolvem, 

portanto, capacidades motoras, modalidades sensoriais como visão, audição, toque, cheiro, 

sabor; categorização perceptual e conceptual e esquemas de imagens. 

A experiência de nossos corpos no mundo permite construirmos a realidade em nosso 

entorno como uma sucessão de acontecimentos e isso tem a ver com as noções de causa e 

efeito. De acordo com Fauconnier e Turner (2002), não há nada mais básico na vida do que 

causa e efeito. Transformamos eventos em cadeias causais constituídas de episódios ainda 

mais elementares e isso nos conduz a compreender eventos cada vez mais complexos. Para 
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Turner (1996), EVENTOS SÃO AÇÕES e possuem uma estrutura causal que se configura, 

também, em esquemas de imagem.  

  Para Lakoff e Narayanan (2010), narrativas apresentam 5 dimensões. A primeira dimensão 

é a moral da história como guia para a vida. As narrativas fábulosas, por exemplo, sugerem 

moralidades como formas de compreender o mundo e guias para a prática social. Sugerem, 

ainda, que vilões devem ser punidos e heróis recompensados.  

A segunda dimensão tem a ver com o fato de que as “teorias populares” são, em 

grande parte, inconscientes, estruturas cognitivas automáticas que caracterizam como as 

coisas funcionam ou quais propriedades as coisas e as pessoas têm” (LAKOFF e 

NARAYANAN, 2010, p. 25 [tradução nossa]39). Para os autores, “teorias populares” 

oferecem um cenário fundamental à estrutura das narrativas. Esses aspectos podem ser 

usados para acionar inferências e/ou uma determinada moral. Eles exemplificam essa 

dimensão a partir da teoria popular sobre aprendizagem. Algumas dessas teorias seriam, por 

exemplo:  (a) as pessoas costumam aprender somente quando são recompensadas ou punidas 

por não aprenderem; (b) as pessoas são naturalmente curiosas e aprendem por conta própria 

quando os obstáculos são removidos; (c) as pessoas aprendem quando têm bons professores;  

(d) as pessoas aprendem quando as boas teorias de aprendizagem são aplicadas. Essa 

dimensão, como podemos perceber, é geralmente ativada pela experiência coletiva ou 

individual do compreendedor.  

 A terceira dimensão seria a estrutura organizacional das narrativas, que indica papéis 

dos protagonistas, antagonistas, ajudantes, cenários, eventos desfechos, consequências e 

moral da história. 

A quarta dimensão tem a ver com as especificidades da estrutura geral do enredo da 

narrativa tais como: tragédia, comédia, história de herói, história de amor, história de 

detetive, um mito de origem, uma redenção etc., além de eventos específicos dentro da trama 

narrada, e reações emocionais. 

A quinta dimensão sugere que as narrativas são muitas vezes utilizadas para 

compreender e descrever a vida de alguém. Os contos de fadas e as fábulas são exemplos 

prototípicos apresentados pelos pesquisadores.  

Narrativas básicamente são estruturadas por meio de EVENTOS. Segundo Lakoff e 

Narayanan (2010), 

                                            
39 Folk theories are largely unconscious, automatic cognitive structures characterizing how things work or what 

properties things and people have. 
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 [...] entendemos eventos no mundo em termos de narrativas - eventos de 

todos os tipos, na ciência, na política, em todas as facetas da vida. Alguns 

destes são conscientes, outros são muito inconsciente. Nas narrativas de 

vida, cada um de nós é o protagonista, vivendo a narrativas da melhor forma 

possível. (LAKOFF e NARAYANAN, 2010, p. 21 [tradução nossa])40 

  

Narrar uma história não só aciona intenções e causalidades das personagens 

envolvidos na história, mas também as intenções psicossociais do narrador, locutor ou do 

interlocutor. Isso é possível devido a nossa capacidade de simular eventos e ações no 

momento em que são descritos e projetá-los em outros eventos. 

Conforme os autores (ibidem, p. 22), eventos possuem uma estrutura esquemática 

básica. Essa estrutura é composta por níveis de construção e interpretação. Um evento está 

ancorado em frames, parâmetros e relações eventuais, conforme podemos verificar na figura 

7: 

Figura 7: estrutura básica de um evento 

 
Fonte: adaptado de Lakoff e Narayanan (2010). 

 

A figura 7 sugere que um evento narrativo possui uma estrutura formada por frames, 

                                            
40 [...] We structure our lives by narratives and we understand events in the world in terms of narratives — events 

of all kinds, in science, in politics, in every facet of life. Some of these are conscious, others are very much 

unconscious. In life narratives, each of us is the protagonist, living out the narratives as best we can. 
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parâmetros e ligações. Um frame EVENTO, normalmente, possui agentes, um tema, 

instrumentos e pacientes. Os parâmetros do EVENTO envolvem pré-condições para ocorrer, 

efeitos, recursos, entrada e saída, têm uma duração, uma fundamentação, um lugar e hora 

para ocorrer. A LIGAÇÃO envolve os aspectos que envolvem a relação entre diálogos, 

agentes, temas etc. Essas relações envolvem, normalmente, ativação e desativação, suspensão 

e retomada, parada e recomeço etc. Para os autores, um EVENTO é composto, ainda, por uma 

construção e interpretação e isso tem a ver com pareamento forma/significado, em que 

construção e interpretação participam do processo de estruturação do EVENTO.  

Narrativas e frames não são apenas estruturas cerebrais. Essas estruturas são 

formadas tanto por conteúdo intelectual quanto emocional. Isso é possível devido à ligação de 

circuitos neurais. (LAKOFF, 2008, p. 25). De acordo com o autor, ligações neurais 

influenciam, também, na estrutura temporal das narrativas. Até mesmo uma narrativa curta e 

simples possui uma estrutura que é ativada a todo instante. Algo que é comum na estrutura 

das narrativas, em geral, são os papéis semânticos. Conforme o autor, todas as narrativas 

apresentam personagens principais, ações e instrumentos. Nesse sentido, poderíamos, de 

maneira simplificada, dividir, a narrativa, para fins de análise, em personagens, estruturas de 

eventos e estruturas de ação e, a partir desses elementos, descortinar outros estágios. 

Para Lakoff (2008), sete estágios básicos são ativados durante o processo 

construcional da narrativa: 

 
a) PRÉ CONDIÇÃO: um contexto inicial; 

b) ACUMULAÇÃO: acontecimentos que antecedem ao evento principal; 

c) EVENTO PRINCIPAL: sobre o que é a narrativa; 

d) UM PROPÓSITO: finalidade da narrativa; 

e) WIND DOWN: acontecimentos posteriores ao evento principal e que concluirá a 

narrativa; 

f) RESULTADO: contexto final; 

g) AS CONSEQUÊNCIAS. 

 

Os estágios acima, propostos por Lakoff, estão em consonância com o papel dos FD 

propostos nesta tese, uma vez que a PRÉ-CONDIÇÃO é o elemento indexador do FDO. A 

ACUMULAÇÃO, O EVENTO PRINCIPAL, O PROPÓSITO, O WIND DOWN E O RESULTADO da narrativa 

estruturam o FDSbO, pois constituem as fases em que ligamos os protagonistas aos eventos 

e/ou ações desenvolvidas, gerando Especificações Semânticas e Resoluções Contextuais que 

melhor se enquadrem ao nosso conhecimento acumulado ou experiências adquiridas. As 

CONSEQUÊNCIAS, por sua vez, parecem estruturar o FDSpO, pois além de permitir evocar a 
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conclusão da narrativa, permite a ativação e o acionamento de discursos possíveis de serem 

evocados. 

Outro fato a considerar é a capacidade de narrativas simples serem projetadas em 

outras, formando uma cadeia complexa de eventos. Para Turner (1996), uma história fonte é 

projetada em uma história alvo quando uma AÇÃO-EVENTO ocorre no interior de um EVENTO-

HISTÓRIA. A AÇÃO-EVENTO é uma narrativa em processo e o EVENTO HISTÓRIA é o resultado de 

um processo. Para o autor, uma simples narrativa como em (56), traduz uma projeção entre 

histórias: 

 

(56) “A máquina copiadora mastigou o documento” (TURNER, 96, p. 28 [tradução 

nossa]41).  

 

O autor aventa que a narrativa em (56) pode ser entendida como a projeção de uma 

história de comer em uma história de dano, ou prejuízo, da seguinte forma: a HISTÓRIA ALVO é 

entendida como uma ação física, no espaço narrativo, em que DOCUMENTO É UM ALIMENTO. A 

história fonte é uma ação física e espacial em que MÁQUINA COPIADORA É UM AGENTE que 

“mastiga o alimento”. Assim, entendemos o EVENTO-HISTÓRIA alvo, em (56), como DANO, ou 

PREJUÍZO, pela projeção da AÇÃO-EVENTO de comer. 

Convencionamos chamar de INTRANARRATIVA, nesta tese, a capacidade de agregar 

narrativas em outras narrativas. A intranarrativa é, assim, um recurso pelo qual o narrador faz 

com que uma estória esteja conectada a outra em um processo contínuo de inter-relação de 

eventos, ou seja, uma integração entre categorias discursivas de acontecimentos como, por 

exemplo, ocorre nos contos narrados na obra As mil e uma noites. Nesse romance, uma estória 

gera outras por intermédio de frames e esquemas de ligação. Essas ligações normalmente são 

instanciadas por pistas linguísticas como sinais indicativos de continuidade, tais como: três 

pontos entre colchetes ([...]); e pistas linguísticas que indicam expressões comparativas como: 

tal qual, de acordo com, tanto quanto. 

Até mesmo um simples conectivo como “e”, utilizado como elemento linguístico de 

conjunção, permite também a ligação entre histórias distintas, consoante o caso de muitas 

fábulas que inter-relacionam as peculiaridades de uma personagem às de outra para guiar a 

história ou projetar discursos, como podemos verificar em fábulas como A ovelha, o cão e o 

lobo (FEDRO, 2001); A águia, a gralha e o pastor (ESOPO, 2006); O morcego e as duas 

                                            
41 “[...] a duplicating machine chewed up a document”. 
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doninhas (LA FONTAINE, [2008?], v. 2); O rato da cidade e o rato do campo (LOBATO, 

2008). Nesses exemplos podemos certificar que o conectivo “e” não liga somente os termos 

na sentença, mas sugere que dois ou mais protagonistas de culturas, comportamentos e 

hábitos distintos estão reunidos na fábula em um EVENTO-HISTÓRIA e compartilham frames 

comuns do tipo “reunião”, “associação”, “congregação”, “encontro” etc. Essa emergência é 

possibilitada pela nossa capacidade cognitiva de produzir narrativas e combiná-las 

criativamente com base em nossas experiências culturais e corporificadas.   

Para Lakoff (2008), a narrativa revela muito sobre como o cérebro trabalha. 

Consoante o autor, até mesmo em uma simples ação como beber água ou amarrar um tênis há 

uma estrutura imposta por nosso cérebro para que nosso corpo execute essas ações. Isso 

ocorre porque entendemos eventos no mundo de acordo com nossa estrutura corporal e 

conforme as ações que o nosso corpo pode ou permite realizar. 

Fletcher et al., (1999 apud BLOOME, 2003) afirmam que até mesmo textos 

considerados não-narrativos utilizam dos recursos narrativos para explicar fenômenos 

complexos:  

Os textos , científicos e matemáticos , são produtos resultantes da ação 

humana no tempo, refletindo um passado e um futuro , e constituem 

configurações e reconfigurações (RICOEUR , 1984) do mundo e o que 

acontece nele (posição 6365, versão e-book [tradução nossa])42 

 

Os autores exemplificam a sua hipótese utilizando um texto científico sobre a 

taxonomia da proteína. Para ele, esse tipo de texto “reflete uma evolução de taxonomias 

anteriores com base na história da ação humana”, a apartir da qual emerge a compreensão de 

como as proteínas são e como elas ficaram assim. Por isso mesmo é que podemos dizer que a 

narrativa é um processamento cognitivo empregado no desenvolvimento de discursos.  

As evidências conferidas pelos estudos em neurociências (GALLESE, et al, 1996; 

RIZZOLATTI e CRAIGHERO, 2004; LAKOFF e NARAYANAN, 2010) permitem entender 

que a capacidade de armazenar informações e conectá-las durante o processo de construção 

sentido são formadas por circuitos neurais que se locupletam à medida que novas experiências 

surgem e são confrontadas com as anteriores. 

Nessa mesma direção, os trabalhos de Lakoff (2008) e Turner (2003) apontam para o 

fato de que as diversas categorias discursivas são concebidas por intermédio de circuitos 

neurais de natureza narrativa. Tais estudos reforçam a hipótese de que a narrativa se configura 

                                            
42 “[...] All texts, scientific and mathematical, are the resultant product of human action in time, reflecting a past 

and a future, and constitute configurations and reconfigurations (Ricoeur, 1984) of the world and what happens 

in it.” 
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em uma ferramenta cognitiva natural. Ela é o meio e o fim no processo de construção de 

sentido dos discursos. A figura em (8) demonstra, para efeito de ilustração, a centralidade da 

narrativa e, ao seu redor, os mecanismos sociocognitivos que a alimentam:  

 
Figura 8: representação de uma categoria radial da narrativa 

 

Fonte: elaborado pelo o autor. 

A figura (8) representa, didaticamente, a narrativa como um elemento central no 

desenvolvimento de discursos. Ao seu redor estão os elementos que participam do processo 

de construção de sentido: EDt, FD SIMULAÇÃO MENTAL (Simul). Esses elementos se 

conectam de modo a formar um todo narrativo, ou seja, integram-se durante a emergência da 

narrativa e dos discursos. Cada um dos elementos funcionam tanto como esquemas cognitivos 

de input, quanto de output no processo  de ativação e acionamento de histórias. Tais esquemas 

podem ser verificados quando somos expostos à leitura de narrativas fabulares. 

Nas seções seguintes, traremos o estado da arte, os pressupostos metodológicos e as 

análises inerentes à pesquisa desenvolvida. Veremos ainda, na metodologia, que a tese está 

ancorada no modelo computacional adaptado de Bergen e Chang (2005) e Duque (2013).  
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III PARTE – A META 

  

7 ESTADO DA ARTE 

 

A narrativa e o discurso têm sido a motivação para vários estudos, seja em Literatura, 

Linguística, Psicologia e Inteligência Artificial. Nos estudos da linguagem, a narrativa e o 

discurso se destacam em trabalhos voltados para a Análise do Discurso, a Análise Textual dos 

Discursos, a Análise da Conversação e a Análise de Corpus, coletados em contextos 

interacionais. As fábulas, por exemplo, são exploradas mais fortemente nas áreas de literatura 

e psicologia. Vale salientar que, em uma busca eletrônica por trabalhos acadêmicos em 

Linguística Cognitiva, acerca da relação entre narrativa, discurso e fábulas, não encontramos 

nenhum que aborde a perspectiva desenvolvida nesta tese acerca do papel dos esquemas, 

frames e simulação mental. Algumas poucas pesquisas foram encontradas sobre fábulas na 

área de semiótica e em literatura. Outras tantas pesquisas foram encontradas sobre narrativa e 

discurso na área de linguística textual e análise do discurso.   

Nesta parte do trabalho, trazemos algumas das pesquisas desenvolvidas em 

Linguística e áreas afins que motivaram o desenvolvimento desta tese. Começamos por dizer 

que em nossa pesquisa adotamos a discussão de maneira interdisciplinar e algumas vezes 

transdisciplinar, uma vez que acreditamos que muitas áreas e campos que investigam a 

narrativa e o discurso podem contribuir para o desenvolvimento dos nossos estudos em LC. O 

objetivo maior deste capítulo, portanto, é apresentar alguns trabalhos que se aproximam do 

nosso, em termos de discussão, e contribuem com evidências para a tese aqui defendida 

acerca do processo de construção de sentido em fábulas. 

As pesquisas desenvolvidas sob os pressupostos da Teoria da Integração Conceptual 

(FAUCONNIER e TURNER, 2002), por exemplo, têm focalizado questões como a 

compreensão de textos no processo de ensino aprendizagem, nos estudos sobre estratégias de 

leitura, na interpretação dos aspectos relacionados a literalidade e a metaforização. Estes 

trabalhos são bastantes profícuos e contribuem substancialmente para o entendimento de 

como determinados aspectos linguísticos se mesclam para formar conceitos.  

Schröder (2010), investigou as diferenças existentes entre os corpora brasileiro e 

alemão no que concerne à construção metafórica da sociedade.  

O corpus foi constituído por quatro gêneros textuais: entrevistas orais e escritas com 

25 participantes de cada cultura; artigos jornalísticos online, pré-selecionados por busca 
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eletrônica em veículos de comunicação de grande circulação no Brasil e na Alemanha e que 

tratavam, explicitamente, de questões sobre a sociedade brasileira e alemã no período de 2006 

a 2008; e livros de não-ficção de autores brasileiros e alemães, lançados em 2006-2007, com 

base nas listas de best-sellers e suas discussões nos meios de comunicação. O objetivo 

específico da pesquisadora foi investigar o conjunto de metáforas distintas em redes de 

integração e seu cunho cultural, contextual e discursivo.  

A hipótese central da pesquisadora era que as metáforas mais lexicalizadas estariam 

presentes nas entrevistas e as metáforas criativas ou inovadoras estariam mais presentes nos 

artigos jornalísticos e nos livros cuja temática era a sociedade investigada. A autora verificou 

que no corpus alemão, havia uma tendência significativamente maior ao acionamento de 

esquemas imagéticos compostos e dinamizados, fenômeno que, segundo a autora, pode ser 

explicado por meio de uma série de transformações reais que a sociedade alemã enfrentou 

naquele período. No corpus brasileiro, a pesquisadora observou uma tendência maior às 

mesclagens conceptuais, com tendência forte a personificações e menos esquemas imagéticos. 

Batoréo (2007), em seu estudo sobre Enquadramento cognitivo para a estrutura 

narrativa, buscou demonstrar que conceitos operacionais de “Domínio” e de “Parâmetro de 

Avaliação” constituem instrumentos de análise indispensáveis para a determinação cognitiva 

do funcionamento da narração.  

A autora investigou dezenas de narrativas livres com o povo timorense, usando como 

critério para suas análises o caráter cognitivo, linguístico e cultural deles. As histórias 

timorenses, que constituíram o corpus da pesquisa, foram traduzidas como “padrões afetivos 

construtores das narrativas". Verificou, ainda, que as narrativas estavam vinculadas a 

“sistemas coesos de valores”, característicos dos sistemas de crenças dos autores e a 

sociedade em que estavam inseridas. Os principais valores defendidos pelos narradores foram: 

o esforço no trabalho com olhos postos no futuro, a paz e a harmonia, encarados com 

modéstia e orgulho, sem arrogância ou vaidade; a luta com tenacidade pelo sustento da 

família, que é conceptualizada como um constructo social, indispensável para a sobrevivência 

de um povo e para a criação de uma nação. Assim, o sucesso era narrado pelos colaboradores 

em termos de coletividade, cuja confiança nos amigos, a cooperação e a solidariedade seriam 

valores essenciais para o convívio em sociedade.  

O trabalho de Mark Turner (1996) sobre a “mente literária” demonstrou que a 

narrativa faz parte do nosso sistema conceptual e que as motivações para a construção de 

histórias são tão fortes quanto aquelas que temos para identificar cores, a estrutura de um 

texto ou a habilidade para acertar um alvo com uma pedra a distância. Em seu trabalho, ele 
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discute a figuratividade dos contos, o papel da mesclagem conceptual (FAUCONIER e 

TURNER, 2002) e como nós, enquanto compreendedores e construtores do significado, nos 

valemos desse sistema conceptual tão complexo que é a narrativa. 

Outro trabalho que se apropria da discussão de Turner (1996) é a tese de doutorado 

de Azevedo (2006), da faculdade de letras da UFMG, acerca da Estrutura da Narrativa e 

Espaços Mentais. Seu trabalho consistiu, em um primeiro momento, em identificar a natureza 

do tempo, aspecto e modo verbais. Em outro momento, ela checa a pressuposição de que, no 

português do Brasil, o tempo verbal “pretérito perfeito”, de aspecto perfectivo, representaria 

os eventos centrais da história de um texto narrativo. Por fim, ela propõe uma descrição da 

realidade da narrativa oral por meio de instrumentos teóricos como a teoria dos espaços 

mentais e da mesclagem conceptual de Fauconnier e Turner (2002).        

O Trabalho de Graesser, Singer e Trabasso (1994) sobre a construção de inferências 

durante a compreensão de textos narrativos descreve uma teoria construcionista acerca das 

inferências cosntruídas pelos leitores durante o processo de leitura de textos narrativos. Nesse 

artigo, os autores demonstram que leitores geram uma rica variedade de inferências quando 

constroem um modelo referencial da situação sobre aquilo que o texto discute. Nesse sentido, 

durante a leitura, os compreendedores tentam construir uma representação do que leem a 

partir dos seus proprios objetivos, buscando a coerência tanto no nível local, quanto no nível 

global da narrativa. Para os autores, isso explica por que ações, eventos e estados são 

mencionados durante a leitura do texto. 

Pesquisas experimentais têm revelado que o processo de abstração (esquematização) 

resulta da ressonância das experiências corpóreas ativadas por pistas línguísticas, cujos traços 

referenciais e inferênciais são processados automaticamente pelo compreendedor. Uma 

desssas pesquisas é sobre análises de protocolos do tipo think aloud. Estes testes confirmam 

que muitos leitores geram mais inferências do que associações elaborativas, predizíveis em 

histórias simples (TRABASSO e MAGLIANO, 1996) e contos literários (ZWAAN e 

BROWN, 1996).   

 Nesta tese, buscamos avançar nos estudos acerca do processamento cognitivo da 

linguagem literária, na tentativa de agregar novos elementos ao debate sobre narrativa e 

discurso, como o papel dos esquemas e frames no processamento discursivo, bem como 

sugerir um modelo de análise com base na hipótese da ativação de Frames Discursivos e 

simulação mental no desvelamento do processo de construção do sentido em fábulas. No 

capítulo seguinte, traçamos o percurso metodológico aplicado ao trabalho. 
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8 METODOLOGIA 

 

Esta tese se enquadra na perspectiva teórica da LC e propõe desenvolver uma 

reflexão acerca do processo de construção do sentido em narrativas e um modelo de análise 

que descreva a estrutura narrativa-discursiva acionada em narrativas. Nosso objeto de estudo 

são as fábulas. O instrumento de pesquisa é a análise do conteúdo de fábulas, previamente 

selecionadas de autores representativos desse tipo de narrativa, tais como Esopo, Fedro, La 

Fontaine e Monteiro Lobato. Assim, recorremos aos pressupostos teóricos da Linguística 

Cognitiva e da Teoria Neural da Linguagem, apropriando-nos de conceitos como 

categorização, esquemas- I, esquemas-X, frames e simulação mental.  

Nesta tese desenvolvemos, também, o conceito de Frame Discursivo, ativado pelo 

pareamento entre frames, Esquemas Descritivos e Esquemas Discursivos. Os EDt sugerem o 

tipo de esquema-I e esquema-X que participa do acionamento das ações em uma narrativa. Os 

EDc, apontam para o tipo de esquema-I que integra o frame acionado na emergência 

discursiva. 

 

8.1  Pressupostos Metodológicos 

 

Segundo Talmy (2005), pesquisas sobre o sistema de estruturação conceptual, nos 

estudos da linguagem, têm sido provenientes de pesquisas recentes da Linguística Cognitiva. 

Essas investigações têm se alicerçado, principalmente, em análise de dados à luz de um 

referencial teórico. Assim, optamos por uma abordagem qualitativa. 

De acordo com Flick, Von Kardorff e Steinke (2000), a pesquisa qualitativa é  

baseada em textos e na coleta de informações para a produção de dados e utilização de 

técnicas analíticas, interpretadas hermeneuticamente. Conforme esses autores, esse tipo de 

pesquisa tem como característica geral a construção da realidade e da compreensão como 

princípio do conhecimento. Desse modo, o objetivo da pesquisa qualitativa está 

fundamentado na descoberta e na construção de teorias, além de ser uma valiosa ferramenta 

analítica na construção de teses, pois tem por base uma possibilidade natural e particular de 

estudo sobre o inconsciente cognitivo43. 

Com relação à fundamentação teórica, a tese é guiada pelos pressupostos da LC, cuja 

premissa principal é a de que nossa constituição física (corporal e cerebral) e a atuação de 

                                            
43 Estrutura neurofisiológica que inclui não apenas nossas operações cognitivas automáticas, mas também todo 

o nosso conhecimento implícito. (LAKOFF e JOHNSON, 1999). 
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nossos corpos no mundo têm papel primordial na nossa concepção de mundo e contribuem 

para entendermos a noção de percepção de tempo, espaço e movimento. 

Salientamos que, apesar de os nossos estudos serem de natureza qualitativa, as 

análises estão pautadas tanto nos estudos teóricos da LC, quanto em pesquisas experimentais 

de áreas afins como a Psicolinguística e as Neurociências, cujos estudos se concentram na 

compreensão, na natureza e no funcionamento do cérebro humano.  

O corpus constituído para as análises se configura no levantamento de um conjunto 

de fábulas recolhidas de Esopo, Fedro, La Fontaine, Monteiro Lobato e Sergio Caparelli e 

Márcia Schmaltz, a partir das seguintes versões: 

 

a) Fábulas de Esopo – tradução de Pietro Nassetti, publicado em 2006 pela editora 

Martin Claret; 

1) Fábulas de Fedro – tradução de Antônio Inácio de Mesquita Neves, publicado em 

2001 pela editora Átomo. 

2) Fábulas de La Fontaine – tradução e adaptação de René Ferri, volume 1 e volume 

2, publicadas em [2008?] pela Editora Escala; 

3) Fábulas de Monteiro Lobato, versão digital, publicado em 2008 pela editora 

globo;  

4) Fábulas Chinesas (vários autores), organização e tradução: Sergio Caparelli e 

Márcia Schmaltz, versão digital, publicado pela L&PM Pocket, 2012. 

Essas fábulas foram analisadas do ponto de vista da Análise Construcional da 

narrativa (Adaptado de BERGEN e CHANG, 2005 e DUQUE, 2013).  

Aventamos que a estruturação das fábulas e a nossa cognição participam ativamente 

da construção do significado das narrativas e da emergência dos discursos, tendo em vista que 

pistas linguísticas, quando ligadas a uma estrutura organizacional, sugerem manifestações 

discursivas que, nesta tese, estamos categorizando como Frame Discursivo. Assim, 

acreditamos que a ativação de Esquemas Descritivos e Discursivos e processos de simulação 

mental e inferenciais contribuem para a emergência de um frame básico que concebe e guia os 

discursos. Isso não significa dizer que os significados são dados a priori nas fábulas, mas é a 

partir de esquemas e frames básicos que os discursos são concebidos, tornando-os passíveis 

de ressignificações.  
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Escolhemos como objeto de investigação a narrativa porque acreditamos que, 

enquanto recurso cognitivo, ela é um aspecto básico da comunicação humana. Além disso, as 

fábulas constituem um tipo de texto ainda pouco explorado sob a égide da Linguística 

Cognitiva. Sendo assim, pensamos que essa forma de organização do discurso configura-se 

em um excelente meio para se discutir e descrever o processo de leitura e compreensão de 

textos. Com relação às fábulas, a escolha se deu devido aos aspectos construcionais e 

discursivos bem delimitados do ponto de vista da organização textual. Além disso, as 

narrativas fabulosas apresentam movimentos descritivos e discursivos que podem revelar 

como as noções de espaço e movimento são concebidas. Nossas predições acerca das noções 

de espaço e movimento nas fábulas é que elas são construídas por meio do acionamento e 

combinação de esquemas-I, esquemas-X e frames, por meio de três processos: a análise 

construcional, a resolução contextual e a simulação semântica. A seguir apresentaremos as 

ferramentas e os procedimentos de análises desenvolvidas na pesquisa. 

 

8.2  A natureza dos dados: coleta, seleção e organização da pesquisa 

  

 A partir da coleta das fábulas, construímos um quadro em que separamos as a 

histórias por autores, levando em conta, também, as motivações narrativas/discursivas. 

Estamos chamando de motivações os enunciados apresentados nos títulos das fábulas. Essas 

motivações foram extraídas segundo as construções linguísticas, apresentadas nos títulos das 

fábulas. Verificamos que essas construções, pareciam seguir certos padrões. Assim, 

constatamos que os Esquemas Descritivos e Discursivos que estruturavam os FDO eram 

basicamente de cinco tipos: (i) relacionais, (ii) aspectuais, (iii) eventuais, (iv) manipulacionais 

e (v) transformacionais. Para isso, organizamos quadros demonstrativos, segundo essa 

tipologia, para verificar as nossas hipóteses e facilitar as análises construcionais. Esses 

quadros podem ser conferidos nos apêndices desta tese.  

A organização das fábulas por obras e FDO nos ajudaram a entender a dinâmica 

entre as movimentações e as consequências narrativas e discursivas das fábulas, além de 

facilitar o entendimento da relação entre os discursos revelados na “moral das histórias” e 

suas possíveis implicações culturais. Organizamos ainda um quadro contendo todas a 

motivações morais mais salientes que conseguimos ativar a partir da moral considerada na 

narrativa. Isso permitiu verificarmos a organização dos discursos e nos ajudou a entender a 

dinâmica da ativação e acionamento dos FDSpO. Além disso, quantificamos, por obra 
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analisada, as vezes em que os agentes (protagonistas) se apresentam, enquanto referências 

factuais e contrafactuais, ou seja, quantas vezes os protagonistas são apresentados como: 

 

1) seres humanos; 

2) animais; 

3) insetos; 

4) vegetais; 

5) fenômenos naturais; 

6) objetos ou instrumentos (entenda-se aqui objetos e instrumentos como uma 

ferramenta facilitadora de determinadas atividades ou engrenagem); 

7) mitos (deuses, semideuses e monstros). 

 

 Essa organização foi importante porque permitiu que verificássemos certas 

tendências motivacionais para determinadas ocorrências discursivas e o papel das affordances 

na análise construcional das fábulas.   

 Foram analisadas 372 fábulas em prosa, atribuídas a Esopo, traduzidas para a língua 

portuguesa por Pietro Nasseti (2006); 165 fábulas em versos, atribuídas a Fedro, traduzidas 

por Mesquita Neves (2001); 45 fábulas em prosa, atribuídas a La Fontaine, traduzidas e 

adaptadas por René Ferri ([2008?]); 84 fábulas de Monteiro Lobato (2008) e 35 fábulas 

chinesas atribuídas a vários autores44, traduzidas por Sergio Cappareli e Márcia Schmaltz 

(2003). 

Os referidos autores foram escolhidos para compor o corpus da tese porque 

consideramos ser eles os mais influentes fabulistas.  Além disso, queríamos descobrir quais os 

elementos que alimentam o Padrão Discursivo fábula e sua relação com outras narrativas, 

buscando entender os aspectos que norteiam a estrutura, os frames e os aspectos discursivos 

que emergem das histórias. Consideramos isso importante porque nos permitiu entender 

melhor a emergência dos FD e o papel que exercem no processo de aculturação, uma vez que 

parecem apontar para o acionamento de críticas sociais e políticas, doutrinação, pedagogia, 

diversão etc.  

Julgamos ainda que as fábulas escolhidas para as análises construcionais atendem à 

finalidade da tese porque são modelos prototípicos de narrativas: apresentam organização 

                                            
44 Chen Renxi (1581-1636); Hanz Feizi ([280?-233?] a.C); Handan Chun ([132-?]); Liezi (séc. III a. C); Liu Ji 

(1311-1375); Liu Jingshu (390-470); Liu Xiang (77-6 a.C); Lü Buwei ([?-235]); Ma Zhongxi (1446-1512); 

Mêncio ([372?-289 a.C]); Peng Duanshu (1699-1779); Shao Bowen (1037-1134); Shen Buhai ([385?-337?] a.C); 

Wang Shizhen (1526-1590); Ying shao (séc.II); Zhuangzi (369-286 a.C). 
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estrutural bem definida (introdução, desenvolvimento e conclusão), apesar de algumas 

narrativas fabulosas inverterem a sequência em que apresentam a “moral da história” como 

em Fedro, por exemplo.  

Outros fatores a considerar são as traduções escolhidas para as análises dos textos de 

Esopo, Fedro, La Fontaine e Fábulas Chinesas. Acerca deste aspecto, partimos da hipótese de 

que as traduções não são meras relações entre frases e palavras, mas relações entre frames, e 

isso parece garantir às fábulas, mesmo sendo traduções, a manutenção, em certa medida, de 

concepções discursivas semelhantes, pelo menos do ponto de vista da moral.  

Com base nessa hipótese, partimos, então, do pressuposto de que aquilo que parece 

diferenciar uma cultura da outra seja, talvez, a manipulação dos esquemas e frames, o que 

pode guiar os compreendedores a focalizarem ações e eventos decorrentes da relação entre as 

ações narradas e os acontecimentos experienciados na sociedade em que estão inseridos, o 

que parece refletir na dinamicidade das tramas narradas, e não na escrita em si, uma vez que 

afiançamos a ideia de que os significados não estão nas palavras, conforme postulam Lakoff e 

Johnson (2002), mas em nossa mente, resultantes de nossas  experiências corporificadas e 

socioculturais. 

Desse modo, partimos do princípio de que a delimitação dos discursos estaria na 

focalização de determinados aspectos dos frames. Por exemplo, em quase toda cultura há 

pessoas que se reúnem em um determinado ambiente para se alimentarem. Esse evento aciona 

frames comuns e específicos, conforme crenças, valores etc. O ato de almoçar, portanto, é 

comum a qualquer cultura, mas os aspectos como horário, organização do ambiente, 

gastronomia e comportamento é que podem diferir. Na cultura boliviana, por exemplo, é 

comum vermos pessoas fazerem o desjejum (café da manhã) comendo aquilo que na nossa 

cultura seria o almoço; na cultura chinesa, a carne de cachorro é uma iguaria; assim como na 

Índia alguns tipos de insetos são apreciados e a carne de vaca tem suas restrições devido aos 

aspectos religiosos; no Japão, é comum a degustação de certos tipos de carne não cozidas, a 

exemplo do peixe salmão, servido temperado e cru, componente do sushi e sashimi. Outro 

fato a considerar, ainda, em relação a isso, são as vestimentas para esse tipo de evento, a 

posição e o local em que determinados membros da família sentam à mesa etc.  

Assim, pensamos que as traduções dos textos que compõem o corpus utilizado nesta 

tese justificam as escolhas. Com relação à organização da pesquisa, apresentaremos, 

inicialmente, em forma de quadros, os aspectos discursivos mais recorrentes nos corpora. Isso 

facilitará o entendimento do leitor ao verificar os procedimentos realizados no capítulo sobre 

as análises construcionais e as especificações semânticas. 



114 

 

O trabalho, portanto, concentra-se na análise construcional das narrativas: descreve e 

discute a emergência dos Movimentos Descritivos e Discursivos. O primeiro é formado pelos 

ED que envolvem esquemas-I e esquemas-X. O segundo tem a ver com a relação entre os FD 

e a simulação mental. 

É importante observar que, para fins didáticos e de apresentação dos fenômenos 

descritivos e discursivos das fábulas analisadas, selecionamos um conjunto de 5 (cinco) 

fábulas, entre aquelas que compuseram o corpus da pesquisa, devido à impossibilidade de 

apresentarmos de uma só vez todas as análises realizadas. Desse modo, entendemos que o 

número de fábulas apresentado seja suficiente para demonstrar a natureza dos FD que 

emergem das narrativas. Assim, escolhemos aquelas fábulas que consideramos mais 

relevantes, do ponto de vista dos elementos descritivos e discursos envolvidos. Estas fabulas 

estão descritas no quadro (3): 

Quadro 3: fábulas selecionadas para a Análise Construcional Narrativa/Discursiva 

 

Esopo Fedro La Fontaine Monteiro Lobato Fábulas Chinesas 

A raposa e a 

sarça 

Os cães 

famintos 

O grande 

congresso 

dos ratos 

A coruja e a águia O lago 

 

As fábulas descritas no quadro 3 foram selecionadas a partir das peculiaridades em 

que se apresentam, ou seja, apesar de as fábulas possuírem características comuns que as 

definam, tradicionalmente, elas possuem certas idiossincrasias, tanto no plano estrutural, 

quanto no plano descritivo. Contudo, alertamos que o processo analítico aqui desenvolvido 

pode ser aplicado para qualquer fábula.  

Outra motivação para a escolhas das fábulas, informadas no quadro 3, foi verificar, 

apontar e demonstrar até que ponto essas narrativas estão interligadas cultural e 

discursivamente, além de averiguar a dinâmica discursiva por trás delas, cuja frequência com 

que são expostas pode se configurar como basilar para a ativação e a construção de Frames 

Discursivos que se tornam expressões relativamente estáveis. 

Na análise geral, o corpus com que trabalhamos tinha como personagens principais 

ou secundários, animais, seres humanos, objetos e mitos. Observamos, assim, que o uso de 

personificações de animais não é uma característica que define as fábulas, uma vez que 

encontramos em todas as obras analisadas protagonistas como deuses, elementos da natureza 

e seres humanos inseridos nos mesmos frames. Pensamos, ainda, que são as projeções 
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relacionais e as affordances que delineiam os aspectos factuais e contrafactuais e distinguem a 

ficção da não ficção no plano da narrativa fabular. 

 

8.3 A natureza descritiva e discursiva dos fenômenos linguísticos da pesquisa. 

  

 O modelo de análise proposto nesta tese é guiado pela natureza descritiva das fábulas 

e envolve o desvelamento dos movimentos narrativos que são guiados por esquemas-I e 

esquemas-X que, para efeito didático, estamos chamando de Esquemas Descritivos. Os 

fenômenos analisados nos corpora escolhidos, a recorrência dos esquemas-I O/C/M, 

CONTÊINER e LIGAÇÃO foram os mais focalizados. Outros esquemas como PARTE/TODO, 

CENTRO/PERIFERIA e ESCALA nos conduziram, durante as análises, a entendê-los como 

subconjuntos, ou refinamentos dos primeiros. Os esquemas-X que analisamos nas fábulas 

foram adaptados de Feldman (2006). Portanto, certificamos que a utilização de uma 

nomenclatura própria para análise dos EDt foi mais apropriada ao trabalho desenvolvido aqui, 

o que não descarta nem desvirtua a relevância da proposta de Feldman, que tem objetivos 

mais específicos nas suas análises. Assim, buscamos descrever as ações dos trajetores nas 

narrativas de forma mais conveniente e adequada às análises propostas. Ao adotar essa 

metodologia, pensamos que as análises se tornaram mais dinâmicas e esclarecedoras aos fins 

que se destinam. 

 A natureza dos fenômenos discursivos na tese perpassa pela recorrência de eventos 

básicos como aqueles propostos por Lakoff (2008), quando trata das especificações 

semânticas. Os FD analisados, portanto, envolvem movimentos discursivos possíveis de 

serem acionados nas fábulas.  

O movimento discursivo neste trabalho é guiado, em linhas gerais, por contêineres 

discursivos (CntD) e ligações discursivas (LgD). As análises discursivas estão pautadas, 

assim, nas análises construcionais, em resoluções contextuais e especificações semânticas 

resolvidas. Essas especificações resultam na emergência de FD de natureza Ordenada, 

Subordenada e Supraordenada.  Nesta tese, nos valemos de um modelo computacional para 

análise do Movimento-Narrativo-Discurso das fábulas (MND), representado na figura (9), 

adaptado do modelo computacional da linguagem proposto por Bergen e Chang (2005) e 

Duque (2013): 
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 Figura 9: modelo computacional da compreensão do discurso 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor (Adaptado de DUQUE, 2013). 

 

Ao perceber um enunciado buscamos, incialmente, identificar a construção que 

satisfaça todas as restrições pertinentes à construção desses enunciados pelo pareamento 

forma/significado, considerando, inclusive, a ativação dos esquemas-I e esquemas-X para a 

produção de resoluções contextuais e especificações semânticas coerentes. Desse modo, 

buscamos encontrar as projeções discursivas mais adequadas às nossas experiências 

socioculturais e o contexto em que se inserem.  

Em nosso modelo computacional, os Movimentos – Narrativos – Discursivos (MND) 

partem da Análise Construcional (AC), para a Resolução Contextual (RC). Tais 

movimentos implicam em Especificações Semânticas Resolvidas (Semspec Res). Essas 

especificações emergem das inferências e simulações mentais evocadas pelas pistas 

linguísticas apresentadas e que resultam na emergência dos Frames Discursivos (FD). Na 

figura (9), acima, podemos verificar esses movimentos da seguinte forma: 

 

1) Análise Construcional:  

a) identificação das construções de espaço e movimento, instanciadas pelas pistas 

linguísticas; 

b) identificação do EDt que estruturam a narrativa; 

c) identificação das motivações, movimentações e consequências das narrativas, 

estruturadas pelos EDt e que resultarão em uma resolução contextual. 
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2) Resolução Contextual: 

a) a resolução contextual, resultante da AC, sugere uma Semspec que, por sua 

vez, é estruturada pelo processamento de frames e simulações mentais, que 

evocam as inferências apropriadas ao contexto discursivo; 

b) identificação dos EDc que estruturarão os FD; 

c) identificação das motivações, movimentações e consequências discursivas, 

estruturadas pelo FD e que resultarão em uma especificação semântica 

resolvida.  

 

Analisar narrativas resulta, na maioria das vezes, em examinar discursos, uma vez 

que ambos são manifestações cognitivas de expressões da linguagem e estão inter-

relacionados. Em nossas análises, esses elementos participam de maneira efetiva do 

processamento do significado. Esse processamento pode ser assim categorizado como MND 

retroalimentáveis e pode ser verificado, para fins didáticos, no fluxograma proposto na figura 

(10): 

 

Figura 10: fluxograma do processamento Narrativo – Discursivo. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 O fluxograma em (10) descreve a dinamicidade de um MND. Esse movimento 

implica análises construcionais e resoluções contextuais. As AC implicam movimentos 

narrativos, estruturados pelos EDt. As RC implicam movimentos discursivos, estruturados 
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pelos FDO, FDSbO e FDSpO, que, por sua vez, são estruturados pelos Esquemas Discursivos 

e simulação mental. A dinamicidade do processamento narrativo/discursivo parece residir, 

principalmente, no fato de projetar uma ação em outra, de maneira que a causa de uma ação 

ou evento passa a ser uma consequência de outras ações e eventos que emergem das 

narrativas.  

Analisar a narrativa nas fábulas a partir do modelo computacional aqui proposto é 

entender como as narrativas e os discursos são concebidos em termos de sistema cognitivo. 

Os esquemas e os frames, portanto, são as bases para esse entendimento, porque o significado 

parece ir para além da forma. A seguir, passaremos a análise das fábulas selecionadas. 
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9 ANÁLISE CONSTRUCIONAL DAS FÁBULAS 

 

 Nesta seção apresentaremos as análises construcionais das narrativas. Para efeito de 

exposição e desenvolvimento das análises, apresentamos as fábulas na integra para, a partir 

delas, compilarmos os Movimentos Descritivos e Discursivos por blocos construcionais. O 

objetivo é visualizarmos melhor os elementos que estruturam esse tipo de narrativa que, nesta 

tese, categorizamos como de natureza ficcional, uma vez que as personagens envolvidas na 

trama, bem como os eventos e as ações projetam atividades de um mundo factual às 

atividades e ações de mundos contra factuais.  

Vale salientar que as narrativas aqui analisadas partem, em um primeiro momento, 

da especificação de um FDO, motivado pelo reconhecimento do Padrão Discursivo fabular, 

ou seja, pela frequência com que essas narrativas são normalmente apresentadas, inferimos 

que se tratam de histórias com características peculiares. Contudo, pensamos que a 

emergência discursiva inicial decorre, em grande parte, de experiências individuais 

adquiridas, ou seja, é possível que um FDO para um leitor possa ser configurado como um 

FDSpO para outro, uma vez que os discursos emergem de experiências sociais, culturais, 

políticas, ideológicas, religiosas ou filosóficas, compartilhadas coletivamente.  

Antes de partirmos para as análises construcionais das fábulas, apresentaremos, a 

seguir, os dados levantados na pesquisa, as referências e os possíveis métodos utilizados pelos 

autores como motivações narrativas e discursivas para despertar a compreensão do leitor.  

Quando falamos em motivações, estamos nos referindo ao tipo de representação ou 

construção utilizada nas fábulas. Isso implica ativação dos aspectos da categorização 

perceptual e conceptual, bem como nos esquemas de imagem envolvidos na narrativa (cf. 

capítulo 6 desta tese). Tais levantamentos foram importantes porque nos conduziram a uma 

melhor compreensão das motivações dos autores para a escolha de determinados agentes e 

pacientes no desenvolvimento das narrativas. 

É senso comum que fábulas tenham como caraterísticas principais a utilização de 

animais como protagonistas. Assim, fizemos um inventário dos principais agentes 

empregados nas fábulas, com a finalidade de saber se essa assertiva implicaria em FD ligados 

às características dos animais escolhidos. No entanto, verificamos que as fábulas não tratavam 

apenas de narrativas com agentes animais, mas também envolviam pessoas, vegetais; coisas, 

instrumentos, mitos, insetos e até fenômenos da natureza. Julgamos, ainda, que os 

levantamentos quantitativos e qualitativos permitiriam desdobramentos futuros, porque 

esclareceriam e refinariam algumas questões a serem discutidas pós-análises, como o papel 
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dos frames na AC; das projeções metafóricas, da simulação mental, da resolução contextual e 

especificações semânticas.  

Observamos, inicialmente, que em Fábulas de Esopo, a editora reuniu um total de 

372 fábulas. Na obra analisada, os protagonistas, em sua maioria são extraídos da categoria 

dos animais, seguidos das categorias dos seres humanos e seres mitológicos, conforme o 

quadro 4: 

  

Quadro 4: categorias dos agentes em fábulas de Esopo 

 

Fábulas de Esopo 

AGENTES OCORRÊNCIAS % 

Animais 207  55,64 

Seres humanos 109  29,30 

Deuses e mitos 20  5,37 

Insetos 16  4, 30 

Vegetais 9  2,41 

Objetos 6  1,61 

Fenômenos naturais 5  1,34 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Em Esopo, há uma diversidade bastante grande de FD. Os mais recorrentes são 

aqueles ligados a “orgulho”, “arrogância”, “inveja” e “insensatez”. 

Em Fábulas de La Fontaine, a editora reuniu um total 22 fábulas, no volume I, e 23, 

no volume II, perfazendo um total de 45 fábulas. Nas obras analisadas, os protagonistas, em 

sua maioria são instanciados pelas categorias dos animais, seguidos pela categoria dos seres 

humano e seres mitológicos, conforme o quadro 5: 

 

Quadro 5: categorias dos agentes em fábulas de La Fontaine 

 
Fábulas de La Fontaine 

AGENTES OCORRÊNCIAS % 

Animais 29  64,44 

Seres humanos 11  24,44 

Insetos 2 4, 44 

Mitos 1  2,22 

Vegetais 1 2,22 

Objetos 1  2,22 

Fenômenos naturais 0 0,00 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Podemos verificar que, das 45 narrativas apresentadas, 29 são da categoria dos 

animais; 11 são da categoria dos seres humanos; 1 é da categoria dos vegetais; 2 da categoria 

dos insetos; 1 da categoria dos objetos; e 1 da categoria dos mitos. Não houve ocorrências 

representativas para a categoria “fenômenos naturais”. Os FD mais representativos nessa obra 

são HUMILDADE e ARROGÂNCIA; tais informações foram extraídas do levantamento das 

moralidades apresentadas pelo autor. 

 Em Fábulas de Fedro, o organizador reuniu 92 fábulas em forma de versos. A edição 

utilizada como corpus é dividida em 5 partes, mais um apêndice e cada parte é iniciada com 

um prólogo. Na obra analisada, os protagonistas, em sua maioria, são instanciados pelas 

categorias dos animais, seguidos pela categoria dos seres humano e insetos, conforme o 

quadro 6: 

 

Quadro 6: categorias dos agentes em fábulas de Fedro 

 
Fábulas de Fedro 

AGENTES OCORRÊNCIAS % 

Animais 51  55,43 

Seres humanos 31  33,69 

Insetos 5 5, 44 

Mitos 2  2,17 

Fenômenos naturais 2  2,17 

Vegetais 1 1,10 

Objetos 0 0,00 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O quadro 6 demonstra que das 92 narrativas analisadas, 51 são da categoria dos 

animais; 11 são da categoria dos seres humanos; 1 da categoria dos vegetais; 2 da categoria 

dos insetos; 1 da categoria dos objetos; e 1 da categoria dos seres mitológicos. Não houve 

ocorrências representativas para a categoria dos “fenômenos naturais”. Os FD que 

consideramos mais recorrentes nessa obra são ESPERTEZA, ASTÚCIA e HIPOCRISIA. Tais 

informações foram extraídas da “moral” das histórias apresentadas pelo autor.  

Em Fábulas de Monteiro Lobato, a editora reuniu um total de 74 fábulas. Na obra 

analisada, os protagonistas, em sua maioria são extraídos da categoria dos animais, seguidos 

das categorias dos seres humanos e insetos seres mitológicos, apresentados no quadro 7:  
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Quadro 7: categorias dos agentes em fábulas de Monteiro Lobato 

Fábulas de Monteiro Lobato 

AGENTES OCORRÊNCIAS % 

Animais 53  71,62 

Seres humanos 14  18,91 

Insetos 4 5, 40 

Deuses e mitos 1  1,35 

Vegetais 1 1,35 

Objetos 1 1,35 

Fenômenos naturais 0  0,00 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

As fábulas em Monteiro Lobato apresentam FD regulares. Aqueles mais recorrentes 

são os relacionados a ORGULHO, ARROGÂNCIA e ASTÚCIA, levantados a partir da “moral das 

histórias” apresentadas pelo autor. 

Em Fábulas Chinesas, os organizadores reuniram, a título de ontologia, um total de 

35 fábulas, atribuídas a 17 autores chineses. Na obra analisada, os protagonistas, em sua 

maioria, são instanciados pela categoria dos seres humanos, seguido pela categoria dos 

animais, conforme o quadro 8: 

 

Quadro 8: categorias dos agentes em fábulas chinesas 

 
Fábulas Chinesas 

AGENTES OCORRÊNCIAS % 

Seres humanos 28 80,00 

Animais 6  17,14 

Deuses e mitos 1  2,86 

Insetos 0 0,00 

Vegetais 0 0,00 

Objetos 0 0,00 

Fenômenos naturais 0  0,00 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Nas Fábulas Chinesas, há uma preterição clara por protagonistas humanos que 

enfrentam diversas vicissitudes. Às vezes, as ações envolvem animais, coisas, plantas ou seres 

míticos, mas estes, na maioria das vezes, não são personificações humanas. Há fabulas, 

certamente, em que os animais são protagonistas humanizados, mas são poucas as 

ocorrências. Os FD mais recorrentes são aqueles ligados a ORGULHO, VAIDADE e 

INGENUIDADE. 
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 Nas fábulas de Esopo, encontramos vários agentes conflitantes para o acionamento 

dos discursos, como, por exemplo, lobos x cordeiros; ratos x gatos; formigas x cigarras, mas 

também animais x plantas; realidades factuais x realidades contrafactuais, tais como humanos 

x deuses x animais. 

A apuração desses conflitos nos guiaram à compreensão de como certas expressões 

ou estereótipos sociais são criados e acionados a partir das fábulas e parecem servir como 

mecanismo para delineamento de Frames Discursivos, tais como: ACORDO LEONINO, CANTO 

DO CISNE; MÃE CORUJA, OU PAI CORUJA; LOBO EM PELE DE CORDEIRO; AMIGO DA ONÇA; UNHA 

DE FOME; RAPOSA VELHA; e, até mesmo, expressões idiomáticas do tipo de quem é mau, até os 

favores metem medo (ESOPO, 2006, p. 70).  

A partir do levantamento dos discursos presentes na moral das narrativas analisadas, 

verificamos que os FD apontam para conflitos discursivos relacionados a comportamentos 

sociais, considerados positivos e negativos; desejáveis e indesejáveis para o convívio em 

sociedade. Esses conflitos revelam que, além de metáforas do tipo ANIMAIS SÃO PESSOAS, os 

protagonistas sugerem virtudes e vícios considerados, aparentemente, universais. Os 

principais conflitos encontrados nos corpora podem ser conferidos no quadro 9:   

 

Quadro 9: conflitos discursivos nas fábulas 

FD 

VIRTUDES VÍCIOS 

Amizade, astúcia, beleza, bondade, 

cautela, confiança, coragem, desapego, 

dignidade, fortaleza, gentileza, honra, 

humildade, justiça, juventude, paciência, 

perseverança, prudência, piedade, 

sabedoria, sensatez, vida 

Arrogância, azar, demagogia, desprezo, 

discórdia, escárnio, estupidez, feiura, 

fraqueza, humilhação, ingratidão, 

injúria, injustiça, insensatez, inveja, 

maldade, medo, morte, ódio, orgulho, 

preconceito, prepotência, presunção, 

rancor, solidão, traição, velhice, 

vergonha 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O quadro 9 apresenta uma série de categorias nominais que sugerem FD que 

contrastam virtudes e vícios sociais, acionados durante a leitura das fábulas analisadas nesta 

tese. Na coluna da esquerda estão as principais virtudes encontradas nos corpora escolhidos e, 

na coluna da direita, os principais vícios considerados. Basicamente, o que se vê no quadro 

acima são pistas linguísticas que acionam FD, estruturados pela combinação de Esquemas 

Discursivos como CntD e LgD, sugeridos nas interações sociais e culturais dos 

compreendedores. 
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Estruturalmente, as fábulas analisadas podem ser apresentadas em forma de verso ou 

prosa, mas o caráter é sempre narrativo.  O que estamos chamando de caráter narrativo é a 

função da narrativa enquanto recurso cognitivo que projeta as ações de um ou mais agentes 

em um espaço narrativo, independentemente da forma apresentada, seja em verso ou prosa. 

 Além disso, as fabulas analisadas pareciam apresentar motivações temáticas, 

sugeridas nos enunciados proposicionais. Assim, ao analisarmos as construções discursivas, 

verificamos que elas pareciam ser estruturadas por Esquemas Descritivos de espaço e 

movimento e atributos dos frames (agente, tema, eventos, instrumentos), evocados pelas 

construções discursivas. São essas construções que estamos chamando de “motivações 

temáticas”, porque se configuram como o “portal” de entrada para a fábula. Assim, foram 

mapeados de 5 tipos de motivações temáticas (enunciados proposicionais): relacionais, 

aspectuais, eventuais, de manipulação e de modificação, conforme os seguintes critérios:  

  

1. MOTIVAÇÃO RELACIONAL – os agentes estão interligados e um ou mais 

deles são coadjuvantes, como podemos observar nos exemplos abaixo: 

   

a) “O burro, o galo e o leão” (ESOPO, 2006); 

b) “A raposa e a sarça” (ESOPO, 2006); 

c) “A ovelha, o cão e o lobo” (FEDRO, 2001); 

d) “O Corvo e a raposa” (LA FONTAINE, [2008?] );  

e) “O pastor e o leão” (LOBATO, 2008); 

f) “A coruja e a águia” (LOBATO, 2008); 

g) “O estojo e as pérolas” (CAPARELLI e SCHMALTZ, 2012);  

 

2. MOTIVAÇÃO ASPECTUAL – os agentes são apresentados por meio de uma 

particularidade, ou aspecto, conforme os exemplos abaixo: 

  

a) “O camelo dançarino” (ESOPO, 2006);   

b) “Os cães famintos” (FEDRO, 2001); 

c) “O homem e sua imagem” (LA FONTAINE, [2008?]); 

d) “O orgulhoso” (LOBATO, 2008); 

e) “O lago” (CAPARELLI e SCHMALTZ, 2012);   

f)  “O pássaro de nove cabeças” (CAPARELLI e SCHMALTZ, 2012);  
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3. MOTIVAÇÃO EVENTUAL – os agentes estão inseridos em um evento 

 

a) “O parto da montanha” (ESOPO, 2006); 

b) “Naufrágio de Simonides” (FEDRO, 2001); 

c) “O grande congresso dos ratos” (LA FONTAINE, [2008?]);      

d) “O julgamento da ovelha” (LOBATO, 2008); 

e)  “Três bananas de manhã” (CAPARELLI e SCHMALTZ, 2012);  

 

4. MOTIVAÇÃO MANIPULACIONAL – os agentes são apresentados 

manipulando um objeto ou executando uma ação que envolve a manipulação de um 

objeto ou de interlocutores por meio de discursos, conforme podemos verificar nos 

exemplos abaixo: 

 

a) “O pescador que toca flauta” (ESOPO, 2006); 

b) “O cão trazendo a nado um naco de carne” (FEDRO, 2001); 

c) “O pavão queixando-se a Juno” (LA FONTAINE, [2008?]); 

d)  “O homem que vendia lanças” (CAPARELLI e SCHMALTZ, 2012); 

e) “Amolando uma barra de ferro” (CAPARELLI e SCHMALTZ, 2012 

 

5. MOTIVAÇÃO MODIFICACIONAL, ou TRANSFORMACIONAL – os 

agentes são introduzidos em condições de mudança da forma ou desejosos de mudar 

a situação em que se encontra, conforme demonstrado nos exemplos abaixo: 

     

a) “O sapateiro que se arvorou em médico” (FEDRO, 2001); 

b)  “A rã que queria ser do tamanho de um touro” (LA FONTAINE, [2008?]); 

c) “O imitador dos animais” (LOBATO, 2008); 

d) “O Burro na pele do leão” (LOBATO, 2008); 

e) “O rei dragão que virou peixe” (CAPARELLI e SCHMALTZ, 2012); 

f) “A coruja que queria mudar de casa” (CAPARELLI e SCHMALTZ, 2012); 

  

Com relação à “moral da história”, nas fábulas analisadas, elas são apresentadas em 

forma de comentários, ou em forma de expressões discursivas e podem aparecer logo após o 

título, após a narrativa principal, ou são ativados a partir do contexto narrativo discursivo. 

Nesse sentido é que aventamos que a moral nas fábulas pode ser ativada na origem, no 
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caminho ou na meta discursiva e isso reforça o papel dos Frames Discursivos no processo de 

construção de sentido nas fábulas, uma vez que categorizamos a moral nas fábulas como um 

FD ativado e fornecido a priori pelos autores. 

  No plano esquemático da narrativa, verificamos que as fábulas apresentavam uma 

estrutura cognitiva global que envolvia uma sequência de eventos protagonizadas por agentes 

e pacientes e que essa estrutura se enquadra nos parâmetros do esquema O/C/M: na ORIGEM 

estão as motivações dos agentes envolvidos na história; no CAMINHO, estão as ações e os 

eventos que guiam a história e, na META, os resultados ou consequências sugeridas na trama. 

Identificamos, ainda, esquemas-I do tipo: 

 

(a) CONTÊINER e PARTE/TODO – “O corvo estava pousado em um galho baixo de uma 

frondosa árvore [...]” (FONTAINE, 2002, p, 8); 

  

(b) CENTRO/PERIFERIA – “Um rato do campo era amigo de um rato da cidade. E este 

foi convidado, então, pelo amigo, para irem se fartar nos campos [...]” (ESOPO, 

2006, fábula 243, p 124); e 

  

(c) LIGAÇÃO – “Dois ladrões discutiam por um asno que haviam roubado: um deles 

queria ficar com o bicho, já o outro queria colocá-lo à venda [...]” (FONTAINE, 

2006, fábula XIII, p. 28). 

   

(d) ESCALA – “Havia uma rã do tamanho normal, igual ao de todas as rãs. Certa vez viu 

um touro e ficando invejosa do tamanho dele se pós a inchar [...]” (FONTAINE, 2006, 

fábula III, p. 9).  

 

Verificamos, assim, que os Esquemas Descritivos parecem ser basilares no processo 

de construção de sentido das fábulas, pois permitem entendermos, a partir das nossas 

experiências corporificadas, como as histórias são organizadas, em termos de espaço, tempo e 

movimento. Permitem, ainda, estabelecermos conexões entre as construções linguísticas e as 

ações, os eventos e agentes das narrativas.  

Outro aspecto importante no processo de construção de sentido nas fábulas parecem 

ser os papéis dos frames e da simulação mental. Eles exercem influências significativas na 

emergência dos Frames Discursivos, pois permitem que acionemos perspectivas particulares 

acerca dos aspectos narrativos e discursivos das histórias, a partir das nossas percepções e 
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experiências sociais compartilhadas.  Aventamos, assim, que são os EDt, os EDc e os frames 

que orientam a organização descritiva e discursiva das fábulas. 

A partir da perspectiva dos movimentos narrativos, verificamos que as fábulas eram 

estruturadas por esquemas e frames que sugeriam motivações, movimentações e 

consequências narrativas e discursivas. A essas estruturas, categorizamos como Movimento 

Narrativo/Discursivo (MND) e a análise desses movimentos, de Análise Construcional da 

Narrativa (ACN). Assim, organizamos esses movimentos em três tipos, para fins de análise 

dos dados:  

 

a. MND 1 – motivação, construída pelo título; 

b. MND 2 – movimentação, construída pelo corpo do texto 

c. MND 3 – consequência, construída pela moral da história, comentário, ou 

expressão que conclui a narrativa.  

  

A cada movimento Narrativo/Discursivo (MND) corresponde uma análise 

construcional e uma resolução contextual. Cada movimento é tomado como construções 

narrativas e discursivas estruturadas por motivações, movimentações e consequências 

narrativas e discursivas.  

Começaremos, portanto, examinando uma amostra da fábula de Esopo, considerado 

o primeiro fabulista. Em seguida, veremos amostras das fábulas de Fedro, La Fontaine, 

Monteiro Lobato e Shao Bowen. Este último, um dos fabulistas representantes das fábulas 

chinesas, extraída da obra de Capparelli e Márcia Schmaltz (2012). Ao final de cada 

movimento narrativo/discursivo, apresentamos um fluxograma de cada parte da Analise 

Construcional da Narrativa (ACN). 
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9.1 Narrativa 1 

 

A RAPOSA E A SARÇA 

 

Uma raposa foi atravessar uma cerca quando escorregou e, estando a ponto de cair, agarrou-se a uma 

sarça para se salvar. Então, como o espinho ferisse suas patas, disse-lhe a raposa: “Ai de mim! 

Procurei-te para salvar-me, e tu me trataste de forma pior”. “Mas erraste, amiga”, disse a sarça, 

“querendo agarrar-te a mim, que tenho o hábito de agarrar todo mundo”.  

 

Moral da história: a fábula sugere que também entre os homens é tolice buscar ajuda daquela cuja 

natureza é fazer o mal.  

(ESOPO, 2006, p. 31) 

 

 

MND 1  

Motivação narrativa 

 

Antecedentes: especulação causal entre dois agentes 

Agentes: Raposa e Sarça 

Motivação narrativa: relacional 

Evento principal: Ø  

Instrumentos: Ø 

FDO: motivação discursiva 

 

EDt Detalhamento 

E-I 
Cnt Espaço factual 

Lg Animal X Vegetal 

E-X 
A desloca-se 

para P 

A pista linguística “e” que funciona como elemento de ligação 

entre o agente (A) “raposa” e o agente (P) “sarça”, reforça a 

emergência de um movimento direcionado de reunião, 

aproximação, junção de agentes. 

FD Detalhamento 

FDO 
CntD Espaço factual da fauna e da flora 

LgD Evento e Discussão 

 

 

a. Análise Construcional (Papel dos EDt) 

 

O movimento narrativo 1 se concentra naquilo que convencionamos chamar de 

MOTIVAÇÃO NARRATIVA. A construção “A raposa e a Sarça” indica que a motivação para a 

narrativa é do tipo relacional, instanciada pelas pistas que se referem às categorias dos 

animais e vegetais. A partir dessa motivação, podemos voltar as análises para o movimento 

descritivo, que identificam as noções de espaço e movimento da narrativa. 

O Movimento Descritivo está representado pelos Esquemas Descritivos CONTÊINER e 

LIGAÇÃO, e o esquema-X de deslocamento do tipo A desloca-se para O. Esses esquemas 
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estruturam o tipo de relação entre as personagens. O esquema-I CONTÊINER sugere o espaço 

factual da narrativa, e o esquema LIGAÇÃO, a relação entre um agente do contexto animal 

(Raposa) e um agente do contexto vegetal (Sarça).   

O esquema LIGAÇÃO emerge da construção linguística do tipo A conecta P 

instanciado pela pista linguística “e”. A construção relaciona os agentes raposa e sarça a uma 

possível trama que irá ser relatada. Isso porque, ao identificarmos que os elementos 

linguísticos referem-se a personagens, ativamos informações sobre a natureza categorial 

deles.  

O E-X, no primeiro MND, é representado pela marcação Ø, uma vez que os 

movimentos considerados não são instanciados por pistas linguísticas, mas por inferências 

indutivas, que emergem da nossa percepção de movimento direcionado de reunião, aproximação ou 

ligação entre os agentes. A pista “raposa” sugere, ainda, a movimentação desse agente em um 

espaço narrativo. Isso porque as affordances desse tipo de animal nos possibilitam inferir 

acerca de suas habilidades, ações, estrutura física e possibilidades de agir em determinadas 

situações ou ocasiões.  

O mesmo ocorre com relação à “sarça”. Contudo, devido ao aspecto e características 

desse agente, a movimentação sugerida se limita à categoria dos vegetais. No entanto, é 

possível haver a emergência de algum tipo de ação imprimida sobre ela (Sarça), conforme a 

relação construída entre os dois protagonistas. Além disso, a pista “e”, enquanto expediente 

linguístico de ligação, sugere uma relação de aproximação entre os dois agentes em um dado 

contexto narrativo/discursivo. 

 A construção linguística “a raposa e a sarça”, no título, indexa um frame que nos 

permite construir expectativas acerca de um CENÁRIO e, dentro deste, uma série de 

acontecimentos envolvendo os referidos protagonistas: o que acontece, por que acontece, em 

que lugar ocorre, se há ferramentas ou objetos envolvidos, a motivação, o ponto de partida e 

o ponto de chegada das ações. Tais ações ou eventos se confirmarão ou não, o que irá 

depender das novas construções ou pistas apresentadas.  

 

b.  Resolução Contextual (Papel dos FD)  

  

Satisfeitas as restrições no movimento narrativo 1, uma especificação semântica é 

estabelecida pela ativação dos frames e das simulações mentais apropriadas ao contexto 

discursivo. Os atributos dos frames permitem identificar a construção A raposa e a Sarça 

como uma motivação discursiva. Essa motivação constitui uma especificação semântica que 
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resulta em um FDO, estruturado pelos EDc CONTÊINER DISCURSIVO (CntD) e LIGAÇÃO 

DISCURSIVA (LgD). O CntD detalha o espaço factual da fauna (a raposa) e da flora (Sarça); e o 

esquema LgD relaciona um frame REUNIÃO (raposa e sarça) a um frame HISTÓRIA ficcional 

(fábula).  

Esse Frame Discurso nos conduz, enquanto leitores, a especular sobre fatos e 

eventos subsequentes, a partir do reconhecimento do Padrão Discursivo fábula e suas 

implicações para o contexto discursivo. Na figura 11 nós podemos verificar um resumo do 

MND 1: 

Figura 11: fluxograma do MND 1 da Narrativa 1 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O fluxograma da figura 11 demonstra o mapeamento da AC e da RC, após satisfeitas 

as restrições pertinentes à construção do enunciado. A AC é estruturada pelos EDt CONTÊINER 

e LIGAÇÃO; e o E-X de movimento direcionado de aproximar. Esses esquemas estruturam o 

frame REUNIÃO. As ações acionadas a partir dos parâmetros atinentes a esse frame 

fornecem uma RC que, por sua vez, gera uma Semspec Res. Essa especificação identifica uma 

motivação discursiva que nos permite criar expectativas acerca dos tipos ações e eventos que 
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iremos nos deparar em seguida. Assim, O MND 1 compõe uma motivação para a narrativa e 

para as discussões que serão desenvolvidas no MND 2.  

 

MND 2 

Movimentação narrativa 

 

Antecedentes: a raposa desejava atravessar a cerca  

Agentes: Raposa e Sarça 

Eventos: Salto da raposa sobre cerca; queda da raposa, prisão da raposa pela Sarça, lamento da 

raposa e lição da sarça. 

Instrumento: cerca 

FDSbO: movimentação discursiva 

 

EDt Detalhamento 

E-I 

O/C/M Agente =>Evento=>Resolução 

Lg Raposa x Obstáculo x Sarça 

Cnt Cerca 

E-X 

A provoca A se 

deslocar para O; 

 

A provoca P se 

deslocar para baixo 

Movimento autoprovocado direcionado para cima, 

interrompido por um movimento provocado, para baixo. 

FD Detalhamento 

FDSbO 
O/C/MD Salto/Cerca/Queda/Prisão 

LgD Ação e Reação 

 

a.  Análise Construcional (Papel dos EDt) 

 

Construcionalmente, o MND 2 está representado pelos Esquemas Descritivos 

O/C/M, detalhado por um agente em espaço de origem e um evento em que uma personagem 

(a raposa) realiza um movimento em direção a um obstáculo (Sarça) com a finalidade de 

transpô-lo, mas a ação resulta em uma execução frustrada.  

O EDt LIGAÇÃO implica na relação entre a raposa, o obstáculo e a Sarça. O EDt 

CONTÊINER indica o espaço físico em que a personagem raposa se alojou: “cerca”. 

 Por sua vez o EDt de ação (E-X), indica um movimento autoprovocado e direcionado 

da personagem raposa em direção a um suposto objetivo que é interrompido por um 

movimento provocado, para baixo, pela personagem Sarça. Esse movimento é detalhado pela 

construção “foi atravessar” e a pista linguística “escorregar”. 
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b. Resolução Contextual (Papel dos FD) 

 

Satisfeitas as restrições no movimento narrativo 2, uma especificação semântica é 

identificada pela ativação dos frames e das simulações mentais apropriadas ao contexto 

discursivo. Isso nos conduza a detalhamentos das ações e eventos narrados. Esses recursos 

ativam FDSbO. Esse FD é estruturado pelos esquemas O/C/M D e LgD.  O O/C/M D revela 

três eventos discursivos: um “problema inicial” – a raposa encontra um obstáculo (a cerca) –; 

uma “solução” – transpor a cerca; e um “problema final” – queda e prisão na Sarça. 

A LgD está relacionada às ações da raposa e a reação da Sarça. Durante a leitura da 

narrativa, os atributos dos frames e as pistas linguísticas permitem criarmos expectativas 

acerca dos objetivos a serem alcançados pela raposa; os fatores complicadores e não 

complicadores e as noções de causa e efeito, concebidas nas nossas experiências 

corporificadas. Tais recursos nos conduzem a categorizar as ações e os eventos no MND 2 

como PROBLEMA, SOLUÇÃO e FRUSTRAÇÃO: 

a) PROBLEMA: a cerca e a queda; 

b) SOLUÇÃO: saltar, depois se agarrar  

c) FRUSTRAÇÃO: ser preso pela sarça  

Os pressupostos do MND 2 ativam CENÁRIOS, EVENTOS, CAUSAS e CONSEQUÊNCIAS. 

Este FD está intrinsecamente ligado ao FD anterior, uma vez que nos faz refutar ou confirmar 

as expectativas que emergiram da leitura do MND 1.  

No fluxograma apresentado na figura 12, podemos verificar um resumo do MND 2 

em que ocorre a movimentação narrativa e as projeções discursivas, a partir da AC e da RC: 
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Figura 12: fluxograma do MND 2 da Narrativa 1 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O fluxograma da figura 12 demonstra o mapeamento da AC e da RC, após satisfeitas 

as restrições pertinentes à construção do enunciado. A AC é instanciada pelos EDt O/C/M, 

CONTÊINER e LIGAÇÃO; e os EDt de ação instanciados pelas pistas “transpor”, “cair”, 

“agarrar”. Esses esquemas estruturam o frame PRISÃO e as ações atinentes a ele. Os atributos 

dos frames e as simulações inferidas pelos esquemas de ação resultam numa RC que, por sua 

vez, gera uma Semspec Res. Essa especificação identifica um FDSbO, estruturados por um 

CntD e uma LgD que nos permite criar expectativas acerca de problemas e soluções.  

O MND 2 compõe as proposições, as movimentações e as discussões que serão 

desenvolvidas no MND 3. 
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MND 3  

Consequência narrativa 

 

Antecedentes: aprisionamento da raposa e lição da sarça. 

Agentes: homens, pessoas. 

Motivações narrativas: relacional e aspectual 

Evento: instrução 

Instrumentos: ilustração  

FDSpO: consequência discursiva  

 

EDt Detalhamento 

E-I Cnt Plano da realidade social 

Lg Comportamento não humano x comportamento humano 

E-X 

A se desloca 

para O 

 

A se desloca 

Buscar ajuda sugere a execução de uma série de ações hipotéticas 

de ir e vir, pegar e trazer; 

 

Fazer o mal sugere uma série de ações contra factuais acerca do 

que entendemos por produzir ou fabricar algo ruim.  

FD Detalhamento 

FDSpO 

CntD Cuidado, prudência, cautela 

LgD 
Ingenuidade x Sabedoria 

Bem e Mal 

 

a.   Análise Construcional (Papel dos EDt) 

 

Construcionalmente, o MND 3 está representado pelo EDt CONTÊINER, cujo 

detalhamento se insere no plano factual em que as características das personagens são 

modificadas pela Metáfora Conceptual: RAPOSAS E SARÇAS SÃO SERES HUMANOS Como tal, 

esses seres humanos apresentam vícios culturalmente estabelecidos em uma sociedade.  

O EDt LIGAÇÃO implica na relação entre o comportamento não-humano e o 

comportamento humano. Por sua vez, o EDt de ação indica Movimento autoprovocado, 

direcionado, mas interrompido por um movimento provocado que frustra a ação de quem 

busca ajuda. Esse movimento é detalhado pelas construções “buscar ajuda” e “fazer o mal”. 

 

b. Resolução Contextual (papel dos FD) 

 

O MND 3 nos conduz a detalhamentos das ações e eventos narrados por intermédio 

da simulação mental e inferências discursivas. Esses recursos ativam FDSpO. Esse FD é 

estruturado pela ativação dos esquemas discursivos CntD e LgD.  O CntD comporta 

instruções do tipo cuidado, prudência, cautela.  A LgD está relacionada às ações humanas 

evocadas pelas nossas experiências sociais e corporificadas. As pistas linguísticas, durante a 
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leitura da moral, nos conduzem a fazer inferências acerca de “ingenuidade” x “sabedoria” e 

“bem” x “mal”. Os pressupostos do MND 3 podem ativar CENÁRIOS, EVENTOS, CAUSAS e 

CONSEQUÊNCIAS. O FDSpO pode transformar a narrativa contrafactual em discursos factuais 

ou expressões idiomáticas do tipo: “não convém pedir ajuda a quem convém fazer o mal” 

(Elaborado pelo autor). Na figura 13, podemos verificar um resumo do MND 3: 

 

Figura 13: fluxograma do MND 3 da Narrativa 1 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O fluxograma em 13 demonstra o mapeamento da AC e da RC, após satisfeitas as 

restrições pertinentes à construção do enunciado. A AC é instanciada pelos E-I CONTÊINER/ 

LIGAÇÃO; e o esquema-X BUSCAR/FAZER. Esses esquemas estruturam o frame INSTRUÇÃO e as 

ações acionadas a partir dos parâmetros atinentes a ele, gerando uma RC que, por sua vez, 

gera uma Semspec Res. Essa especificação identifica uma consequência discursiva que 

permite o acionamento de FDSpO. O MND 3 compõe então a síntese resultante da narrativa e 

projeta discussões acerca de determinado assunto que aqui podemos categorizar como 

PRUDÊNCIA. 
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9.2 Narrativa 2 

 

OS CÃES FAMINTOS 

 

A imprudência é muitas vezes fatal. 

 

Não somente um mau conselho 

A graves erros conduz, 

Mas também dá-nos o espelho 

Das desgraças que produz. 

 

Os cães viram mergulhado 

De um rio no claro leito 

Um couro que pelo aspeito 

Foi por eles cobiçado: 

E para que mais de jeito 

Conseguissem-no comer 

Posto em sem seco, começaram 

Do rio a linfa a beber, 

Até que enfim rebentaram 

Antes que o couro tocassem 

E seu intuito lograssem. 

 

(FEDRO, 2001, p. 61) 

 

MND 1 

 Motivação narrativa 

 

Antecedentes:  os cães não comiam há algum tempo 

Agentes: os cães 

Motivação narrativa: aspectual 

Evento principal: a fome 

Instrumentos: Ø 

FDO: motivação discursiva  

 

EDt Detalhamento 

E-I 
Cnt Ambiente factual da espécie canina 

(Lg) Cães e fome 

E-X 

 A (cães) se 

aproximam, 

reúnem-se, 

agrupam-se. 

Movimento direcionado de reunião, aproximação, junção, 

agrupamento de agentes (A) 

 

O enunciado aspectual “cães famintos” sugere a reunião de 

agentes em torno de um frame comum:  FOME.  

 

FD Detalhamento 

FDO 
CntD Fome 

LgD Causas e Consequências 

 

 

 

 



137 

 

a.   Análise Construcional (Papel dos EDt) 

 

O movimento narrativo 1 se concentra na motivação narrativa do tipo aspectual, 

cujos agentes estão reunidos em torno de uma motivação: a fome. A pista linguística 

“famintos” sugere, como antecedentes causais, que os cães não comiam há algum tempo.  

Os protagonistas são apresentados logo no título e é possível que o leitor associe a 

temática às narrativas do tipo fabular, uma vez que é característico das fábulas adotarem este 

tipo de motivação temática.  É possível inferirmos, ainda, acerca das características mais 

salientes dos animais envolvidos na narrativa. 

O Movimento narrativo está representado pelos EDt CONTÊINER e LIGAÇÃO. O 

primeiro aponta para o Padrão Discursivo, mas também para o EVENTO, em que a história está 

ancorada, o AMBIENTE factual da categoria dos ANIMAIS, cuja espécie é a canina. O EDt 

LIGAÇÃO emerge ao percebermos que não há apenas um animal, mas outros unidos que 

compartilham os mesmos problemas: a fome.  

O EDt de ação, nesse primeiro MND, é representado pela marcação Ø, uma vez que 

os movimentos considerados não são instanciados por pistas linguísticas de ação como 

verbos, mas o enunciado aspectual “cães famintos” sugere um movimento direcionado de 

reunião, aproximação, junção, agrupamento de agentes, nesse caso, OS CÃES. A categoria 

CÃO sugere, por inferência, quais as possíveis ações realizadas pelos animais, conforme nosso 

conhecimento acerca de suas habilidades, ações, estrutura física e possibilidades de agir em 

determinadas situações ou ocasiões. 

A construção linguística “cães famintos” no título, indexa um frame que possibilita 

criar expectativas acerca de um determinado espaço narrativo e, dentro dele, uma série de 

acontecimentos envolvendo os referidos protagonistas: o que acontece, por que acontece, em 

que lugar ocorre, se há ferramentas ou objetos envolvidos, a motivação, o ponto de partida e 

o ponto de chegada das ações. Tais ações ou eventos se confirmarão ou não, o que irá 

depender das novas pistas apresentadas no MND 2. 

 

b.   Resolução Contextual (Papel dos FD)  

 

Satisfeitas as restrições no movimento narrativo 1, uma especificação semântica é 

estabelecida pela ativação dos frames e das simulações mentais apropriadas ao contexto 

discursivo. Os atributos dos frames permitem identificar a construção “Cães famintos” como 

uma motivação discursiva. 
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O Frame Discursivo é estruturado pelo esquema CntD, cujo detalhamento aponta 

para o frame FOME, bem como os atributos que eles contêm como a situação, a duração e as 

implicações da fome. A LgD conecta o EVENTO CAUSA ao EVENTO CONSEQUÊNCIA. A LgD 

permite, ainda, que projetemos a fome animal à forme humana por meio de simulações 

mentais apropriadas ao contexto discursivo. 

A resolução contextual nos conduz, ainda, à emergência de uma especificação 

semântica resolvida que indexa um Frame Discursivo do tipo Ordenado (FDO).  

Esse Frame Discurso possibilita a criação de expectativas sobre fatos e eventos 

subsequentes. No fluxograma apresentado na figura 14, podemos verificar um resumo do 

MND 1, que representa a motivação para a narrativa e as projeções discursivas que elas 

podem estabelecer a partir da AC e da RC: 

 

Figura 14: fluxograma do MND 1 da narrativa 2 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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O fluxograma da figura 14 sugere um mapeamento da AC e da RC, após satisfeitas 

as restrições pertinentes à construção do enunciado. A AC é estruturada pelos EDt CONTÊINER 

e LIGAÇÃO, e o EDt de ação, instanciado pela pista linguística “aproximar”. Esses esquemas 

estruturam o frame REUNIÃO, cujos atributos revelam agentes em um espaço narrativo, 

assunto, problemas, duração discussão. Esse frame aponta para uma RC que, por sua vez, gera 

uma Semspec Res. Essa especificação identifica um FDO, estruturado por CntD e uma LgD. 

Esses recursos cognitivos nos permitem criar expectativas acerca do tipo de narrativa e 

discurso que iremos nos deparar no MND 2. 

 

MND 2  
Movimentação narrativa 

 

Antecedentes:  os cães procuravam por comida  

Agentes: os cães 

Eventos: a cobiça, o resgate e o resultado 

Instrumentos: couro 

FDSbO: movimentação discursiva 

 

EDt Detalhamento 

E-I 
O/C/M 

Agentes=>Eventos=> resolução 

Cães cobiçam o objeto no leito do rio – cães tentam resgatar o 

objeto => cães não logram êxito. 

(Lg) Cães x Água x Couro (alimento) 

 Cnt O rio 

E-X 

A provoca P 

se deslocar 

para A 

Os termos “começaram” e “beber” implicam movimentos de 

transferência de posse, autoprovocado e vertical dos cães em 

relação a água e o objeto desejado. Os termos “cobiçar” e 

“conseguir comer”, no contexto da narrativa, sugerem o 

acionamento do frame RESGATAR e seus parâmetros. 

FD Detalhamento 

FDSbO 

O/C/MD Necessidade=>desejo=>intuição=>plano=>execução 

CntD Recuperação 

LgD Ação e Reação 

 

a.   Análise Construcional (Papel dos EDt) 

 

Construcionalmente, o MND 2 está representado pelos EDt O/C/M, detalhado por 

agentes em um espaço de origem e um evento em que esses agentes (os cães) executam ações 

no sentido de recuperar um objeto (couro) para saciar a fome, mas a ação resulta em uma ação 

frustrada. Os cães identificam um objeto no leito do rio, tentam resgatá-lo e não logram êxito. 

O EDt LIGAÇÃO implica na relação entre os CÃES (agentes), o COURO (alimento) e o 

RIO (obstáculo). O EDt CONTÊINER indica o espaço físico em que as ações são realizadas: o 

leito do rio. O EDt de ação indica movimento provocado dos CÃES (A) em relação a ÁGUA 
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(P). Esse movimento é detalhado pelas pistas linguísticas “começaram” e ‘beber’. 

Além disso, os termos “cobiçar” e “conseguir comer”, no contexto da narrativa, 

sugerem o acionamento do frame RESGATAR, que, por sua vez, sugere movimentos de agentes 

reunidos, em um determinado espaço, para recuperar um objeto. 

 

b.  Resolução Contextual (Papel dos FD) 

 

O MND 2 nos conduz a detalhamentos das ações e eventos narrados por intermédio 

da simulação mental e inferências discursivas. Esses recursos neurais ativam (FDSbO). Esse 

FD é composto pelo acionamento dos esquemas discursivos O/C/M D; LgD e CntD.  

 O/C/M D revela três EVENTOS discursivos: UM PROBLEMA INICIAL – a necessidade 

de se alimentar –; UMA SOLUÇÃO – resgatar um pedaço de couro, encontrado no leito de um 

rio, sugando a agua; e um PROBLEMA FINAL – explodir de tanto beber a água.  

A LgD está relacionada às ações dos agentes em relação ao alimento e à água do rio. 

Durante a leitura da narrativa, os atributos dos frames e as pistas linguísticas permitem 

criarmos expectativas acerca dos objetivos a serem alcançados pelos agentes, bem como 

simular os fatores complicadores e não complicadores e entender as noções de causa e efeito, 

a partir dos eventos narrados e das ações estruturadas pelas construções de espaço e 

movimento. Nesse sentido, nossas percepções e experiências corporificadas parecem nos 

conduzir ao entendimento de que fome é um problema; que tentar resgatar um couro no rio 

seria uma solução e beber água até rebentar seria uma frustração. Assim podemos resumir os 

aspectos da narrativa em: 

 

a) PROBLEMA: a fome; 

b) SOLUÇÃO: resgatar o alimento encontrado no rio  

c) FRUSTRAÇÃO: rebentar de beber água  

O MND 2 ativa cenários, eventos, causas e consequências. O FD ativado durante a 

leitura deste movimento está ligado ao FD anterior, uma vez que ele nos faz refutar ou 

confirma as expectativas que emergiram da leitura no MND1. No fluxograma apresentado na 

figura 15, podemos verificar uma síntese da movimentação narrativa e discursiva: 
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Figura 15: fluxograma do MND 2 da narrativa 2 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O fluxograma em 15 demonstra o mapeamento da AC e da RC, após satisfeitas as 

restrições pertinentes à construção dos enunciados proposicionais. A AC no MND 2 é 

estruturada pelos Esquemas Descritivos O/C/M, CONTÊINER e LIGAÇÃO; e os esquemas de ação 

instanciados pelas pistas “resgatar”, “comer”, “começar” e “beber”. Esses esquemas 

estruturam o frame RESGATE e as ações acionadas a partir dos parâmetros atinentes a esse 

frame, de modo a fornecer uma RC que define uma Semspec Res. Essa especificação 

identifica um O/C/M D, uma LgD e um CntD que permitem criar expectativas acerca de 

problemas, soluções e frustrações.  

O MND 2 compõe, assim, as movimentações e as discussões que servirão ao 

desenvolvimento do MND 3.  
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MND 3  
Consequência narrativa 

 

Antecedentes: rebentação dos cães por consumir água em excesso. 

Agentes: por inferência, homens, pessoas. 

Enunciado proposicional: aspectual e relacional 

Evento: instrução 

Instrumento: ilustração  

FDSpO: consequência discursiva  

EDt Detalhamento 

E-I Cnt Plano da realidade social 

Lg Comportamento não humano x comportamento humano 

E-X (A) provoca A  

Movimento autoprovocado: O termo “imprudência” sugere 

cautela e cuidado, mas também uma série de atitudes hipotéticas 

acerca do ato de agir deliberadamente, com ímpeto, precipitação 

e descuido.  

 

Sugere ainda uma série de ações contrafactuais acerca do que 

entendemos por produzir ou fazer algo ruim. 

FD Detalhamento 

FDSpO 

CntD Precipitação, insensatez, impaciência 

LgD 
Imprudência e prudência 

Impaciência e Paciência 

 

a.   Análise Construcional (Papel dos EDt) 

 

Construcionalmente, o MND 3 emerge da construção “a imprudência é muitas vezes 

fatal” que representa a moral da história. Essa construção é estruturada pelo Esquema 

Descritivo CONTÊINER, que nos conduz ao entendimento de que a “imprudência” está inserida 

em uma “situação de risco”. Esse movimento narrativo é detalhado pelas pistas linguísticas 

“imprudência” e “fatal”.   

O EDt LIGAÇÃO implica relação entre o comportamento não-humano e o 

comportamento humano. O EDt de ação, por sua vez, indica movimento autoprovocado e 

indica que agentes agem com precipitação e impaciência na resolução de problemas. Sugere, 

ainda, uma série de ações contrafactuais acerca do que entendemos por produzir ou fazer algo 

ruim, motivado pela imprudência.  

 

b. Resolução Contextual (Papel dos FD) 

 

O MND 3 nos conduz a detalhamentos das ações e eventos descritos por intermédio 

de inferências ativadas por frames. Essas inferências ativam FDSpO. Esse FD é composto 

pelo acionamento dos Esquemas Discursivos CntD e LgD.   
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O CntD comporta instruções do tipo “cuidado”, “prudência”, “cautela”. A LgD está 

relacionada a aspectos sociais humanos e permite ligar os aspectos imprudência ao aspecto 

fatalidade. As pistas linguísticas, durante a leitura da moral, parecem nos conduzir à ativação 

de inferências acerca de IMPRUDÊNCIA x PRUDÊNCIA e IMPACIÊNCIA x PACIÊNCIA.  

Os pressupostos do MND 3 ativam cenários, eventos, causas e consequências. O 

FDSpO transforma a narrativa contrafactual em discursos factuais ou expressões idiomáticas 

do tipo: “a imprudência é muitas vezes fatal”.  

Na figura 16, podemos verificar um resumo da movimentação narrativa e discursiva 

aqui analisados: 

 

Figura 16: fluxograma do MND 3 da narrativa 2 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O fluxograma da figura 16 demonstra o mapeamento da AC e da RC, após satisfeitas 

as restrições pertinentes à construção do enunciado. Os EDt CONTÊINER e LIGAÇÃO; e os 

Esquemas de ação, instanciados pelas pistas produzir, fazer e precipitar, são parâmetros para 
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Análise Construcional. Tais parâmetros estruturam o frame INSTRUÇÃO. Os parâmetros dos 

frames geram uma RC que, por sua vez, gera uma Semspec Res. 

Essa especificação identifica uma consequência discursiva que permite o 

acionamento de FDSpO. O MND 3 compõe então a síntese resultante da narrativa e projeta 

discussões acerca de determinado comportamento. Nesse caso, PRUDÊNCIA GERA SUCESSO e 

IMPRUDÊNCIA GERA FATALIDADE. 
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9.3 Narrativa 3 
 

 

O GRANDE CONGRESSO DOS RATOS 45 

 

Miciful, gato astuto, havia feito tal matança entre os ratos, que apenas se via um ou outro: a maior parte jazia 

morta. Os poucos que ousavam a sair de seu esconderijo passavam mil apuros: para aqueles desaventurados, 

Miciful não era um gato, mas o próprio diabo.  

Certa noite, o inimigo dos ratos deu uma trégua, resolveu passear pelos telhados atrás de uma gata, com a 

qual ficou entretido em um longo colóquio; os ratos sobreviventes aproveitaram para se encontrar em um 

congresso, para discutir a grande questão daquele momento: o que fazer contra os ataques de Miciful.  

O grande líder dos ratos, fazendo jus à sua posição, opinou antes de todos: “Por motivo de cautela, julgo ser 

preciso prender, sem demora, um guizo no pescoço de Miciful; assim, quando ele sair à caça, todos nós 

vamos poder ouvir e fugir do perigo!”  

Todos concordaram com a ideia; a todos a medida pareceu excelente... porém, surgiu uma única dificuldade: 

saber quem iria amarrar o guizo no pescoço do gato. Um rato disse: “Não vou arriscar a pele, não sou assim 

tão tolo.” Outro: “Pois eu tão pouco me atrevo.” E assim, um a um os ratos foram desistindo da empreitada e 

o congresso foi dissolvido.  

***  

Assim sempre acontece nos conselhos e reuniões! Se precisar discutir e deliberar, os conselheiros 

aparecem aos montes, assim como planos e projetos. Porém, se algo precisar ser feito, aí não dá para 

se contar com ninguém!  

(LA FONTAINE, [2008?], v.2, p. 6)  

MND 1  
Motivação narrativa 

 

Antecedentes:  especulações motivacionais que antecedem o congresso  

Agentes: os ratos 

Motivação narrativa: eventual 

Evento principal: congresso 

Instrumentos: Ø 

FDO: motivação discursiva  

 

EDt Detalhamento 

E-I 
Cnt Espaço contrafactual 

(Lg) Congresso de Ratos 

E-X 

A se desloca 

para O 

 

A pista linguística “congresso” sugere um frame que, por sua vez, 

implica em movimentos de agentes em um determinado espaço. 

FD Detalhamento 

FDO 
CntD Ficção 

LgD Evento e Discussão 

 

                                            
45 Fonte: Fábula extraída do livro Fabulas de La Fontaine: “obra-prima da literatura universal”. – v. 02. 

Tradução e adaptação de René Ferri. São Paulo: Editora Escala. 
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a.   Análise Construcional (Papel dos EDt) 

 

O Movimento Narrativo-Discursivo 1 é estruturado pelos Esquemas Descritivos 

CONTÊINER e LIGAÇÃO. O esquema CONTÊINER permite entendermos que o texto está inserido 

no Padrão Discursivo fábula que, por sua vez, encontra-se no plano da ficção.  

O esquema LIGAÇÃO aponta para a relação entre os agentes envolvidos e o EVENTO 

em questão, ativado pelas pistas “congresso” e “ratos”. 

Apesar de não haver, no título, verbos que normalmente são marcadores que indicam 

ações, o esquema de ação ativado é sugerido pela pista linguística ‘congresso’. Essa pista 

sugere um cenário, que sugere movimentos autoprovocados e direcionados dentro do espaço 

da narrativa, ou seja, um congresso é também uma reunião, e uma reunião ativa movimentos 

de agente de um ponto A para um ponto B, local da reunião. A construção pode sugerir até 

mesmo o lugar onde ocorre o congresso. Além de deslocamentos, a construção sugere 

aspectos, tempo e duração das ações e discussões dos participantes.   

A pista linguística “congresso”, portanto, indexa um frame que sugere um cenário e 

dentro dele uma série de procedimentos relativos aos participantes envolvidos na sessão: a 

sequência de quem irá falar primeiro; o tema do congresso; o espaço onde ocorrerá e a 

duração do evento. Além disso, a construção “congresso de ratos” sugere que o EVENTO se 

insere no plano da ficção. 

  

b. Resolução Contextual (Papel dos FD) 

  

 No MND 1, O Frame Discurso é estruturado pelo esquema CntD, cujo detalhamento 

aponta para o frame FICÇÃO. A LgD liga o mundo ficcional ao mundo real por meio das 

inferências que o frame permite evocar.   

A resolução contextual nos conduz à emergência de uma especificação semântica em 

que a narrativa e seus argumentos nos fazem simular e projetar inferências mais detalhadas 

acerca dos eventos envolvidos no CONGRESSO. A Semspec é ativada por um Frame 

Discursivo do tipo Ordenado (FDO). Na figura 17 nós podemos verificar um resumo do 

movimento-narrativo discursivo 1: 
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Figura 17: fluxograma do MND 1 da Narrativa 3 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O fluxograma da figura 17 demonstra o mapeamento da AC e da RC, após satisfeitas 

as restrições pertinentes à construção do enunciado. A AC é instanciada pelos EDt 

CONTÊINER, LIGAÇÃO; e o esquema-X instanciado pela pista “reunir”.  

Os EDt estruturam o frame CONGRESSO e as ações acionadas a partir dos atributos 

atinentes a ele. Tais atributos geram uma RC que, por sua vez, gera uma Semspec Res. Essa 

especificação identifica um CntD e uma LgD que permite a criação de expectativas acerca do 

tipo de narrativa e discurso que iremos nos deparar em seguida.  

O MND 1 compõe a motivação para a narrativa e as discussões que irão ser 

desenvolvidas no MND 2.  
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MND 2:  

Movimentação narrativa 

 

Antecedente: expectativas geradas no MND1 

Agentes: Ratos e gatos; 

Evento: congresso (reunião, discussão, resultado). 

Instrumentos: guizo, assentos; 

FDSbO: movimentação discursiva 

 

EDt Detalhamento 

E-I 

O/C/M 
Agentes=>Eventos=> Resolução: 

Congresso=>problema, discussão, solução=>decisão 

Lg Aff: comportamento dos ratos x comportamento dos gatos 

Cnt Espaço da narrativa => lugar factual 

E-X 

A provoca P se deslocar;  

A provoca A se 

deslocar.  

As pistas linguísticas “fizeram”, “levantou”, “fugir 

correndo”, “chegado ao fim” e “pendurar” sugerem 

movimentos provocados e autoprovocados consideráveis. 

FD Detalhamento 

FDSbO 
O/C/MD Problema=> solução=> decepção. 

LgD Ação e Reação 

 

a.   Análise Construcional (Papel dos EDt) 

  

Construcionalmente, o MND 2 está representado pelos EDt O/C/M, detalhado por 

agentes em um espaço de origem (o lugar do congresso dos ratos); e um evento em que um 

deles apresenta um plano para acabar com aquele eterno transtorno (o gato), mas resulta em 

uma execução frustrada (colocar a sineta no pesco do gato). O EDt LIGAÇÃO implica na 

relação entre os ratos (agentes), o instrumento (sineta) e o gato (paciente). O espaço da 

narrativa indica onde ocorre o evento ficcional, o que nos permite entender esse espaço como 

um esquema CONTÊINER. Apesar de não haver uma descrição do lugar por pistas linguísticas 

que o definam, os atributos do frame CONGRESSO e a nossa percepção das características mais 

salientes de gatos e ratos e seus respectivos comportamentos permitem criarmos expectativas 

acerca das características do lugar, possivelmente uma toca, por inferência às affordances dos 

animais. 

 O EDt de ação indica o movimento das personagens, instanciado pelos verbos fizeram, 

levantou-se, pendurar, fugir. Tais pistas linguísticas sugerem movimentos como os 

deslocamentos dos agentes de um lugar para outro e em determinada direção, o que pode ser 

facilmente ativado por intermédio da simulação de espaço e movimento das personagens 

envolvidas na história, como o momento em que um dos protagonistas se levanta do lugar 

onde está para se pronunciar em relação ao problema levantado. Nesse caso, a ação 

empreendida é do tipo: “A provoca ele mesmo se deslocar para cima”. Identificar essa ação 
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parece ser possível devido a nossa capacidade cognitiva de simular tarefas executadas quando 

observamos ou lemos ações descritas, ou percebemos, pelas caraterísticas das personagens, a 

possibilidade de executar determinadas ações como, por exemplo, a noção de que gatos são 

carnívoros e perseguem ratos; ratos são roedores velozes e vivem em tocas etc.  

 

b. Resolução Contextual (Papel dos FD) 

  

O movimento narrativo 2 nos conduz a detalhamentos das ações e eventos narrados 

por intermédio da simulação mental e inferências discursivas a partir da leitura dos eventos 

instanciados pelas pistas linguísticas. Essas pistas ativam Frames Discursivos de nível 

Subordenado (FDSbO). Esse FD é estruturado pelo acionamento dos esquemas discursivos 

O/C/M D e LgD.   

O/C/M D revela três movimentos discursivos: inicialmente há um problema, em 

seguida uma solução é apresentada, mas a execução é frustrada. A LgD está relacionada às 

ações e reações das personagens descritas. A percepção desse esquema revela, a partir das 

construções evidenciadas, que GATO É PROBLEMA; CONGRESSO É PARTE DA SOLUÇÃO DO 

PROBLEMA e COLOCAR GUIZO NO GATO É A SOLUÇÃO. Contudo, executar a ação planejada é 

outro problema. Assim, podemos resumir o evento narrativo 2 da seguinte forma: 

 

a) PROBLEMA: o gato; 

b) SOLUÇÃO: congresso – plano – guizo; 

c) FRUSTRAÇÃO: quem irá colocar a sineta no pescoço do gato?  

 

Nesse espaço da narrativa, percebemos a dinâmica da história, criamos cenários, 

ativamos causas e consequências, fazemos inferências e simulações acerca das atividades das 

personagens descritas no texto. Os FDSbO ativados são responsáveis por confirmar, ou não, 

as expectativas criadas no MND 1. Os FDSbO nos conduzem, assim, à emergência de 

especificações semânticas resolvidas que, por sua vez, nos conduz ao acionamento de FDSbO 

do tipo PROBLEMA e SOLUÇÃO. A figura 18 mostra um resumo do MND 2: 
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Figura 18: fluxograma do MND 2 da narrativa 3 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O fluxograma em 18 demonstra o mapeamento da AC e da RC, após satisfeitas as 

restrições pertinentes à construção do MND 1. A AC no MND 2 é estruturado pelos esquemas 

descritivos O/C/M, CONTÊINER e LIGAÇÃO. O esquema-X é instanciado pelas pistas “reunir”, 

“fazer”, “pendurar’ e “correr”, que sugerem movimentos direcionados, porque as pistas 

orientam os movimentos dos agentes na narrativa. As pistas “reunir” e “fazer”, por exemplo, 

sugerem movimentos agentivos de fora para dentro; “pendurar” pode implicar movimentos de 

baixo para cima; e “correr”, um movimento que se propaga em várias direções: 

esquerda/direita, direita/esquerda, para cima, ou para baixo. 

 Esses esquemas também funcionam como parâmetro para o frame CONGRESSO, cujas 

ações são acionadas a partir dos atributos atinentes ao evento em questão, fornecendo-nos 

uma RC que, por sua vez, gera uma Semspec Res. Essa especificação sugerem um FDSbO 

estruturado pelos esquemas CntD e LgD.   

O MND 2 compõe as ações e pressuposições que nos permitem especulações 

discursivas relacionadas a problemas, busca por soluções, frustrações e discussões que irão 

ser desenvolvidas no MND 3. 
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MND 3:  

Consequências narrativas 

 

Antecedentes: planejamento de ações e execuções. 

Agentes: por inferência, homens, pessoas. 

Enunciado proposicional: eventual e relacional 

Evento principal: instrução 

Instrumentos: ilustração  

FDSpO: consequência discursiva 

 

EDt Detalhamento 

E-I Cnt Plano da Realidade 

Lg Aff: comportamento dos animais x comportamento humano 

E-X 
A provoca P 

se deslocar   
As pistas linguísticas “inventar” e “fazer” sugerem ações factuais.  

FD Detalhamento 

FDSpO 

CntD Político e social  

LgD 
Força e poder;  

Teoria e prática 

 

a.   Análise Construcional (Papel dos EDt) 

 

O MND 3 é estruturado pelos Esquemas Descritivos CONTÊINER e LIGAÇÃO. Esses 

esquemas estruturam a projeção entre o domínio factual e o domínio contrafactual da 

narrativa. O esquema LIGAÇÃO aponta para a relação entre o plano da realidade animal e o 

plano da realidade humana, uma Metáfora Conceptual do tipo ANIMAIS SÃO SERES HUMANOS. 

Nesse caso, o domínio fonte acomodaria as características sociais humanas e o domínio alvo, 

as características dos animais, como força e agilidade.   

A nossa percepção sobre a realidade humana e a realidade animal nos permite 

entender a “moral da história” como um CONTÊINER em que toda a narrativa está inserida. A 

construção proposicional nos permite, ainda, ativar uma situação factual relacionada ao 

planejamento e execução de uma atividade ou tarefa sugerida na narrativa. 

Os esquemas de ação que emergem da narrativa são instanciados por pistas 

linguísticas como “discutir”, “deliberar”, “planos”, “projetos” e “fazer”. Essas pistas parecem 

nos orientar ao acionamento de esquemas de movimento, em que agentes (conselheiros) 

provocam “discussões” e “atividades”. 

 

 

 



152 

 

b. Resolução Contextual (Papel dos FD) 

  

O movimento discursivo, representado pelo FDSpO, É a mensagem que o compreendedor 

atribui ao texto e revela uma resolução contextual.  A construção narrativa/discursiva no 

MND 3, podem apontar para CntD que estruturam frames como POLÍTICA e SOCIEDADE. 

Sugerem, ainda, LgD que relacionam teoria e prática; medo e coragem. A teoria está ligada a 

um plano para resolver um problema (o gato) e, a prática, à execução do plano. O medo está 

ligado ao fato de alguém ser capturado e, a coragem, ao destemor de enfrentar o perigo para 

pôr um plano em prática.  

O FDSpO aponta para o fato de que acionamos determinada informações e as 

projetamos em um CONTÊINER social e, assim, inferimos conflitos e contrastes discursivos 

relacionados a problema x solução; bom x mau etc.  

O FDSpO é dinâmico e revela as projeções discursivas mais adequadas ao contexto 

em que as inserimos. Ele transforma a narrativa contrafactual em discursos factuais e podem, 

até, produzir expressões do tipo: “inventar é uma coisa; fazer é outra”; “é fácil falar, difícil é 

fazer”. Na figura 19, podemos verificar um resumo da movimentação narrativa e discursiva 

aqui analisados: 
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Figura 19: fluxograma do MND 3 da narrativa 3 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O fluxograma em 19 demonstra o mapeamento da AC e da RC, após satisfeitas as 

restrições pertinentes à construção do enunciado. Os Esquemas Descritivos CONTÊINER e 

LIGAÇÃO e o esquema–X são instanciações da Análise Construcional. Tais esquemas 

estruturam o frame INSTRUÇÃO e as ações acionadas a partir dos atributos atinentes a esse 

frame. Tais atributos geram uma RC que, por sua vez, geram uma Semspec Res. 

Essa especificação identifica uma consequência discursiva que permite o 

acionamento de FDSpO. O MND 3 compõe então a síntese resultante da narrativa e projeta 

discussões acerca de determinados assuntos como ponderação, cautela e moderação. 
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9.4 Narrativa 4 
 

 

A CORUJA E A ÁGUIA  

 
Coruja e águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. 

 

– Basta de guerra – disse a coruja. O mundo é tão grande, e tolice maior que o mundo é andarmos a 

comer os filhotes uma da outra. 

– Perfeitamente – respondeu a águia. – Também eu não quero outra coisa. 

– Nesse caso combinemos isto: de agora em diante não comerás nunca os meus filhotes.  

– Muito bem. Mas como posso distinguir os teus filhotes? 

– Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios de 

uma graça especial que não existe em filhote de nenhuma outra ave, já sabes, são os meus. 

– Está feito! - concluiu a águia. 

Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com três monstrengos dentro, que piavam de 

bico muito aberto. 

– Horríveis bichos! – disse ela. Vê-se logo que não são os filhos da coruja. 

E comeu-os. 

Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi 

justar contas com a rainha das aves. 

– Quê? – disse esta, admirada. Eram teus filhos aqueles monstrenguinhos? Pois, olha, não se pareciam 

nada com o retrato que deles me fizeste...  

 

Moral da História: Para retrato de filho ninguém acredite em pintor pai. Lá diz o ditado: quem o feio 

ama, bonito lhe parece. 

 

(MONTEIRO LOBATO, 2008, posição, 172) 

 

MND 1 

 Motivação narrativa 

 

Antecedentes:  expectativa relacional entre agentes 

Agentes: Coruja e Águia 

Motivação narrativa: relacional 

Evento principal: Ø 

Instrumentos: Ø 

FDO: motivação discursiva  

 

EDt Detalhamento 

E-I 
Cnt Ambiente factual das aves 

(Lg) Corujas e Águias 

E-X 
 A se desloca 

para O 

A pista linguística “e”, que funciona como elemento de ligação 

entre o agente “coruja” e o agente “águia”, reforça a 

emergência de um movimento direcionado de reunião, 

aproximação, junção de agentes.  

FD Detalhamento 

FDO 
CntD Espaço factual das aves 

LgD Evento e Discussão 
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a.   Análise Construcional (Papel dos EDt) 

 

O MND 1 se concentra naquilo que convencionamos chamar de tema ou assunto. O 

Movimento Descritivo está representado pelos Esquemas E-I e E-X.  

Os Esquemas Descritivos Cnt e Lig nos orientam ao acionamento do Padrão 

Discursivo fábula, uma vez que é característico das fábulas iniciarem narrativas com 

construções que indicam agentes como motivação para a história.  

O esquema LIGAÇÃO emerge da pista linguística “e” e da construção linguística do 

tipo Agente X Agente, em que um dois será aquele desempenhará a função de paciente. Ao 

identificar que os elementos linguísticos referem-se a personagens e que esse tipo de 

apresentação é característico das fábulas, e que as fábulas estão no plano da ficção, é que 

começamos o processo de inferência acerca da relação entre os agentes “coruja” e “águia”, 

bem como a relacioná-los em um espaço da narrativa.  

O esquema de ação, no primeiro MND, é ativado também a partir da pista “e” que 

funciona como elemento de ligação entre os agentes, o que indica um movimento direcionado 

de um protagonista em relação ao outro. Além disso, as affordances dos animais podem ativar 

– conforme nosso conhecimento acerca deles, suas habilidades, ações, estruturas físicas e 

possibilidades de agir em determinadas situações ou ocasiões – simulações mentais acerca 

das personagens e suas atuações em um determinado espaço factual e (ou) contrafactual. 

Factual por se tratar de agentes integrantes de um mundo animal conhecido e o contrafactual 

pela relação ficcional sugerida entre os dois protagonistas.  

Assim, a construção linguística “A coruja e a águia”, no título, sugere um CENÁRIO e, 

dentro deste, uma série de expectativas envolvendo os referidos protagonistas como, por 

exemplo, eventos, lugares, ferramentas ou objetos envolvidos; as motivações, o ponto de 

origem e ponto de chegada das ações etc. Tais expectativas se confirmarão (ou não), e isso 

parece depender das novas pistas apresentadas nas movimentações que seguirão. 

 

b.  Resolução Contextual (Papel dos FD) 

 

No MND 1, O Frame Discurso é composto pelo esquema CntD, cujo detalhamento 

aponta para o frame FICÇÃO. A LgD conecta o mundo ficcional ao mundo real por meio de 

inferências sociais e corporificadas. Essas inferências podem emergir, também, a partir das 

nossas experiências sociais culturais e projeções metafóricas.   

A resolução contextual nos conduz à emergência de uma Semspec Res. Essa 
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especificação indexa um Frame Discursivo do tipo Ordenado (FDO).  

Esse Frame Discurso parece nos orienta, enquanto leitor, a especular sobre fatos e 

eventos, o que nos conduz ao movimento Narrativo Discursivo 2. Na figura 20 nós podemos 

verificar um resumo do movimento-narrativo discursivo 1: 

 

Figura 20: fluxograma do MND 1 da narrativa 4 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O fluxograma em 20 demonstra o mapeamento da AC e da RC, após satisfeitas as 

restrições pertinentes à construção do enunciado. A AC é estruturada pelos Esquemas 

Descritivos CONTÊINER e LIGAÇÃO; e de ações, instanciadas pela pista “aproximar”.   

Esses esquemas estruturam, ainda, o frame REUNIÃO e as ações acionadas a partir dos 

atributos atinentes ao frame. Tais atributos geram uma RC que, por sua vez, gera uma 

Semspec Res. Essa especificação indica um CntD e uma LgD que permite especulações 

acerca do tipo de narrativa e discurso com que iremos nos deparar em seguida.  

O MND 1 compõe, assim, a motivação para a narrativa e as discussões que irão 

discorrer no MND 2. 
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MND 2 

Movimentação narrativa 

 

Antecedentes: motivação relacional entre A coruja e a Águia   

Agentes: Coruja e Águia 

Eventos: guerra entre contendores, acordo de paz, quebra do acordo, lição. 

Instrumentos: Ø 

FDSbO: movimentação discursiva 

 

EDt Detalhamento 

E-I 

O/C/M 

Agentes=>Eventos=>Resolução: 

Congresso=>problema, discussão, 

solução=>resultado 

Lg 
Aff: comportamento das corujas x comportamento das 

águias 

Cnt Espaço da narrativa => lugar factual 

E-X 

Movimentos provocados e 

autoprovocados de A e P; 

 

Movimentos direcionado 

de aproximação de X em 

relação a Y 

 

As pistas “fazer as pazes”, “guerra”, “andar a comer”, 

“andar à caça”, “regressar à toca”, “ir ajustar 

constas”, e “fazer retrato”, sugerem movimentos 

provocados, autoprovocados e direcionados 

consideráveis. 

 Detalhamento 

FDSbO 
O/C/MD Problema=> solução=> frustração. 

LgD Ação e Reação 

 

a. Análise Construcional (Papel dos EDt) 

 

Construcionalmente, o MND 2 está representado pelos Esquemas Descritivos O/C/M, 

detalhado por agentes em um espaço de origem e eventos em que dois protagonistas (Coruja e 

Águia) se reúnem com a finalidade de promover um acordo de paz, mas a ação resulta em 

uma execução frustrada por quebra de contrato.  

O Esquema Descritivo Ligação implica a relação entre a coruja e a águia e o conflito 

entre elas. O Esquema Imagético CONTÊINER indica o espaço físico em que as personagens se 

encontram: ambiente factual das aves. 

 Por sua vez o Esquema Descritivo de ação indica Movimentos provocados: “os 

agentes viviam em guerra”; “fizeram as pazes” e “promoveram um acordo: “não comer os 

filhotes um do outro”. 

Os movimentos autoprovocados são instanciados pelas pistas linguísticas: “andarmos 

a comer”, “andando à caça”, “regressar à toca”, “ir ajustar contas” e “fazer retrato”. A 

construção “fazer as pazes” sugere o frame REUNIÃO, assim como as pistas “brigas” e “pazes” 

sugerem o frame GUERRA que, por sua vez, implica uma série de ações que envolvem lutas, 

vencedores, vencidos, habilidades, estratégias, alianças, acordos etc.   
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b. Resolução Contextual (Papel dos FD) 

 

O MND 2 nos conduz a detalhamentos das ações e eventos narrados por intermédio 

da ativação de frames, simulação mental e inferências discursivas. Esses recursos cognitivos 

contribuem para a ativação de FDSbO. Esse FD é estruturado pelos esquemas discursivos 

O/C/M D, LgD e CntD.   

O O/C/M D revela, basicamente, três eventos discursivos: um problema inicial: as 

brigas constantes entre dois protagonistas; uma solução: fazer um acordo de paz; e um 

problema final: a quebra de um acordo.  

A LgD está relacionada às ações dos protagonistas em relação ao acordo de paz. 

Durante a leitura da narrativa, os atributos dos frames e as pistas linguísticas permitem a 

emergência de objetivos a serem alcançados; os fatores complicadores e não complicadores e 

as noções de causa e efeito. Tais recursos parecem nos conduzir ao acionamento de 

problemas, soluções e frustrações da seguinte forma:  

a) PROBLEMA: a briga entre os protagonistas; 

b) SOLUÇÃO: acordo de paz  

c) FRUSTRAÇÃO: quebra de acordo  

Os pressupostos do MND 2 ativa CENÁRIOS, EVENTOS, CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS. Os 

FDSbO ativados a partir do MND 2 estão intimamente ligados ao FDO no MND 1, uma vez 

que nos faz refutar ou confirmar as expectativas criadas anteriormente. Na figura 21, nós 

podemos verificar um resumo do MND 2 em que ocorre a movimentação narrativa e as 

projeções discursivas, a partir da AC e da RC: 
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Figura 21: fluxograma do MND 2 da narrativa 4 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O fluxograma da figura 21 demonstra o mapeamento da AC e da RC, após satisfeitas 

as restrições pertinentes às construções descritivas. A AC é instanciada pelos EDt O/C/M, 

CONTÊINER e LIGAÇÃO; e os Esquemas-X, que indicam movimentos direcionados, 

instanciados pelas pistas “reunir”, “fazer”, “brigar’, “andar” e “regressar”. Os Esquemas 

Descritivos estruturam, ainda, o frame “guerra” e as ações podem emergir a partir dos 

parâmetros atinentes a esse frame.  As discussões levantadas no MND 2, sugerem uma RC 

que, por sua vez, gera uma Semspec Res. Essa especificação indica FDSbO, estruturados por 

CntD e LgD que sugerem especulações discursivas relacionadas a problemas, soluções e 

frustrações. 

O MND 2 compõe, assim, as pressuposições para a narrativa e as discussões que irão 

ser desenvolvidas no MND 3. 
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MND 3:  

Consequências narrativas 

 

Antecedentes: quebra de acordo de paz 

Agentes: por inferência, humanos. 

Enunciado proposicional: relacional e aspectual 

Evento principal: instrução 

Instrumento: ilustração  

FDSpO: consequência discursiva 

 

EDt Detalhamento 

E-I Cnt Plano da Realidade 

Lg Comportamento dos animais x comportamento humano 

E-X A provoca P  

As pistas linguísticas “acreditar” e “parecer” sugerem 

movimentos narrativos direcionados em que um evento é 

projetado em outro evento. A atitude da coruja e a atitude de Pai 

FD Detalhamento 

FDSpO 

CntD Político e social  

LgD 

Teoria e Prática 

Encobrir e Descobrir 

Amparar e Desamparar 

 

 

a.   Análise Construcional (Papel dos EDt) 

 

Construcionalmente, o MND 3 está representado pelo Esquemas Descritivo 

CONTÊINER e LIGAÇÃO, cujo detalhamento se insere em um espaço contrafactual, em que um 

evento características das personagens são modificadas pela metáfora: CORUJAS E ÁGUIAS SÃO 

PESSOAS e, como tal, essas pessoas apresentam sentimentos, virtudes, defeitos e instinto de 

sobrevivência.  

O EDt LIGAÇÃO implica a relação entre o comportamento não-humano e o 

comportamento humano. Por sua vez o EDt de ação indica movimento provocado e 

direcionado de um Agente sobre um Paciente.  Nesse caso, o Agente seria aquele que provoca 

a reflexão imperativa “ninguém acredite” e o paciente, seríamos nós, os leitores 

experienciadores.  

Entender essa ação é possível devido ao fato de que narrativas estão ancoradas em 

agentes e eventos, e eventos são atributos de frames. No MND 3, o frame “família” pode ser 

acionado a partir da construção: “Para retrato de filho ninguém acredite em pintor pai’. Nesse 

caso, as pistas pai, filho e retrato instanciam os atributos do frame FAMÍLIA que, por sua vez, é 

estruturado por esquemas descritivos do tipo CONTÊINER (FAMÍLIA está inserida na 
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SOCIEDADE), LIGAÇÃO (coruja, pai, filho, retrato) e PARTE/TODO (pai/ filho/família/sociedade). 

Isso nos conduz a uma resolução contextual. 

 

b.   Resolução Contextual (Papel dos FD) 

  

O MND 3 nos conduz a detalhamentos das ações e eventos narrados por intermédio 

da simulação mental e inferências discursivas. Esses recursos neurais ativam FD de nível 

FDSpO. Esse FD é composto pelo acionamento dos esquemas discursivos CntD e LgD.  O 

CntD comporta instruções do tipo “prudência e cautela”, mas também “devoção e proteção”.  

A LgD está relacionada a ações sociointeracional humanas. As pistas linguísticas ativam 

consequências discursivas relacionais e aspectuais em que as categorias PINTAR, CRIAR e 

PRODUZIR, durante a leitura da “moral”, parecem nos conduzir ao acionamento de inferências 

acerca de teoria e prática; amparo e desamparo; encobrir e descobrir. 

Os pressupostos do MND 3 ativam cenários, eventos, causas e consequências. O 

FDSpO transforma a narrativa contrafactual em discursos factuais ou, ainda, expressões do 

tipo: “pai coruja” e “mãe coruja” que podem emergir em discussões sobre super proteção, 

vaidade, orgulho etc. Na figura 22, podemos verificar um resumo do MND 3: 
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Figura 22: fluxograma do MND 3 da narrativa 4 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

O fluxograma da figura 22 demonstra o mapeamento da AC e da RC, após satisfeitas 

as restrições pertinentes à construção do enunciado. A Análise Construcional da Narrativa em 

31 é formada pelos esquemas descritivos CONTÊINER e LIGAÇÃO; e esquemas de ação, 

instanciados pelas pistas pintar, criar e produzir. Tais esquemas estruturam o frame 

INSTRUÇÃO e as ações acionadas a partir dos atributos atinentes a esse frame. Tais atributos 

geram uma RC que, por sua vez, geram uma Semspec Res. 

Essa especificação indica uma consequência discursiva que permite o acionamento 

de FDSpO. O MND 3 compõe então a síntese resultante da narrativa e projeta discussões 

acerca de determinado assunto. Nesse caso, a instrução resulta da emergência de FD sobre 

proteção, fraude, cautela, ponderação etc. 
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9.5 Narrativa 5 

 

O LAGO 

 

(SHAO BOWEN) 

 

Wang Anshi, primeiro-ministro na dinastia dos Song, tinha grande interesse no 

desenvolvimento do país. Um dia, um homem que procurava cair nas suas boas graças lhe fez 

a seguinte proposta: – Secando uma parte do lago Liangshanbo, por volta de 800 li, o senhor 

terá uma grande quantidade de terras férteis. Wang gostou dessa ideia. E quis saber: – Mas 

para onde levaremos a água do lago?  

 

(SERGIO CAPPARELI e MÁRCIA SCHMALTZ, 2003, posição 516, versão Kindle).  
 

MND 1 

 Motivação narrativa 

 

Antecedentes:  expectativas aspectual acerca de um lago e o que ele representa 

Agente: o lago 

Motivação narrativa: aspectual 

Evento principal: Ø 

Instrumentos: Ø 

FDO: motivação discursiva aspectual 

 

EDt Detalhamento 

E-I 
(Cnt) Depressão 

(Lg) O lago e a terra 

 (C/P) Lago/margens do lago 

E-X 

P é provocado 

por A (inferido) 

a se mover 

A pista linguística “lago” sugere movimentos provocados por 

elementos externos a ele como o vento, a chuva, o homem ou 

animais, por exemplo. 

FD Detalhamento 

FDO 
CntD Espaço factual do meio ambiente 

LgD Panorama e Discussão 

 

a.   Análise Construcional (Papel dos EDt) 

 

O MND 1 se concentra naquilo convencionamos chamar de tema ou assunto. O 

Movimento Descritivo está representado pelos Esquemas E-I e E-X.  

Os Esquemas Descritivos CONTÊINER, LIGAÇÃO, CENTRO/PERIFERIA e esquemas de 

ação do tio provocado, instanciado pela pista “Lago”.  O EDt nos orientam ao acionamento do 

Padrão Discursivo FÁBULA uma vez que é característico das FÁBULAS iniciarem narrativas 

com construções que indicam agentes como motivações para introduzir a história. Tais 

motivações podem ser sobre a natureza de um LAGO, suas características, aspectos, lugar ou 

importância.  
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O esquema LIGAÇÃO pode sugerir a relação entre o lago e a sua localização em terra. 

O esquema Cnt pode estar relacionado, por exemplo, à uma pequena ou grande depressão, 

cujos lagos normalmente se formam. O esquema C/P aponta um LAGO como o CENTRO e as 

suas margens e praias, como a PERIFERIA. 

O esquema-X pode ser inferido se considerarmos o fato de que a pista “lago”, no 

título, ativa um frame que sugere atuação de forças que podem provocar a movimentação da 

água do lago, ou de tudo aquilo que esteja ligado a ele, uma vez que, ao ativarmos um frame, 

ativamos também tudo aquilo que possa estar ligado a ele.  O frame LAGO sugere, portanto, 

um CENÁRIO e, dentro dele, uma série de procedimentos relacionados a água do lago (salgada 

ou doce) e atributos correlacionados, tais como víveres (peixe e outros animais marítimos), 

atividades econômicas (pesca e diversão), balneário, abastecimento, etc. e isso nos conduz a 

uma resolução contextual primária. 

 

b.   Resolução Contextual (Papel dos FD) 

 

No MND 1, O Frame Discurso é composto pelo esquema CntD, cujo detalhamento 

aponta para o frame aspectual, está inserido na discussão acerca do meio ambiente e espaço 

físico da natureza. Uma categoria linguística se liga a uma categoria discursiva por meio de 

inferências contextuais. A LgD, no MND 1, portanto, relaciona o mundo factual ao mundo 

contrafactual, ou seja o termo “lago” liga um espaço real a um espaço imaginário por 

intermédio de um frame que ativa um PANORAMA, ou CENÁRIO.  

A resolução contextual nos conduz à emergência de esquemas discursivos por 

intermédio de uma motivação construcional. Essa motivação nos permite ativar e acionar 

simulações mentais e projetarmos aspectos espaciais em aspectos eventuais na narrativa. 

Esquemas discursivos como CntD, LgD e P/TD definem uma especificação semântica 

resolvida que estrutura um FDO. Esse Frame Discurso nos orienta, enquanto leitor, a inferir 

acerca de fatos e eventos subsequentes que nos conduz ao Movimento Narrativo-Discursivo 2. 

Na figura 23 nós podemos verificar um resumo do MND 1: 
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Figura 23: fluxograma do MND 1 da narrativa 5 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

O fluxograma em 23 demonstra o mapeamento da AC e da RC, após satisfeitas as 

restrições pertinentes à construção do enunciado. A AC é estruturada pelos esquemas 

descritivos CONTÊINER; LIGAÇÃO e C/P; e os esquemas de ação, instanciados por inferências 

aos atributos do frame LAGO e aspectos como a capacidade se mover por forças externas. 

Assim, podemos atribuir ao lago o aspecto mover.  

Esses esquemas estruturam o frame LAGO e as ações acionadas a partir dos 

parâmetros atinentes a ele. Tais parâmetros geram uma RC que, por sua vez, gera uma 

Semspec Res. Essa especificação indica um FDO, estruturado por CntD e uma LgD que nos 

permitem criar expectativas acerca da narrativa e dos discursos que possivelmente iremos nos 

deparar em seguida.  O MND 1 compõe, assim, a motivação para a narrativa e as discussões 

que irão ser desenvolvidas no MND 2: 
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MND 2:  

Movimentação narrativa 

 
Antecedentes:  especulação causal acerca do que representa um lago 

Agentes: o primeiro ministro Wang Anshi e o homem 

Evento principal: reunião  

Instrumento: o lago 

FDSbO: movimentação discursiva  

EDt Detalhamento 

E-I 
O/C/M 

Agentes=>Evento=> Resolução: 

Reunião=>problema, discussão, solução=>decisão 

(Lg) Primeiro Ministro x Homem 

 Cnt Espaço da narrativa => lugar factual 

E-X 
A provoca P 

 

As pistas “desenvolvimento”, “procurava cair”, “proposta”, 

“secando” e “levaremos” sugerem movimentos provocados e 

autoprovocados consideráveis. Além disso, a pista “proposta” 

sugere a ação de reunir para negociar; e “levaremos”, uma ação de 

deslocamento, condução. 

FD Detalhamento 

FDSbO 
O/C/M D Problema=> Solução=> Frustração. 

LgD Ação e Reação 

 

a.   Análise Construcional (Papel dos EDt) 

 

Construcionalmente, o MND 2 está representado pelos Esquemas Descritivos 

O/C/M, Lg e Cnt. O esquema-I O/C/M é detalhado por um espaço de origem: o ESPAÇO em 

que os protagonistas se reúnem e um EVENTO (reunião), em que uma das personagens 

apresenta uma suposta proposta para o desenvolvimento do país: secar o LAGO Liangshanbo 

numa quantidade considerável para tornar a terra fértil para o plantio e isso gera uma 

frustração: para onde levar a água do lago?  

O EDt LIGAÇÃO implica na relação entre os agentes (Primeiro Ministro e o 

Visitante). O EDt CONTÊINER indica o ESPAÇO da narrativa, o possível local onde ocorre o 

EVENTO. Apesar de não haver uma descrição direta do lugar por pistas linguísticas que o 

defina, podemos inferir acerca da possibilidade de ser um palácio, ou escritório, devido ao 

cargo sugerido pela pista linguística “primeiro ministro”.  

 Por sua vez, os EDt de ação são instanciados pelas pistas linguísticas “desenvolver”, 

“procurar”, “propor”, “secar” e “levar”. Essas pistas sugerem movimentos provocados e 

autoprovocados das personagens, detalhados nos diálogos desenvolvidos entre os agentes. 

Além disso, a pista linguística ‘proposta’ sugere que ocorrer uma reunião entre um agente A 

(Homem) e um agente P (Primeiro Ministro) da seguinte forma: O agente A lança uma ideia 

ou proposta para solução de um problema levantado (Desenvolvimento do país), o que 
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também sugere outro EVENTO: negociação. O questionamento acerca de como executar ou pôr 

em prática a proposta, sugere a ação de deslocamento de determinado conteúdo (Água do 

Lago) de um lugar para outro e isso implica na emergência de uma resolução contextual. 

 

b.   Resolução Contextual (Papel dos FD) 

 

O MND 2 nos conduz a detalhamentos das ações e eventos narrados por intermédio 

da simulação mental e frames. Esses recursos cognitivos ativam FDSbO. Esse FD é 

estruturado pelo acionamento dos esquemas Discursivos O/C/M D e LgD.   

O O/C/M D revela três movimentos discursivos: inicialmente há um problema, 

apresenta-se uma proposta que resulta em uma execução frustrada.  

A LgD está relacionada às ações e reações das personagens descritas. A percepção 

desse esquema revela, a partir das construções evidenciadas, que desenvolver o país é um 

problema. Aponta também que uma REUNIÃO seria o gatilho para a solução do problema e 

esse problema poderia ser resolvido secando parte do lago Liangshanbo. Porém, executar a 

ação de esvaziar o lago é outro problema. Assim, podemos resumir o evento narrativo 2 da 

seguinte forma: 

 

a) PROBLEMA: desenvolvimento do país; 

b) SOLUÇÃO: reunião – proposta – esvaziar um lago parcialmente; 

c) FRUSTRAÇÃO: para onde levaremos a água do lago? 

  

Aqui verificamos a dinâmica da narrativa, criamos cenários, ativamos causas e 

consequências, inferimos e simulamos ações das personagens, imaginamos o diálogo, o tom 

das vozes, a sugestão e até as possíveis ações de retirar a água do lago e resolver o problema. 

Estes FD estão intimamente ligados ao FDO, que emerge da motivação aspectual proposta 

pela construção “o lago” no MND 1, que passa da ideia aspectual do LAGO para o aspecto 

instrumento no MND 2.  

O FDSbO nos conduz à emergência de especificações semânticas resolvidas em que 

a narrativa nos conduz ao acionamento de problemas, soluções e frustrações, além de nos 

preparar para a ativação de MND 3. Na figura 24, podemos verificar um resumo do MND 2: 
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Figura 24: fluxograma do MND 2 da narrativa 5 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

O fluxograma da figura 24 demonstra o mapeamento da AC e da RC, após satisfeitas 

as restrições pertinentes às construções descritivas. A Análise Construcional é estruturada 

pelos esquemas O/C/M, CONTÊINER e LIGAÇÃO; e os esquemas de ação, instanciados pelas 

pistas “reunir”, “propor”, “negocia” e “levar”. Os EDt estruturam, ainda, o frame REUNIÃO e 

seus os atributos. A AC resulta em uma RC que, por sua vez, gera uma Semspec Res. Essa 

especificação indica um FDSbO, estruturado pelos esquemas CntD e LgD.  

A RC nos permite realizar ativar especulações discursivas relacionadas a problemas, 

soluções e frustrações. O MND 2 compõe as pressuposições as discussões levantadas no 

MND 3: 
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MND 3:  

Consequências narrativas 

 

Antecedentes: planejamento de ações frustradas. 

Agentes: homens, pessoas. 

Enunciado proposicional: eventual e relacional 

Evento principal: por inferência instrução 

Instrumentos: ilustração 

FDSpO: consequência discursiva 

 

EDt Detalhamento 

E-I Cnt Plano da Realidade 

Lg Causa x Consequência 

E-X 

A provoca P 

se deslocar 

para O   

As pistas linguísticas “para onde” e “levar” sugerem ações 

factuais acerca de movimentos provocados.  

FD Detalhamento 

FDSpO 
CntD Político e econômico 

LgD Teoria e prática 

 

a. Análise Construcional (Papel dos EDt) 

 

O MND 3 é estruturado por Esquemas Descritivos e aponta para uma situação factual 

relacionada ao planejamento e execução de uma atividade ou tarefa. O esquema LIGAÇÃO 

aponta para a relação entre caus e consequência, inerente ao processo de construção da 

narrativa em fábulas.  

O EDt de ação pode ser ativado na construção “[...] Mas para onde levaremos a água 

do lago?”. Essa construção nos conduz ao acionamento de esquemas de movimento, cuja 

proposta é questionada por um Agente da possibilidade de deslocar um elemento (Água) de 

um CONTÊINER para outro. Nesse sentido, o movimento é do tipo A provoca P se deslocar 

para O.  

O esquema PARTE/TODO também pode ser conferido ao verificarmos as construções 

“Secando uma parte do lago, por volta de 800 li” e “grande quantidade de terras férteis”. Tal 

aspecto é inferido a partir da noção corporificada que criamos acerca de volume, quantidade e 

espaço: o LAGO é o TODO e quantidade de volume de água é uma PARTE considerável desse 

TODO. A TERRA, também, pode ser considerado o TODO e grande quantidade de terra é uma 

parte considerável desse TODO. Entender como funcionam tais relações nos conduz a uma 

resolução contextual.  
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b. Resolução Contextual (Papel dos FD) 

 

O movimento discursivo é a mensagem que emerge da resolução contextual.  O 

MND 3 nesta fábula se apresenta de forma distinta às anteriores, uma vez que a moral da 

história não é dada a priori. Ela parece ser inferida por intermédio da AÇÃO-EVENTO e o do 

questionamento: “mas para onde levaremos a agua do lago?” A pergunta parece sugerir um 

frame indicativo de INSTRUÇÃO, uma vez que nos faz refletir melhor sobre a proposta do 

agente (um homem). 

Nesse sentido, um FDSpO pode emergir de LgD factuais como força e poder; teoria 

x prática. O FDSpO pode nos conduzir, ainda, ao acionamento de informações experienciadas 

anteriormente acerca de conflitos políticos, projetos e desenvolvimentos sociais, urbanos ou 

rurais e contrastes discursivos relacionados a problema x solução; planejamento x execução.  

O FDspO, por ser dinâmico, são ativados ao projetarmos a narrativa desenvolvida 

aos discursos mais adequados ao contexto sociocultural. Esse tipo de frame, além de 

transformar a narrativa contrafactual em discursos factuais, também refina narrativas de 

natureza factual como a FÁBULA apresentada e sugere expressões do tipo: “inventar é uma 

coisa, fazer é outra”, “falar é fácil, difícil é fazer”. Na figura 25, podemos verificar um resumo 

da movimentação narrativa e discursiva aqui analisada: 
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Figura 25: fluxograma do MND 3 da narrativa 5 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O fluxograma da figura 25 demonstra o mapeamento da AC e da RC, após satisfeitas 

as restrições pertinentes à construção do enunciado. Os esquemas CONTÊINER e LIGAÇÃO e os 

esquemas de ação, indexados pelas pistas “para onde”, “levar”, “planejar” e “executar” são 

instanciações da análise construcional. Tais esquemas estruturam o frame INSTRUÇÃO e as 

ações ativadas a partir dos parâmetros atinentes a esse frame. Tais parâmetros geram uma RC 

que, por sua vez, gera uma Semspec Res. 

Essa especificação indica uma consequência discursiva que permite o acionamento 

de FDSpO. O MND 3 compõe então a síntese resultante da narrativa e projeta discussões 

acerca de determinado assunto, nesse caso, a ponderação e a cautela acerca de planejamento 

e execução.
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10 DESVELANDO AS FÁBULAS: DO MOVIMENTO DESCRITIVO AO 

MOVIMENTO DISCURSIVO  

 

A Análise Construcional da Narrativa em fábulas envolve a ativação de movimentos 

descritivos e discursivos. Os movimentos descritivos referem-se aos esquemas-I e esquemas-

X. Os movimentos discursivos referem-se aos FD ativados e acionados durante o processo de 

construção e emergência do significado nas fábulas. No plano da narrativa, esses movimentos 

são instanciados por motivações e consequências narrativas e, no plano dos discursos, pelos 

aspectos das movimentações e consequências discursivas. 

As motivações narrativas/discursivas estão para os EDt e FDO. As movimentações 

narrativas/discursivas projetam EDt e FDSbO. As consequências narrativas/discursivas fazem 

emergir EDt e FDSpO a partir das nossas percepções acerca dos textos lidos.  

Conforme verificado nas análises construcionais, a organização e estruturação das 

narrativas fabulosas parecem estar inerentemente ligadas aos papéis dos esquemas descritivos 

(esquemas-I e esquemas-X) e evidenciam o papel dos frames na inferência dos EVENTOS e 

ações narradas.   

Nesse sentido, as emergências de esquemas e frames tornam-se importantes na 

formação e no acionamento do significado nas FÁBULAS. Isso não significa dizer que esses 

elementos estão ligados a uma categoria linguística em especial, assim como os esquemas-X, 

que representa movimentações narrativas e discursivas, não precisam estar ligados 

necessariamente aos verbos, apesar de ser uma pista forte para o delineamento de ações.  Esse 

tipo de esquema tanto pode emergir de pistas verbais, em geral, quanto por combinações 

prepositivas do tipo “de – para”, até, e pistas do tipo “aonde”, em construções como “para 

onde”, conforme verificamos na fábula O lago, na narrativa 5. 

O frame REUNIÃO pode configurar um evento prototípico, cujos aspectos estão 

relacionados a determinado CENÁRIO, em que pessoas assumem os papéis de ouvintes e 

expositores e há um ou mais assuntos a serem discutidos em um determinado CENÁRIO ou 

layout. Isso inclui, normalmente, salas, cadeiras, mesa, quadros, canetas, blocos de 

anotações etc. O frame REUNIÃO também pode se configurar em um EVENTO simples que 

podemos categorizar como ENCONTRO, em que pessoas se juntam em determinado local por 

afinidades ou casualidades. Este tipo de frame pode ser acionado tanto por uma pista 

linguística específica, como CONGRESSO, a exemplo da fábula O grande congresso dos ratos, 

quanto por conectivos como “e”, a exemplo do que vimos nas fábulas A raposa e a sarça, A 
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coruja e a águia. Outra possibilidade é que esse tipo de frame “evento” também possa ser 

acionado por categorias nominais como visto em Os cães famintos, em que as pistas ‘cães’ 

revelam a “reunião” de agentes de uma mesma categoria. Vale salientar que, nas análises 

realizadas, o frame REUNIÃO pôde ser verificado logo na motivação narrativa (título, tema) ou 

durante a movimentação narrativa (corpo do texto), como pudemos verificar na fábula O lago, 

ao verificarmos que O LAGO era a motivação para que dois agentes discutam acerca da solução 

para um problema levantado. 

Um fato a considerar também é que as motivações narrativas não são estanques. Elas 

dependem da tradução ou do FDO ativados a partir das concepções e focalizações dos 

autores/leitores acerca da narrativa que conceberam ou perceberam.  

A narrativa 1, por exemplo, é apresentada com uma motivação do tipo relacional 

como em A raposa e a sarça. Contudo, poderia ser apresentada por motivações 

manipulacionais como, por exemplo, “A raposa que foi presa pela sarça”, ou “A sarça que 

capturou a raposa”. Poderia, ainda, ser apresentada como motivações do tipo eventual: “A 

raposa capturada”, ou “A prisão da raposa”.  

Um fato interessante é perceber que A narrativa 3 – O grande congresso dos ratos, 

de La Fontaine ([2008?] v. 2), é apresentada por outros autores por intermédio de motivações 

como A reunião geral dos ratos (ESOPO, 2006, p. 173) e A assembleia dos ratos 

(MONTEIRO LOBATO, 2008, posição 483). No entanto, todas essas versões apresentam as 

mesmas movimentações narrativas e os mesmos movimentos discursivos, com pequenas 

alterações.  

Nas fábulas de La Fontaine e Monteiro Lobato, os gatos causadores dos problemas 

aos ratos são nomeados de Miciful e Faro-fino, respectivamente, enquanto em Esopo o agente 

é apenas categorizado como um gato. Mesmo assim, os enredos, em todas as versões, estão 

ancorados em frames relacionados a agrupamento, o que possibilita o uso de motivações 

narrativas como REUNIÃO, CONGRESSO e ASSEMBLEIA. Portanto, as histórias parecem não 

mudar, apenas são refinadas e isso pode ser evidências da ativação de FD ativados de acordo 

com as experiências do narrador/leitor. 

 Além disso, o FDSpO ativado em La Fontaine difere dos outros pelo tom injuntivo 

em que agentes e eventos são utilizados como motivações para o discurso. Isso é evidenciado 

quando comparamos uma situação do cotidiano factual, ocorrida em certas reuniões em que é 

necessário discutir e deliberar sobre determinado assunto. Como descrito na fabula O grande 

congresso dos ratos, conselheiros se destacam e planos e projetos são compartilhados, porém 

“se algo precisar ser feito”, as dificuldades aparecerão. 
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 Na versão de Esopo e Monteiro Lobato, a narrativa 3 aponta para um FDSpO que 

focaliza a relação entre idealização e execução de maneira direta: “inventar é uma coisa, fazer 

é outra”, ou “dizer é fácil, fazer é que são elas!”, onde esse “ela” está relacionado à 

“dificuldade” na execução de um projeto.  

A fábula em verso analisada difere das fábulas em prosa apenas no modo como os 

eventos ou enredo são apresentados. A narrativa 2, Os cães famintos, atribuída a Fedro, 

apresenta o FDSpO imediatamente após o FDO. O autor, antes de iniciar a movimentação 

narrativa, sinaliza que a história girará em torno do frame IMPRUDÊNCIA e, logo em seguida, 

faz um comentário sobre maus conselhos e os problemas que esses conselhos podem produzir. 

Nessa fábula, mais uma vez, é possível inferir que o frame REUNIÃO é ativado, não por pistas 

linguísticas que a instancia, mas por pistas linguísticas que instanciam ligações em que 

agentes estão unidos em torno de uma causa ou situação aspectual comum: A FOME. Essa 

narrativa parece nos conduzir à ativação do frame REUNIÃO em que os agentes envolvidos 

seguem uma liderança destacada que planeja, conduz e aconselha os outros integrantes. Daí 

decorre, talvez, o comentário inicial do autor acerca de “aconselhamento”.  

A fábula em verso nos conduz à realização de uma leitura ritmada, compassada e 

rimada. Isso parece influenciar no modo como olhamos para os EVENTOS, que são organizados 

de um modo diferente das fábulas em prosa. Essa organização parece ativar outras percepções 

porque os estímulos de leitura parecem alimentar os frames com informações mais detalhadas 

devido à fluência da leitura, mas isso também pode depender das experiências acumuladas do 

leitor, uma vez que as escolhas das pistas linguísticas, pelo autor, podem causar estranheza ao 

experienciador da leitura em verso. Contudo, reconhecemos que essa hipótese requer um 

estudo mais aprofundado acerca do processamento cognitivo de textos em versos.    

A narrativa 4, atribuída a Monteiro Lobato, apresenta uma motivação relacional que 

é explorada ao logo da narrativa, mas essa motivação poderia também ser de natureza 

eventual, caso substituíssemos o FDO pela expressão “o acordo”. O mesmo poderíamos dizer 

da fábula 5 (O lago) que, ao logo da movimentação narrativa, ou FDSbO, a relação aspectual 

é substituída pela relação eventual e, por isso mesmo, poderíamos intitular a história como 

“Uma negociação” ou “O projeto”. As consequências discursivas ou FDSpO também não são 

estanques e dependem dos nossos conhecimentos prévios, mas as orientações narrativas dessa 

fábula são fortes guias para os discursos. 

Outro caso interessante a ser observado é a interligação entre os Frames Discursivos 

das narrativas aqui apresentadas. Uma ocorrência especial é a relação entre as narrativas 3: O 

grande congresso dos ratos e a narrativa 5: O lago. Nessas narrativas os FDSpO parecem ser 



175 

 

a ponderação, a cautela e a moderação. Ambas as narrativas sugerem que “falar é uma coisa, 

fazer é outra”, apesar das referidas fábulas serem de autores, culturas, e enredos distintos.  

Correspondências culturais, narrativas e discursivas também foram identificadas em 

outras histórias como a fábula de O novilho, a cabra e a ovelha na companhia do leão (LA 

FONTAINE, [2008?], v. 1, p 15) e a fábula O lobo e o cordeiro (ESOPO, 2006, p. 119). 

Nesta, o lobo subjuga o cordeiro, demonstrando força e poder. Naquela, o leão subjuga os 

outros demonstrando as suas qualidades, dotes e força, basicamente o mesmo artificio. 

Na fábula o ratinho, o gato e o galo (ESOPO, 2006, p 175), a personagem do ratinho 

sai da toca para conhecer o mundo que seus companheiros tanto falavam. Ele parte de um 

espaço narrativo, percorre caminhos, observa de longe o gato e o galo e toma conclusões 

acerca da experiência vivida, então retorna para a toca e conta para a “mamãe-rata” as suas 

impressões acerca do que viu e sentiu. A meta então é atingida com a lição dada pela mãe ao 

filhote. Essa mesma narrativa é explorada em Monteiro Lobato com o mesmo movimento 

discursivo. Contudo, apesar de ambos explorarem a ideia de que não se deve avaliar as 

pessoas pela aparência, a partir de uma visão contrafactual, é em Monteiro Lobato (2008, 

posição 1099) que o FDSpO é tomado pela expressão “quem vê cara não vê coração”, uma 

expressão idiomática marcada e registrada socioculturalmente. 

A importância dos movimentos descritivos, instanciados pelas pistas linguísticas, 

parecem nos guiar ao acionamento de problemas e resoluções por intermédio de 

processamentos discursivos estabilizados em nossa memória afetiva. Além disso, os esquemas 

descritivos parecem influenciar o tipo de simulação mental ativado. Isso pode ser percebido 

em fábulas que envolvem coisas ou animais como agentes.  

Além disso, muitas das ações narradas podem ser inferidas a partir dos agentes 

envolvidos nas histórias e o que eles representam, ao considerarmos suas habilidades, 

affordances, ou cultura em que se destacam. Assim, as características mais salientes dos 

animais envolvidos na narrativa são acionadas, entre elas a constituição física e 

comportamental deles, mesmo quando estes, enquanto personagens, têm uma participação 

pouco marcada na história, a exemplo do gato em a fábula O grande congresso dos ratos. 

Nessa narrativa, o “gato” é citado, mas não é focalizado, mas serve como motivação para o 

desenvolvimento da narrativa. Isso é importante destacar porque são algumas dessas 

características que parecem ficar na memória afetiva do leitor e permitirem ser acionadas 

posteriormente em forma de FDSpO como, por exemplo, “quem vê cara não vê coração", 

“lobo em pele de cordeiro”, “galinha de ovos de ouro”, “raposa velha”, “parto de montanha” 

etc.  
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Outro fato a considerar são os instrumentos apresentados e inferidos durante o 

desenvolvimento das fábulas como, por exemplo, a cerca (narrativa 1), o couro (narrativa 2), 

o guizo (narrativa 3) o ninho (narrativa 4) e o próprio lago (narrativa 5). Todos esses 

instrumentos ou objetos não são detalhados, mas podemos inferir acerca do formato e da 

altura do obstáculo que a raposa tentou atravessar (narrativa 1) o tipo e o tamanho do “couro” 

visto pelos cães (narrativa 2), o som que o gizo faz ao ser movimentado no pescoço do gato 

(narrativa 3), a localização do ninho e as características dos filhotes da coruja e da águia 

(narrativa 4), bem como a extensão do lago e as características da margem (narrativa 5).  

Nem todas as fábulas apontam, ou disponibilizam a moral da história, que podemos 

considerar como um FDSpO, sugerido pelo autor. As fabulas chinesas normalmente não 

disponibilizam a “moral. Elas emergem dos desfechos das histórias, como verificamos na 

narrativa 5. Mesmo assim, podemos encontrar nessas narrativas elementos que perpassam 

pela cultura e discursos ocidentais. Isso demonstra que as fábulas vão para além de histórias 

lúdicas ou de orientações comportamentais. Elas evidenciam como a cognição humana está 

imbrincada a um sistema narrativo, pois sugere o quanto somos detentores de um aparato 

neural complexo, capaz de criar circuitos neurais cada vez mais refinados para o 

desenvolvimento de narrativas.  

Com relação ao aspecto da generalização, a pesquisa e as análises revelaram que as 

fábulas apresentam motivações temáticas. Essas motivações foram categorizadas como sendo 

de cinco tipos básicos: aspectual, relacional, eventual, manipulacional e modificacional.  

Essas motivações são estruturadas por enunciados proposicionais e indexados por pistas 

linguísticas que ativam e acionam agentes e ações em um dado espaço narrativo.  

As motivações do tipo aspectual, por exemplo, categorizam particularidades, 

aparências e circunstâncias em que determinados agentes parecem estar envolvidos; as 

relacionais apontam ligações entre agentes; as eventuais são estruturadas por frames que 

focalizam acontecimentos, fatos ou episódios; as manipulacionais e modificacionais são 

estruturadas, principalmente, por Esquemas Descritivos de ação.  

Outro fato a destacar é que a narrativa fabular, de um modo geral, é estruturada pela 

relação entre Frames Discursivos divergentes. Essas divergências são estruturadas por pistas 

linguísticas que indicam conflitos discursivos categorizados como virtudes e vícios.  

A narrativa parece ser um dos recursos mais significativos para registro e retenção de 

informações e concepções que criamos ou ajudamos a criar para a interação social. Mas o que 

faz da fábula uma fábula?  
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10.1 Enfim: o que são fábulas? 

  

Fábulas são narrativas curtas que apresentam suas partes bem delimitadas e 

características bem definidas do ponto de vista da estrutura narrativa. Tradicionalmente, a 

fábula é tida como uma narrativa alegórica em prosa ou verso e tem por finalidade traduzir 

uma “moral”. Nesta seção discutiremos a representatividade desse tipo de Padrão Discursivo 

para os estudos aqui desenvolvidos. Vale salientar que a nossa visão de fábula vai ao encontro 

da perspectiva de Turner (1996), que considera a narrativa (parábolas, fabulas, etc) uma 

capacidade inerentemente cognitiva do ser humano. Além disso, por nossa perspectiva de 

texto estar em consonância com a proposta do Padrão Discursivo, tanto as fábulas quanto as 

parábolas e apólogos, nesta tese, estão no mesmo escopo discursivo, uma vez que ambas são 

narrativas curtas que sugerem comportamentos e condutas sociais. 

Dito isto, podemos afirmar, com base em nossa pesquisa, que fábulas não são 

formadas apenas por personagens do mundo animal. Há fábulas que envolvem seres humanos, 

coisas animadas, inanimadas e figuras mitológicas como, por exemplo, O homem que 

encontrou um leão de ouro, As árvores e a oliveira, O cão o galo e a raposa (ESOPO, 2006); 

A morte e o lenhador, O carvalho e a cana, O estômago (LA FONTAINE, [2008?], v. 2); 

Júpiter e a raposa, o piloto e os navegantes, As rãs contra o sol (FEDRO, 2001); O estojo e 

as pérolas, A corça e o tigre, O lago (CAPPARELLI e SCHMALTZ, 2012); Qualidade e 

quantidade, A coruja e a águia, O velho, o menino e a mulinha (LOBATO, 2008) etc.  

A principal característica das fábulas, conforme Smolka (1994), é a lição de moral. A 

autora salienta que a moral, nas fábulas, tinha uma importância tão grande na idade média que 

os copistas as escreviam em letras douradas. A prática consistia em escrever todas as fábulas 

deixando o espaço destinado à moral em branco para ser inserida depois. Ela nos conta que às 

vezes os copistas esqueciam de colocar a moral e por isso algumas fábulas da tradição 

aesópica eram apresentadas sem. Isso evidencia que “a moral”, não necessariamente, precisa 

vir descrita na fábula. Ela é inferida a partir dos movimentos discursivos e fazem emergir 

Frames Discursivos.    

Conforme Claret (2006, p. 13), a história da fábula costuma ser dividida em três 

períodos: o primeiro período é o das fábulas orientais, utilizadas como doutrinação budista. 

As fábulas orientais seguiram da Índia para a China, depois Tibet e Pérsia, até chegar à 

Grécia, onde ficaram popularizadas, no século VII (a.C), com Esopo. 

O segundo período é o da fábula medieval, formalizada como gênero literário pelo 

poeta latino Fedro no século III (d.C.). Nesse período, as fábulas eram tomadas como sátiras 
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contra costumes e pessoas. O terceiro período estende-se do século XVII aos dias atuais e tem 

como seu principal representante Jean de La Fontaine. Este fabulista é reconhecido por ter 

dramatizado as fábulas.  

Com a popularização e a transmissão das fábulas de cultura para cultura, as 

narrativas adquiriram suas próprias versões e motivaram as mais diferentes formas de 

emprego, sejam como sátiras políticas, motivação para construção de expressões idiomáticas, 

instrumentos pedagógicos, protesto político, crítica social ou diversão, o que reforça a nossa 

hipótese acerca dos FD.        

Para alguns especialistas, a fábula está situada entre o provérbio e o poema e 

apresenta em sua estrutura global um forte elo entre a realidade e o imaginário (CLARET, 

2006). Elas traduzem, além de uma filosofia de vida, comportamentos predeterminados e 

desejáveis para uma sociedade “ideal”. Para demonstrar isso, os fabulistas, normalmente, 

recorrem a narrativas que determinam causas, consequências, atitudes e ações que devem ou 

deveriam ser evitados. Nesse sentido, quando falamos de fábula, nesta tese, estamos falando 

de um Padrão Discursivo que, pelas suas características e finalidades discursivas, pode ser 

reconhecido em contos, poesias, parábolas, apólogos e romances, ou seja, são normalmente 

narrativas curtas que tentam explicar conceitos, muitas vezes complexos, e traduzir um modo 

de conduta ou comportamento social utilizando projeções metafóricas conceituais.  

As fábulas podem ser ainda entendidas como eventos concebidos pela integração e 

interação do ser-humano em sociedade. Desse modo, os narradores mesclam factualidades e 

contrafactualidades, atribuindo características físicas e comportamentais do ser humano às 

características mais salientes de objetos, coisas animadas e inanimadas. 

Lakoff e Narayanan (2010) descrevem a contrafactualidade como crucial para a 

cognição humana:   

Raciocínio contrafactual é fundamental para a cognição humana e está 

onipresente no raciocínio do senso comum, bem como no discurso formal. 

Eles desempenham um papel significativo em outros processos cognitivos 

tais como aprendizagem conceitual, planejamento, tomada de decisão, 

cognição social, ajuste de humor e melhoria de desempenho.(LAKOFF e 

NARAYANAN, 2010, p. 21 [Tradução nossa]46). 

 

Alguns estudiosos (CHAMBRY, 2005; FERREIRA, 2013) definem as fabulas como 

                                            
46 [...] Counterfactuals are mental simulations of “variations on a theme”. They refer to imagined alternatives to 

something that has actually occurred. Counterfactual reasoning is basic to human cognition and is ubiquitous in 

commonsense reasoning as well as in formalized discourse. They play a significant role in other cognitive 

processes such as conceptual learning, planning, decision making, social cognition, mood adjustment, and 

performance improvement. 
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narrativas de instrução que utilizam a imagética47 animal como alegoria para instruir, de 

maneira mais palpável, o comportamento humano e social. Ferreira (2013, p.31-33), em seu 

trabalho sobre a fábula esópica e a tradição fabular grega, esclarece que a imagética animal 

popular seria originária da metáfora ou alegoria como a entendemos tradicionalmente e 

ascende a um período pré-histórico, motivado pelo sistema cognitivo humano. O autor 

observa que características físicas e comportamentais de alguns animais são passíveis de 

serem convertidas em signos linguísticos. Para ele, esses signos enraizaram-se, em certa 

medida, na cultura popular, de modo que a simples evocação da imagem do animal implica 

em um entendimento espontâneo dessas características. Podemos perceber isso quando 

verificamos que alguns animais como a cobra, o burro, a raposa, etc. são evocadas em 

discussões. Acerca disso, Ferreira (2013) diz o seguinte: 

 

Ora, as características dos animais e a sua humanização, enquanto códigos 

de língua, obedeceram a um processo equivalente e registrável em todas as 

culturas escritas, ao longo de vários períodos. De tal forma que é possível 

fazer-se um paralelo imediato com a imagética de determinados animais 

entre diferentes culturas, mas com faunas e sistemas sociais equivalentes. 

Além disso, mesmo quando se verifica uma diferença substancial das faunas 

regionais das culturas em paralelo, é possível encontrar as mesmas 

características humanas simbolizadas por diferentes animais. 

 

As metáforas concebidas a partir da imagética animal possuem papel relevante nas 

narrativas e, consequentemente, na comunicação humana, principalmente como recurso 

didático para implementação e refinamento de discursos. As fábulas, segundo Ferreira (2013) 

preservam os vestígios de uma linguagem popular, que se faz útil para a confrontação com 

outras culturas. 

As fábulas que envolvem animais mesclam as características e comportamento 

desses seres às características e comportamentos humanos. Para a esperteza, normalmente as 

fábulas utilizam a raposa; para a força, o cavalo, o touro ou o leão; para a vilania, a cobra, mas 

também a raposa; para a sabedoria, a coruja. Para descrever atitudes idiotas, o asno ou a 

toupeira são os animais mais representativos; para a velocidade o leopardo; para a lealdade, o 

cão; para o trabalho, esforço e espírito de união, a formiga. Alguns animais são culturalmente 

mais representativos que outros, mesmo quando se trata de demonstração de valor, de força e 

soberania, mas também da fauna representativa de seus territórios, ostentando, inclusive, os 

brasões de alguns países e reverenciados em canções representativas de algumas regiões: a 

                                            
47 O termo “imagética” definido pelos autores é algo que se consegue exprimir através de imagens, ou aquilo que 

se pode referir ao que contém imagens e, por extensão, alegoria ou metáfora. (FERREIRA, 2013).  
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águia (Estados Unidos, Alemanha), o condor (Colômbia, Equador, Bolívia e Chile), o canguru 

(Austrália), o sabiá laranjeira, o gavião real e a arara azul (Brasil), o carcará (região nordeste 

do Brasil), o uirapuru (Amazonas). 

O que percebemos é que muitas dessas categorias não são criadas de maneira tão 

arbitrária; elas são concebidas não só por experiências socioculturais, mas também por 

questões corporificadas, uma vez que características físicas de certos animais, associadas a 

características humanas, são tomadas como referências para falar de coisas abstratas como 

sabedoria, velocidade, força, esperteza, agilidade, beleza e liberdade. Essas representações são 

bastante exploradas em categorias de textos como fábulas, poesias, contos, canções e até 

romances, como podemos verificar nos exemplos em (57) e (58): 

(57)  (...) Nós, gatos, já nascemos pobres  

Porém, já nascemos livres  

Senhor, senhora ou senhorio  

Felino, não reconhecerás  

 

(História de uma gata, CHICO BUARQUE, 1977)48 

 

(58)  (...) correra, durante o dia, o boato que o velho major, um porco que já se 

sagrara grande campeão em uma competição, tivera um sonho estranho na 

noite anterior e desejava contar aos outros animais.  

 

(A revolução dos bichos - George Orwell, 2000, p. 6)  

 

Em (57), verificamos que a canção explora a personificação de gatos e compara a 

condição de boa vida deles, sem preocupação e sem regras, à ideia de “liberdade”. Em 

contrapartida, sugere que viver conforme regras, estaria ligada a ideia de “prisão”. 

Já em (58), a narrativa explora a ideia de uma sociedade perfeita, com regras pré-

estabelecidas, discutidas e aceitas por todos. Por meio da personificação de vários animais, o 

narrador discute política e ideologia; prisão e liberdade; comportamento e filosofia de vida, tal 

qual podemos inferir na sequência discursiva apresentada no fragmento em (59), extraído de 

A revolução dos bichos de George Orwell (2000, p. 26-28): 

 

 

 

 

                                            
48 Compositor: Enriquez - Bardotti - Versão Chico Buarque – 1977. Fonte: http://letras.mus.br/chico-

buarque/85973/. Acesso em 12 /11/2014) 
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(59) 

 [...] Os porcos revelaram que durante os últimos três meses haviam 

aprendido a ler e escrever, num velho livro de ortografia dos filhos de Jones, 

que fora jogado no lixo. Napoleão mandou buscar latas de tinta preta e 

branca e conduziu-os até a porteira das cinco barras que dava para a estrada 

principal. Então, Bola-de-Neve (que era quem escrevia melhor) pegou o 

pincel entre as juntas da pata, apagou o nome GRANJA DO SOLAR do 

travessão superior e, em seu lugar escreveu GRANJA DOS BICHOS. Seria 

esse o nome da granja daquele momento em diante. Depois disso, voltaram 

para as casas da granja; Bola-de-Neve e Napoleão mandaram buscar uma 

escada e ordenaram que fosse encostada à parede do fundo do celeiro 

grande. Explicaram que, segundo os estudos que haviam feito nos últimos 

três meses, era possível resumir os princípios do Animalismo em Sete 

Mandamentos. Esses Sete Mandamentos, que seriam agora escritos na 

parede, constituiriam a lei inalterável pela qual a Granja dos Bichos deveria 

reger sua vida a partir daquele instante, para sempre. Com alguma 

dificuldade (pois não é fácil um porco equilibrar-se numa escada de mão), 

Bola-de-Neve subiu e começou a trabalhar, enquanto Garganta, alguns 

degraus abaixo, segurava a lata de tinta. Os Mandamentos foram escritos na 

parede alcatroada em grandes letras brancas que podiam ser lidas a muitos 

metros de distância. Eis o que dizia o letreiro: 

 

1. Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. 

2. Qualquer coisa que ande sobre quatro patas, ou tenha asas, é amigo. 

3. Nenhum animal usará roupas. 

4. Nenhum animal dormirá em cama. 

5. Nenhum animal beberá álcool. 

6. Nenhum animal matará outro animal. 

7. Todos os animais são iguais 

 

Mesmo que as pistas linguísticas apontem para algo fictício, uma vez que são 

personagens representativos do domínio animal em um domínio humano, a pergunta que 

poderíamos fazer seria: por que, ao ouvirmos canções como a descrita em (57) e lermos 

romances, contos ou fábulas como em (58) e (59), inferimos que se trata de histórias 

associadas ao comportamento humano?  

O mais interessante é que os fragmentos do romance da revolução dos bichos em 

(58) e (59) e a canção em (57) podem ser compreendidos em diversas culturas, 

independentemente do idioma em que elas sejam traduzidas. O próprio romance de Orwell, 

traduzido para mais de 60 línguas, é um exemplo disso, apesar de haver gerado repercussões 

diversas e algumas vezes distintas das concepções originais. Isso demonstra que culturas 

distintas podem apresentar comportamentos distintos para situações iguais, ou 

comportamentos iguais para situações distintas. Isso tem a ver com práxis, costumes, hábitos, 

convenções. 

É importante entender que fábulas são tipos particulares de parábolas, uma vez que 

ambas se apresentam como histórias projetadas em outras histórias e servem como 
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instrumento para guiar condutas sociais ou apontar falhas no comportamento humano. A 

diferença primordial entre as duas narrativas (parábola e fábula) são os afastamentos e as 

aproximações dos aspectos humanizados das personagens ou objetos utilizados no 

desenvolvimento das tramas. O interessante é observar que quando essas narrativas se 

prolongam, ou se dividem em capítulos ou partes, normalmente elas são reconhecidas em 

padrões como romances ou novelas, mas apontam para questões morais. 

As fábulas traduzem, além de uma filosofia de vida, comportamentos 

predeterminados e desejáveis para uma sociedade ideal. Para demonstrar isso, os autores 

recorrem a narrativas que determinam causas/consequências e atitudes/ações que devem ou 

deveriam ser evitadas. Assim, os narradores descrevem personagens do mundo animal, 

humano, vegetal, inanimado ou mítico, mesclando características físicas e comportamentais 

com as affordances de objetos e coisas animadas e inanimadas. 

Outro fato a ser considerado na narrativa fabular diz respeito ao modo como a 

moralidade, característica desse tipo de narrativa, faz emergir, na mente do leitor/produtor, 

FD relacionados a virtudes e vícios socioculturalmente estabelecidos. Parece não haver 

dúvidas sobre o papel das fábulas no processo construção de discurso que tem por objetivo 

não apenas divertir, mas educar, instruir, ensinar e descrever algumas virtudes humanas por 

meio da focalização de determinados vícios. Assim, por intermédio de dois discursos 

contrastivos, as fábulas sugerem um despertar para os benefícios das virtudes e os malefícios 

dos vícios que descrevem para a sociedade. Os contrastes discursivos são apresentados em 

forma de movimentos discursivos, projetados em um espaço narrativo. Nelas, as ações 

sugerem crenças, valores e questões complexas sobre vida e morte; juventude e velhice; o 

bem e o mal.  

Apesar de as fábulas sugerirem comportamentos sociais, esses comportamentos 

podem ser questionados com os avanços culturais, políticos, econômicos e científicos. Assim, 

os FD que emergem da leitura de algumas fábulas podem adquirir outros significados. Isso 

pode ser percebido ao verificarmos que determinadas moralidades transpõem os discursos 

considerados corretos em uma dada época e, em outra, são entendidos como ações ou 

comportamentos “politicamente” incorretos, ou seja, os movimentos discursivos mudam as 

perspectivas e transformam, com o tempo, algumas virtudes, ou “inocência discursiva”, em 

vícios, como já podemos verificar nos questionamentos levantados na atitude da formiga em 

relação à cigarra, tal qual visto na fábula A cigarra e a formiga boa, de Monteiro Lobato 

(2008), que contrapõe o discurso original presente em a Cigarra e a Formiga, de La Fontaine 

([2008?], v, 1), como podemos verificar em (60):  
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(60)   A CIGARRA E A FORMIGA BOA 

 

Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé dum 

formigueiro. Só parava quando cansadinha; e seu divertimento então era 

observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas. Mas o bom 

tempo afinal passou e vieram as chuvas. Os animais todos, arrepiados, 

passavam o dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra, sem abrigo em seu 

galhinho seco e metida em grandes apuros, deliberou socorrer-se de alguém. 

Manquitolando, com uma asa a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. 

Bateu – tique, tique, tique… Aparece uma formiga, friorenta, embrulhada 

num xalinho de paina. 

– Que quer? – perguntou, examinando a triste suja de lama e a tossir. 

– Venho em busca de um agasalho. O mau tempo não cessa e eu… 

A formiga olhou-a de alto a baixo. 

– E o que fez durante o bom tempo, que não construiu sua casa? 

A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um acesso de tosse: 

– Eu cantava, bem sabe… 

– Ah! … exclamou a formiga recordando-se. Era você então quem cantava 

nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? 

– Isso mesmo, era eu… 

– Pois entre, amiguinha! Nunca poderemos esquecer as boas horas que sua 

cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. 

Dizíamos sempre: que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora! Entre, 

amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. 

A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser a alegre cantora dos dias de 

sol. 

 

Podemos verificar em (60) que o autor desconstrói um discurso tradicional acerca de 

dedicação, empenho e labor, associado à personagem da formiga, e o ócio, preguiça e 

desocupação, relacionado à personagem da cigarra. Na fábula em questão o autor provoca a 

reflexão sobre bondade, caridade, respeito ao próximo e ofício, ocupação profissional, posto 

que a cigarra é associada aos músicos e poetas.   É inevitável, também, perceber a evocação 

de frames sociais e culturais no processo de construção discursiva e orientação 

comportamental. 

A narrativa que foge da realidade humana palpável é comumente considerada fábula, 

mas o que faz a fábula ser uma fábula, mesmo, parece ser o seu caráter contrafactual. Quanto 

mais próximo da contrafactualidade, maior o caráter fabuloso. A parábola, por exemplo, é 

menos contrafactual e isso parece mudar o modo como olhamos para a narrativa. 

Quanto maiores são as projeções, e quanto mais a narrativa utiliza recursos não 

humanos para se referir ao comportamento humano ou experiência sobre-humana, maior o 

caráter fabuloso. Assim, para a narrativa ser considerada fábula devemos considerar também 

fatores como os aspectos insólitos, fantásticos, míticos, fantasiosos e lúdicos das histórias. As 

fábulas de Esopo e as fábulas chinesas, respectivamente, apresentam exemplos disso quando 
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observamos histórias como as de Zeus e o tonel de bens (ESOPO, 2006, p. 71), uma narrativa 

sobre a curiosidade de um homem que deixou escapar todos os bens guardados por Zeus em 

um tonel; e O pássaro de nove cabeças (CAPPARELLY e SCHMALTZ, 2012, posição 85), 

que narra a disputa entre as nove cabeças de um pássaro para se alimentar. O insólito nessa 

história é o fato de que o alimento percebido por qualquer uma das cabeças deveria servir ao 

mesmo corpo, mas mesmo assim as divergências ocorrem. 

Os conflitos nas fábulas também são previsíveis, uma vez que os elementos 

conflitantes são apresentados e marcados por personagens estereotipados. Mas isso não 

impede que esses conflitos sejam questionados pelo leitor ao confrontar a moral e as ações das 

personagens, resultante da emergência de FDSpO. 

Quanto maior o esforço cognitivo em reconhecer os agentes da narrativa como 

agentes humanos, e quanto mais coisas, objetos e animais ativarem características humanas 

particulares, mais tendemos a categorizar a narrativa como fábula, e isso também parece estar 

ligado às affordances das coisas, dos animais e objetos utilizados como agentes da narrativa. 

O que faz a fábula ser reconhecida como tal, portanto, parece ser o fator moral, 

explorado e reivindicado após a leitura da história, associado aos aspectos contrafactuais que 

ligam o fantástico ao verossímil. O efeito prototípico das narrativas permite a mesclagem 

entre padrões discursivos e, como tendemos naturalmente a categorizar as coisas, buscamos 

sempre unir elementos comuns entre as narrativas apresentadas e isso, muitas vezes, pode 

causar estranheza quando tentamos definir a categoria. Assim, é possível que, pela frequência 

com que determinadas histórias, que envolvam animais como agentes, sejam categorizadas 

como fábula. Nesta tese, verificamos que as fábulas ultrapassam esses limites quando 

encontramos traços das fábulas em outros padrões como as graphic novels, a exemplo de 

Maus, de Art Spiegelman (2009); os romances, a exemplo de A revolução dos bichos, de 

George Orwell (2000); os contos, de Monteiro Lobato (2008); e algumas poesias e canções, 

como demonstrado nesta tese, entre outras histórias. 

Tendo por base a premissa de que “construções são motivadas por outras 

construções” (LAKOFF, 1987; GOLDBERG, 1995, 2006), assumimos aqui a hipótese de que 

as fábulas estão relacionadas a outros tipos de narrativas. Assim, propomos uma organização 

dessas narrativas em termos de categorias radiais, uma vez que encontramos fábulas que 

apresentam construções e características mais regulares, ou centrais, e outras mais periféricas 

que, por conseguinte, guardam propriedades irradiadas de outros Padrões Discursivos como: 

parábolas, provérbios, poemas, canções, contos, romances, graphic novels etc. 

Como características mais centrais das fábulas, podemos destacar as seguintes: 
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1) são narrativas curtas 

2) são projeções entre histórias 

3) apresentam uma moral ao final da narrativa (efeito das projeções entre 

histórias). 

4) retratam comportamentos humanos (efeito das projeções entre histórias). 

 

Características mais periféricas: 

 

1) apresentam, com frequência, animais como personagens, mas que não constitui 

um fator necessário e suficiente da categoria.; 

2) apresentam, com uma frequência menor, personagens míticos, seres humanos e 

não humanos ( pessoas, vegetais, coisas, fenômeno da natureza etc.   

3) pode vir sem a moral da história no final, mas o efeito das projeções entre 

histórias permite a ativação dessa condição. 

 

Fábulas permitem ao compreendedor ativar de maneira mais eficiente os discursos, 

uma vez que desperta a atenção do leitor, forçando-o a fazer inferências por intermédio de 

enquadramentos dos eventos, aspectos, relações, manipulações e transformações.  

Os contos de fadas, por exemplo, apesar de utilizarem agentes contrafactuais como 

nas fábulas, o foco não reside na moral da história. Assim, apesar de também poderem evocar 

aspectos morais, a atenção nesse tipo de narrativa tende a ser as ações, os eventos e as 

resoluções dos conflitos das histórias ou os aspectos lúdicos. Nesse caso, a narrativa seria 

categorizada mais como um instrumento para evocação de sonhos e desejos, em detrimento da 

moralidade.  

Para além do conceito prototípico de fábulas, entendemos, em um primeiro lugar, 

que fábulas são processos cognitivos de construção de sentido de realidades. Reconhecidas 

pelo seu caráter parabólico, moralizante e fantástico, as fábulas são histórias contrafactuais 

projetadas em histórias factuais por meio de recursos metafóricos.  

As fábulas possibilitam a ativação e acionamento de percepções e informações 

acumuladas em nossas experiências corporificadas, sociais e culturalmente compartilhadas. É 

a narrativa que nos guia na emergência dos discursos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Investigamos e discutimos, nesta tese, como as narrativas, em especial as fábulas, 

constituem uma ferramenta cognitiva para construção de realidades discursivas e 

socioculturais. As perguntas de pesquisa foram: o que torna a fábula uma narrativa? Quais os 

limites da fábula e o discurso? Por que as fábulas parecem remeter a uma ou várias histórias? 

Qual o papel da narrativa fabular no processo de construção de sentido da linguagem 

humana? Qual a relação entre parábola e fábula, narrativa e discurso? Qual o papel dos 

esquemas e frames no processo de construção de sentido das fábulas? Nosso objetivo geral foi 

compreender o papel da narrativa no processo de construção de sentido em fábulas e 

identificar os processos cognitivos que influenciam na emergência discursiva. A tese 

defendida é que fábulas são projeções entre histórias factuais e contrafactuais, e que os 

discursos que se revelam na moral das histórias são instanciações de frames Discursivos. 

 Discutimos assim, ao longo da tese, a natureza cognitiva da narrativa fabular e 

elencamos que as fábulas são caracterizadas e organizadas em categorias radiais. 

Identificamos a emergência do discurso fabular e descrevemos os processos de construção de 

sentido ativado por esse tipo de narrativa. 

Na primeira parte apresentamos uma breve explanação acerca dos caminhos 

trilhados para o desenvolvimento da pesquisa. A segunda parte foi dedicada aos 

pressupostos teóricos que acoraram a tese. Entre estes pressupostos, tomamos como  base 

epstemológica a Linguística Cognitiva e a Teoria Neural da Linguagem. Além disso, 

abordamos as principais discussões levantadas sobre os estudos do discurso e da narrativa sob 

a égide da LC. A terceira parte dedicamos ao desvelamento da metodologia aplicada à 

pesquisa e as análises construcionais das fábulas. Acerca da Análise Construcional, 

discutimos  a natureza descritiva das fábulas e os dicursos que emergem delas. A escolha 

desse modelo de análise decorre da necessidade de abordar uma discussão tão densa de 

maneira mais dinâmica. Para isso, pensamos na possibilidade de conceber um modelo com 

base na descrição de movimentos descritivos, via Esquemas Descritivos (esquemas-I e 

esquams-X), e movimentos discursivos, via Frames Discursivos (significados que emergem 

de nossas percepções particulares durante o processo de construção de sentido de narrativas). 

Ao longo do trabalho, discutimos também a importância da narrativa enquanto 

recurso cognitivo. A partir dos pressupostos da LC, verificamos de que maneira o significado 

nas fábulas é construído e como os discursos são evocados durante a leitura das narrativas. 
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Discutimos como esses procedimentos são condicionados pelo conjunto das nossas 

percepções neurofisiológicas e socioculturais e reforçamos a tese defendida pela LC de que a 

cognição é um processo de aquisição do conhecimento concebido por intermédio de nossas 

experiências corporificadas e que essas experiências implicam em simulações mentais.   

Certificamos, nas discussões teóricas, que a linguagem é uma ferramenta criada 

cognitivamente para estabelecer uma comunicação e que a narrativa é um processo cognitivo 

fundamental para a concepção, ou construção de realidades discursivas. Aventamos, assim, 

que discursos emergem, também, de padrões linguísticos formados por circuitos neurais 

construtores de narrativas, a partir das evidências dos estudos em neurociências. 

As fábulas, assim como as parábolas de Turner (1996), são processos discursivos, 

porém concebidas por um processo narrativo. Pensamos que a narrativa parece funcionar 

como um CONTÊINER, e o discurso, como índice desse CONTÊINER. O discurso, portanto, é a 

ideia motivacional, ativada em nossa mente pelos constructos linguísticos que guiam as 

histórias. Tais constructos motivam a emergência de uma série de ações neurofisiológicas e 

diversas discursões socioculturais, entre elas o político e o religioso.   

As análises conduzidas nesta tese revelaram que as fábulas são especificações 

discursivas das quais emergem elementos processuais narrativos, descritivos e discursivos e, 

de maneira geral, apontam para a noção de que: 

 

1. esquemas-I estruturam frames 

2. esquemas-X estruturam simulações mentais 

3. frames estruturam discursos e narrativas  

4. narrativas estruturam discursos 

5. discursos estruturam narrativas 

 

Essas indexações nos conduziram às seguintes conclusões: 

   

1. as fábulas estão ancoradas em esquemas e frames; 

2. nas fábulas, os frames possuem papel relevante porque sugerem CENÁRIOS, 

EVENTOS e DISCURSOS por intermédio das descrições do comportamento e ações 

dos agentes (protagonistas); 

3.  frames sugerem e direcionam argumentos; 
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4. Frames Discursivos sugerem que os discursos emergem da relação entre 

categorização (ROSCH, 1978; LAKOFF, 1987) e simulação mental 

(BARSALOU, 1999a, BERGEN 2012); 

5. a narrativa é utilizada para descrever hábitos e comportamentos morais que, no 

plano geral, revelam discursos acerca do ser ou não ser (humano), pertencer ou 

não pertencer (grupo ou sociedade), ter ou não ter (atitude, poder); 

6. muitas fábulas são concebidas por intermédio de Metáforas Conceptuais 

ontológicas em que ANIMAIS, COISAS e MITOS são, comumente, PERSONIFICAÇÕES 

HUMANAS e, quando não são, servem como base para discutir experiências 

factuais. Elas também podem partir, simplesmente, de narrativas factuais, em que 

os EVENTOS se baseiam em determinados comportamentos ou ideias 

socioculturalmente estabelecidas como, por exemplo, a fábula de O homem, seu 

filho e o burro, cuja moral é: Quem quer agradar todo mundo no fim não agrada 

ninguém. Em resumo, essa narrativa trata de um homem que, juntamente com seu 

filho, leva um burro para vender no comercio da cidade e, no caminho, ele é 

indagado sobre porque não aproveita o animal como veículo. O homem então 

monta o filho no animal; depois recebe críticas sobre a falta de respeito do garoto 

com o pai idoso, que vai a pé enquanto o filho vai montando; depois é criticado 

pelo egoísmo de ele próprio ir montado, enquanto o filho ia acompanhando a pé. 

Por último, é criticado por maltratar o burro, ao montarem os dois no animal. 

Como podemos verificar, nessa fábula o burro não é uma personificação humana. 

Ele é apresentado na sua forma factual e usado como figurante e apoio para falar 

sobre discursos que fazem as pessoas mudarem de ideia conforme a situação e as 

críticas que surgem;    

7. maniqueísmo: os frames que nos conduzem a categorizar o BEM e o MAL são 

cognitivamente cristalizados, ou seja, a ideia de que existe um BEM e um MAL 

como parâmetros comportamentais existem em toda cultura, mas os discursos 

construídos para defini-los estão ancorados na moral estabelecida culturalmente. 

Esses discursos são irredutíveis (aparentemente), apesar de serem refutáveis em 

alguns aspectos, o que nos conduz ao entendimento de que essas concepções 

dependam, também, do momento histórico, sociocultural e da focalização 

discursiva, como na fábula A cigarra e a formiga (LA FONTAINE, [2008?], v. 1, 

p.6) contestada por Monteiro Lobato (2008, posição 128), quando descreve que há 
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uma formiga boa e outra má; e conclui que os ARTISTAS (poetas, pintores, 

músicos) SÃO AS CIGARRAS DA HUMANIDADE. 

 

A tese está em consonância com os princípios gerais da Linguística Cognitiva, 

definidos por Lakoff (1990, p 40) em termos de dois compromissos: o da Generalização e o 

da Cognição. O Compromisso da Generalização diz respeito ao “comprometimento da LC em 

“caracterizar os princípios gerais que regem todos os aspectos da linguagem humana” – como, 

por exemplo, a categorização, a experiencialização e a corporalidade da mente – e o 

Compromisso Cognitivo em fazer com que a perspectiva acerca da linguagem humana esteja 

em sintonia com o que já foi descoberto a respeito da mente e do cérebro, mesmo que essas 

descobertas estejam relacionadas a outras disciplinas como, por exemplo a Neurociência, a 

Inteligência Artificial e a Psicologia Cognitiva. 

 

Em conformidade com esses compromissos, aventamos que: 

 

1. a narrativa parece ser um elemento cognitivo básico da comunicação humana e 

que faz emergir e projetar discursos nas mais diferentes situações comunicativas; 

2. a fábula está ancorada em processos de esquematizações mentais;  

3. esquematizações mentais são concebidas pelo conjunto das experiências 

sociais humanas e seus aspectos neurobiológicos. Os esquemas e frames parecem evidenciar 

isso, uma vez que são configurados como domínios cognitivos que, ao serem ativados, fazem 

emergir agentes, ações e eventos; 

4. os FD nas fábulas emergem de nossas percepções, concebidos nas experiências 

corporificadas, sociais, culturais e o mesmo parece ocorre quando da leitura de outros textos; 

5. as Metáforas Conceptuais e a Categorização têm papéis relevantes no processo 

de construção de sentido das fábulas e na emergência dos Frames Discursivos.  

 

Acerca das estruturas discursivas das fábulas, aventamos que, apesar de elas 

possuírem caraterísticas específicas, como nas alegorias e no processo de acionamento da 

moral das histórias, elas apresentam, também, elementos comuns a outros tipos de categorias 

discursivas que envolvem personagens, conflitos socioculturais e projeções entre histórias, a 

exemplo daquelas que emergem das parábolas, provérbios, poesias e contos.  

A tese aponta também para o fato de que diversos tipos de textos comportam análises 

via Frames Discursivos, considerando-se que os discursos emergem, também, de narrativas 
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históricas, científicas ou ficcionais, basta lançarmos um olhar mais apurado aos artigos 

científicos, às matérias jornalísticas, aos textos publicitários, às propagandas políticas, aos 

quadrinhos, às charges, entre outros. Além disso, pensamos que as análises propostas aqui 

possam ensejar uma nova metodologia, ou didática para o ensino de literatura, interpretação e 

produção de textos, mas deixamos para os especialistas em educação essa tarefa de explorar o 

conteúdo desta tese. Contudo, reafirmamos, de imediato, o nosso compromisso com os 

estudos cognitivos acerca dos processos de construção do significado a partir de textos, 

motivação primeira para o trabalho aqui desenvolvido. 

Assumimos nesta tese que esquemas imagéticos, identificadores de espaço e 

movimento e a simulação mental são importantes, mas são os Frames Discursivos, 

estruturados por Esquemas Descritivos, concebidos pelo nosso aparato sensório, perceptual e 

motor, que fazem emergir os significados a partir da leitura das fábulas. 

Vimos nesta pesquisa a importância dos frames, enquanto ferramenta cognitiva e 

mecanismo de construção do sentido, mas também apontamos para o fato de que a narrativa é 

um dos principais mecanismos de formação do discurso. Ousamos afirmar que essa discussão 

pode fornecer elementos para o entendimento de como funciona a linguagem humana, uma 

vez que somos seres cognoscíveis na busca por respostas para o ser e o estar no mundo que 

criamos, recriamos e transformamos a todo instante.  

 Pensamos, ainda, que um trabalho que proponha estudar os processos de construção 

de sentido e as interfaces entre linguagem, corpo, mente e cérebro, possa ser relevante porque 

poderá nos trazer subsídios acerca dos modelos mentais e culturais concebidos pela cognição 

humana, via aparato sensório perceptual e motor. 

Temos ciência das limitações do trabalho, mas entrevemos que essas limitações são 

importantes porque permitirão avanços consideráveis para o desvelamento de outros trabalhos 

acerca de algo tão complexo de descrever: a mente humana.  
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A 

MOTIVAÇÕES TEMÂTICAS NAS FÁBULAS DE ESOPO (2006); 

RELAÇÃO ASPECTO EVENTO MANIPULAÇÃO MODIFICAÇÃO 

O burro, o galo e 

o leão 

A raposa sem 

cauda 

O parto da 

montanha 

O pescador que 

toca flauta 

O sapo que dizia 

ser um médico e a 

raposa 

A águia e o 

escaravelho. 

O bom rei leão A águia ferida por 

uma flecha 
O burro 

carregando uma 

foto. 

O cisne tomado 

pelo ganso 

A águia, a gralha 

e o pastor 

O trapaceiro. O leão capturado 

pelo labrador. 
O homem que 

promete o 

impossível 

O atum-golfinho 

A raposa e a 

serpente. 

 

O fanfarrão O leão no amor 

com a filha do 

fazendeiro. 

O mercador de 

estatuas 

O lobo em pele de 

ovelha. 

 

O lobo, a babá e a 

criança. 

 

Juiz de Zeus O homem que 

mordeu o cão 

O comprador de 

burros 

O sapateiro virou 

médico 

O bode e o pastor. O devedor 

ateniense. 

O corvo fugitivo. O jovem pastor 

anunciando o 

lobo 

O burro na pele 

do leão 

A pomba e a 

formiga. 

O avarento A queixa do 

pavão 

As árvores que 

queriam um rei 

 

As lebres e as rãs. O senhor careca A jovem no rio   

O sol e os sapos O burro 

brincalhão. 

O homem que 

encontrou um 

Leão de ouro 

  

A mulher e o 

marido bêbado 

Os macacos 

dançarinos 
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APÊNDICE B 

 
MOTIVAÇÕES TEMÂTICA NAS FÁBULAS DE FEDRO (2001) 

RELAÇÃO ASPECTO EVENTO MANIPULAÇÃO MODIFICAÇÃO 

A Ovelha, o Cão 

e o Lobo 

Os cães famintos Naufrágio de 

Simonides 

 

O cão trazendo a 

nado um naco de 

carne 

O sapateiro que se 

arvorou em 

médico 

 

O Lobo e o 

Cordeiro 

A cadela de parto As rãs pedindo 

um rei 

O ladrão 

roubando um altar 

 

O Gralho 

ensoberbecido e o 

Pavão 

Os cães famintos A raposa vendo 

uma máscara 

As Rãs pedindo 

um Rei 

 

A Vaca, a Ovelha, 

a Cabra e o Leão 

O Cão fiel O asno e o leão 

caçando 

A raposa vendo 

uma máscara 

 

As rãs contra o 

Sol 

O calvo e a mosca Combate dos 

ratos e das 

doninhas 

O veado mirando-

se no espelho 

 

O lobo e a Grou O milhando 

enfermo 

 Esopo 

interpretando um 

testamento 

 

O Pardal e a 

Lebre 

As lebres 

enfastiadas de 

viver 

 O ladrão 

roubando o altar 

 

O Lobo e a 

Raposa, tendo por 

juiz o Mono 

  O leão reinando  

O asno e o leão 

caçando 

  Esopo jogando as 

nozes 

 

A Raposa e o 

Corvo 

    

O Jumento ao seu 

velho Senhor 

    

A Ovelha o 

Veado e o Lobo 

    

A Ovelha o Cão e 

o Lobo 

    

O piloto e os 

navegantes 

    

A Doninha e o 

Homem 

    

A Rã e o Boi     

O Cão e o 

Crocodilo 

    

A Raposa e a 

Cegonha 

    

O Cão o Tesouro 

e o Abutre 
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APÊNDICE C 

 

MOTIVAÇÕES TEMÂTICAS NAS FÁBULAS DE LA FONTAINE ([2008?]) 

RELAÇÃO ASPECTO EVENTO MANIPULAÇÃO MODIFICAÇÃO 

A cigarra e a formiga 

(v 1) 

O homem e 

sua imagem 

(v 1) 

O grande 

congresso 

dos ratos  

(v 2) 

 

O testamento 

explicado por 

Esopo 
(v 2) 

A rã que queria ser 

do tamanho de um 

touro (v 1) 

 

O Corvo e a raposa 

(v 1) 

 

Simonides, 

protegido dos 

deuses (v 1) 

O processo 

do lobo 

contra a 

raposa (v 2 

As rãs que 

queriam um rei 
(v 2) 

O corvo que quis 

imitar a águia 
(v 2) 

As duas mulas (v 1) O homem de 

meia-idade  

(v 1) 

O leão e o 

jumento 

indo à caça 
(v 2) 

 A gata 

transformada em 

mulher 
(v 2) 

O lobo e o cão (v 1) A ave ferida 

com uma 

flechada (v 2) 

 

  O Lobo Disfarçado 

de Pastor 
(v 2) 

A novilha a cabra e a 

ovelha na companhia 

do leão (v 1) 

Os burros e 

suas cargas 
(v 2) 

   

As bolsas (v 1) O astrólogo 

que caiu 

num poço 
(v 2) 

   

A andorinha e os 

outros passarinhos  

(v 1) 

O pavão 

queixando-se 

a Juno 
(v 2) 

   

O rato da cidade e o 

rato do campo (v 1) 
O estômago 
(v 2) 

   

O lobo e o cordeiro 

(v 1) 

    

O dragão de muitas 

cabeças e o dragão 

de muitas caudas 

 (v 1) 

    

Os ladrões e o asno 

(v 1) 

    

A morte e o infeliz 

(v 1) 

    

A morte e o lenhador 

(v 1) 

    

A raposa e a cegonha 

(v 1) 

    

O menino e o mestre-

escola (v 1) 
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APÊNDICE D 

 

MOTIVAÇÕES TEMÂTICAS NAS FÁBULAS MONTEIRO LOBATO (2008) 

RELAÇÃO ASPECTO EVENTO MANIPULAÇÃO MODIFICAÇÃO 

A cigarra e as 

formigas 

Burrice  O julgamento 

da ovelha 

 O imitador dos 

animais 

A coruja e a 

águia 

O burro juiz A 

assembleia 

dos ratos 

 O Burro na pele do 

leão  

A rã e o boi Os carneiros 

jurados 

O sabiá na 

gaiola 

 O reformador do 

mundo 

O rato da cidade 

e o rato do campo 

A menina do leite Mal maior  A gralha enfeitada 

com penas de 

pavão 

O velho o menino 

e a mulinha 

A rã sábia Liga das 

nações 

 O imitador dos 

animais 

O pastor e o leão A raposa sem 

rabo 

   

O touro e as rãs O peru medroso    

Os dois viajantes 

da macacolândia 

A fome não tem 

ouvidos 

   

O veado e a 

moita 

O olho do dono    

O sabiá e o urubu Unha de fome    

A morte e o 

lenhador  

O lobo velho    

O útil e o belo O intrujão    

As aves de rapina 

e os pombos 

A malícia da 

raposa 

   

O leão, o lobo e a 

raposa 

As razões do 

porco 

   

Qualidade e 

quantidade 

Segredo de 

mulher 

   

O cão e o lobo A onça doente    

O corvo e o 

pavão 

O gato vaidoso    

Os animais e a 

peste 

Pau de dois bicos    

O carreiro e o 

papagaio 

A galinha dos 

ovos de ouro 

   

O macaco e o 

gato 

A garça velha    

A mosca e a 

formiguinha 

O orgulhoso    

Os dois burrinhos O egoísmo da 

onça 

   

O cavalo e as 

mutucas 

O burro sábio    

O ratinho o gato e 

o galo 

Tolice de asno    
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APÊNDICE E 

 

MOTIVAÇÕES TEMÂTICAS NAS FÁBULAS CHINESAS (CAPARELLI e SCHMALTZ, 2012) 

RELAÇÃO ASPECTO EVENTO MANIPULAÇÃO MODIFICAÇÃO 

O estojo e as 

pérolas  

O pássaro de 

nove cabeças  

 

Três bananas de 

manhã  

O homem que vendia 

lanças  

O rei dragão que virou 

peixe  

Dois monges 
O pássaro de 

nove cabeças 

Esperando um 

coelho 

Amolando uma barra 

de ferro  

A coruja que queria 

mudar de casa  

A corça e o 

tigre 

O homem 

muito sabido 

O amor pelos 

dragões 

O velho louco que 

removeu as montanhas 

A moça que queria 

come no leste e dormir 

no oeste 

Tigre versus 

tigre 

O gato 

vegetariano 

Três bananas de 

manhã 

O homem que vendia 

lanças e escudos 

O homem que queria 

comprar sapatos 

A raposa e o 

tigre 

O peixe 

sobrenatural 

Uma folha em 

três anos 

Amolando uma barra 

de ferro 

A conclusão do 

príncipe de Wu 

A força e a 

sabedoria 

O porco de 

cabeça branca 

O sonho de 

Zhuangzi 

Marcando o barco para 

achar a espada 

O pintor de fantasmas 

 O lago O sonho do 

caçador 

Ajudando as plantas a 

crescerem 

 

 O lobo de 

Zhongshan 

A felicidade dos 

peixes 

O macaco dourado que 

comia cérebro de tigre 

 

  Uma questão de 

vida ou de 

morte 

O uso das metáforas  

  A direção errada   
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APÊNDICE F 

 

Obras utilizadas como corpus 

 

 


