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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo investigar o processo de construção de sentidos em O Pequeno 

Príncipe (EXUPÉRY, 2009). Para isso, caracterizamos os mecanismos cognitivo-discursivos 

envolvidos no processo de construção de sentido da obra sob análise e tomamos por base os 

pressupostos teóricos da Linguística Cognitiva de base corporificada. Em consonância com essa 

perspectiva, utilizamos as noções de corporalidade (LAKOFF; JOHNSON, 1999), 

categorização (LAKOFF, 1987; ROSCH, 1976; DUQUE, 2001; DUQUE, 2002), e duas de suas 

categorias analíticas: frames (GALLESE; LAKOFF, 2005; LAKOFF, 2006; FILLMORE, 

1976; DUQUE, 2015) e metáforas morais (LAKOFF, 2008). O estudo do corpus é de natureza 

qualitativa e de caráter descritivo, uma vez que nos dedicamos à análise dos dados com o 

propósito maior de descrever os processos cognitivos envolvidos na construção de sentidos. 

Nesse sentido, este estudo percebe que a construção do frame moral ocorre por meio da ativação 

de frames e de projeções e mapeamentos metafóricos menores, que auxiliam na construção de 

sentidos pelo leitor. Os resultados deste estudo emergem da análise dos dados da obra. Além 

disso, apresentamos considerações sobre a ativação de estruturas cognitivas para compreensão 

dos processos que subjazem à construção de sentidos em narrativas. Esta pesquisa propõe a 

aplicação de um modelo de análise do discurso baseado em frames de acordo com Duque 

(2015). Conseguimos chegar ao frame moral da obra a partir do mapeamento e descrição de 

metáforas morais observadas na análise e discussão dos dados com a leitura da obra. Além 

disso, resultou na descoberta de que, efetivamente, é possível, a partir de ancoragem linguística 

fornecida pelo próprio texto, compreendermos emulações metafóricas abstratas sobre 

experiências sensório-motoras mais concretas, associadas a uma perspectiva de moralidade a 

partir da promoção de bem-estar físico. Dessa forma, esta dissertação pretende não apenas 

contribuir com a Linguística Cognitiva, especificamente com os estudos da narrativa. 

 

Palavras-chave: Construção de Sentido. Frames. Narrativa. O pequeno príncipe. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to investigate the process of sense production in The little Prince (EXUPÉRY, 

2009). To this, it characterizes cognitive-discursive mechanisms in the process of sense 

production in this work having as base Embodied Cognitive Linguistic theoretical approach. In 

this perspective, it uses corporality notions (LAKOFF; JOHNSON, 1999), categorization 

(LAKOFF, 1987; ROSCH, 1976; DUQUE, 2001, 2002), and two analytical categories: frames 

(GALLESE; LAKOFF, 2005; LAKOFF, 2006; FILLMORE, 1976; DUQUE, 2015) and moral 

metaphors (LAKOFF, 2008). The data study has qualitative and descriptive nature; since it 

treats the data analysis aiming to describe cognitive processes involved in the sense production. 

In this sense, this study indicates the moral frame building is due to frames activation, 

projections and little metaphoric maps that helps reader to the sense production. This results 

came from data analyze of the work. In addition to this, it presents some considerations related 

to the activation of cognitive structures to understand process that emerge from sense 

production in narratives. This research proposes application of a discourse analyze model based 

on frames according to Duque (2015). As a result, it detaches moral frame in the work because 

mappings and descriptions of moral metaphors by analyzes and data discussions based on the 

reading of this work of art. In addition to this, it identifies that is possible, by linguistic basement 

giving by the text, to understand abstract metaphorical emulations related to more concrete 

sensitive-motor experiences, linked to a morality perspective since physical welfare. This study 

aims to contribute to the Cognitive Linguistic and to the narrative studies.  

  

Keywords: Sense production. Frames. Narrative. The Little Prince. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo tiene por objetivo investigar el proceso de construcción de sentidos en El Principito 

(EXUPÉRY, 2009). Para eso, caracterizamos los mecanismos cognitivo-discursivos 

involucrados en el proceso de construcción de sentido de la obra bajo análisis y tomamos por 

base los presupuestos teóricos de la Lingüística Cognitiva de base corporificada. En 

consonancia con esa perspectiva, utilizamos las nociones de corporalidad (LAKOFF; 

JOHNSON, 1999), categorización (LAKOFF, 1987; ROSCH, 1976; DUQUE, 2001; DUQUE, 

2002), y dos de sus categorías analíticas: frames (GALLESE; LAKOFF, 2005; LAKOFF, 2006; 

FILLMORE, 1976; DUQUE, 2015) y metáforas morales (LAKOFF, 2008). El estudio del 

corpus es de naturaleza cualitativa y de carácter descriptivo, una vez que nos dedicamos al 

análisis de los datos con el propósito mayor de describir los procesos cognitivos involucrados 

en la construcción de sentidos. En ese sentido, este estudio percebe que la construcción del 

frame moral ocurre por medio de la activación de frames y de proyecciones y mapeamentos 

metafóricos menores, que auxilian en la construcción de sentidos por el lector. Los resultados 

de este estudio emergem del análisis de los datos de la obra. Además, presentamos 

consideraciones sobre la activación de estructuras cognitivas para comprensión de los procesos 

que subyacen a la construcción de sentidos en narrativas. Esta investigación propone la 

aplicación de un modelo de análisis del discurso basado en frames de acuerdo con Duque 

(2015). Conseguimos llegar al frame moral da obra a partir del mapeamento u descripción de 

metáforas morales observadas en el análisis y discusión de los datos con la lectura de la obra. 

Además, resultó en la descubierta de que, efectivamente, es posible, a partir de anclaje 

lingüística fornecida por el propio texto, comprendernos emulaciones metafóricas abstractas 

sobre experiencias sensorio-motoras más concretas, asociadas a una perspectiva de moralidad 

a partir de la promoción de bien-estar físico. De esa forma, esta disertación pretende no apenas 

contribuir con a Lingüística Cognitiva, específicamente con los estudios de la narrativa. 

 

Palabras clave: Construcción de Sentido. Frames. Narrativa. El Principito. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo da narrativa enquanto frame básico de organização do pensamento tem 

ganhado foco por investigações cognitivistas da linguagem, que têm como principal motivação 

evidenciar as estruturas mentais envolvidas nos processos de construção de sentidos. É nessa 

perspectiva teórica que se insere este trabalho, cujo objetivo central é investigar o processo de 

construção de sentidos em O Pequeno Príncipe (EXUPÉRY, 2009).   

Para a Linguística Cognitiva (LC), a cognição humana é, essencialmente, construída na 

relação do sujeito com o ambiente, por meio das experiências sensoriais e motoras, bem como 

nas práticas sociais e culturais. Nessa perspectiva, em meados dos anos 1970, George Lakoff e 

Mark Johnson buscaram evidenciar, por meio de um modelo teórico e analítico, a existência de 

uma base corporificada do processamento cognitivo humano. Nesse período, os pressupostos 

investigados pela abordagem corporificada ainda eram exclusivamente de base filosófica.  

Nos anos 1990, esse cenário começou a modificar-se devido à aproximação entre a LC 

e as Ciências da Computação, as Neurociências e a Psicologia Cognitiva, na busca por 

resultados de experimentos científicos que permitiram verificar o comportamento dos circuitos 

neurais em atividades que envolvessem o processamento da linguagem. Foi por meio desses 

resultados que se evidenciou a não separação entre corpo e mente, visto que a cognição humana 

é composta por estruturas construídas na interação dos indivíduos com o ambiente, que são 

ativadas em toda atividade que envolva os elementos constitutivos do processo de construção 

de sentidos. Nesse interim, a linguagem não pode ser vista como uma habilidade desvinculada 

do aparato cognitivo humano, nem mesmo como um módulo mental isolado no cérebro 

responsável, em si mesmo, por gerar sentidos a tudo que existe no mundo por meio da interação, 

pelo contrário, a linguagem é entendida como uma capacidade humana que ocorre em um 

ambiente composto por indivíduos em interação e compartilhamento de experiências e crenças. 

A necessidade de coerência teórica e metodológica ao situar questões de pesquisa em 

um campo de investigação nos levou a busca pelo atendimento ao compromissos do 

cognitivismo (LAKOFF, 1990), uma vez que o aporte teórico-metodológico e as categorias 

analíticas deste trabalho devem ir de encontro aos pressupostos básicos das Ciências 

Cognitivas. Ao adotarmos a Linguística Cognitiva Corporificada (LCC) como base teórica para 

essa pesquisa, é possível garantir essa coerência, visto que a metodologia e as categorias 

analíticas desta área concedem uma reflexão acerca dos mecanismos envolvidos no processo 
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de construção de sentidos ativados por pistas linguísticas no discurso. Dito de outro modo, o 

trabalho em tela parece estar convergente com a perspectiva cognitivista.      

Além disso, esta pesquisa também está atrelada ao compromisso da generalização, por 

pretendermos fazer com que a análise dos dados não se encerre apenas no corpus escolhido 

para análise deste trabalho – a narrativa O pequeno príncipe (EXUPÉRY, 2009) –, mas que as 

considerações tecidas acerca dessa obra forneçam subsídios para investigações sobre a 

construção de sentidos em outras categorias discursivas.  

A escolha de O pequeno príncipe como corpus foi motivada pela curiosidade sobre os 

processos de construção de sentidos durante a leitura de narrativas e como esse sentido é 

captado por leitores. Ademais, a obra permitiu identificarmos uma saliência das estratégias 

usadas no processo de semantização.  

Os mecanismos cognitivos envolvidos no processo de construção de sentido, objeto de 

estudo da LC, têm sido a principal fonte de interesse nessa pesquisa. Tal campo dos estudos da 

linguagem tem se preocupado em responder questões referentes à relação entre linguagem, 

cognição, corporalidade e aos mecanismos mentais, que são decorrentes de nossas experiências 

físicas e socioculturais. É nesse campo de estudo que se localiza o arcabouço teórico-

metodológico da investigação dos mecanismos cognitivos subjacentes ao processo de 

construção de sentido em narrativas.  

Com base no arcabouço teórico da LC, elencamos os questionamentos que guiaram a 

realização dessa pesquisa:  

a) Que tipo(s) de frame(s) se destaca na construção de uma narrativa? 

b) Como ocorre a ativação e o acionamento de frames em O pequeno príncipe? 

c) Como diferentes frames se integram na constituição de frames mais amplos e 

complexos?  

d) Como é construída a visão de mundo de O pequeno príncipe? 

e) Como as projeções e mapeamentos metafóricos auxiliam na construção da visão de 

mundo?  

Tomando por base essas questões de pesquisa, o objetivo geral desta dissertação é 

mostrar, a partir de um modelo de análise de frames aplicada ao discurso, o processo cognitivo-

discursivo de construção de sentidos em O Pequeno Príncipe. A fim de atingirmos esse objetivo 

geral, propomos os seguintes objetivos específicos: 

a) Caracterizar os frames envolvidos no processo de construção de sentido de 

narrativas, que, concomitantemente, são ativados em suas diferentes dimensões em 

O pequeno príncipe. Para tanto, pretendemos:  
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a. analisar o acionamento frames descritores de eventos; 

b. analisar o acionamento de frames conceptuais básicos; 

c. analisar o acionamento de frames esquema-I; 

d. analisar o acionamento de frames sociais, interacionais, roteiro e de domínio 

específico. 

b) Descrever a integração entre componentes de frames simples na constituição de 

frames complexos; 

c) Evidenciar projeções e mapeamentos metafóricos realizados no processo de 

construção de sentido em O pequeno príncipe, que estão na base da construção de 

frames morais que orientam a visão de mundo. Para isso, pretendemos: 

a. identificar e descrever projeções metafóricas; 

b. caracterizar as metáforas de bem-estar relacionadas ao frame moral.  

O estudo do corpus é de natureza qualitativa e de caráter descritivo, pautado em um 

modelo de análise do discurso baseado em frames (DUQUE, 2015), que nos possibilita verificar 

o acionamento de mecanismos cognitivos em suas diferentes dimensões, que subjazem à 

construção de sentidos no decorrer da leitura de narrativas. Dessa forma, durante a leitura de O 

pequeno príncipe, buscamos descrever as ocorrências de acionamento de frames, bem como as 

projeções e mapeamentos metafóricos que orientam o sistema de moral indexado por pistas no 

texto nos quatro episódios selecionados da obra. 

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos. No primeiro capítulo, apresentamos 

o referencial teórico, que se subdivide nas seguintes seções: histórico dos estudos cognitivos da 

linguagem; as noções de categorização e corporalidade; o conceito de frames em suas diferentes 

dimensões e a noção de frame moral; e a visão de narrativa que melhor se coaduna com os 

estudos cognitivistas. No segundo capítulo, o estado da arte, mencionamos alguns estudos 

desenvolvidos no campo da LC sobre a construção de sentidos em narrativas, a fim de 

confrontá-los com a nossa pesquisa e destacar as possíveis contribuições de nossa dissertação. 

No terceiro capítulo, apresentamos a metodologia aplicada ao longo de nossa pesquisa. No 

quarto capítulo, procedemos à análise dos dados e, na sequência, a discussão. No quinto, 

tecemos as considerações finais com base na análise dos dados realizada. Por fim, apresentamos 

as referências consultadas para a elaboração deste trabalho.  
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

  

 Serão discutidos, neste capítulo, os principais conceitos e categorias analíticas que 

fundamentam esta dissertação. Na seção 1.1, construímos um breve percurso histórico dos 

principais estudos acerca da relação entre cérebro/mente/corpo/linguagem, que têm início por 

volta dos anos 1700 a.C. e seguem até meados do século XX, com estudos nas áreas da 

matemática e de Inteligência Artificial durante os anos 1930. Esses estudos contribuíram 

significativamente com as primeiras abordagens cognitivistas no interior dos estudos da 

linguagem. 

 A seção 1.2 discute a correlação de dois movimentos definidos por compromissos 

distintos – o Gerativismo e a LC – no interior dos estudos cognitivos da linguagem. Fazemos 

um percurso histórico acerca dos estudos cognitivos a fim de delinear a perspectiva adotada 

neste trabalho. 

 Dedicamos a seção 1.3 à apresentação do conceito de categorização – processo 

fundamental da cognição humana – desde a visão da Antiguidade Clássica até a que mais se 

aproxima à concepção adotada neste trabalho. 

 O conceito de corporalidade é desenvolvido na seção 1.4 desta pesquisa. Essa visão 

ocupa lugar de destaque na chamada “segunda geração cognitivista”, que se contrapõe à 

perspectiva cognitiva clássica por situar o corpo no centro de sua perspectiva.   

 Na seção 1.5, apontamos a categoria analítica fundamental no estudo do corpus deste 

trabalho, a noção de frame. Procuramos delimitar a concepção adotada nesta pesquisa em meio 

a tantas outras existentes no interior dos estudos da linguagem e verificar sua função no 

processo de construção de sentidos, bem como explanar de forma breve as diferentes dimensões 

deste mecanismo cognitivo.  

 Na seção seguinte (1.6), apresentamos a noção de narrativa como frame básico de 

organização do pensamento responsável por estruturar nossa compreensão do mundo e de nós 

mesmos.  

 

1.1. Breve histórico dos estudos cognitivos da linguagem 

 

De acordo com Fronkin (1997), os estudos voltados às relações da interface entre 

cérebro/mente/corpo e linguagem são capazes de ser investigados em diferentes momentos ao 

longo da história. Conforme a autora, dentro os trabalhos relacionados a essa interface podem 

ser apontados: os tratados científicos, registrados em papiros por médicos egípcios, são os mais 
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antigos registros antes de 1700 a.C.; escritos entre os séculos V e IV a. C., os tratados Greco-

Romanos de Hipócrates foram os primeiros a reconhecer o papel do cérebro e a sua relação 

com os distúrbios de fala em detrimento de lesões no cérebro; no ano 30 d.C., os trabalhos de 

Valerius Maximus descrevem o primeiro caso de alexia traumática cerebral, responsável pela 

perda das habilidades de ler e escrever; no século XV, anatomistas descreveram o primeiro caso 

de alexia sem agrafia, ou seja, perda da capacidade de ler, porém conservando a capacidade de 

escrever; por fim,  no século XVII,  Johann Schmidt, em seus estudos, descobriu em alguns 

pacientes afásicos de diferentes sintomas, entre elas, a incapacidade de denominar e repetir 

coisas, ou seja, pessoas disléxicas diagnosticadas com transtornos na área da leitura sem 

comprometimento da escrita, entre outros casos. 

 Nos estudos filosóficos da linguagem, destacam-se os pressupostos de Platão, 

Aristóteles e René Descartes. Martins (2004) apresenta a perspectiva realista de Platão e a 

mentalista de Aristóteles. A primeira sustenta haver uma oposição entre o mundo sensível (das 

aparências) e um mundo inteligível (das ideias). Essas “ideias” (essenciais) são existentes em si 

e não na mente humana, pois não estão nos sujeitos e nem nos objetos, mas fora do tempo e do 

espaço, sem mencionar em sua teoria o papel do cérebro nas funções mentais. Platão defende 

que o funcionamento da linguagem pressupõe a verdade, reforçando a ideia de que a verdade 

prevalece sobre os consensos. Assim como Platão, Aristóteles, no século IV a.C., também parte 

do princípio de que há uma ligação entre as palavras e as coisas do mundo, porém as palavras 

têm a função primeira de representar alguma coisa que tem lugar no interior do homem, 

subordinada à uma capacidade mental. Já no século XVII, o fundador da Filosofia Moderna, 

René Descartes, apresenta uma discussão acerca das diferenças entre mente e matéria, 

postulando não haver nenhuma relação entre res cogitans (coisa pensante) e res extensa (coisa 

extensa, que seria o corpo), foi herdada da filosofia platônica na Antiguidade Clássica. 

Durante o século XIX, dois grandes nomes tornaram-se referencia nos estudos entre 

cérebro e linguagem; são eles o neurologista e antropólogo francês Pierre Paul Broca (1861) e 

o neurologista alemão Carl Wernicke (1874). Conforme Lent (2001), o primeiro deles 

apresentou casos de pacientes afásicos com cérebros danificados na parte anterior do hemisfério 

esquerdo e que haviam perdido a capacidade de falar, sem qualquer comprometimento físico. 

No ano de 1863, em Paris, durante uma sessão científica da Sociedade Anatômica1, Broca 

declarou que “nós falamos com hemisfério esquerdo!”2 – amplamente conhecida hoje como 

área de Broca. Por sua vez, Wernicke estudou pacientes portadores de lesões na região posterior 

                                                 
1 Societé Anatomique 
2Nas palavras de Broca, “Naus parlons avec l'hemisphere gauche!”. 
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do lóbulo temporal esquerdo; essa região, conforme essa concepção, participa dos processos de 

compreensão da linguagem – conhecida como área de Wernicke. 

Duque e Costa (2012) apresentam outro anatomista do século XIX, o alemão Franz 

Joseph Gall, que partilha da mesma concepção de que existem áreas no cérebro responsáveis 

por certas funções psíquicas. Gall desenvolveu a teoria da frenologia, hoje desacreditada, que 

afirmava haver na mente um conjunto de diferentes faculdades, representadas em áreas distintas 

no cérebro que determinariam o caráter, as características de personalidade e graus de 

criminalidade. 

Conforme os autores, Hans Berger, por meio da invenção do eletroencefalógrafo (EEG), 

em 1929, tornou possível examinar, pela primeira vez, a atividade de um cérebro humano 

intacto, via imagens do detalhamento cerebral obtidas por ressonância magnética funcional 

(FMRI, do inglês Functional Magnetic Resonance Imaging). Essas imagens do detalhamento 

da atividade cerebral estão contribuindo amplamente em projetos de pesquisa em neurociências 

e em aplicações clínicas. 

A década de 1930 ficou marcada por uma revolucionária transformação no modelo 

especulativista de pensamento “meramente” filosófico, por um fazer científico baseados na 

lógica e na matemática. Nomes como Godel, Turing e Church ganham destaque nesse segundo 

momento das investigações científicas. O matemático Kurt Gödel, em 1931, fez uma descoberta 

marcante ao desenvolver o teorema da incompletude, que prova ser possível codificar números 

inteiros em sentenças e sequências de fórmulas. Dessa forma, deu-se início ao pensamento 

científico do conhecimento racional.  

Após cinco anos, em 1936, o estadunidense Alonso Chutch e o britânico Alan Turing 

formalizaram a noção de procedimento automático. O britânico criou uma máquina automática, 

a qual se convencionalizou chamar de “máquina de Turing”, por combinar a ideia de função 

calculável a uma máquina (equipamento bastante simples) que fosse capaz de guardar 

informações manipuladas por símbolos em uma fita com uma série de regras lógicas. Neste 

sentido, essa visão corrobora a ideia de que o conhecimento se trata de representações mentais 

que, há muitos anos, orienta as Ciências Cognitivas e a Inteligência Artificial como seu objeto 

de estudo. 

Os estudos linguísticos parecem ter ganhado a primeira contribuição da Inteligência 

Artificial por meio da proposta de Turing, trazendo desdobramentos à inauguração de uma 

primeira geração cognitivista de base simbólica e computacional, pautada na lógica.  
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1.2. As duas gerações cognitivistas 

 

O estabelecimento do cognitivismo nos estudos da linguagem foi realizado pelo 

linguista norte-americano Noam Chomsky, professor de Linguística no Instituto de Tecnologia 

de Massachuserts (MIT), durante uma Conferência sobre Inteligência Artificial realizada em 

Dartmouth, nos Estados Unidos, em 1956. Esse evento, que reuniu os maiores especialistas da 

área, tinha como objetivo compreender os processos mentais com base em um modelo 

computacional. Durante a conferência, Chomsky argumentou que a linguagem humana possuía 

propriedades formais. Um ano depois, Chomsky lançou o livro Estruturas Sintáticas4, em 1957, 

o qual representou um marco no surgimento da chamada teoria gerativista. Essa perspectiva 

linguística considera a linguagem como um sistema de conhecimento autônomo e retoma a 

noção de gramática universal, que, para Chomsky, é um dispositivo cerebral a todos os 

indivíduos – exceto em casos de patologias graves – e possui uma série de princípios biológicos 

inatos, ou seja, uma herança genética que se manifesta como dados universais sobre a 

composição da estrutura das línguas.  

Outra proposta do linguista norte-americano é a Teoria da modularidade, de acordo com 

a qual a mente é formada por diferentes módulos cognitivos, responsáveis por desenvolver uma 

dada forma de conhecimento. Essa hipótese foi o principal alvo de críticas à tradição gerativista, 

visto que, para essa abordagem, a linguagem constituiria um conhecimento autônomo e de 

desenvolvimento distinto das outras faculdades mentais. 

Para Chomsky, a linguagem é universal e autônoma de outras capacidades cognitivas, 

composta por princípios inatos e tem o seu foco voltado para a análise sintática das línguas. 

Apesar dessa concepção sofisticada de linguagem, para os cognitivistas contemporâneos da 

segunda geração, Chomsky erra em não considerar os aspectos interacionais, sociais e culturais 

ao descrever a mente humana como um fenômeno meramente racional. 

Nesse enquadre, os estudos cognitivos da linguagem no século XX teve início com uma 

geração que se preocupou em descrever a linguagem, em especial, como um fenômeno interno, 

inato e universal, e uma segunda geração, que inclui, em suas análises, aspectos de cunho social, 

histórico e interacional.  

Esse panorama histórico dos estudos cognitivistas da linguagem objetiva delimitar a 

perspectiva cognitiva adotada nesta dissertação, iniciada ainda na segunda metade do século 

XX por alguns dissidentes da abordagem Gerativista Clássica, por exemplo, Paul Postal, 

                                                 
4 Syntactic Structures.  
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George Lakoff, John Robert “Haj” Ross e James McCawley. Esses estudiosos propõem que a 

linguagem seja vista como integrada a outras capacidades cognitivas e são denominado 

jocosamente, “Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse”, dando-se o primeiro passo para o 

reposicionamento da semântica nesse sistema. Para Sousa e Costa (2016, p. 7), esses linguistas 

cognitivistas da segunda geração foram 

 

impulsionados pelo interesse na investigação do fenômeno da significação (já 

iniciado, inclusive, no interior da própria tradição gerativista pelo movimento 

da Semântica Gerativa) e também pela investigação psicolinguística de 

Eleanor Rosch (ROSCH, 1978; ROSCH; MERVIS, 1975) sobre o papel 

fundamental dos protótipos no processo de categorização, encabeçam a 

formação de uma nova geração cognitivista que vai se voltar para uma 

abordagem da linguagem perspectivada como meio de conhecimento e em 

conexão com a experiência humana do/no mundo. 

  

 Desse modo, a última metade do século XX foi marcada por abordagens cognitivistas 

de compromissos totalmente distintos. Os linguistas cognitivistas dessa segunda fase passaram 

a descartar a noção de que existe um sistema homogêneo e autônomo, sintatocêntrico e 

formalista, e adotaram um novo entendimento na observação das estruturas linguísticas que 

considera a linguagem em associação com a cognição e a experiência sociocultural e individual 

em seus estudos. 

Conforme Lakoff e Johnson(1999), essa nova perspectiva linguística passa a valorizar 

o papel do corpo humano na construção do aparato cognitivo e, consequentemente, nas práticas 

relacionadas à linguagem. Considerando os pressupostos teóricos dessa abordagem nos estudos 

da linguagem, o processo de significação torna-se fenômeno básico de investigação. Em 

consequência disso, a categorização deixa de ser vista como meramente representacional.  

 É com esse entendimento que, na seção seguinte, apresenta-se um conceito caro a 

LCC: o de Corporalidade. 

 

1.3. Corporalidade 

 

Se nossos organismos fossem desenhados de maneiras 

diferentes, as construções que fazemos do mundo que nos 

rodeia seriam igualmente diferentes. Não sabemos, e é 

improvável que alguma vez venhamos a saber, o que é a 

realidade absoluta   

(DAMÁSIO, 1996). 
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A primeira noção de corporalidade foi estabelecida no âmbito da Filosofia por 

pensadores vinculados à Fenomenologia, fundamentada por Dewey e Merleau-Porty. Conforme 

Lakoff e Johnson (1999), para esses pensadores, a mente e o corpo não são dissociados e a 

experiência é corporificada. Ainda conforme os autores, Dewey se aprofundou, principalmente, 

nas relações entre organismos e ambientes que compõem nossa experiência, e ressaltou o 

caráter corporal, social, emocional e intelectual que possui essas vivências.   

A dissociação do corpo e da mente passou a ser questionada por alguns cognitivistas, ao 

considerar, nessa nova concepção, que nossas experiências são decisivas para o modo como 

construímos sentido para o mundo por meio das nossas restrições cognitivas e corpóreas. Para 

Lakoff e Johnson (1999, p. 37-38), 

 

em uma mente corporificada, o mesmo sistema neural, engajado na percepção 

ou no movimento corporal, desempenha um papel central na concepção, ou 

seja, as mesmas estruturas neurais responsáveis pela percepção, pelo 

movimento e pela manipulação de objetos são também responsáveis pela 

conceptualização e pelo raciocínio. [tradução nossa]6. 

 

De diferentes maneiras, essa compreensão tem sido chamada por alguns de 

corporificada, corporalizada ou incorporada (embodied) (FOLEY, 1997; LAKOFF & 

JOHNSON, 1999; LAKOFF & NÚÑEZ, 2000; INGOLD, 2000; VARELA et. al., 2003). 

De acordo com Paredes (2003 p. 211),   

 

[…] em uma abordagem corporalizada não faz sentido a postulação da mente 

como um dispositivo abstrato (independente do organismo físico) com 

características universais e pré-existentes a cada ser humano particular mas, ao 

contrário, podemos compreender os processos mentais se atentarmos para as 

possibilidades interacionais engendradas pela estrutura corporal de cada 

pessoa, em um instante considerado como o presente de toda a sua história de 

interações com sistemas físicos diversos: outros organismos humanos, seres 

vivos de outras espécies e objetos inanimados. 

 

De acordo com Lakoff e Johnson (1999), nossas experiências corporais estão na raiz da 

construção de parte das estruturas mentais evidenciadas no uso da linguagem, de modo que as 

especificidades do corpo contribuem para as especificidades de nosso sistema conceptual.  

 Essa nova abordagem trouxe consigo mudanças que focalizaram os seguintes pontos: 

(i) a mente passa de autônoma a corporificada; (ii) a abstratização de conceitos é entendida por 

                                                 
6“In the embodied mind, it is conceivable that the same neural system engaged in perception (or in bodily 

movement) plays a central role in conception. That is, the very mechanisms responsible for perception, movements, 

and object manipulation could be responsible for conceptualization and reasoning.” 
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meio de nossa experiência perceptual e sociocultural, na qual a cognição e a interação não são 

tidas como elementos estanques, pois estão integradas à constituição do fenômeno linguístico. 

No âmbito da Teoria Neural da Linguagem (TNL), pesquisas desenvolvidas por Jerome 

Feldman e George Lakoff, a partir de 1988, reforçam o entendimento acerca dos mecanismos 

cognitivos envolvidos no processo de construção de sentidos. Essa visão é reforçada por Gibbs 

(2005), ao definir cognição como o processo de engajamento do corpo em um mundo físico e 

cultural. Em virtude disso, o pensamento é o resultado da própria ação humana no ambiente 

com que interage. Desse modo, a mente é concebida como sendo o próprio corpo, uma vez que, 

sem ele, o pensamento e a linguagem não existiriam.  

Dessa forma, não faz sentido que a linguagem seja concebida como um módulo isolado e 

autônomo na mente, na medida em que consideramos a linguagem como uma capacidade cognitiva 

e levarmos em consideração a conexão entre a mente e todas as capacidades cognitivas, entre o 

corpo e com o meio ambiente. Vale ressaltar que, por meio da linguagem, os conceitos basilares 

para a compreensão do mundo são estruturados.  

Esse modelo de cognição corporificada, que nos permitiu traçar, ainda que brevemente, 

uma trajetória dos estudos voltados para a interface linguagem e cognição, parece ser o que 

mais se adequa à nossa dissertação, por considerar o pensamento, a percepção sensorial e o 

movimento corporal como capacidades que trabalham juntas na construção de uma realidade 

coerente com as nossas experiências sociais e culturais e com os limites do nosso corpo.  

Em resumo, o que compreendemos por linguagem e por realidade leva em consideração 

a nossa interação com o ambiente, nosso aparato corporal e conceptual construído em um 

contexto sociocultural. Acerca da construção desse aparato conceptual, teceremos nas seções 

seguintes sobre categorização e frames. 

 

1.4. Categorização: construindo o mundo físico e social 

 

Categorias são os elementos básicos da cognição humana; 

elas “são cola que mantém nossos mundos mentais unidos”  

(Murphy 2004). 

 

Neste trabalho, partimos do pressuposto de que a categorização, conforme Duque e 

Costa (2012), é resultado da nossa interação com o meio ambiente com base na nossa estrutura 

corporal e na de nossas mentes. 

Segundo Duque e Costa (2012, p. 19), categorização é 
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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. 

 

Para melhor compreendermos a noção de categorização que adotamos neste trabalho, 

buscamos traçar uma revisão das principais visões teóricas sobre a categorização ao longo dos 

últimos séculos, visto que o conceito de categorização é bastante difuso por se tratar de um 

termo que já se discutia na Antiguidade Clássica desde o seu surgimento na Grécia antiga, há 

2000 anos e em outras áreas de conhecimento, até chegar ao século XX, com as investigações 

de cunho experimental da Psicologia Cognitiva e, mais recentemente, com as Ciências 

Cognitivas, nos séculos XX e XXI, respectivamente. 

 

1.4.1. Teoria Clássica do Significado e da Categorização 

 

A primeira vertente sobre os estudos da categorização remonta ao século IV a.C., com 

o pensamento filosófico aristotélico (384 a.C. a 322 a.C.). Esse modelo defende que os traços 

essenciais são fundamentais e que, por meio deles, é possível separar e diferenciar determinadas 

categorias. Em outras palavras, é a essência que define e individualiza os seres. Essa concepção 

estabelece as primeiras noções do que ficou conhecida como Teoria Clássica do Significado e 

da Categorização.  

De acordo com Duque (2001), a Teoria Clássica da Categorização e do Significado 

admite uma série de pressupostos básicos, a saber: (i) as categorias são definidas em termos de 

traços necessários e suficientes que compõem a essência de uma determinada entidade. Nesse 

enquadre, a falta de algum deles implicaria na sua exclusão, ou seja, uma entidade somente 

pertence a uma determinada categoria se exibir todos os traços que a definem; (ii) esses traços 

são binários, ou seja, as coisas necessitam possuir todos os traços para pertencerem ou não a 

uma determinada categoria; (iii) outra suposição diz respeito à definição dos diferentes limites 

que cada categoria possui, separando-as em dois grupos: os exemplares que pertencem e os que 

não pertencem a uma determinada categoria, de modo a imposibilitar que haja casos de 

ambíguidades; e, todos os membros de uma categoria possuem o mesmo status, nenhum é 

melhor que o outro e não há graus de hierarquias entre eles. 

Esse modelo clássico de categorização perdurou por mais de dois mil anos na cultura 

ocidental e, apesar de bastante sofisticado, em meados do século XX, essa concepção clássica 
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de categoria se mostra inadequada por novas perspectivas, primeiramente, na filosofia da 

linguagem por Wittgenstein e, posteriormente, pela Psicologia Cognitiva, como veremos a 

seguir.  

 

1.4.2. Semelhança de família de Wittgeinstein 

 

Em Investigações Filosóficas7, Wittgeinstein (1953) aponta algumas lacunas do enfoque 

clássico para categorização e sugere que as categorias não são fechadas, pensadas em termos 

de propriedades essenciais e com fronteiras nítidas, como alicerçada na teoria de Aristóteles. 

Wittgenstein (1953) introduziu o exemplo da categoria JOGO (jogos de tabuleiro, de cartas, de 

bola, torneios esportivos etc) para demonstrar, como já exposto, que não existe nenhum traço 

em comum entre os diferentes tipos possíveis de jogos que dê conta da multiplicidade atividades 

designadas por essa palavra, visto que não apresentam nenhum traço em comum.  

Para Wittgeinstein (1953), ao contrário dos traços comuns, o que há entre essas 

múltiplos tipos de jogos é uma complexa rede entrecruzada de semelhanças, que o filósofo 

denomina de Semelhança de Família (Family Resemblance):  

 

Não posso caracterizar melhor essas semelhanças do que com a expressão 

‘semelhanças de família’; pois é assim que se superpõem e entrecruzam as diversas 

semelhanças existentes entre os membros de uma família: estatura, cor dos olhos, 

andar, temperamento, etc. etc. E assim posso dizer: ‘jogos’ formam uma família 

(WITTGEINSTEIN, 1953, p. 32 [tradução nossa]8). 

 

A estrutura das categorias deixa de ser entendida como um conjunto de traços mínimos 

e essenciais compartilhados e passa a ser entendida como um conjunto de semelhanças de 

famílias com fronteiras difusas. Esses limites são difusos por haver membros que pelo fato de 

nem todos os atributos serem compartilhados por todos os membros, assim como há atributos 

que podem ser incluídos em mais de uma categoria por não serem exclusivos.  

 As ideias desenvolvidas por Wittgeinstein acerca da inadequação da Teoria Clássica 

do Significado e da Categorização foram mais tarde desenvolvidas, conectadas com resultados 

experimentais e confirmadas empiricamente por estudos originados da Psicologia Cognitiva. 

Tal perspectiva trata-se da versão padrão da teoria dos Protótipos, proposta por Eleonor Rosch 

e seu grupo, no início dos anos 70.   

                                                 
7 Philosophical Investigations  
8 “I can think of no better expression to characterize these similarities than ‘family resemblances’; for the various 

resemblances between members of a family: build, features, colour of eyes, gait, temperament, etc. etc. overlap 

and criss-cross in the same way. And I shall say: 'games' form a family”. 
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1.4.3. Versão padrão e ampliada da Teoria dos Protótipos e outras perspectivas 

 

A hipótese da existência de uma categoria prototipicamente mais representativa ou o 

caso central tem validade no enfoque cognitivista e é reforçada pela psicóloga norte-americana 

Eleanor Rosch e seu grupo, nos anos 70, com a chamada versão padrão da Teoria dos Protótipos 

(TP). 

Para Rosch et al. (1976), as categorias não são estruturas homogêneas e, conforme 

Duque e Costa (2012, p.33), “o protótipo atua como ponto de referência cognitiva (cognitive 

reference point) para os processos de classificação dos elementos de nossa experiência”, ou 

seja, o elemento que é lembrado mais recorrentemente quando se pensa em uma determinada 

categoria. Nesta concepção, a forma com a qual os humanos categorizam o mundo deixa de ser 

compreendida em termos de traços necessários e suficientes, e passa a ter como base a noção 

de protótipo, que é considerado o exemplar mais representativo de uma categoria. Como 

ilustração, tomemos, por exemplo, dois membros pertencentes à categoria MAMÍFERO – 

cachorro e baleia –, entre os dois, o primeiro seria apontado como o protótipo e o segundo como 

o exemplar mais periférico.      

Outra descoberta feita pelo grupo refere-se à divisão da categoria em níveis de 

abrangência em três: superordenado, básico e sub-ordenado. O nível superordenado é de 

natureza mais genérica, como FRUTA. O básico seria o mais recorrente e de fácil interação 

entre os humanos, por exemplo, MAÇÃ. E o sub-ordenado representando o nível de menor 

abrangência, como MAÇÃ ARGENTINA. Como podemos observar no quadro 1, o nível básico 

encontra-se no centro dessa estrutura hierárquica.  

 

Níveis de abrangência Exemplos 

Nível superordenado FRUTA 

Nível básico MAÇÃ  

Nível sub-ordenado MAÇÃ ARGENTINA 

Quadro 1 – Exemplos para os três níveis de organização hierárquica da categoria 

  

 Essa versão da TP constitui o primeiro momento, a versão padrão da teoria, que vê o 

protótipo como um exemplar mais central de uma categoria, porém, embora tenha contribuído 

grandemente para a elaboração de um novo modelo de categorização, ainda assim possui 

problemas. Essa concepção deu lugar a uma segunda versão mais ampliada, que rompe com 

essa primeira noção de protótipo por uma que trata de graus de prototipicidade. 
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Em virtude de algumas limitações apresentadas pela versão padrão da TP, Kleiber 

(1995, apud DUQUE, 2002) propõe uma versão ampliada. Entre as principais mudanças estão 

a do conceito de protótipo, que passa a ser compreendido em termos de efeitos de 

prototipicidade, tendo em vista que os aspectos socioculturais também passam a ser 

considerados, e os protótipos, por não possuírem mais uma origem única, são definidos 

culturalmente. 

Nesse sentido, a noção de efeitos de prototipicidade está em conformidade com a de 

categorias radiais, discutida por Lakoff (1987). Nesse trabalho, para ilustrar os mecanismos de 

estruturação radial, o autor defende a ideia de que nosso sistema conceptual está ligado a nossas 

experiências físicas e culturais e depende delas. Ele parte dos achados de R. M. W. Dixon, que 

observou como os falantes de Diyrbal, uma língua aborígene da Austrália, categorizam o 

mundo. Esse sistema, conforme Lakoff (1987), tem como uma de suas principais características 

o uso de classificadores que marcam a categoria a que os nomes pertencem. Tal mecanismo 

linguístico de classificação é o seguinte: é necessário que os falantes do Diyrbal usem, antes de 

um substantivo em uma sentença, uma variante de uma das quatro palavras a seguir: bayi, balan, 

balam, bala. A partir delas, são classificados todos os objetos do universo Diyrbal. Constatou-

se que o sistema é aprendido a partir de alguns princípios gerais, isto é, os membros das 

categorias não são aprendidos um a um. Dito de outro modo, esse agrupamento se justifica por 

haver, na base desse sistema de categorização, princípios relacionados a experiências cotidianas 

e a mitos e crenças.  

Realizado este percurso por algumas das principais teorias sobre categorização, 

chagamos à visão que melhor se coaduna com a perspectiva adotada nesta dissertação. De 

acordo com a visão escolhida, as categorias não existem antes das nossas experiências corpóreas 

e sociais no mundo, mas, a partir destas, se constituem como estruturas conceptuais reticuladas. 

Nesse sentido, o conceito de categorização está intimamente ligado ao de frames, que será 

explanado na próxima seção. 

 

1.5.Frames 

 

Como anunciamos na seção anterior, discutiremos, agora, os frames, que são 

mecanismos cognitivos fundamentais no processo de construção de sentidos por abrangerem 

experiências resultantes da interação com o ambiente físico e cultural. Antes de detalharmos, 

propomos um breve contraponto acerca de como as questões do significado tem sido abordadas 

por meio de outras noções de frames que vêm sendo utilizada, por se tratar de um conceito 
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empregado há algum tempo na Psicologia, na Linguística e na Inteligência Artificial. Nesse 

sentido, julgamos importante esclarecermos qual noção de frame é compatível com a proposta 

apresentada nesta dissertação. 

Com o surgimento da teoria do frame, o significado deixa de ser visto como definicional 

e exclusivo da língua – proposta adotada pela primeira geração cognitivista – e passa a ser 

compreendido como conceptual.  

Inicialmente, o conceito de frame foi introduzido nas ciências humanas e sociais no 

campo da Psicologia, por Gregory Bateson, que apresenta o frame como um conceito 

psicológico relacionado ao contexto, no qual é responsável por orientar os interlocutores em 

determinadas situações de interação.  

A noção de frame como um recurso cognitivo estruturador de experiências também está 

presente no campo da Antropologia, apresentado por Goffman (1874/1986). Para o autor, os 

frames estão relacionados ao modo como atribuímos sentido às mais diversas situações 

comunicativas dos sujeitos e à forma com a qual organizamos nossa percepção de mundo. Além 

disso, na construção dos frames, a cultura passa a assumir papel determinante. 

Nesse mesmo período, o conceito de frames também é desenvolvido em trabalhos no 

campo da Inteligência Artificial. Em seus estudos, Minsky (1974) apresenta o frame como uma 

estrutura que abarca vários tipos de informações de experiências diversas. Outro aspecto 

importante enfatizado pelo autor diz respeito à relação entre essas estruturas cognitivas e à 

criação de expectativas em decorrência do uso dessas estruturas. Nesse sentido, a título de 

ilustração, um indivíduo que vá a uma festa de casamento, certamente, evoca inúmeras 

experiências e expectativas contidas no frame FESTA DE CASAMENTO. Estas experiências e 

expectativas vão desde os elementos que normalmente encontramos em um casamento, como: 

os noivos, os padrinhos, o bolo de casamento etc, até as ações que guiam as expectativas dos 

participantes desse evento, como compra dos presentes, troca das alianças, jogar o buquê etc. 

  Nesse sentido, se adotássemos qualquer uma das noções de frames mencionadas 

inicialmente, seriamos incoerentes teórica e metodologicamente, uma vez que tanto a LC como 

a TNL se fundamentam na compreensão de que a construção de sentidos passa pela ativação de 

estruturas mentais. Desse modo, faz-se necessário adotar um conceito de frame que não se 

limite à pragmática ou a uma abordagem essencialmente computacional.     

No campo dos Estudos da Linguagem, Charles Fillmore sistematiza a noção de frames 

como um inventário de esquemas que as pessoas possuem na memória e que as auxiliam na 

estruturação das experiências. Fillmore e Baker (2009) desenvolveram, em conjunto, a proposta 

da Semântica de Frames – compatível com a TNL –, que estuda como as formas linguísticas 
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evocam e ativam os frames. De acordo com Fillmore (1982), enquanto lemos ou ouvimos 

enunciados, frames são indexados por itens ou expressões linguísticas individuais de modo que, 

para atribuirmos significado a uma simples palavra, um frame inteiro é acessado. Essa proposta 

apresentada por Fillmore se coaduna com a noção de frame apresentada na análise dos dados 

desta dissertação, visto que as construções linguísticas são apresentadas como ponto de acesso 

para o acionamento de frames. 

Em estudos desenvolvidos no âmbito da TNL no final da década de 1980, questões 

relacionadas ao significado foram empiricamente sistematizadas. Embora as primeiras 

abordagens apresentadas inicialmente discutam a noção de frame, todas elas se ancoram numa 

perspectiva amodal, ou seja, não há, nelas, a participação do corpo na construção dessas 

estruturas. De modo contrário, na TNL, essas estruturas são compreendidas como mecanismos 

cognitivos que se concretizam no cérebro na forma de circuitos neurais. 

De acordo com Lakoff (2006), os frames são as estruturas mentais que nos possibilitam 

organizar e compreender a realidade e, às vezes, criar o que acreditamos ser a realidade. 

Geralmente, usamos frames sem perceber, devido ao seu caráter de estrutura inconsciente e de 

evocação automática. Dessa forma, os frames facilitam nossas interações mais básicas com o 

mundo, pois estruturam ideias e conceitos, moldam a forma como raciocinamos e afetam o 

modo como percebemos as coisas e como agimos no mundo. 

Esses trabalhos contribuíram para que os estudos do significado ganhassem um caráter 

empírico e permitiram a ideia de que os frames deixassem de ser vistos como representações 

mentais abstratas, e passassem a ser percebidos como físicos. Essa ideia se coaduna teórica e 

metodologicamente com a nossa dissertação, uma vez que a noção de frames em nossas análises 

diz respeito à organização de nossas experiências em nossos cérebros sob a forma de circuitos 

neurais, ativados por pistas linguísticas no discurso.   

O conceito de frames como circuitos neurais também se encontra em estudos como o 

de Duque (2015). É por meio desses mecanismos cognitivos que organizamos pensamentos, 

ideias e visões de mundo. Conforme o autor, novas informações só ganham sentido se forem 

integradas a frames construídos por meio da interação e do discurso. Com a metodologia de 

análise dos frames aplicada ao discurso proposta pelo autor, frames são categorizados 

considerando-se diferentes aspectos relacionados à construção de sentido e à estruturação do 

discurso.  

A tipologia dos frames, conforme Duque (2015), permite que o frame seja analisado de 

diversas dimensões, a saber: (i) dimensão cognitiva: frame conceptual básico, frame descritor 

de eventos, frame roteiro, frame esquema-I, frame social, frame de domínio específico e frame 
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cultural; (ii) dimensão interacional: frame interacional. Ainda de acordo com o autor, o 

acionamento dos frames ocorre de três maneiras: por seleção lexical, por arranjo gramatical 

e/ou por mapeamento metafórico. Vale reforçarmos que, embora esses mecanismos cognitivos 

sejam ativados simultaneamente, formando uma estrutura reticulada, os dados analisados nesta 

dissertação aparecem organizados em separado apenas por questões didáticas. 

Nas próximas subseções, detalharemos a categorização dos frames proposta pelo autor, 

que abarca desde os frames cognitivos aos frames interacionais.   

 

1.5.1. Frame Conceptual Básico 

 

Os frames conceptuais básicos são indexados diretamente a itens lexicais e expressões 

nominais individuais disponíveis no discurso. Essa noção se coaduna com a que foi apresentada 

na Semântica de Frames por Fillmore (1977).  

 Ao acionarmos o frame conceptual básico ADULTO, por exemplo, recorremos a nossas 

experiências associadas a esse conceito em nosso cérebro, armazenadas na região sensorial e 

que são indexadas linguisticamente a itens como “pessoas grandes”, “política” e “necessidade 

de explicações detalhadas”, formando uma estrutura reticulada em torno do frame ADULTO, uma 

das características dos adultos na perspectiva de uma criança na obra sob análise.  

 

1.5.2. Frame Descritor de Evento 

 

Conforme Duque (2015), os frames descritores de eventos são mais complexos e 

contêm papéis, relações estáticas e dinâmicas entre eventos compostos por estados (prévios e 

resultantes). Expressões linguísticas como verbos e deverbais são responsáveis pela indexação 

dessa dimensão de frame e demandam a busca em nossos cérebros das nossas experiências 

anteriormente armazenadas.  

Esse frame apresenta alguns papéis específicos, quais sejam: (i) tipo de evento; (ii) 

esquema de ação (esquema-X); (iii) participantes; (iv) ajustes temporais e espaciais; em (v) 

seguimento discursivo. 

No que se refere ao tipo do evento, este papel vincula-se ao processo que ativa a cena 

descrita. Os eventos podem ser dos seguintes tipos, a saber: manipulação de objetos, 

transferência de posse e movimento autopropulsionado, causado ou direcionado. Cada um 
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desses eventos é emulado12 com base nas diferentes possibilidades em que nossas estruturas 

corporais podem possibilitar. 

Como podemos ver no excerto extraído do bloco 1 do primeiro episódio: “Desenhei o 

interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Eles têm sempre 

necessidade de explicações detalhadas.”, consideramos um dos eventos mais salientes para 

compreensão do bloco em tela, que, por sua vez, configura-se como um evento de manipulação 

de objeto, acionado por meio dos item “Desenhei”. 

Outro papel do frame descritor de eventos é o esquema-X. Esse papel é responsável 

por fornecer os elementos ou slots que estruturam a ação do evento. Ainda com relação ao 

exemplo dado anteriormente, o item “Desenhei” ativa o esquema-X DESENHAR, ação 

relacionada ao evento em questão e fornece a estrutura esquemática X DESENHA Y.  

Os participantes, outro papel constitutivo do frame descritor de evento, revelam os 

participantes por meio do preenchimento dos slots X e Y da estrutura esquemática. No caso do 

nosso exemplo, o slot X remete ao desenhador, ou seja, ao aviador que realiza a ação de 

DESENHAR, e o slot Y remete ao desenhado (desenho de jiboia).  

No que diz respeito aos ajustes temporais e espaciais vinculados ao tempo e ao espaço 

da cena, fornecem o instante (ou a época) e um cenário. Esses ajustes podem ser indexados por 

expressões como “quando tinha seis anos”, “No quinto dia”, “Na Terra”, “no asteroide B 612” 

fornecendo pistas acerca do momento onde e quando ocorre a cena. 

Por fim, o último papel que constitui esse frame é o segmento discursivo, que está 

associado a um frame interacional simplificado e que possibilita, por meio dele, identificarmos 

valores simples como “declarativo” ou “interrogativo” em um evento.  

 

1.5.3. Frame Roteiro 

 

Tão complexos como os descritores de eventos são os frames-roteiros que normalmente 

contém vários papéis e ordenam sequências de eventos cronologicamente. Conforme Duque 

(2015, p. 39), 

 

São estruturas de conhecimento que delineiam como os eventos do dia a dia se 

desdobram. São esses frames que organizam algoritmicamente o nosso 

conhecimento sobre procedimentos. Sequências de ações que caracterizam 

                                                 
12 Emulação é o processo de afastamento da condição semântica inicial de sistemas simples na formação de 

sistemas complexos por meio da reutilização das condições iniciais do sistema, isto é, sistemas físicos funcionam 

como uma espécie de plataforma para a execução de sistemas menos físicos.  



34 

 

 

eventos experienciados com frequência guiam nossas expectativas e formatam 

comportamentos em situações cotidianas.  

 

 De acordo com o autor, as experiências recorrentes de um determinado evento podem 

criar um molde internalizado da provável sequência de ações, participantes e entidades dentro 

da situação experienciada, guiando a elaboração de inferências sobre os eventos seguintes. Esse 

frame se diferencia dos descritores de eventos por identificar eventos menores que os 

descritores de eventos não conseguem capturar.  

Podemos ver um exemplo de frames-roteiro nas seguintes passagens: “Revolveu 

cuidadosamente seus vulcões”, “revolveu também o extinto (grifo nosso)”, “O pequeno 

príncipe arrancou também, não sem um pouco de tristeza, os últimos rebanhos de baobás (grifo 

nosso)” e “E, quando regou pela última vez a flor e se preparava para coloca-la sob a redoma 

(grifo nosso)”. Essas sequências apresentam as ações realizadas pelo pequeno príncipe em seu 

planeta, que, por se tratarem de eventos cristalizados no dia a dia do príncipe, parecem constituir 

o frame roteiro ORDENAR-O-PLANETA. 

 

1.5.4. Frame Esquemas Imagéticos 

 

Abordamos, agora, alguns dos esquemas-I discutidos pela LC, para isso, recorremos ao 

trabalho de Duque (2015), que comtempla as informações mais importantes acerca dessa 

temática. A seguir, discutiremos sobre os esquemas imagéticos CONTÊINER, LIGAÇÃO, PARTE-

TODO, CENTRO-PERIFERIA, TRAJETÓRIA e TRAJETOR-MARCO, respectivamente. Ressaltamos, ainda, 

a necessidade de abordar cada esquema-I de forma separada, basicamente por questões 

didáticas, uma vez que, como já sinalizamos, esses padrões cognitivos são ativados em conjunto 

de modo dinâmico. 

Quanto à noção de esquema-I adotada para análise dos dados, Duque (2015, p. 34-35) 

afirma que  

 

[...] os esquemas-I estão envolvidos em relações espaciais básicas, tais como as 

expressas por preposições. As experiências sensoriais, associadas aos esquemas-I, 

devem ser vistas como Gestalts – dimensões autônomas constituídas por experiências 

perceptuais detalhadas. 

 

O esquema-I CONTÊINER se estrutura pelos papéis interior, limites, exterior, portal e 

conteúdo, que se desenvolvem a partir da noção de que experenciamos os nossos corpos como 

recipientes dos nossos órgãos internos, limitados por pele, com portais, em que coisas sempre 



35 

 

 

estão dentro ou fora deles. Da mesma forma que internalizamos a noção de conter, também 

experienciamos nossos corpos como entidades contidas em espaços limitados. Por exemplo, em 

O pequeno príncipe, cada planeta é visto como um CONTÊINER e, a cada visita do príncipe a 

esses planetas, os componentes desse esquema-I são preenchidos. Nesse sentido, à medida que 

o príncipe aproxima-se do interior, além de o esquema-I CONTÊINER ser focalizado, 

componentes de outros frames também são acionados por meio do esquema-I LIGAÇÃO, 

discutido a seguir. 

O esquema-I LIGAÇÃO se desenvolve a partir da experiência primária de nossa ligação 

com o cordão umbilical. Além disso, a LIGAÇÃO está na base do processo de constituência, ou 

seja, um dos processos de ligação de frames. Desse modo, a formação de frames mais 

complexos ocorre por meio da ligação entre frames mais básicos. Podemos verificar tal 

característica nas passagens em que o príncipe visita cada planeta, uma vez que, além da 

ativação do esquema-I CONTÊINER, essa viagem é compreendida como uma TRAJETÓRIA na qual 

seus componentes são revelados no decorrer da leitura da obra. Por exemplo, a origem – o 

asteroide B 612 – é revelada com a partida do príncipe; já a meta parece corresponder a cada 

planeta visitado, ou seja, o componente meta do esquema-I TRAJETÓRIA corresponde, de modo 

semelhante, ao interior do esquema-I CONTÊINER. Essas correspondências entre componentes 

de diferentes frames básicos contribuem para formação de frames mais complexos.    

Já o esquema-I PARTE-TODO é estruturado pelos papéis parte, todo e configuração. Nossa 

configuração corporal nos permite compreender que somos seres inteiros compostos por partes 

que podem ser identificadas. Dessa forma, experienciamos nossos corpos como TODOS 

constituído por PARTES. A ativação desse esquema-I pode ser facilmente verificada se tomarmos 

como exemplo o asteroide B 612, que é compreendido como um CONTÊINER, mas que também 

pode compor o todo (asteroide B 612) composto por partes (rosa, três vulcões, baobás etc). 

Outro esquema-I que aparece na análise dos dados é o CENTRO-PERIFERIA. Nossa 

estrutura corporal é experienciada como tendo um centro (tronco) e as periferias (dedos, 

cabelos, mãos). Os papéis envolvidos são centro e periferia¸ que são ativados quando o leitor 

distingue os elementos de figura e os de fundo. Além disso, o espaço também é entendido em 

termos de CENTRO-PERIFERIA e a ligação entre seus papéis justapõe elementos em radialidade. 

Nesse sentido, podemos exemplificar por meio da leitura da passagem “─ Tu te sentarás 

primeiro um pouco longe de mim, assim, na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não 

dirás nada. [...] Mas, cada dia, te sentarás mais perto... (grifo nosso)” em que a raposa orienta 

o pequeno príncipe como a cativar. Observamos que, nesse processo, o componente periferia é 
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inicialmente acionado e, em seguida, o centro é preenchido com a aproximação gradativa do 

príncipe em direção à raposa.  

O esquema-I TRAJETÓRIA se estrutura pelos papéis origem, meta, pontos intermediários 

e direção. Ele está associado à experiência motora de movimento, permitindo-nos compreender 

que cada movimento de um corpo pressupõe um ponto de partida, um ponto de chegada e uma 

passagem por espaços intermediários do percurso conectados em uma direção. Vale salientar 

que esse esquema-I, apesar de básico, emula desde trajetórias como a realizada pelo pequeno 

príncipe pelos planetas até a trajetória de nossas narrativas de vida. Como mencionamos no 

exemplo do esquema-I LIGAÇÃO, a viagem realizada pelo pequeno príncipe permite o 

acionamento do esquema-I TRAJETÓRIA, cujos componentes origem (planeta B 612), pontos da 

trajetória (cada planeta visitado) e meta (que parece ser cada planeta visitado, mas ao fim é 

preenchida pela busca do príncipe por amizades) são preenchidos à medida que o leitor realiza 

a leitura da obra.  

Por fim, o esquema-I TRAJETOR-MARCO está diretamente associado ao esquema-I 

TRAJETÓRIA e se estrutura pelos papéis trajetor e marco. Ele resulta da compreensão de que 

experienciamos nossos corpos em movimento no espaço, por exemplo, um trajetor (mais 

dinâmico) se desloca em relação a um marco (normalmente fixo). Ademais, os atributos do 

esquema-I TRAJETOR-MARCO não se limitam a entidades humanas, ou seja, pode-se estabelecer 

relações entre um agente – o trajetor que se desloca em uma trajetória –, e um objeto. Podemos 

comprovar, a título de exemplo, o acionamento desse esquema-I nas passagens em que o 

príncipe (trajetor) se desloca para cada planeta (marco), o que permite preenchermos os 

componentes do esquema-I TRAJETOR-MARCO.    

 

1.5.5. Frame de Domínio Específico 

 

Conforme Duque (2015), determinados conceitos evocados por frames de domínio 

específico muitas vezes conflitam com frames convencionais. Como exemplo para demonstrar 

essa ideia, o autor (idem, 2015, p. 36) utiliza as palavras “assassino” e “inocente”, que orientam 

 

[...] uma construção de sentido específica no domínio da justiça. Nesse domínio, há 

uma diferença fundamental entre HOMICÍDIO-DOLOSO (matar alguém com a 

intenção de matar) e HOMICÍDIO-CULPOSO (matar alguém, mas sem a intenção de 

matar). Nesse domínio, noções como INOCENTE e CULPADO são perfiladas num 

frame de JULGAMENTO em que pessoas podem ser inocentes mesmo que tenham 

matado alguém. Fora desse domínio, normalmente as pessoas acionam o frame 
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ENVOLVIMENTO NO CRIME e este frame não apresenta o papel intenção do 

homicida na sua estrutura. 

 

Nesse sentido, a partir desses exemplos, é possível percebermos a importância que o 

frame de domínio específico tem na construção de sentidos, visto que é por meio dele que os 

conceitos são perfilados por um contexto específico. 

 

1.5.6. Frame Cultural 

 

Para Duque (2015), um modelo cultural é um frame próprio de uma determinada 

cultura e filtra todos os demais tipos de frames aqui apresentados. Nesse sentido, a aplicação 

desse filtro cultural é sinteticamente apresentada pelo autor (idem, p. 39) pelo seguinte quadro:  

 

 

Quadro 2 – Aplicação do filtro cultural.  

 

Como vimos no quadro 2, mesmo frames básicos podem ser filtrados culturalmente. Podemos 

perceber a presença do filtro cultural na focalização de diferentes componentes do esquema-I 

CONTÊINER em diferentes culturas: o estudo realizado por Cristóbal e Ibarretxe (2001) a respeito 

das expressões “salir de”, do espanhol, e “out of”, do inglês, evidencia que o esquema-I 

CONTÊINER é ativado de formas diferentes em culturas distintas. Nesse sentido, expressão 

inglesa “out of” focaliza o esquema-I CONTÊINER como um todo integrado; já a expressão “salir 

de” focaliza o componente limites desse mesmo esquema-I. 

 

 1.5.7. Frame Social 

 

De acordo com Duque (2015) os frames sociais orientam o nosso comportamento e as 

nossas expectativas sociais. Nesse sentido, podem ser frames bem simples, como FAMILIA, e 

complexos, como é o caso de instituições. Para Lakoff (2008) os frames morais, os mais altos 

na hierarquia dos frames no domínio da política, são construídos por meio de metáforas 
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envolvendo o frame social FAMÍLIA. Normalmente, por ser o nosso primeiro frame social, o 

frame FAMÍLIA serve de modelo para os demais frames sociais ao realizarmos mapeamentos 

metafóricos entre os papeis desse frame simples e outros.  

O frame moral é uma estrutura cognitiva que indica como devemos experienciar cada 

aspecto da vida (LAKOFF, 1995). De acordo com Lakoff (2008), o conceito de moral é 

construído sobre a noção de bem-estar físico, isto é, a forma mais básica de moralidade diz 

respeito à promoção de bem-estar e à prevenção de danos experienciais ao outro. Nesse 

enquadre, parte do que se entende por bem-estar é, basicamente, ser saudável em vez de doente, 

rico em vez de pobre, forte em vez de frágil, feliz em vez de triste, realizado em vez de frustrado, 

limpo em vez de sujo, bonito em vez de feio, movimentar-se na luz e não no escuro, manter-se 

de pé de modo a não cair etc. O oposto disso constitui formas de dano. Ações imorais, por seu 

turno, são aquelas que privam alguém de saúde, riqueza, felicidade, força, liberdade, segurança, 

beleza, etc. Essas condições físicas e materiais favoráveis servem de domínios-fonte para o 

sistema de metáforas morais com os quais construímos nossas visões de mundo.  

Lakoff (1995) justifica o fato de termos concepções morais distintas, embora tenhamos os 

mesmos anseios de bem-estar, porque atribuímos diferentes prioridades a essas metáforas 

morais, e as mesmas metáforas morais com diferentes prioridades podem produzir sistemas 

morais completamente diferentes. Nesse sentido, o autor sugere que possuímos anseios de bem-

estar em uma escala de relevância; por exemplo, há quem priorize a saúde, outros priorizam o 

autocontrole e assim por diante.  

 

1.5.8. Frame Interacional 

 

Fillmore (1976) aponta para a existência de um tipo de frame associado à 

comunicação, chamado de frame interacional. De acordo com Fillmore (1982, p.117, apud 

DUQUE, 2015), trata-se de um “[...] tipo de acionamento de frame igualmente importante”, 

embora não esteja no centro da atenção dos estudiosos da semântica de frames. Esse tipo de 

frame se distingue dos demais frames cognitivos apresentados anteriormente por ocorrerem 

apenas por interações linguísticas, por exemplo, esse frame cobre a conceptualização uma 

situação factual de comunicação entre o falante e o ouvinte ou entre o escritor (narrador, no 

nosso caso) e o leitor.  

Os frames interacionais incluem também o conhecimento das intenções do 

falante/escritor e as rotinas dos eventos de fala, o que contribui, dessa forma, para a 

compreensão do intercâmbio conversacional entre os interlocutores. Além disso, também inclui 
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o conhecimento que nos permitem diferenciarmos as diversas categorias discursivas tais como 

contos, receitas e notícias etc.  

 

1.6. Narrativa 

 

Narrativas são frames que contam uma história... [...] A 

narrativa tem um propósito, uma moral. É sobre como você 

deve ou não deve levar sua vida. 

(LAKOFF, 2008). 

 

Nesta seção, discutiremos a narrativa enquanto frame básico de organização do 

pensamento. Conforme Lakoff (2008), as narrativas são frames que contam uma história e 

possuem um propósito para isso, uma moral. Elas revelam como devemos, ou não, viver nossas 

vidas. De acordo com Lakoff (2006), em nossa cultura, existem duas narrativas metafóricas 

prototípicas baseadas no conceito de família. Além disso, cada narrativa apresenta "marcadores 

somáticos"13 que proporcionam a sensação de bem-estar ou de sofrimento quando 

experienciamos esses frames narrativos. 

Mesmo ações muito básicas, como “o aviador desenhou o interior da jiboia”, por 

exemplo, se estruturam como frames. No caso de DESENHAR, é necessário que haja alguém que 

desenhe algum objeto, o objeto que alguém desenha e a parte do corpo envolvida no ato de 

desenhar. A cena em questão corresponde ao movimento dos braços e das mãos em direção ao 

objeto a ser desenhado. Narrativas simples, como DESENHO, podem ser combinadas entre si na 

formação de narrativas complexas: “Desenhei o interior da jiboia, a fim de que as pessoas 

grandes pudessem entender melhor”. 

Conforme Lakoff (2006), a narrativa enquanto frame especial pode ser sobre pessoas 

específicas ou sobre tipos de pessoas de modo geral. Nesse sentido, o uso de protótipos, temas 

imagens e ícones culturais tornam a narrativa um frame cultural que, uma vez abstraídas as 

especificidades culturais dessa diversidade de narrativas, elas se tornam muito semelhantes.  

Compreendemos os eventos no mundo, segundo Lakoff (2008), em termos do que 

nossos corpos podem fazer. Em razão disso, cada narrativa simples apresenta uma estrutura de 

evento. Por exemplo, compreendemos eventos simples como “voltar para casa” por meio da 

ativação dessa estrutura do eventos quando estamos lendo ou experienciando uma ação de 

voltar para casa. Conforme Duque (2016, p.40), um dos motivos pelos quais uma história sobre 

                                                 
13 Damásio (1995) propõe que os marcadores somáticos são mecanismos cujo processo emocional pode guiar (ou 

influenciar) o comportamento, principalmente a tomada de decisão. 
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alguém voltando para casa pode alterar nossas emoções é que a “comparamos com as nossas 

narrativas ideais, de outras histórias que lemos ou das nossas próprias experiências, que melhor 

se encaixam nessas estruturas”. Tais estruturas de eventos são transportadas por circuitos 

neurais, e esses mesmos circuitos podem ser usados para vivenciarmos as nossas ações ou de 

outros, ou a estrutura de uma narrativa (GALLESE; LAKOFF, 2005). 

De acordo com Lakoff (2008), os circuitos que caracterizam personagens como 

vencedores são neuralmente vinculados aos circuitos dopaminérgicos, que, quando ativados, 

produzem a sensação de sentimentos positivos. Dessa forma, vivemos nossas narrativas e os 

nossos cérebros se beneficiam disso. Nesse sentido, essas estruturas cerebrais de frames 

narrativos possuem integrados tanto o conteúdo intelectual quanto o emocional. Isso explica o 

porquê de nos sentimos angustiados em diversas passagens, como o pequeno príncipe 

abandonando a rosa, por exemplo, e satisfeitos com o retorno ao seu planeta ao retomar 

consciência e se orientar pelo frame MORAL É PROTEÇÃO (cf. seção 4.4.).  Desse modo, as 

narrativa dão sentido à vida e incluem emoção nos eventos.  

Dessa forma, só é possível distinguirmos pessoas do mundo real ou personagens da 

ficção se recorremos à ativação desses frames narrativos, que se encontram instanciados 

fisicamente em nossos cérebros. Se não identificássemos qual a nossa narrativa, não seríamos 

capazes nem de entender a nós mesmos.    

Em suma, não há apenas uma narrativa para cada pessoa ou personagem, uma vez que 

usamos as mesmas personagens o tempo todo, automaticamente e sem controle consciente, em 

combinações diferentes para diversas pessoas. Essa noção pode ser melhor compreendida ao 

vermos o aviador (um dos protagonistas), por exemplo, em termos de narrativa semelhante ao 

de várias outros pessoas que estejam perdendo um pouco da essência de ser criança. Do mesmo 

modo, nossas escolhas também são guiadas por frames que orientam nossas visões de mundo 

ou sistema de moral. É essa visão de narrativa que alicerça esta dissertação.  
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2. ESTADO DA ARTE 

 

Neste capítulo, pretendemos mostrar, brevemente, algumas pesquisas que, sob o 

enfoque teórico e metodológico da LC, utilizaram de alguma forma o conceito de frame para 

analisar narrativas, construindo, desse modo, um breve Estado da Arte da pesquisa no Brasil 

com relação ao estudo da narrativa. 

Destacamos que, em busca por trabalhos acadêmicos acerca da relação entre narrativa 

e frames, não encontramos nenhum que abordasse a mesma temática desenvolvida nesta 

dissertação sobre o papel dos frames na construção de sentidos em narrativas em categorias 

discursivas semelhantes a de nosso corpus. Dessa forma, trazemos trabalhos, entre dissertações 

e teses desenvolvidas por membros do Grupo Cognição & Práticas Discursivas (C&PD) que, 

embora possuam diferentes objetivos que norteiam cada investigação em função das questões 

de pesquisa, se alinham teórica e metodologicamente com a nossa dissertação. 

 O primeiro trabalho analisado, e que utiliza a LC como suporte teórico para analisar 

narrativas a partir do romance Macunaíma, de Mário de Andrade, é a dissertação de mestrado 

“Processos cognitivos que operam na configuração de narrativas: uma pesquisa exploratória 

dos fenômenos que subjazem a compreensão de textos”, escrita por Oliveira (2012) na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O autor assume uma perspectiva experimental 

em sua metodologia, que gerou resultados acerca dos aspectos cognitivos que subjazem à 

ativação e o acionamento de modelos mentais. A escolha pela realização de testes se deu pela 

busca de evidências adicionais que trouxesse evidências empíricas as investigações acerca de 

como leitores compreendem textos. Foram realizados 3 (três) testes que exploram a relação 

entre Frames e a compreensão de narrativas. Tais testes foram desenvolvidos para explorar o 

papel dos frames e demonstrar que esses elementos estão na base do processo de construção de 

sentenças e ao acionamento de frames envolvidos no processo de compreensão de narrativas. 

Oliveira mostrou que os resultados contribuíram para a verificação de que nossas interações são 

construídas com base em narrativas.  

Outra pesquisa que utiliza a noção de frames para analisar a narrativa é a tese de 

doutorado “Narratividade e estruturas cognitivas: o encontro entre a linguagem, a cognição e a 

experiência sociocultural”, de Pegado (2016), e defendida na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Em termos de metodologia, trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa 

em que a autora seleciona como corpus uma amostragem de doze textos escritos por alunos do 

8º ano, que consistem em narrativas ficcionais, a saber, a produção de páginas de diário. As 

análises são conduzidas por estruturas cognitivas destacadas em Blocos Construcionais (BCs), 



42 

 

 

as quais norteiam a discussão acerca de como construímos o entendimento e a criação dos 

significados nas narrativas. O levantamento dos resultados aponta que os eventos narrativos são 

representados mentalmente pelo compreendedor que concebe um centro dêitico e, guiado por 

esse centro dêitico, tem acesso à compreensão e à construção de sentido da narrativa pelos 

domínios cognitivos estabelecidos pelas experiências corpóreas e socioculturais.  

A terceira pesquisa é intitulada “O padrão discursivo provérbio numa perspectiva 

cognitivo-experimental: expressões Idiomáticas em Grande Sertão: Veredas”, escrita por Silva 

(2012). Este trabalho teve o objetivo central elucidar as motivações que levam os leitores da 

obra Grande Sertão: Veredas a categorizar como provérbios determinadas construções 

gramaticais encontradas no romance. Para alcançar este objetivo, o autor também buscou 

suporte teórico na LC e investigou os processos cognitivos envolvidos na configuração do 

padrão discursivo provérbio, O pesquisador se fundamentou nas noções de construções 

corporificadas, simulação mental, frequência, padrão discursivo e idiomaticidade, partindo da 

hipótese de que os provérbios constituem um padrão cristalizado a partir de uso frequente. Com 

base nessa premissa, o autor indaga quais mecanismos cognitivos são ativados/acionados no 

processo de categorização das expressões proverbiais pelos leitores. Neste trabalho, foi 

utilizado experimentos a fim de responder à indagação e chegou à conclusão de que os leitores 

utilizam construções subjacentes aos provérbios já conhecidos por meio da interação 

sociocultural, para semantizarem construções inéditas, efetivando, assim, os processos de 

construção de sentido das sentenças proverbiais. 

O quarto trabalho é intitulado “A figuratividade nas histórias em quadrinhos: uma 

análise das construções metafóricas e metonímicas em V de vingança”, de Sousa (2014) e 

defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esta investigação teve como objeto 

de estudo a construção de metáforas e de metonímias nas histórias em quadrinhos e tomou como 

aporte teórico a LC e a TNL. A pesquisadora utilizou as noções de figuratividade, 

categorização, corporalidade, e simulação mental. Ademais, defende a tese de que a construção 

da figuratividade, em textos constituídos por recursos verbais e não verbais, está relacionada à 

ativação de estruturas neurais relacionadas às nossas ações e percepções. Em suas análises, 

Sousa (2014) mostrou que a leitura dos recursos gráficos integrada à da linguagem verbal em 

HQ tem papel relevante na construção de metáforas e metonímias ou mesmo de metáforas 

metonimicamente motivadas. Além disso, a pesquisadora propôs a aplicação de um modelo de 

análise de textos multimodais em que descreve a construção de metáforas e metonímias.  

Por fim, o quinto e último trabalho é a dissertação de mestrado de Santos (2011), 

intitulada “Construções metafóricas de vida e morte: cognição cultura e linguagem”. Nessa 
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pesquisa, o autor buscou evidenciar os aspectos cognitivos e culturais subjacentes às metáforas 

presentes na obra Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Santos (2011) parte da 

premissa de que o entendimento humano é construído sociocognitivamente, na qual a metáfora 

constitui um elemento fundamental. Desse modo, a investigação pretendeu mostrar, que as 

metáforas de VIDA e MORTE, inferíveis no corpus literário, constroem Padrões Discursivos, 

apresentado em Blocos Construcionais. Para ele, as metáforas primárias, formuladas a partir de 

esquemas e domínios conceptuais, e as metáforas congruentes, que envolvem a noção de frame, 

estão envolvidas perceptivelmente interligadas por redes.  

 De modo semelhante aos trabalhos apresentados, nossa pesquisa tem como objeto de 

estudo o frame para analisar a narrativa. Pautados em uma metodologia de cunho descritivo e 

de natureza qualitativa, procuramos demonstrar, na narrativa O pequeno príncipe escrita por 

Antoine de Saint-Exupéry, como os sentidos são construídos por meio da ativação e do 

acionamento de estruturas cognitivas a partir de pistas linguísticas fornecidas pelo próprio texto. 

Nesta dissertação, avançamos nos estudos acerca do processamento cognitivo ao propormos 

um modelo de análise que abrange a integração dos diversos tipos de frames.   
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3. METODOLOGIA 

3.1. Natureza da pesquisa 

 

Este trabalho objetiva sinalizar quais são os mecanismos cognitivos que estão 

envolvidos no processo de construção de sentido de narrativas e qual o papel dessas estruturas 

na construção da visão de mundo na obra sob análise. Para alcançar esse objetivo, utilizamos a 

metodologia qualitativa, uma vez que dedica-se à análise dos dados com o propósito maior de 

descrever os processos cognitivos envolvidos na construção de sentidos em narrativas. De 

acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 70), essa abordagem 

 
[...] difere da abordagem quantitativa pelo fato de não utilizar dados estatísticos 

como o centro do processo de análise de um problema, não tendo, portanto, a 

prioridade de numerar ou medir unidades. Os dados coletados nessas pesquisas 

são descritivos, retratando o maior número possível de elementos existentes na 

realidade estudada. 

Como visto, além de seu caráter qualitativo, a pesquisa é de caráter descritivo, uma vez 

que buscamos descrever os frames acionados cognitivamente em suas diferentes dimensões 

durante o processo de construção de sentidos. Para isso, encontramos suporte metodológico no 

modelo de análise do discurso baseado em frames (DUQUE, 2015). 

  

3.2. Constituição do corpus 

 

O corpus é a obra O pequeno príncipe (EXUPÉRY, 2009) cujo título original é Le petit 

prince. O livro foi publicado em 1943, nos Estados Unidos, pelo ilustrador, escritor e aviador 

francês Antoine de Saint-Exupéry, um ano antes da sua morte, durante a Segunda Guerra 

Mundial e de seu exilio na América do Norte. A obra foi traduzida para mais de 160 idiomas 

diferentes e é composta por imagens em aquarelas que também são ilustrações originais do 

autor. 

Decidimos analisá-la em quatro partes, sinalizadas como episódio 1, episódio 2, 

episódio 3 e episódio 4. Em cada episódio, foram selecionados os blocos – com linhas 

numeradas para facilitar a referenciação – com passagens mais salientes no texto, como 

verificamos no quadro 3. 
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 Bloco 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

O pequeno príncipe atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor. Uma flor de três pétalas, 

uma florzinha insignificante... 
─ Bom dia ─ disse o príncipe. 
─ Bom dia ─ disse a flor. 
─ Onde estão os humanos? ─ perguntou ele educadamente. 
A flor, um dia, vira passar uma caravana: 
─ Os homens? Eu creio que existem seis ou sete. Vi-os faz muito tempo. Mas não se pode nunca 

saber onde se encontram. O vento os leva. Eles não têm raízes. Eles não gostam das raízes. 
─ Adeus ─ disse o principezinho. 
─ Adeus ─ disse a flor. (EXUPÉRY, 2009, [1943], p. 60). 

Quadro 3 – Bloco extraído do episódio 3 de O pequeno príncipe. 

 

Os fragmentos extraídos de cada bloco, sempre que necessário, serão apresentados no 

decorrer do texto, da seguinte maneira:   

(1) Mostrei minha obra prima. às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes dava. 

Quando necessário, usaremos as imagens dos desenhos elaborados pelo autor, a fim de 

esclarecer passagens do texto, como podemos ver na figura 1:  

 

Figura 1 – desenho número 1 

 

Fonte: SAINT-EXUPÉRY (2009, p. 7). 

  

 Durante a análise do bloco 1, usamos, por exemplo, as imagens dos dois primeiros 

desenhos que o aviador fez quando criança para retratar a diferença na perspectivação e 

focalização de esquemas-I, que influenciaram na compreensão da imagem pelos adultos. 

 

3.3. Procedimentos de análise 

 

Após escolhida a obra e feita sua leitura, passamos para a fase de seleção dos dados da 

pesquisa e realização da análise da narrativa. Para esta segunda fase, dividimos a obra em quatro 

episódios. O episódio 1 retrata o início da narrativa até o momento em que o príncipe se despede 

da rosa; o episódio 2 trata da viagem do pequeno príncipe pelos seis primeiros planetas que 

conheceu; o episódio 3 apresenta a passagem do príncipe pelo planeta Terra. E, por fim, o 

episódio 4 que trata desde a interação do pequeno príncipe com a serpente até a sua volta do 

planeta B 612, como podemos observar no quadro 4. 
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Episódios Resumo 

1 Contempla desde o início da obra até o momento em que o príncipe sai de seu 

planeta  

2 Inicia com a viagem do pequeno príncipe por seis asteroides. Em cada um 

deles, ele conhece diferentes personagens, respectivamente: o rei, o vaidoso, o 

bêbado, o empresário, o acendedor de lampiões e o geógrafo. 

3 Começa com a chegada do pequeno príncipe à Terra até momentos antes de 

sua partida.  

4 Do encontro do príncipe com a serpente até o final da obra. 

Quadro 4 – resumo dos episódios de O pequeno príncipe. 

 

Após selecionarmos os episódios a serem analisados, dividimos a obra em blocos que 

retratassem as principais cenas de cada passagem. Feito isso, elegemos os eventos mais 

salientes de cada bloco e mapeamos os mecanismos cognitivos possivelmente ativados pelo 

leitor. 

Organizamos nossa análise do corpus começando pelos frames descritores de eventos, 

devido ao fato de o corpus se tratar de um texto predominantemente narrativo e de as sequências 

de eventos nos fornecerem uma visão das ações mais relevante na construção de sentidos da 

narrativa.  

Em seguida, analisamos os frames conceptuais básicos ativados e acionados por itens 

lexicais ou expressões nominais básicas que, aos poucos, vão sendo reforçados, delineados e 

perspectivados pelo acionamento de regiões específicas da estrutura reticulada. Esses frames 

são representados em nossas análises em forma de grafo, que, conforme Duque (no prelo) é 

uma estrutura reticulada usada para representar relações entre as coisas. Essas coisas são 

chamadas de nós (ou vértices) do grafo. Cada relacionamento entre nós, por seu turno, é 

denominado de aresta. Em nossas ilustrações gráficas, os nós são representados por círculos, e 

as arestas, por linhas que conectam esses círculos. De acordo com Duque (no prelo), no caso 

dos frames, 

 

[...] os nós da estrutura correspondem aos componentes (papéis) do frame e as 

arestas correspondem ao tipo de ligação entre esses papéis (PARTE-TODO, 

CENTRO-PERIFERIA, CONTÊINER-CONTEÚDO, TRAJETOR-MARCO 

etc.). [...] cada nó (componente), se focalizado, pode constituir um grafo (frame) 

em si. 

 

Da mesma forma, buscamos caracterizar os frames esquemas-I mais representativos na 

construção de sentidos da obra em questão, bem como procuramos destacar as relações desses 

frames básicos na formação de frames mais complexos. De modo parecido, analisamos os 
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frames roteiro, os frames de domínio específico, interacionais e sociais, neste último, por fim, 

destacamos as metáforas morais que orientam a visão ou visões de mundo priorizadas na obra. 

Em resumo, as análises serão apresentadas nas seguintes subseções: I- Frames cognitivos 

(conceptuais básicos, descritores de evento, roteiro, esquemas-I, domínio específico e social); 

II- Frame Interacional; e III- Identificação de metáforas morais.  

No capítulo seguinte, sob a metodologia apresentada e ancorados pelo referencial teórico, 

procedemos à análise dos dados. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo, apresentamos uma análise do processo de construção de sentido na 

obra O pequeno príncipe (EXUPÉRY, 2009, [1943]). Propomos uma apresentação didática do 

modelo de análise de narrativas baseado em frames, que parece adequar-se à descrição do 

processo de construção de sentido. Nesse processo, detectamos o acionamento de frames nas 

dimensões cognitiva e interacional, a saber: I – frames cognitivos: frames conceptuais básicos, 

descritores de eventos, roteiros, esquemas-I, domínio específico, sociais; e, II – frame 

Interacional; e, ainda, destacamos as projeções e mapeamentos metafóricos na subseção III – 

identificação de metáforas morais. 

Antes da análise dos dados, reforçamos nossas questões de pesquisa: 

a) Que tipo(s) de frame(s) se destacam na construção de uma narrativa? 

b) Como ocorre a ativação e o acionamento de frames em O pequeno príncipe? 

c) Como diferentes frames se integram na constituição de frames mais amplos e 

complexos? 

d) Como é construída a visão de mundo de O pequeno príncipe? 

e) Como as projeções e mapeamentos metafóricos auxiliam na construção da visão de 

mundo?  

A seguir, trataremos das estruturas cognitivas acionadas durante o processo de 

construção de sentido no discurso. Tais estruturas (frames e metáforas) dizem respeito à 

maneira como organizamos nosso conhecimento de mundo. Seguiremos a análise dos dados 

que serão apresentados como episódio 1, episódio 2, episódio 3 e episódio 4, respectivamente. 

 

4.1. Análise do episódio 1  

I –Descrição dos frames cognitivos acionados no episódio 1 de “O pequeno príncipe” 

Análise do bloco 1 

No bloco 1, é narrada a história da infância do aviador e a sua experiência com os 

adultos. 
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 Bloco 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Certa vez, quando tinha seis anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem, Histórias vividas, uma 

impressionante gravura. Ela representava uma jiboia engolindo um animal. 

[...] Dizia o livro: “As jiboias engolem, sem mastigar, a presa inteira. Em seguida, não podem 

mover-se e dormem os seis meses da digestão.” 

Refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz, com lápis de cor, o meu primeiro desenho. O meu 

desenho número 1. Ele era assim: 

Mostrei minha obra-prima as pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes dava medo. 

Responderam-me: “Por que um chapéu daria medo?” 

Meu desenho não representava um chapéu. Representava uma jiboia diferindo uma um elefante. 

Desenhei o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Eles 

têm sempre necessidade de explicações detalhadas. Meu desenho número 2 era assim:  

As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas 

e a dedicar-me de preferência à geografia, à história, à matemática, à gramática. Foi assim que 

abandonei, aos seis anos, uma promissora carreira de pintor. Fora desencorajado pelo insucesso 

do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem 

nada sozinhas, e é cansativo, para as crianças, ficar toda hora explicando... 

Tive então que escolher uma outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei por quase todas as 

regiões do mundo. E a geografia, é claro, me ajudou muito. Sabia distinguir, num relance, a China 

e o Arizona. Isto é muito útil quando se está perdido na noite. 

Desta forma, ao longo da vida, tive vários contatos com muita gente séria. Convivi com as pessoas 

grandes. Vi-as bem de perto. Isso não melhorava muito a minha antiga opinião. 

Quando encontrava uma que me parecia um pouco esclarecida, fazia a experiência do meu 

desenho número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era na verdade uma 

pessoa inteligente. Mas a resposta era sempre a mesma: “É um chapéu.” Então eu não falava nem 

de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Colocava-me no seu nível. Falava de bridge, 

de golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão 

razoável. (EXUPÉRY, 2009, [1943], p. 7-9). 

 

I – Frames cognitivos  

Frames descritores de eventos 

Frame DESENHO 

 Os principais eventos que merecem destaque nesse primeiro bloco são: (i) o momento 

em que o aviador refaz o desenho de forma mais detalhada, a fim de que as pessoas grandes 

entendam melhor; e (ii) o abandono da carreira de pintor do aviador em função das pessoas 

grandes. 

O evento relacionado ao momento que o aviador refaz o desenho evidenciando o 

interior da jiboia pode ser acionado a partir da leitura do excerto “Desenhei o interior da jiboia, 

a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Eles têm sempre necessidade de 

explicações detalhadas” (grifo nosso). O frame DESENHO é acionados por meio do item 

“desenhei” em destaque. 

No que se refere ao tipo de evento, verificamos que DESENHO constitui um evento de 

manipulação de objetos. No caso do papel referente aos esquemas de ação, percebemos que o 



50 

 

 

esquema-X DESENHAR fornece os elementos da estrutura a partir da leitura de “Desenhei o 

interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor”, que são: um 

desenhador, aquele que está desenhando e o objeto desenhado, aquilo que é desenhado. 

Identificados os esquemas de ação, outro papel do frame descritor de eventos é 

verificado: os preenchedores dos slots revelados pelo esquema de ação. O esquema-X 

DESENHAR evoca as entidades aviador e interior da jiboia. 

Quanto aos ajustes temporais e espaciais, podemos situar o evento no passado, a 

infância do aviador, ao ler “quando tinha seis anos”. Com relação ao espaço, embora não esteja 

linguisticamente expresso, pode ser recuperado via default14, uma vez que as situações de 

interação do aviador com os adultos, ao que tudo indica, ocorra na própria casa do piloto entre 

familiares ou vizinhos.  

Frames ACONSELHAMENTO e ABANDONO 

Os frames ACONSELHAMENTO e ABANDONO também ganham destaque no bloco 1, visto 

que estão relacionados ao abandono da carreira de pintor do aviador. Tais frames são indexados 

linguisticamente pela passagem “As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os 

desenhos de jiboias abertas ou fechadas e a dedicar-me de preferência à geografia, à história, à 

matemática, à gramática. Foi assim que abandonei, aos seis anos, uma promissora carreira de 

pintor” (grifo nosso). 

Com relação ao tipo de evento, papel constitutivo do frame descritor de evento que a 

cena descrita evoca, um deles indica um evento de ação transitiva em ACONSELHAR e o outro de 

movimento causado em ABANDONAR. 

No que concerne ao papel referente aos esquemas de ação, a passagem “As pessoas 

grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e a 

dedicar-me de preferência à geografia, à história, à matemática, à gramática.”, percebemos que 

o esquema-X ACONSELHAR fornece os elementos ACONSELHADOR/CONSELHEIRO (“as pessoas 

grandes”) e o ACONSELHADO (“aviador”) preenchendo, dessa forma, os argumentos da estrutura. 

Já no excerto “Foi assim que abandonei, aos seis anos, uma promissora carreira de 

pintor.” Verificamos que a estrutura é preenchida pelos elementos do esquema-X ABANDONAR, 

quais sejam: um ABANDONADOR (“aviador”) e o OBJETO ABANDONADO (“carreira de pintor”).  

Os esquemas-X ACONSELHAR e ABANDONAR revelam as entidades envolvidas nos 

eventos: as pessoas grandes, que aconselham ao aviador a deixar a carreira de pintor, a carreira 

deixada e o aviador que a abandona. 

                                                 
14 Tendo em vista que o participante não é revelado, realizamos um preenchimento predefinido (default). 
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No que diz respeito aos ajustes temporais e espaciais, podemos ainda situar os eventos 

no mesmo tempo e espaço descritos na análise do evento anterior, uma vez que a passagem 

“aos seis anos” aparece novamente na linha 15 e o espaço em que a cena ocorre também parece 

ser recuperado via inferência. 

Frames conceptuais básicos 

Frame ADULTO 

 Verificamos, com a leitura do bloco 1, que o frame ADULTO parece ser indexado por 

meio da verificação das expressões “pessoas grandes” “necessidade de explicações detalhadas”, 

“não compreendem nada sozinhas” e “gente séria”, e dos itens lexicais “geografia”, “história”, 

“matemática”, “gramática”, “bridge”, “golfe”, “política” e “gravatas”. Tais expressões 

nominais e itens lexicais participam da construção do frame descrito, pode ser ilustrado na 

figura 2. 

Figura 2 – representação em grafo do frame ADULTO no bloco 1. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

  

A expressão nominal “pessoas grandes”, por exemplo, associa-se à forma como o 

aviador categoriza os ADULTOS, que também é indexado pelas expressões “necessidade de 

explicações detalhadas” e “não compreendem nada sozinhas”. Essas características do frame 

ADULTO parecem refinar a visão que as crianças têm dos adultos, uma vez que eles não 

conseguem perceber determinadas coisas, por exemplo, o desenho da jiboia, sem que lhes seja 

explicado o significado.   
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Os itens lexicais “geografia”, “história”, “matemática”, “gramática”, “bridge”, 

“golfe”, “política” e “gravatas” também indexam linguisticamente esse frame junto com as 

expressões mencionadas. Esses itens relacionam-se, em termos de importância, às áreas de 

conhecimento e aos temas considerados relevantes para os ADULTOS, que se distingue, por 

exemplo, da pintura.  

 

Frames Esquemas-I 

Frame CONTÊINER 

 O esquema-I que parece ser ativado com a leitura do bloco 1 é o CONTÊINER. As 

expressões que indexam esse frame são apresentadas nas passagens (1) e (2). O atributo interior 

é preenchido em (1) por “jiboia digerindo um elefante” e o item “chapéu” em (2), por sua vez, 

preenche o exterior. 

(1) Meu desenho não representava um chapéu. Representava uma jiboia digerindo um elefante. 

(Linha 10). 

(2) “[...] Responderam-me: ‘Por que um chapéu daria medo?’” (Linha 9). 

Na ilustração descrita na figura 3, podemos observar a ativação do esquema-I CONTÊINER 

e os atributos preenchidos pelas expressões linguísticas no texto.  

 

Figura 3 – Acionamento do frame esquema-I CONTÊINER 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

  

Em (2), a resposta dos adultos sobre o que representava o desenho sugere ao leitor que 

o foco se difere ao do aviador, em outras palavras, eles parecem focalizar mais o exterior do 

que o interior do desenho, categorizando-o como um “chapéu”, constituído de aba e copa ao 

invés de “uma jiboia digerindo um elefante” como propõe o aviador. Dito de outro modo, a 

falta de experiência dos adultos com desenhos de criança e a falta de imaginação para perceber 

o desenho em sua totalidade, parecem ser responsáveis pela diferença de significado entre eles. 
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A seguir, apresentamos a análise de mais um bloco. 

 

Análise do bloco 2 

O bloco 2 relata a fase adulta do aviador, a pane no motor de seu avião no deserto do 

Saara e o encontro com o pequeno príncipe.  

 

 Bloco 2 

1 

2 
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11 
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20 

21 
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Vivi, portanto, só, sem ninguém com quem pudesse realmente conversar, até o dia em que uma 

pane obrigou-me a fazer um pouco de emergência no deserto do Saara, há cerca de seis anos. 

Alguma coisa se quebrara no motor. E como não trazia comigo nem mecânico nem passageiros, 

preparei-me para executar sozinho aquele difícil conserto. Era, para mim, questão de vida ou 

morte. A água que eu tinha para beber só dava para oito dias. 

Na primeira noite adormeci sobre a areia, a quilômetro e quilômetro de qualquer terra habitada. 

Estava mais isolado que um náufrago num bote perdido no meio do oceano. Imaginem qual foi 

minha reação quando, ao amanhecer, uma vozinha estranha me acordou. Dizia:  

─ Por favor... desenha-me um carneiro! 

─ O quê? 

─ Desenha-me um carneiro... 

Levantei-me num salto, como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos. Olhei 

ao meu redor. E vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Eis o melhor 

retrato que, passado algum tempo, consegui fazer dele. Meu desenho é, com certeza, muito menos 

sedutor que o modelo. Não tenho culpa, fora desencorajado, aos seis anos, pelas pessoas grandes, 

da minha carreira de pintor, e só aprendera a desenhar jiboias abertas e fechadas.  

Olhava para aquela aparição com olhos arregalados de espanto. Não esqueçam que eu me achava 

a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada. Ora, o meu pequeno visitante não me 

parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha 

absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a quilômetros e quilômetros de 

qualquer região habitada. Quando finalmente consegui falar, perguntei-lhe: 

─ Mas... que fazes aqui? 

E ele repetiu então, lentamente, como se estivesse dizendo algo muito sério: 

─ Por favor... desenha-me um carneiro...  

[...] Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos dois únicos desenhos 

que sabia: o da jiboia fechada. E fiquei surpreso ao ouvir o garoto replicar: 

─ Não! Não! Eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito 

espaço. Tudo é pequeno onde eu moro.  

─ Porque é muito pequeno onde eu moro... 

Preciso é de um carneiro. Desenha-me um carneiro. 

[...] E arrisquei:  

─ Esta é a caixa. O carneiro que queres está aí dentro. 

E fiquei surpreso ao ver iluminar-se a face do meu pequeno juiz: 

─ Era assim mesmo que eu queria! Será preciso muito capim para esse carneiro? 

─ Por quê? 

─ Porque é muito pequeno onde eu moro... 

─ Qualquer coisa chega. Eu te dei somente um carneirinho! 

Inclinou a cabeça sobre o desenho: 

─ Não é tão pequeno assim.... Olha! Ele adormeceu... 

E foi assim que conheci, um dia, o pequeno príncipe. (EXUPÉRY, 2009, [1943], p. 9-13). 

 

Frames descritores de eventos 

Frame DESENHO 
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O frame DESENHO, embora já tenha sido analisado anteriormente, neste bloco, é 

abordado novamente sob uma outra perspectiva. Tal frame é linguisticamente indexado pelo 

item “desenhado” e focaliza uma nova tentativa do aviador em refazer um dos únicos desenhos 

que sabia a pedido do pequeno príncipe.  

Quanto ao tipo de evento, esse frame aciona um evento de manipulação de objetos. O 

esquema-X DESENHAR ativa a estrutura X DESENHA Y, bem como os slots referentes aos papeis 

do desenhador, aquele que desenha, e do desenhado. 

No que diz respeito aos preenchedores do frame descritor de eventos que é acionado, 

constatamos que esses slots são indexados por meio de conceitos linguísticos. O slot do 

desenhador é linguisticamente preenchido pelo item “aviador”; já o slot referente ao desenhado, 

por seu turno, é preenchido por “desenho de jiboia fechada”, ambos indexados em “[...] refiz 

para ele um dos dois únicos desenhos que sabia: o da jiboia fechada” (grifo nosso).  

Com relação aos ajustes temporais e espaciais, notamos que o evento DESENHO se 

desenrola no deserto do Saara, como linguisticamente evidenciado no fragmento “[...] uma pane 

obrigou-me a fazer um pouco de emergência no deserto do Saara” (grifo nosso). Em relação 

ao tempo, verificamos que as pistas disponíveis “há cerca de seis anos” e “Na primeira noite”, 

nos revela duas coisas importantes: o aviador conta, no tempo presente, uma experiência no 

deserto do Saara que ocorreu há cerca de seis anos.  

Frames conceptuais básicos 

Frame AVIADOR 

 Percebemos, com a leitura do bloco 2, que o frame AVIADOR parece ser indexado pelas 

expressões “sem ninguém”, “nem mecânico nem passageiros” e “mais isolado que um náufrago 

num bote”, e dos itens lexicais “só” e “sozinho”. Todas essas expressões nominais e itens 

lexicais que participam da construção do frame AVIADOR podem ser verificadas na 

representação em grafo na figura 4. 
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Figura 4 – representação em grafo do frame AVIADOR no bloco 2. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Os itens lexicais “só” e “sem ninguém” indexam linguisticamente o frame AVIADOR e 

focalizam a maneira solitária como ele viveu durante todos esses anos até o dia em que a pane 

no deserto o obrigou a fazer um pouso forçado. Esses itens, ao se conectarem às expressões que 

indexam esse mesmo frame, reforçam a solidão vivida pelo aviador, inclusive no deserto do 

Saara, que, posteriormente, parece ser quebrada por meio do encontro com o príncipe, 

contribuindo para o acionamento de outro frame conceptual básico: PRÍNCIPE.  

Frame PRÍNCIPE 

Os itens e expressões que indexam o frame conceptual básico PRÍNCIPE são “aparição”, 

“criança”, “vozinha estranha”, “homenzinho extraordinário”, “pequeno visitante”, “nem 

perdido”, “nem morto de fadiga”, “nem morto de fome”, “sede ou de medo” e “pequeno juiz”. 

Na figura 5, procuramos representar em forma de grafo a associação entre os itens lexicais e as 

expressões linguísticas relacionados ao frame PRÍNCIPE. 
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Figura 5 – representação em grafo do frame PRÍNCIPE no bloco 2. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Verificamos que esses indexadores são responsáveis por evocar a figura do tipo de 

príncipe que é representado no bloco. Essas expressões, além de o caracterizarem fisicamente 

como uma criança que não aparentava estar perdida, cansada, nem com fome, sede ou medo, 

fornecem pistas psicológicas sobre ela, como em "pequeno juiz", produzida pelo aviador a partir 

das exigências, por parte do pequeno príncipe, com o desenho do carneiro. Este frame parece 

ser reforçado com a continuação da leitura das sequências, na qual percebemos que, a partir da 

convivência dos personagens, mais características pertencentes tanto a um quanto a outro são 

reveladas a ambos.  

Frames esquemas-I 

Frame CONTÊINER 

 O esquema-I mais saliente ativado com a leitura do bloco 2 é o CONTÊINER. Esse frame 

está na base dos frames conceptuais básicos AVIADOR e PRÍNCIPE, identificados anteriormente. 

As expressões que indexam esse frame são apresentadas nas passagens (3) e (4). O atributo 

exterior é preenchido em (4) por “caixa” e o interior por “carneiro”. Os outros atributos limites 

e portal não aparecem linguisticamente, podem ser recuperados via default. 

(3) “─ Não! Não! Eu não quero um elefante numa jiboia” (grifo nosso). 

(4) “─ Esta é a caixa. O carneiro que queres está aí dentro” (grifo nosso). 
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Com o acionamento do esquema-I CONTÊINER, ilustrado na figura 6, podemos observar 

os itens linguísticos que indexam seus atributos.  

 

Figura 6 – Acionamento do frame esquemas-I CONTÊINER e seus atributos. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

  

O excerto em (3), apesar de não indexar linguisticamente o frame em questão, revela 

a resposta do pequeno príncipe que, pela primeira vez, difere de todas já escutadas pelo aviador 

dos adultos. Dito de outro modo, o pequeno príncipe foi o primeiro a identificar o desenho do 

aviador como, especificamente, um elefante no interior de uma jiboia e não como um chapéu. 

Esse desenho, por seu turno, ao ser entregue ao pequeno príncipe em forma de uma caixa, foi 

possível conceber como um CONTÊINER que, por sua vez, revela a capacidade de imaginação do 

pequeno príncipe ao focalizar tanto o atributo exterior: caixa, visivelmente aparente, como o 

interior: carneiro, elemento fora do campo visual, acionado por inferência.  

Na sequência, apresentamos as considerações acerca de mais um bloco.  

 

 

Análise do bloco 3 

 No bloco 3, novas informações acerca da origem do pequeno príncipe são reveladas 

ao aviador, assim como as suspeitas de que o seu planeta seja o B 612, descoberto por um 

astrônomo turco. 

 

 Bloco 3 
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E aprendera, assim, uma segunda coisa, importantíssima: o seu planeta de origem era pouco maior 

que uma casa! 

[...] Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde viera o príncipe era o asteroide B612. 

Esse asteroide só foi visto uma vez ao telescópio, em 1909, por um astrônomo turco. Ele fizera, 

na época, uma grande demonstração da sua descoberta, num congresso internacional de 

astronomia. Mas ninguém lhe dera crédito, por causa das roupas típicas que usara. As pessoas 

grandes são assim, 



58 

 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Felizmente para a reputação do asteroide B 612, um ditador turco obrigou o povo, sob pena de 

morte, a vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, vestido 

numa elegante casaca. Então, dessa vez, todo mundo acreditou.  

Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B 612 e lhes confio o seu número, é por causa das 

pessoas grandes. Elas adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, as 

pessoas grandes jamais se interessam em saber como ele realmente é. Não perguntam nunca: 

“Qual é o som da sua voz? Quais os brinquedos que prefere? Será que ele coleciona 

borboletas?” Mas perguntam: “Qual é sua idade? Quantos irmãos ele tem? Quanto pesa? 

Quanto seu pai ganha?” Somente assim é que elas julgam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas 

grandes: “Vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, pombas no telhado...”, 

elas não conseguem, de modo algum, fazer uma ideia da casa. É preciso dizer-lhes: “Vi uma 

casa de seiscentos mil reais.” Então elas exclamam: “Que beleza!” 

Assim, se a gente lhes disser: “A prova de que o principezinho existia é que ele era encantador, 

que ele ria, e que ele queria um carneiro. Quando alguém quer um carneiro, é porque existe”, 

eles pouco se importarão, e nos chamarão de crianças! Mas se dissermos: “O planeta de onde 

ele vinha é o asteroide B 612”, ficarão inteiramente convencidas e não amolarão com 

perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. As crianças têm que 

ter muitas paciência com as pessoas grandes. 

Mas, com certeza, para nós, que compreendemos o significado da vida, os números não têm tanta 

importância! Gostaria de ter começado essa história como nos contos de fada. Gostaria de ter 

começado assim: 

“Era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele, e que precisava 

de um amigo...” 

Para aqueles que compreendem a vida, isso pareceria, sem dúvida, muito mais verdadeiro. Não 

gosto que leiam meu livro superficialmente. Dá-me tanta tristeza narrar estas lembranças! Já 

faz seis anos que meu amigo se foi com seu carneiro. Se tento descrevê-lo aqui, é justamente 

porque não quero esquecê-lo. É triste esquecer um amigo. E eu corro o risco de ficar como as 

pessoas grandes, que só se interessam por números. [...] Talvez eu seja um pouco como as 

pessoas grandes. Devo ter envelhecido. (EXUPÉRY, 2009, [1943], p. 16-19). 

 

Frames descritores de eventos 

Frame DEMONSTRAÇÃO 

O frame DEMONSTRAÇÃO focaliza um dos eventos mais salientes no bloco em questão: 

a demonstração da descoberta do astrônomo turco em um congresso. Esse frame é 

linguisticamente indexado pelo item “demonstração”. 

Quanto ao tipo de evento, esse frame aciona um evento de transferência de posse. O 

esquema-X DEMONSTRAR ativa a estrutura X DEMONSTRA Y PARA Z, bem como os slots referentes 

aos papeis do demonstrador, aquele que está demonstrando, o do demonstrado, o objeto que é 

demonstrado e a quem se demonstra, aquele a quem está sendo demonstrado. 

Quanto aos preenchedores do frame descritor de eventos que é acionado, constatamos 

que esses slots são indexados por meio de conceitos linguísticos, a saber: o slot do 

demonstrador é linguisticamente preenchido pelo item “astrônomo turco”, já o slot referente ao 

objeto demonstrado é preenchido por “descoberta”; e o slot a quem se demonstra é preenchido 

por “congressistas”, via default. Todos esses slots são indexados em “[...] Esse asteroide só foi 

visto uma vez ao telescópio, em 1909, por um astrônomo turco. Ele fizera, na época, uma 



59 

 

 

grande demonstração da sua descoberta, num congresso internacional de astronomia” (grifo 

nosso).  

Com relação aos ajustes temporais e espaciais, notamos que o evento DEMONSTRAÇÃO 

se desenrola, possivelmente, na Turquia ou em algum país europeu, uma vez que, no texto, as 

evidências linguísticas apenas revelam que ocorreu em um congresso, porém não fica claro o 

local exato “[...] num congresso internacional de astronomia” (grifo nosso). Em relação ao 

tempo, verificamos que as pistas disponíveis, “visto uma vez ao telescópio, em 1909” e “O 

astrônomo repetiu sua demonstração em 1920”, revelam dois momentos distintos em que 

ocorreu tal demonstração: a primeira, que foi desacreditada pela comunidade científica, e a 

segunda à qual ganhou crédito de todos, como discutiremos mais adiante.  

Frames conceptuais básicos 

Frame ADULTO 

O frame ADULTO é indexado linguisticamente pelos itens lexicais “pessoas grandes” 

"números", "idade" e "asteroide B 612", e pelas expressões nominais “Quantos irmãos”, 

“Quanto pesa” e “casa de seiscentos mil reais”, como mostrado na figura 7. 

 

Figura 7 – representação em grafo da estrutura reticulada do frame ADULTOS no bloco 3. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O frame ADULTO, já ativado com a leitura do bloco anterior, parece focalizar outro 

aspecto desse frame relacionado ao interesse dos adultos por elementos quantificáveis em níveis 
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familiar, de faixa etária, monetário e classificação de corpos espaciais por números. Como 

podemos observar, o texto elenca tais itens e os associa à credibilidade que os adultos conferem 

a determinadas informações. Tal fato pode ser exemplificado com o caso do asteroide B 612, 

cuja descoberta só foi aceita pela comunidade científica, dentre outros fatores, após a mudança 

em sua nomenclatura. 

Frame CRIANÇA 

Os itens e expressões que indexam linguisticamente o frame CRIANÇA são "som da sua 

voz", "brinquedos", "coleciona borboletas", "bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, 

pombas no telhado", "encantador", “carneiro", "criança" e “muita paciência com as pessoas 

grandes", conforme verificado na figura 8.  

 

Figura 8 – representação em grafo do frame CRIANÇAS no bloco 3. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O frame CRIANÇA, por sua vez, é construído por meio de pistas linguísticas relacionadas 

ao universo das crianças em oposição ao dos adultos. Esse contraponto é revelado no decorrer 

da leitura, entre as comparações sobre o que os adultos e as crianças priorizam. Na medida em 

que o texto é lido, os indexadores mencionados perspectivam o frame PRÍNCIPE já mencionado, 

porém, nesse bloco, o autor faz generalizações que também focalizam o frame CRIANÇA de um 

modo geral, como por exemplo, na passagem “[...] Quando a gente lhes fala de um novo amigo”, 

em que as perguntas feitas a esse amigo pelas crianças dizem respeito a coisa intangíveis, como 

o som da voz, as preferências por brinquedos, se ele coleciona borboletas etc. 
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Frames esquemas-I 

Frame CONTÊINER 

O esquema-I mais saliente ativado com a leitura do bloco 2 é o CONTÊINER. Esse frame 

está na base dos frames conceptuais básicos ADULTO e CRIANÇA, identificamos anteriormente. 

As expressões que indexam esse frame são destacadas nas passagens (5) e (6). O atributo 

exterior é preenchido pelas “roupas” (típicas e à moda europeia) e o interior por “descoberta”. 

Os outros atributos, limites e portal, não estão expressos linguisticamente, apenas são 

recuperados via default. 

(5) “[...] Mas ninguém lhe dera crédito, por causa das roupas típicas que usara. As pessoas 

grandes são assim” (grifo nosso). 

(6) “[...] O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, vestido numa elegante casaca. 

Então, dessa vez, todo mundo acreditou” (grifo nosso). 

 

Com o acionamento do esquema-I CONTÊINER, ilustrado na figura 9, podemos observar 

os itens linguísticos que indexam seus atributos.  

 

Figura 9 – Mapeamento de esquemas-I e papeis. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

  

Nos excertos (5) e (6), verificamos os dois momentos em que foi apresentada a 

descoberta do astrônomo turco em um congresso, porém, em razão das roupas típicas que usava 

durante sua primeira demonstração, o público (ADULTOS), não levou em consideração seus 

estudos, uma vez que ele priorizam as aparências, equivalente ao atributo exterior do esquema-

I CONTÊINER. No caso do atributo interior – a descoberta –, apenas foi considerado em relação 

aos novos trajes que o astrônomo usava em sua segunda demonstração, isto é, essa característica 

dos adultos em de as pessoas pelas aparências é reforçada com essa passagem da obra.  

Acabada a análise do bloco 3, partimos para análise de mais um bloco.  
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Análise do bloco 4 

 O bloco 4 apresenta o drama com os baobás vivido pelo pequeno príncipe em seu 

planeta. 

 

 Bloco 4 

1 

2 
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A cada dia eu ficava sabendo mais alguma coisa do seu planeta, da partida, da viagem. Mas isso 

devagarzinho, ao acaso das informações colhidas de suas observações. Foi assim que vim a 

conhecer, no terceiro dia, o drama dos baobás. 

[...] Expliquei ao principezinho que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas. 

E que, mesmo que ele levasse consigo toda uma manada de elefantes, eles não chegariam a 

destruir um único baobá.  

[...] ─ Os baobás, antes de crescerem, são pequenos. 

─ É verdade! Mas porque tu desejas que os carneiros comam os baobás pequenos?  

─ Ora! Vejamos! ─ respondeu-me, como se se tratasse de algo óbvio. E foi-me preciso um grande 

esforço para decifrar sozinho esse problema.  

De fato, no planeta do pequeno príncipe havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e 

más. Consequentemente, sementes boas, de ervas boas; e sementes más, de ervas más. Mas as 

sementes são invisíveis. Elas dormem nas entranhas da terra até que uma cisme de despertar. 

Então ela se espreguiça e lança, timidamente, para o sol, um inofensivo galhinho. Se for de 

roseira ou rabanete, podemos deixar que cresça à vontade. Mas quando percebemos que se 

trata de uma planta ruim, é preciso que a arranquemos imediatamente. Ora, havia sementes 

terríveis no planeta do pequeno príncipe... as sementes de baobás. O solo do planeta estava 

infestado. E quando não se descobre que aquela plantinha é um baobá, nunca mais a gente 

consegue se livrar dela, pois suas raízes penetram o planeta todo, atravancando-o. E, se o 

planeta for pequeno e os baobás, numerosos, o planeta acaba rachando.  

[...] E um dia aconselhou-me a fazer um belo desenho para que as crianças do meu planeta 

tomassem consciência desse perigo. 

[...] E, de acordo com as orientações do pequeno príncipe, desenhei o tal planeta. Não gosto de 

assumir o tom de moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido, e tão grandes são 

os riscos para aquele que um dia se perca num asteroide, que, ao menos uma vez, abro exceção 

e digo: “Crianças! Cuidado com os baobás!” Foi para advertir meus amigos de um perigo que 

há tanto tempo os ameaçava, como a mim, e do qual nunca respeitamos, que tanto caprichei 

naquele desenho. A mensagem que eu transmitia era de grande importância. Perguntarão, 

talvez: “Por que não há neste livro outros desenhos tão impressionantes como os dos baobás?” 

A resposta é simples: “Tentei, mas não consegui.” Quando desenhei os baobás, estava 

inteiramente tomado pela iminência de seu perigo. (EXUPÉRY, 2009, [1943], p. 19-22). 

 

Frames descritores de eventos 

Frame ARRANCAMENTO  

O frame ARRANCAMENTO focaliza um evento específico nesse bloco: o que faz 

referência a uma ação preventiva aos danos que os BAOBÁS podem oferecer aos moradores, 

principalmente os de planetas menores. Linguisticamente, esse frame é indexado pelo item 

“arranquemos”. 

No tocante ao tipo de evento, esse frame aciona um evento de manipulação de objeto. 

O esquema-X ARRANCAR ativa a estrutura X ARRANCA Y, assim como os slots referentes aos 

papeis do arrancador, aquele que arranca, e o arrancado, aquilo que está sendo arrancado. 
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Quanto aos preenchedores do frame descritor de eventos acionado, têm os seus slots 

indexados por meio de conceitos linguísticos. Os slots do arrancador e do arrancado são 

linguisticamente preenchidos pelos itens “as pessoas de um modo geral”, via default, e por 

“baobás”, ambos presentes nos excertos “[...] Mas quando percebemos que se trata de uma 

planta ruim, é preciso que a arranquemos imediatamente.” (grifo nosso), e “[...] o drama dos 

baobás”. Tais itens destacados dizem respeito, respectivamente, à orientação do aviador em 

arrancarmos os baobás enquanto pequenos e, à indexação direta do slot arrancado pelo item 

“baobá”.   

Com relação aos ajustes temporais e espaciais, notamos que o evento ARRANCAMENTO 

se desenrola em meio ao deserto do Saara, uma vez que não houve mudança de cenário. Em 

relação ao tempo, verificamos que a cena ocorre no passado, isso se deve ao fato de o aviador 

estar narrando acontecimentos que se passaram com ele durante os dias que passou no deserto. 

Essa passagem em que ele aprende sobre o drama dos baobás acontece “[...] no terceiro dia” 

(grifo nosso).  

Frames conceptuais básicos 

Frame BAOBÁ 

O frame BAOBÁ, nesse bloco, é linguisticamente indexado pelos itens lexicais 

“problema”, “infestado”, “riscos” e “Cuidado”, e pelas expressões nominais “drama dos 

baobás”, “árvores grandes como igrejas.”, “sementes más, de ervas más.”, “planta ruim”, 

“sementes terríveis”, “sementes de baobás” e “eminência de seu perigo”, conforme ilustrado na 

figura 10. 
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Figura 10 – representação em grafo do frame BAOBÁ no bloco 4. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Percebemos que os itens linguísticos que indexam o frame BAOBÁ focalizam o drama 

vivido pelo pequeno príncipe em seu planeta e restringem as possibilidades de semantização 

por parte do leitor, uma vez que o perigo que essa árvore representa para o pequeno príncipe 

não faria sentido se levássemos em consideração apenas o fato de serem árvores grandes. Isso 

significa que essas pistas focalizam um aspecto importante desse frame, o perigo que essas 

árvores representam a planetas pequenos, isto é, realçando mais uma característica do pequeno 

príncipe que o aviador aprende: o seu planeta era menor do que uma casa 

Feita mais uma análise, tecemos algumas considerações acerca do último bloco desse 

episódio.  

 

Análise do bloco 5 

 No bloco 5, é reproduzido o despertar da rosa e o seu comportamento com o príncipe, 

motivo pelo qual o fez partir em viagem para outros planetas.  

 

 Bloco 5 
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Logo aprendi a conhecer melhor aquela flor. Sempre houvera, no planeta do pequeno príncipe, 

flores muito simples, ornadas de uma só fileira de pétalas, e que não ocupavam espaço ne 

incomodavam ninguém. Apareciam pela manhã, na relva, e à tarde já murchavam. Mas aquela 

brotara um dia de uma semente trazida não se sabe de onde, e o principezinho resolvera vigiar 

de perto o pequeno broto, que era tão diferente dos outros. Podia ser uma nova espécie de 

baobá. 

Mas o arbusto logo parou de crescer, e na sua extremidade começou então a se formar uma flor. 

O pequeno príncipe, que assistia ao surgimento de um enorme botão, pressentiu que dali sairia 

uma aparição miraculosa, mas a flor parecia nunca acabar de preparar sua beleza, no seu verde 
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aposento. Escolhia as cores com cuidado. Vestia-se lentamente, ajustava uma a uma suas 

pétalas. Não queria sair, como os cravos, amarrotada. Ela queria aparecer no esplendor da 

sua beleza. Ah, sim! Era vaidosa. Sua misteriosa toalete, portanto, durara alguns dias. E eis 

que, numa manhã, justamente à hora do sol nascer, ela se mostrou. 

E ela, que se preparara com tanto esmero, disse, bocejando: 

─ Ah! Eu acabo de despertar... Desculpa... Estou ainda toda despenteada... 

O principezinho, então, não pôde conter o seu espanto: 

─ Como és bonita! 

─ É verdade ─ respondeu a flor docemente. ─ E nasci ao mesmo tempo que o sol... 

O pequeno príncipe percebeu logo que a flor não era modesta. Mas ela era tão envolvente! 

─ Creio que é hora do café da manhã ─ acrescentou ela. ─ Tu poderias cuidar de mim... 

E o principezinho, atordoado, tendo ido buscar um regador com água fresca, molhou a flor. 

Assim, ela logo começou a atormentá-lo com sua doentia vaidade. Um dia, por exemplo, falando 

dos seus quatro espinhos, dissera ao pequeno príncipe: 

─ Os tigres, eles podem aparecer com suas garras! 

─ Não há tigres no meu planeta ─ retrucara o principezinho. ─ Além disso, tigres não comem 

ervas. 

─ Não sou uma erva ─ respondera a flor suavemente. 

─ Perdoa-me... 

─ Não tenho medo dos tigres, mas tenho terror das correntes de ar. Não terias por acaso um papa-

vento? 

“Horror das corretes de ar... Isso não é bom para uma planta”, pensara o pequeno príncipe. “É bem 

complicada essa flor...” 

─ À noite me colocarás sob uma redoma de vidro. Faz muito frio no teu planeta. Não é nada 

confortável. De onde venho... 

[...] ─ Não soube compreender coisa alguma! Deveria tê-la julgado por seus atos, não pelas 

palavras. Ela exalava perfume e me alegrava... Não podia jamais tê-la abandonado. Deveria 

ter percebido sua ternura por trás daquelas tolas mentiras. As flores são tão contraditórias! 

Mas eu era jovem demais para saber amá-la. 

Creio que ele se aproveitou de uma migração de pássaros selvagens para fugir. Na manhã da 

viagem, pôs o planeta em ordem. Revolveu cuidadosamente seus vulcões. Ele possuía dois 

vulcões em atividade. E isso era muito cômodo para esquentar o café da manhã. Possuía 

também um vulcão extinto. 

[...] O pequeno príncipe arrancou também, não sem um pouco de tristeza, os últimos rebanhos de 

baobás. Ele pensava em nunca mais voltar. Mas todos esses trabalhos rotineiros lhe pareceram, 

naquela manhã, extremamente agradáveis. E, quando regou pela última vez a flor e se 

preparava para colocá-la sob a redoma, percebeu que tinha vontade de chorar. 

─ Adeus ─ disse ele à flor. 

Mas a flor não respondeu. 

─ Adeus ─ repetiu ele. 

[...] E ela mostrou ingenuamente seus quatro espinhos. Tu decidiste partir. Então vai!  

Pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa... (EXUPÉRY, 2009, 

[1943], p. 28-34). 

 

Frames descritores de eventos 

Frame ABANDONO 

O frame ABANDONO foi selecionado entre muitos que se destacam ne bloco em tela. 

Tal evento é linguisticamente indexado por “abandonado” e focaliza a atitude do pequeno 

príncipe de deixar a rosa em virtude dos atos dele. 
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No que se refere ao tipo de evento, esse frame aciona um evento de movimento 

autopropulsionado. O esquema-X ABANDONAR ativa a estrutura X ABANDONA Y, assim como os 

slots referentes aos papeis do abandonador, aquele que abandona, e do abandonado, aquele 

que sofre o abandono. 

Por meio dos preenchedores do frame descritor de eventos que é acionado, 

constatamos que esses slots são indexados por meio de conceitos linguísticos. Os slots do 

abandonador e do abandonado são linguisticamente preenchido pelos itens “pequeno príncipe” 

e “rosa”, ambos presentes no excerto “Não podia jamais tê-la abandonado” (grifo nosso). 

Quanto aos ajustes temporais e espaciais, notamos que o evento ABANDONO se 

desenrola no planeta do pequeno príncipe, como linguisticamente evidenciado no fragmento 

“Sempre houvera, no planeta do pequeno príncipe, flores muito simples” (grifo nosso). Em 

relação ao tempo, por seu turno, verificamos alguns marcadores temporais que indicam, por 

exemplo, a média de tempo em que a rosa passou para aparecer e o momento exato de seu 

brotamento, como podemos perceber por meio das pistas disponíveis em “[...] Sua misteriosa 

toalete, portanto, durara alguns dias. E eis que, numa manhã, justamente à hora do sol 

nascer, ela se mostrou” (grifo nosso).  

Frames conceptuais básicos 

Frame ROSA  

O frame ROSA, no bloco 5, é linguisticamente indexado pelos itens lexicais “arbusto”, 

“flor”, “pétalas”, “vaidosa”, “esmero”, “despenteada”, “bonita”, “envolvente”, “erva”, 

“perfume”, “contraditórias” e “orgulhosa”, e pelas expressões nominais “pequeno broto”, 

“diferente dos outros”, “enorme botão”, “aparição miraculosa”, “esplendor da sua beleza”, 

“verde aposento”, “misteriosa toalete”, “doentia vaidade”, “redoma de vidro” e “bem 

complicada”, como ilustrado na representação em grafo na figura 11. 
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Figura 11 – representação em grafo do frame ROSA no bloco 1. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

  

 Como podemos perceber, o frame ROSA é indexado por várias expressões e itens 

linguísticos que revelam suas características positivas e negativas, no entanto, o que culminou 

no ABANDONO do pequeno príncipe foi justamente esse excesso de vaidade e exigências 

demandadas pelas rosa, que, por não saber lidar com a sua maneira de ser, fizeram com que ele 

a deixasse e partisse de seu planeta em busca de novos amigos. Essa viagem tem início no final 

desse bloco e pode ser observado na análise seguinte dos frames esquemas-I.  

Frames esquemas-I 

Frames esquema-I TRAJETÓRIA, TRAJETOR-MARCO e CONTÊINER 

Os esquemas-I ativados com a leitura do bloco 5 são TRAJETÓRIA, CONTÊINER e TRAJETOR-

MARCO, Esses frames são ativados em conjunto e formam frames mais complexos. Com a leitura 

do bloco em questão, verificamos os indexadores linguísticos que indexam os atributos desses 

esquemas-I.  

O acionamento dos esquema-I TRAJETÓRIA, CONTÊINER e TRAJETOR-MARCO pode ser 

ilustrado na figura 12, em que podemos observar os itens linguísticos que indexam seus 

atributos.  
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Figura 12 – Mapeamento de esquemas-I e papeis. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O esquema-I TRAJETÓRIA é ativado com o início do deslocamento do príncipe. O tributo 

origem é acionado pelo asteroide B 612, em que estão os dois personagens – o príncipe e a rosa. 

Além disso, o atributo meta é indexado por essa busca em conquistar amizades em razão de 

sua relação problemática com a rosa.  

No que diz respeito ao esquema-I CONTÊINER, seus atributos estão correlacionados ao do 

esquema-I TRAJETÓRIA, perfilando um aos outros. Conforme a figura 12, por exemplo, o ponto 

de origem da TRAJETÓRIA (asteroide B 612), equivale ao interior do CONTÊINER, que é o próprio 

planeta, assim como a meta (conquistas por amizades) está relacionada com o interior 

recuperado via default do decorrer da leitura da obra. 

No tocante ao esquema-I TRAJETOR-MARCO ativado, o atributo trajetor é indexado pelo 

pequeno príncipe, (inter)agindo sobre um marco: a rosa. Em resumo, essa integração lógica 

entre esses esquemas-I se dá pelo fato de o autor ter sinalizado que o príncipe iniciará uma 

viagem, partindo de seu planetas a outros lugares, esses lugares, por sua vez, não 

conceptualizados como CONTÊINERES e a cada ponto dessa TRAJETÓRIA uma nova interação é 

realizada entre um TRAJETOR e um MARCO.  

 Observemos, a seguir, a análise do episódio 2.  
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4.2. Análise do episódio 2 

I – Descrição dos frames cognitivos acionados no episódio 2 de “O pequeno príncipe” 

No episódio 2, o principezinho inicia a sua viagem percorrendo várias situações nos 

asteroides que visitou. Em cada cena descrita deste episódio, o pequeno príncipe passa por 

alguns pequenos planetas e encontra o rei, o vaidoso, o bêbado, o empresário, o acendedor de 

lampião e o geógrafo. Para realizar a análise, dividimos o episódio 2 em seis blocos 

relacionados aos planetas pelos quais o pequeno príncipe passou.  

 

Análise do bloco 1 

O bloco 1 relata a partida do pequeno príncipe e sua passagem pelo planeta do rei. 
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Ele se achava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Começou, então, a visitá-

los, para desta forma ter uma atividade e se instruir. 

O primeiro era habitado por um rei. O rei sentava-se, vestido de púrpura e arminho, num trono 

muito simples, embora majestoso. 

— Ah! Eis um súdito! — Exclamou o rei ao ver o visitante. 

E o principezinho perguntou a si mesmo: “Como ele pode reconhecer-me, se jamais me viu?” 

Ele não sabia que, para os reis, o mundo é muito mais simples. Todos os homens são súditos. 

— Aproxima-te, para que eu te veja melhor — disse o rei, todo orgulhoso de poder ser rei para 

alguém. 

O pequeno príncipe olhou de volta para achar onde sentar-se, mas o planeta estava todo ocupado 

pelo magnífico manto de arminho. Ficou, então, de pé. Mas, como estava cansado, bocejou. 

— É contra a etiqueta bocejar na frente do rei — disse o monarca. – Eu o proíbo. 

— Não posso evitar — disse o principezinho, sem jeito. 

— Fiz uma longa viagem e não dormi ainda... 

— Então — disse o rei — eu te ordeno que bocejes. Há anos que não vejo ninguém bocejar! Os 

bocejos são uma raridade para mim. Vamos, boceja! É uma ordem! 

[...] — Exato. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar —, replicou o rei. —A 

autoridade é baseada na razão. 

[...] Se Vossa Majestade deseja ser prontamente obedecido, poderá dar-me uma ordem razoável. 

Poderia ordenar-me, por exemplo, que partisse em menos de um minuto. Parece-me que as 

condições são favoráveis... 

Como o rei não disse nada, o príncipe hesitou um pouco, depois suspirou e partiu. [...] “As pessoas 

grandes são muito esquisitas”, pensava o pequeno príncipe durante a viagem. (EXUPÉRY, 

2009, [1943], p. 34-39). 
 

I – Frames cognitivos  

Frames descritores de eventos 

Frame VISITA 

No bloco 1, destacamos a viagem do pequeno príncipe pelos asteroides: 

(1) Ele se achava na região dos asteroides 325, 326. 327, 328, 329 e 330. Começou, então, 

a visitá-los para desta forma ter uma atividade e se instruir. 



70 

 

 

A leitura do fragmento (1) revela o tipo de evento instanciado: movimento 

autopropulsionado, referente ao deslocamento do pequeno príncipe pelos asteroides. O frame 

VISITA é linguisticamente indexado pelo item “visitá-los” e se destaca na análise do bloco em 

tela. Nesse sentido, a estrutura esquemática do evento representa o deslocamento de uma 

entidade X deslocador, de um ponto de origem Y até um ponto de chegada Z. O esquema-X 

VISITAR pressupõe o preenchimento dos elementos da estrutura, indexando esses elementos aos 

atributos do evento em questão, nesse caso, um deslocamento físico, isto é, um trajetor (o 

príncipe) que se desloca em relação a pontos de referência (ASTEROIDES 325, 326, 327, 328, 329 

e 330), partindo de um ponto de origem [DEFAULT]15 até chegar à meta (Z). Ao acionar o 

esquema-X VISITAR, o leitor é levado a preencher os outros papeis do frame descritor de eventos, 

quais sejam seus participantes e entidades.  

No tocante aos ajustes espaciais e temporais, outro papel do frame descritor de eventos, 

a passagem “se achava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330” se configura 

como o ajuste espacial da cena, pois caracteriza o cenário em que o pequeno príncipe se 

encontra. Ao proceder a leitura do bloco 1, é revelado no discurso o primeiro destino do 

pequeno príncipe: PLANETA DO REI.  

Com relação ao tempo, a passagem “Há anos que não vejo ninguém bocejar! Os bocejos 

são uma raridade para mim” constrói a noção de que fazia muito tempo que o rei não via 

ninguém em seu planeta. Quanto ao ajuste espacial da cena, o cenário é construído a partir dos 

excertos “O rei sentava-se, vestido de púrpura e arminho, num trono muito simples, embora 

majestoso” e “o planeta estava todo ocupado pelo magnífico manto de arminho. Ficou, então, 

de pé”, descrevendo, assim, o cenário do planeta do rei.  

 

Frames conceptuais básicos 

Frames REI/SÚDITO 

Como foi evidenciado no referencial teórico (seção 1.5), frames mais complexos são 

estruturados por frames mais simples. Por exemplo, os itens lexicais “súdito”, “rei”, “púrpura 

e arminho”, “trono muito simples, embora majestoso”, “monarca”, “Vossa Majestade”, 

“ordem” e “autoridade” parecem estar associados ao mesmo campo semântico dos frames REI 

e SÚDITO, que procuramos representar em forma de grafo na figura 13.  

                                                 
15 Nesse Bloco, o ponto de origem do deslocamento do príncipe não é especificado, porém, realizamos um 

preenchimento default com o planeta B 612, já ativado anteriormente no discurso.   
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Figura 13 – representação em grafo do frame REI/SÚDITO no bloco 1. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A representação em grafo na figura 13 evidencia as ligações entre os itens lexicais e as 

expressões nominais que indexam os frames REI/SÚDITO. Nesse sentido, esses itens lexicais 

constroem a forma como se dá a relação hierárquica entre o pequeno príncipe e o rei, assim 

como demonstra a relação do rei com os súditos, dito de outro modo, todos os que visitam o rei 

são conceptualizados por ele como seus súditos.  

Igualmente importante na construção do frame REI/SÚDITO é o item “Vossa Majestade”, 

associado à forma de tratamento estabelecida com o “monarca”, e os itens “autoridade” e 

“ordem”, relacionados à forma como o rei impõe suas ordens aos “súditos”. Essa relação de 

poder exercida pelo rei é construída com a leitura do bloco em tela. 

Outro ponto importante é o fato de os frames conceptuais REI/SÚDITO pertencerem a um 

domínio específico relacionado a um regime comandado por um monarca. Isso fica evidenciado 

com a leitura do excerto “Como ele pode reconhecer-me, se jamais me viu?”, em que a falta de 

ativação de frame de domínio específico compromete o entendimento da definição de “rei” e 

“súditos”, referente a todas as demais pessoas que cheguem àquele asteroide, cujo sistema 

governamental é o monárquico. 

 

Frame de Domínio Específico 

A leitura dos excertos “— Aproxima-te, para que eu te veja melhor — disse o rei, todo 

orgulhoso de poder ser rei para alguém.”, “Eu o proíbo.”, “— eu te ordeno que bocejes” e 
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“Vamos, boceja! É uma ordem!” corrobora a hipótese de que os frames REI/SÚDITO pertencem a 

um domínio específico, visto que essa relação se construiu por meio dessas pistas linguísticas 

no texto. Além disso, podemos ver mais um exemplo através do item lexical “etiqueta”, que 

parece adequar-se à perspectivação empregada para descrever a ação do príncipe como algo 

fora de conduta. Dessa forma, “etiqueta” parece associar-se a um conceito relativo a um 

conjunto de regras de comportamento existente na relação rei/súditos.  

 

Frames esquemas-I 

Quanto aos esquemas-I que podem ser ativados com a leitura do bloco em questão, 

destacamos pelo menos três: os esquemas-I TRAJETÓRIA, CONTÊINER e TRAJETOR-MARCO. Como 

já exposto na seção 1.5 do referencial teórico, todos os esquemas-I possuem muitos 

componentes, mas nem todos são focalizados ao mesmo tempo. Como vemos, por exemplo, na 

passagem “ele se achava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330”, o esquema-I 

TRAJETÓRIA é ativado, porém, apenas é acionado o componente percurso, realizado pelo trajetor 

(o príncipe), enquanto os demais têm o seu preenchimento via DEFAULT no decorrer do discurso, 

por exemplo, a origem (planeta B 612) de onde o príncipe saiu foi acionada anteriormente, e a 

meta do príncipe, linguisticamente expressada por  “planeta do rei” tem o seu acionamento 

realizado com o decorrer da leitura do texto.  

A figura 14 ilustra a relação entre os componentes dos esquemas-I TRAJETÓRIA, 

CONTÊINER e TRAJETOR-MARCO.  

 

Figura 14 – Mapeamento de esquemas-I e papeis. 
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Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Verificamos a ligação entre os esquemas-I TRAJETÓRIA e CONTÊINER. Ela se dá da 

seguinte maneira: seus componentes são preenchidos com elementos de outros esquemas-I, por 

exemplo, o ponto de origem (asteroide B 612) do esquema-I TRAJETÓRIA equivale ao exterior 

do CONTÊINER. Nesse caso, a meta corresponde a cada planeta por onde o pequeno príncipe 

passa. 

Além disso, o esquema-ICONTÊINER parece ser acionado em conjunto com a TRAJETÓRIA, 

uma vez que, para atingir sua meta, o príncipe aproxima-se cada vez mais do interior de cada 

planeta. Já o esquema-I TRAJETOR-MARCO também parece ser ativado por meio da leitura do 

fragmento sob análise, já que seus componentes são indexados linguisticamente, com a ação de 

um trajetor: o príncipe, sobre um marco: planeta do rei. 

Por fim, vale ressaltar a forma como a ativação dos esquemas-I se dá no bloco em 

questão. Ao ler “Começou, então, a visitá-los”, “— Aproxima-te, para que eu te veja melhor”, 

é possível perceber a focalização em diferentes componentes dos esquemas-I. Da mesma forma 

que os pontos da trajetória e a meta são ativados com a leitura desses dois excertos, também 

percebemos a focalização dado com a partida do pequeno príncipe a partir de “Como o rei não 

disse nada, o príncipe hesitou um pouco, depois suspirou e partiu.”, em que o item “partiu” 
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focaliza a saída do príncipe rumo a mais um destino e demonstra que a meta do pequeno 

príncipe não chegou ao fim com a visita ao rei. 

Observemos o bloco a seguir, que trata da continuidade da viagem do pequeno príncipe.  

 

Análise do bloco 2 

O bloco 2, retrata a passagem do pequeno príncipe pelo planeta do vaidoso: 

 Bloco 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

O segundo planeta era habitado por um vaidoso.  

— Ah! Ah! Um admirador vem visitar-me! — exclamou a distância o vaidoso, mal avistara o 

principezinho. 

Porque, para os vaidosos, os outros homens são seus admiradores. 

— Bom dia — disse o pequeno príncipe. — Tu tens um chapéu engraçado.  

— É para agradecer — exclamou o vaidoso. — Para agradecer quando me aclamam. Infelizmente, 

não passa ninguém por aqui.  

— Ah, é? — disse o pequeno príncipe sem compreender.  

— Bate tuas mãos uma na outra — sugeriu o vaidoso.  

O principezinho bateu as mãos uma na outra. O vaidoso agradeceu modestamente, erguendo o 

chapéu.  

[...] “Ah, isso é mais divertido que a visita ao rei”, disse a si mesmo. E recomeçou a bater as mãos 

uma na outra. O vaidoso tornou a agradecer, tirando o chapéu. 

Após cinco minutos de exercício, o principezinho cansou-se com a monotonia daquele jogo: 

— E para o chapéu cair — perguntou ele —, que é preciso fazer? 

Mas o vaidoso não ouviu. Os vaidosos só ouvem os elogios. 
— Não é verdade que me admiras muito? — perguntou ele ao pequeno príncipe. 
— Que quer dizer “admirar”? 

— “Admirar” significa reconhecer que eu sou o homem mais belo, mais bem-vestido, mais rico 
e mais inteligente de todo o planeta. 

— Mas só tu moras no teu planeta! 
— Dá-me esse prazer. Admira-me assim mesmo. 
Eu te admiro — disse o principezinho, dando de ombros. — Mas de que te serves isso? 

E o pequeno príncipe foi-se embora. 
“As pessoas grandes são de fato muito estranhas”, pensou ele, continuando sua viagem. 

(EXUPÉRY, 2009, [1943] p. 40-42). 

 

Frames descritores de eventos 

Frame VISITA 

No bloco 2, a expressão “Um admirador vem visitar-me” parece acionar novamente o 

frame descritor do evento VISITA com a continuidade da viagem do príncipe pelo segundo 

planeta. Assim, este evento de movimento autopropulsionado estrutura-se pelo deslocamento 

de uma entidade X (deslocador) de um ponto de origem Y até um ponto de chegada Z. Nesse 

caso, esses componentes podem ser preenchidos, respectivamente, pelos frames conceptuais 

básicos PRINCIPEZINHO (acionado por “principezinho”), DEFAULT (ativado com a leitura do bloco 

1) e SEGUNDO PLANETA (acionado por “segundo planeta”). 
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Em “Infelizmente não passa ninguém por aqui”, o ajuste temporal do evento em questão 

parece guiar o leitor na construção do tempo da cena, que, dessa forma, permite compreender 

a frequência com que o “vaidoso” recebe visitas em seu planeta.  

Outro papel igualmente importante pode ser encontrado com a leitura de “— Tu tens 

um chapéu engraçado” e “— Mas só tu moras no teu planeta”. Essas pistas indexam o ajuste 

espacial na construção do cenário em tela, informando ao leitor, por exemplo, que o segundo 

personagem porta um chapéu que chama a atenção do pequeno príncipe. 

Percebemos, com a leitura do bloco sob análise, que o segmento discursivo 

predominante tem valor exclamativo, que pode ser facilmente visto em “Um admirador vem 

visitar-me — exclamou o vaidoso, mal avistara o principezinho”, “É para agradecer — 

exclamou o vaidoso.” e “— Bate tuas mãos uma na outra.”, assim como, em “—, que é preciso 

fazer?” e “— Que quer dizer admirar?”, apreende-se o valor interrogativo, por meio de diálogos 

compostos por perguntas e respostas do príncipe, a fim de compreender novos conceitos.  

 

Frames conceptuais básicos 

Frames ADMIRADOR/ADMIRADO 

Como vimos acerca da forma como o príncipe entende o significado de palavras 

desconhecidas, o excerto “— Que quer dizer ‘admirar’?”, o item lexical “admirar” indexa os 

frames conceptuais básicos ADMIRADOR/ADMIRADO, construído a partir do acionamento dos 

seguinte itens lexicais no discurso: “vaidoso”, “admirador”, “elogios”, “mais belo”, “mais bem-

vestido”, “mais inteligente” e “mais rico” A partir desses itens, é construído um campo 

semântico relacionado à VAIDADE. A forma como esse frame é construído pode ser mais 

facilmente demonstrada na figura 15.  
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Figura 15 – representação em grafo do frame ADMIRADOR/ADMIRADO no bloco 2. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Os itens lexicais mencionados parecem estar associados a características de pessoas 

vaidosas. Dessa forma, esse campo semântico evoca a noção de que há, na passagem do 

pequeno príncipe pelo planeta do vaidoso, uma relação entre uma pessoa que se diz admirada 

por todos, o “vaidoso” e admiradores, neste caso, o “pequeno príncipe”. 

 

Frame esquemas-I  

Esse bloco inclui, pelo menos, o acionamento dos esquemas-I TRAJETÓRIA, CONTÊINER e 

TRAJETOR-MARCO. O esquema-I TRAJETÓRIA segue ativado durante todo episódio, porém, nessa 

segunda visita, outros componentes são acionados, por exemplo, a origem (planeta do rei) do 

pequeno príncipe é conhecida por inferência, visto que já teve sua ativação realizada 

anteriormente; o caminho [DEFAULT] não aparece explícito linguisticamente, mas, pelo contexto 

situacional, pensamos ser do planeta do rei ao planeta do vaidoso; e, a meta (planeta do vaidoso) 

tem seu acionamento focalizado com a chegada do príncipe ao segundo planeta. 

Quanto ao esquema-I CONTÊINER, é acionado em conjunto com a TRAJETÓRIA, já que a 

meta (planeta do vaidoso) é o interior do CONTÊINER e a origem é perfilada pelo exterior 

(planeta do rei). O trecho “Um admirador vem visitar-me!” parece fornecer pistas acerca do 

percurso onde o príncipe vem, com foco em sua chegada ao planeta do vaidoso, e, por fim, o 

esquema TRAJETOR-MARCO, acionado a partir da leitura de “— Um admirador vem visitar-me“, 
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o trajetor: referente: o príncipe (indexado pelo item “admirador”) e o marco: vaidoso (indexado 

pelo item linguístico “me”). A seguir, apresentamos o mapeamento entre esses três esquemas-

I e a relação existente entre os seus componentes. 

 

Figura 16 – mapeamento de esquemas-I e papeis.

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Da mesma forma que o bloco 1, reforçamos que a ativação dos esquema-I TRAJETÓRIA é 

perfilada do início ao fim da passagem do príncipe pelo planeta do vaidoso. Em “— Ah! Ah! 

Um admirador vem visitar-me!” é possível perceber a focalização da origem ativada com a 

leitura com a leitura do excerto, assim como identificar o zoom dado com a partida do pequeno 

príncipe ao ler “E o pequeno príncipe foi-se embora.”, em que o item “foi-se” a saída do príncipe 

em direção a mais um asteroide e corrobora a ideia de que a meta do pequeno príncipe não 

chegou ao fim com a visita ao vaidoso. 

Passemos ao bloco seguinte, que trata da continuidade da viagem do pequeno príncipe 

ao planeta do bêbado.  
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Análise do bloco 3 

No bloco 3, o príncipe conhece mais um novo personagem, o bêbado. 

 Bloco 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

O planeta seguinte era habitado por um bêbado. Esta visita foi muito curta, mas deixou o 

principezinho mergulhado numa profunda tristeza.  

— Que fazes ai? — perguntou ele ao bêbado, que se encontrava silenciosamente acomodado 

diante de inúmeras garrafas vazias e diversas garrafas cheias.  

— Eu bebo — respondeu o bêbado, com ar triste. 

— Por que bebes? — Perguntou-lhe o pequeno príncipe. 

— Para esquecer —respondeu o beberrão. 

— Esquecer o quê? — indagou o principezinho, que já começava a sentir pena dele.  

— Esquecer que eu tenho vergonha — confessou o bêbado, baixando a cabeça.   

— Vergonha de quê? — perguntou o príncipe, que desejava socorrê-lo. 

— Vergonha de beber! — Concluiu o beberrão, encerrando-se definitivamente no seu silêncio. E 

o pequeno príncipe foi-se embora, perplexo. 

“As pessoas grandes são decididamente estranhas, muito estranhas”, dizia a si mesmo, durante a 

viagem. (EXUPÉRY 2009, [1943], p. 42-43). 

 

Frames descritores de eventos 

Frame VISITA 

No bloco 3, o excerto “Essa visita foi muito curta, mas deixou o principezinho 

mergulhado numa profunda tristeza”, o item “visita” permite o acionamento do frame descritor 

do evento VISITA, realizada pelo pequeno príncipe ao prosseguir para terceiro planeta.  

Quanto ao tipo do evento, o frame VISITA revela um evento de movimento 

autopropulsionado do deslocamento do pequeno príncipe. O esquema-X VISITAR ativa a 

estrutura X se desloca de um ponto de origem Y até um ponto de chegada Z. Sendo assim, os 

elementos da estrutura são perfilados, respectivamente, pelo deslocador: principezinho, pelo 

ponto Y: planeta do vaidoso, ponto Z: planeta do bêbado.  

Em “Essa visita foi muito curta”, o ajuste temporal do evento sugere ao leitor a 

construção do tempo da cena, que, conforme o trecho, indica que a visita ao planeta do bêbado 

do príncipe tenha sido rápida. Além disso, a passagem “se encontrava silenciosamente 

acomodado diante de inúmeras garrafas vazias e diversas garrafas cheias”, preenche o ajuste 

espacial do cenário construído, informando ao leitor, por exemplo, a forma com a qual o bêbado 

se encontrava ao chegar em seu planeta.  

De modo semelhante, com a leitura do bloco em tela, o segmento discursivo 

predominante tem valor interrogativo (perguntas e respostas), como podemos ver nas 

expressões “— Que fazes ai?”/“— Eu bebo —“/ “— Por que bebes?”/ “— Para esquecer”/ 

“— Esquecer o quê?”/ “— Esquecer que eu tenho vergonha”/ “— Vergonha de quê?”/ 
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“— Vergonha de beber!”. Vale ressaltar que este diálogo gira em torno de um ciclo vicioso 

sobre a rotina do bêbado “que bebe para esquecer que tem vergonha de beber” 

Frames conceptuais básicos  

Frames VÍCIO/VICIADO 

Procuramos representar graficamente o ciclo vicioso mencionado anteriormente, que, 

por sua vez, relaciona-se com os dois frames conceptuais básicos VÍCIO/VICIADO.  

 

Figura 17 – representação em grafo do frame VÍCIO/VIVIADO no bloco 3. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

  

 Na figura 17, os frames VÍCIO e VICIADO são evocados por meios dos seguintes itens 

lexicais e expressões nominais associadas: “bêbado”, “tristeza”, “inúmeras garrafas vazias”, 

“diversas garrafas cheias”, “ar triste”, “vergonha”, e “silêncio”, associados ao campo semântico 

da DEPENDÊNCIA. 

As expressões “inúmeras garrafas vazias” e “diversas garrafas cheias” parecem estar 

relacionadas à construção do cenário em que o bêbado se encontra em seu planeta, assim como 

as expressões “bêbado”, “tristeza”, “ar triste”, “vergonha”, e “silêncio” parecem se relacionar 

à algumas ou a todas as características negativas de uma pessoa viciada. Dito de outro modo, 

os itens que evocam os frames VÍCIO/VICIADO parecem guiar o leitor a conceptualizar o ato de 

beber também como mais uma fraqueza humana. 
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Frame esquemas-I 

De modo semelhante às análises anteriores, destacamos os frames esquemas-I que 

podem ser ativados com a leitura do terceiro bloco. Foram observados, novamente, os seguintes 

esquemas-I: TRAJETÓRIA, CONTÊINER e TRAJETOR-MARCO. O esquema-I TRAJETÓRIA, por exemplo, 

no trecho “Esta visita foi muito curta” e “E o pequeno príncipe foi-se embora”, seguiu ativado 

desde o início do deslocamento do príncipe e teve o seu acionamento focalizado em dois 

momentos diferentes, o início e o fim da trajetória. 

A figura 18 ilustra a relação entre os componentes dos esquemas-I TRAJETÓRIA, 

CONTÊINER e TRAJETOR-MARCO. 

 

Figura 18 – mapeamento de esquemas-I e papeis.

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Com relação aos esquemas-I TRAJETÓRIA e CONTÊINER, os seus componentes podem ser 

preenchidos com elementos um do outro, por exemplo, o ponto de origem da TRAJETÓRIA 

(planeta do vaidoso) equivale ao exterior do CONTÊINER, assim como a meta (planeta do 

bêbado) relaciona-se com o interior do CONTÊINER. 

O esquema-I TRAJETOR-MARCO também pode ser ativado, já que o bloco em questão 

sempre retrata uma entidade = trajetor: o príncipe, agindo sobre um marco: o bêbado. Esses 
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componentes relacionam-se entre si, como podemos ver na figura 18, e, parece ser outra 

ocorrência recorrente no episódio como um todo.  

Como vimos, parece ser padrão o a focalização que o narrador dá à chegada e a saída 

do príncipe por cada planeta. No bloco sob análise, no trecho “E o pequeno príncipe foi-se 

embora, perplexo”, o item “foi-se” também parece preencher a componente meta do esquema-

I TRAJETÓRIA, porém, essa meta não parece chegar ao prosseguirmos com a leitura e 

identificarmos mais uma visita a um novo planeta, que explanaremos no bloco seguinte. 

 

Análise do bloco 4 

O bloco 4 relata a passagem do pequeno príncipe pelo planeta do empresário. 

 

 Bloco 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

O quarto planeta era o do empresário. Estava tão ocupado que nem sequer levantou a cabeça à 

chegada do pequeno príncipe. 

— Bum dia — disse-lhe este. — O teu cigarro está apagado. 

— Três e dois são cinco. Cinco e sete, doze. Doze e três, quinze. Bom dia. Quinze e sete, vinte e 

dois. Vinte e dois e seis, vinte e oito. Não tenho tempo para acendê-lo de novo.  

[...] — Quinhentos milhões de quê? 

— Hein? Ainda estás aí? Quinhentos e um milhões de... eu não sei mais... Tenho tanto trabalho. 

Sou um sujeito sério, não me preocupo com futilidades! Dois e cinco, sete... 

—Quinhentos milhões de que? — repetiu o principezinho, que nunca na vida desistirá de uma 

pregunta uma vez que a tivesse feito.  

O empresário levantou a cabeça: 

— Há cinquenta e quatro anos habito este planeta, e só fui incomodado três vezes. A primeira vez 

foi há vinte e dois anos, por um besouro que veio não sei de onde. Fazia um barulho terrível, 

e cometi quatro erros de soma.  Segunda foi há onze anos, quando tive uma crise de 

reumatismo. Por falta de exercícios. Não tenho tempo para passear. Sou um sujeito sério. A 

terceira... é esta! Eu dizia, portanto, quinhentos e um milhões... 

[…] — De que te serves possuir as estrelas?  

— Serve-me para ser rico. 

— E de que te serves ser rico?  

— Para comprar outras estrelas, se alguém achar.  

“Esse ai”, disse o principezinho para si mesmo, “raciocina um pouco como o bêbado.  

No entento, fez ainda algumas perguntas.  

[...] — E que fazes tu come elas? 

— Eu as administro. Eu as conto e reconto — disse o empresário. — É complicado. Mas eu sou 

u homem sério! 

[...] O pequeno príncipe tinha, sobre as coisas sérias, ideias muito diferentes do que pensavam as 

pessoas grandes. 

[…] Mas tu não és útil as estrelas... 

O empresário abriu a boca, mas não encontrou nenhuma resposta, e o principezinho se foi... 

“As pessoas grandes são mesmo extraordinárias”, repetiu para si durante a viagem.  

 

Frames descritores de eventos  

Frame CHEGADA 
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No excerto “O quarto planeta era o do empresário. Estava tão ocupado que sequer viu 

a chegada do pequeno príncipe.”, o item “chegada” aciona o frame descritor do evento 

CHEGADA. O tipo de evento que esse frame aciona é o de movimento autopropulsionado. O 

esquema-X CHEGAR exige um chegador e um lugar chegado. Nesse sentido, o componente 

preenchedores preenchem os slot da estrutura. O slot do chegador é linguisticamente indexado 

pelo item “pequeno príncipe”. Já o slot do chegado, por seu turno, é indexado pela expressão 

“planeta do empresário”. 

As passagens “— Quinhentos milhões de quê?”, “E de que te serves possuir as 

estrelas?” e “E de que te serves ser rico?” parecem ratificar que a informação sobre a 

predominância do segmento discursivo dialógico no episódio continua ativa no bloco em 

questão. 

 

Frames conceptuais básicos 

Frames OBSSESSIVO/OBSSESSÃO 

O frame conceptual EMPRESÁRIO é evocado no texto pelos itens lexicais “ocupado”, 

“cigarro”, “tanto trabalho”, “sujeito sério”, “reumatismo”, “falta de exercícios”, “administro”, 

“homem sério”. Buscamos representar na figura 19, em forma de grafo, a forma como tais itens 

e expressões indexam esses frames.  

 

Figura 19 – representação em grafo dos frames OBSESSIVO/OBSESSÃO no bloco 4. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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As expressões “ocupado”, “cigarro”, “tanto trabalho”, “sujeito sério”, “futilidades”, 

“reumatismo”, “falta de exercícios”, “administro”, “conto”, “reconto”, ‘homem sério” parecem 

estar relacionados a algumas das características negativas de uma pessoa obsessivas, ou seja, 

os itens que evocam os frames OBSESSIVO/OBSESSÃO revelam a ganância do empresário em 

pussuir as estrelas a fim de ficar ainda mais rico. 

 

Frames esquemas-I  

Conforme vimos nas análises anteriores, o episódio 2 parecer ter a característica de 

acionar os mesmos esquemas-I pelos leitores, Nesse sentido, novamente os esquemas-I 

TRAJETÓRIA, CONTÊINER e TRAJETOR-MARCO parecem ser ativados em conjunto. Vejamos a figura 

20, que retrata a relação entre os componentes dos esquemas-I TRAJETÓRIA, CONTÊINER e 

TRAJETOR-MARCO. 

 

Figura 20 – mapeamento de esquemas-I e papeis. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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O esquema-I TRAJETÓRIA, ativado desde o início do deslocamento do pequeno príncipe, 

por sua vez, é acionado novamente com a leitura das passagens “Estava tão ocupado que nem 

sequer levantou a cabeça à chegada do pequeno príncipe.” e “E o pequeno príncipe foi-se 

embora”.  

Já a correlação entre os esquemas-I TRAJETÓRIA e CONTÊINER se dá pelo fato de 

componentes de um parecerem preencher os componentes do outro, como vimos na figura 20, 

por exemplo, o ponto de origem da TRAJETÓRIA (planeta do bêbado), coincide com o exterior 

do CONTÊINER, assim como a meta (planeta do empresário) está relacionado com o interior do 

CONTÊINER.  

Do mesmo modo, o esquema-I TRAJETOR-MARCO também pode ser ativado, uma vez que 

o bloco em questão sempre retrata uma entidade = trajetor: o príncipe, agindo sobre um marco: 

o empresário. Esses componentes relacionam-se entre si e parecem também corroborar a noção 

de que essa ativação conjunta é recorrente no episódio em tela, por se tratar de cenas em que o 

príncipe por interagir com um personagem diferente, visita cada planeta e parte para em direção 

a outro. 

 A partir do excerto “[...] e o principezinho se foi”, focalizamos o esquema-I TRAJETÓRIA 

e acionamos o componente meta perfilado ao fim da leitura do bloco. Esta meta, que todavia 

não chegou ao seu fim, indica a continuidade da TRAJETÓRIA do pequeno príncipe. Vejamos esta 

sequência a seguir.  

 

Análise do bloco 5 

O bloco 5 constitui o momento em que o pequeno príncipe conhece mais um 

personagem, o acendedor de lampiões. 

 

 Bloco 5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

O quinto planeta era muito curioso. Era o menor de todos. Tinha o espaço suficiente para um 

lampião e para um acendedor de lampiões... O pequeno príncipe não conseguia entender para 

que serviria, no céu, num planeta sem casa e sem gente, um lampião e um acendedor de 

lampiões. No entanto, disse consigo mesmo: 

“Talvez esse homem seja mesmo um tolo. No entanto, é menos tolo que o rei, que o vaidoso, que 

o empresário, que o beberrão. Seu trabalho ao menos tem um sentido. Quando acende o 

lampião, é como se fizesse nascer mais uma estrela, ou uma flor. Quando o apaga, porém, faz 

adormecer a estrela ou a flor. É um belo trabalho. E, sendo belo, tem sua utilidade.” 

Quando alcançou o planeta, saudou educadamente o acendedor: 

— Bom dia. Por que acabas de apagar teu lampião? 

— É o regulamento —respondeu o acendedor. — Bom dia. 

— Qual é o regulamento?  

— É apagar meu lampião. Boa noite.  

E tornou a acender.  
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

[...] — Eu executo uma tarefa terrível. No passado, era mais sensato. Apagava de amanhã e 

acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e toda a noite para dormir... 

[...] O planeta a cada ano gira mais de pressa, e o regulamento não muda! 

— Sabes? Conheço uma maneira de descansares quando quiseres ... 

[...] — Isso não adianta muito — disse o acendedor. O que eu gosto mais na vida é de dormir. 

[...] O pequeno príncipe respeitou-o, e gostou daquele acendedor tão fiel ao regulamento. 

Lembrou-se das vezes em que ele mesmo provocara o pôr do sol, apenas recuando sua cadeira. 

Quis ajudar seu amigo.  

[...] — Então não há solução — disse o príncipe. 

— Não há solução — disse o acendedor. — Bom dia. 

E apagou o lampião. 

“Esse aí”, pensou o principezinho, ao prosseguir a viagem para mais longe, “esse aí seria 

desprezado por todos os outros, o rei, o vaidoso, o beberrão, o empresário. No entanto, é o 

único que não me parece ridículo. Talvez porque é o único que se ocupa de outra coisa que 

não seja ele próprio.”  

Suspirou lentamente e completou: 

“Era o único com quem eu poderia ter feito amizade. Mas seu planeta é mesmo pequeno demais. 

Não há lugar para dois.” 

O que o pequeno príncipe não ousava admitir é que lamentava partir daquele planeta abençoado 

com mil quatrocentos e quarenta pores do sol a cada vinte e quatro horas! (EXUPÉRY, 2009, 

[1943], p. 47-50). 

 

Frames descritores de eventos 

Frame ALCANCE 

Com leitura do bloco em questão, o leitor parece seguir com o frame VISITA acionado, 

porém, esse bloco, é instanciado pelo frame ALCANCE quando se lê “Quando alcançou o planeta, 

saudou educadamente o acendedor:”. O item “alcançou” parece possuir o mesmo sentido que o 

item “visita” nos três blocos anteriores, de que o príncipe está viajando pelos asteroides e a cada 

“visita”, “chegada” ou “alcance” o destino dele é focalizado. Nesse evento de movimento 

autopropulsionado, o esquema-X ALCANÇAR exige um alcançador e um lugar alcançado, que 

são preenchidos por pequeno príncipe (acionado por “pequeno príncipe”) e planeta do 

acendedor (acionado por “planeta do acendedor”). 

 O bloco sob análise é introduzido por “O quinto planeta era muito curioso. Era o menor 

de todos. Tinha o espaço suficiente para um lampião e para um acendedor de lampiões... O 

pequeno príncipe não conseguia entender para que serviria, no céu, num planeta sem casa e sem 

gente, um lampião e um acendedor de lampiões.”, e a sua leitura auxilia o leitor na construção 

do cenário, que, neste caso, se trata de um planeta curioso, que é menor do que todos os outros 

e possuí lugar apenas para um lampião e para um acendedor de lampiões. Desse modo, essas 

pistas auxiliam no acionamento do ajuste espaciais da cena. No que diz respeito ao tempo, a 

passagem “planeta abençoado com mil quatrocentos e quarenta pores do sol a cada vinte e 

quatro horas!” instancia linguisticamente a característica de o planeta girar rápido, de modo que 

a frequência de rotação, proporciona, diversas vezes, a contemplação do pôr do sol.    
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Frames conceptuais básicos 

Frames INOCUIDADE/INÓCUO  

Os frames INOCUIDADE e INÓCUO são evocados pelas expressões nominais “acendedor 

de lampiões”, tarefa terrível” e “belo trabalho” e pelos itens linguísticos “Tolo”, “regulamento” 

e “utilidade”. Possuem indexadores associados ao campo semântico da profissão do acendedor 

de lampiões, como pode ser observado na representação em grafo na figura 21. 

 

Figura 21 – representação em grafo dos frames INOCUIDADE/INÓCUO no bloco 5. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

As expressões “Tolo”, “regulamento”, “utilidade”, “apagar” e “acender” parecem 

associar-se às características de alguém que segue mecanicamente as normas impostas por um 

regulamento sem muito sentido, sem que haja uma avaliação crítica do que se está fazendo. 

Dessa forma, os itens que evocam os frames INOCUIDADE/INÓCUO parecem guiar o leitor a 

compreender esse comportamento como sendo comum entre as pessoas grandes. 

 

Frames esquemas-I  

Conforme vimos nas análises anteriores, a leitura do episódio 2 evidencia que os 

mesmos esquemas-I – TRAJETÓRIA, CONTÊINER e TRAJETOR-MARCO – são acionados pelos leitores. 

Nesse sentido, novamente os três esquemas-I mencionados se mostram mais salientes e 



87 

 

 

parecem ser ativados em conjunto. Vejamos a figura 22, que retrata a relação entre os 

componentes dos esquemas-I TRAJETÓRIA, CONTÊINER e TRAJETOR-MARCO.  

 

 

Figura 22 – mapeamento de esquemas-I e papeis. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A relação entre os esquemas-I TRAJETÓRIA e CONTÊINER ocorre por meio do 

preenchimento dos atributos de um em termo dos atributos do outro, como ilustramos na figura 

22. Nesse sentido, o ponto de origem da TRAJETÓRIA (planeta do empresário) equivale ao 

exterior do CONTÊINER, assim como a meta (planeta do vaidoso) está relacionada com o interior 

do CONTÊINER.  

Conforme observamos anteriormente, o esquema-I TRAJETOR-MARCO também pode ser 

ativado, já que o bloco em questão reproduz novamente uma entidade = trajetor: o príncipe, 

agindo sobre um marco: o acendedor de lampiões.  

 Os excertos “Quando alcançou o planeta, saudou educadamente o acendedor:” e “O 

que o pequeno príncipe não ousava admitir é que lamentava partir daquele planeta abençoado”, 

os itens “alcançou” e “partir” focalizam os componentes origem e meta do esquema-I 

TRAJETÓRIA, perfilado no início e no fim da leitura do bloco. A meta não parece chegar ao fim 
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com a visita ao planeta do “acendedor de lampiões”, e sinaliza que a TRAJETÓRIA do pequeno 

príncipe continua. No próximo bloco, verificamos a continuação dessa viagem.  

 

Análise do bloco 6 

Por fim, o bloco 6 apresenta o último planeta, do geógrafo, que o principezinho visitou 

antes de chegar à Terra. 

 

 Bloco 6 

1 

2 

3 

4 

5 
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11 
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21 

22 

23 
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43 

O sexto planeta era dez vezes maior. Era habitado por um velho que escrevia em livros enormes. 

— Ora vejam! Eis um explorador! — exclamou ele, logo que avistou o pequeno príncipe. 

O principezinho sentou-se à mesa, meio ofegante. Já viajara tanto. 

— De onde vens? — perguntou-lhe o velho. 

— Que livro é esse? — indagou-lhe o pequeno príncipe. 

— Que faz o senhor aqui? 

— Sou geógrafo — respondeu o velho. 

— Que é um geógrafo? — perguntou o principezinho. 

— É um especialista que sabe onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas, os 

desertos. 

— Isso é bem interessante — disse o pequeno príncipe. 

— Eis, afinal, uma verdadeira profissão! 

E lançou um olhar, ao seu redor, no planeta do geógrafo. 

Nunca havia visto planeta tão grandioso. 

— O teu planeta é muito bonito. Há oceanos nele? 

— Não sei te dizer — disse o geógrafo. 

— Ah! (O principezinho estava decepcionado.) E montanhas? 

— Não sei te dizer — disse o geógrafo. 

— E cidades, e rios, e desertos? 

— Não sei te dizer — disse o geógrafo. 

— Também não sei te dizer — disse o geógrafo pela terceira vez. 

— Mas o senhor é geógrafo! 

— É verdade — disse o geógrafo. — Mas não sou explorador. Faltam-me exploradores! Não é o 

geógrafo quem vai contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos, os desertos. 

O geógrafo é muito importante para ficar passeando. Nunca abandona a sua escrivaninha. Mas 

recebe os exploradores, interroga-os e anota seus relatos de viagem. E quando algum lhe 

parece mais interessante, o geógrafo faz um inquérito sobre a moral do explorador. 

— Por quê? 

Por que se um explorador que mentisse produziria catástrofes nos livros de geografia. Assim como 

um explorador que bebesse demais. 

— Por quê? 

— Porque os bêbados veem em dobro. Então o geógrafo anotaria duas montanhas onde, na 

verdade, só há uma. 

— Conheço alguém — disse o principezinho — que seria um mal explorador. 

— É possível. Pois bem, quando a moral do explorador parece boa, faz-se uma investigação sobre 

a sua descoberta. 

— Vai-se vê-la? 

— Não. Seria muito complicado. Mas exige-se do explorador que ele forneça provas.  

Tratando-se, por exemplo, da descoberta de uma grande montanha, é essencial que ele traga 

grandes pedras. 

O geógrafo, de repente, se entusiasmou:   

— Mas tu... tu vens de longe. Certamente és explorador! 

Portanto, vais descrever-me o teu planeta! 
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E o geógrafo, tendo aberto o seu caderno, apontou o lápis. Anotam-se primeiro a lápis as narrações 

dos exploradores. Espera-se, para anotar a caneta, que o explorador tenha trazido as provas. 

— Então? — interrogou o geógrafo. 

— Oh! Onde eu moro — disse o pequeno príncipe — não é interessante: é muito pequeno. Eu 

tenho três vulcões. Dois em atividade e um extinto. Mas a gente nunca sabe. 

— A gente nunca sabe — repetiu o geógrafo. 

— Tenho também uma flor. 

— Nós não anotamos as flores — disse o geógrafo. 

— Por que não? É o mais bonito! 

— Porque as flores são efêmeras. 

— Que quer dizer “efêmera”? [...] — Mas que quer dizer “efêmera”? — repetiu o principezinho, 

que jamais desistira de uma pergunta que tivesse feito. 

— Quer dizer “ameaçada de desaparecer em breve”. 

— Minha flor está ameaçada de desaparecer em breve? 

— Sem dúvida. 

“Minha flor é efêmera”, pensou o pequeno príncipe, “e não tem mais que quatro espinhos para 

defender-se do mundo! E eu a deixei sozinha!”  

Esse foi seu primeiro gesto de remorso. Mas retomou a coragem: 

— Qual planeta me aconselha a visitar? — perguntou ele. 

— A Terra — respondeu o geógrafo. — Goza de boa reputação... 

E o principezinho partiu, pensando na sua flor. (EXUPÉRY, 2009, [1943], p. 53-54).  

 

Frames descritores de eventos  

Frame VIAGEM 

A leitura do bloco 6 permite que o leitor mantenha ativado o frame descritor do evento 

VIAGEM ao ler “— Ora vejam! Eis um explorador! — exclamou ele, logo que avistou o pequeno 

príncipe. O principezinho sentou-se à mesa, meio ofegante. Já viajara tanto.”. O item “viajara 

tanto” evoca a ideia de que o príncipe percorreu vários pontos até chegar a mais um destino. 

No evento de movimento autopropulsionado em questão, o esquema-X VIAJAR exige um 

VIAJANTE a um lugar VIAJADO, preenchidos, respectivamente, pelos frames conceptuais PEQUENO 

PRÍNCIPE (acionado por “pequeno príncipe) e PLANETA DO GEÓGRAFO (acionado por “sexto 

planeta”). 

 Mais especificamente quantos aos ajustes espaciais do bloco em questão, o leitor pode 

construir dois cenários diferentes. O primeiro deles é o planeta do geógrafo, acionado por meio 

das seguintes expressões “O sexto planeta era dez vezes maior”, “Nunca havia visto planeta tão 

grandioso.” e “— O teu planeta é muito bonito. Há oceanos nele?”, dessa forma, as 

características e a dimensão desse asteroide são construídos com a leitura, assim como o 

segundo cenário é acionado em “— Oh! Onde eu moro — disse o pequeno príncipe — não é 

interessante: é muito pequeno. Eu tenho três vulcões. Dois em atividade e um extinto.” e 

“— Tenho também uma flor”. Esses excertos permitem caracterizar o planeta do pequeno 

príncipe na medida em que o descreve ao geógrafo. 
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 Além disso, a característica dialógica do texto evidencia o segmento discursivo, 

parecido com o que se vê nas análises anteriores. Nesse episódio, as passagens “— Que livro é 

esse?”, “— Que faz o senhor aqui?”, “— Que é um geógrafo?”, “— O teu planeta é muito 

bonito. Há oceanos nele?” e “— E cidades, e rios, e desertos?” confirmam a informação já 

sinalizada nos blocos anteriores de que o frame interacional predominante neste episódio é o de 

perguntas e respostas. Depois, esta afirmação só se confirma com o aparecimento de mais dois 

porquês seguidos em “E quando algum lhe parece mais interessante, o geógrafo faz um 

inquérito sobre a moral do explorador. / — Por quê? / Por que se um explorador que mentisse 

produziria catástrofes nos livros de geografia. Assim como um explorador que bebesse demais. 

/ — Por quê? / — Porque os bêbados veem em dobro”. Por mais que a idade do pequeno 

príncipe não seja informada linguisticamente em nenhuma passagem da narrativa, são pistas 

como essas, colhidas no discurso, que o leitor pode inferir via default a faixa etária do príncipe 

ao comparar com a experiência de que crianças na “fase dos porquês” normalmente possuem 

entre três e quatro anos. 

 

Frames conceptuais básicos 

Frames TEORIA/PRÁTICA 

Vale lembrar que a buscar por compreender determinados conceitos faz com que o 

leitor acione determinados frames conceptuais. Em “— Que é um geógrafo?”, podemos 

visualizar a construção desse frame por meio da representação em grafo descrita na figura 23.  
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Figura 23 – representação em grafo dos frames TEORIA/PRÁTICA no bloco 6. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Na figura 23, os itens linguísticos “velho”, “livros enormes”, “explorador”, 

“especialista”, “mares”, “rios”, “cidades”, “montanhas”, “desertos”, “muito importante”, 

“escrivaninha”, “inquérito sobre a moral”, “investigação sobre a sua descoberta”, “caderno”, 

“lápis” e “caneta”, evocam os frames conceptuais TEORIA/PRÁTICA, uma vez que esse conjunto 

de itens e expressões auxilia na construção do frame, e direcionam a sua perspectivação no 

bloco sob análise. 

De modo semelhante, na medida em que o conceito de EFÊMERA é explicado ao pequeno 

príncipe, expresso em “— Que quer dizer ‘efêmera’?” e “[...] — Mas que quer dizer 

‘efêmera’?”, o frame EFEMERIDADE é evocado e acionado pelo item lexical “efêmera”. Este 

frame se constrói em “— Quer dizer “ameaçada de desaparecer em breve”, por meio da 

explicação do geógrafo ao pequeno príncipe. 

  

Frame esquemas-I 

O acionamento dos esquemas-I TRAJETÓRIA, CONTÊINER e TRAJETOR-MARCO, como 

destacamos antes, ocorre concomitantemente. Na figura 24, procuramos ilustrar a relação entre 

os componentes dos esquemas-I TRAJETÓRIA, CONTÊINER e TRAJETOR-MARCO. 
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Figura 24 – mapeamento de esquemas-I e papeis. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O esquema-I TRAJETÓRIA, por sua vez, ativado desde o início do deslocamento do 

príncipe, é acionado em “— Ora vejam! Eis um explorador! — exclamou ele, logo que avistou 

o pequeno príncipe.”, em que o item “avistou” parece acionar o componente meta: planeta do 

geógrafo.  

De modo parecido, os esquemas-I TRAJETÓRIA e CONTÊINER também correlacionam seus 

componentes, preenchendo um aos outros, conforme a figura 24. Por exemplo, o ponto de 

origem da TRAJETÓRIA (planeta do acendedor de lampiões) coincide com o exterior do 

CONTÊINER, assim como a meta (planeta do geógrafo) está relacionada com o interior do 

CONTÊINER.  

Do mesmo modo, o esquema-I TRAJETOR-MARCO também pode ser ativado, uma vez que 

o bloco em questão sempre retrata uma entidade = trajetor: o príncipe, agindo sobre um marco: 

o geógrafo.  

O excerto “— Qual planeta me aconselha a visitar? — perguntou ele. /— A Terra — 

respondeu o geógrafo. — Goza de boa reputação.../ E o principezinho partiu, pensando na sua 

flor.” (grifo nosso), indexa linguisticamente o atributo meta do esquema-I TRAJETÓRIA, 
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preenchido ao fim da leitura do bloco. Esta meta parece ser a última entre os seis pequenos 

asteroides que visitou, e o item “Terra” sugere, antes da leitura do próximo bloco em que essa 

meta se concretiza, qual o próximo planeta que o príncipe visitará, o que é explanado com mais 

detalhes com a análise do terceiro episódio. 

 

4.3. Análise do episódio 3 

I – Descrição dos frames acionados no episódio 3 de “O pequeno príncipe” 

Análise do bloco 1 

No bloco 1, é narrada a chegada do pequeno príncipe à Terra e o seu encontro com o 

primeiro personagem que encontra, a serpente.  

 

 Bloco 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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8 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

O pequeno príncipe, uma vez na Terra, ficou muito surpreso por não ver ninguém. Já receava ter 

se enganado de planeta, quando um anel cor de lua se remexeu na areia. 

─ Boa noite ─ disse o principezinho. 

─ Boa noite ─ respondeu a serpente. 

─ Em que planeta me encontro? ─ perguntou o príncipe. 

─ Na Terra, na África ─ respondeu a serpente. 

─ Ah!... E não há ninguém na Terra? 

─ Aqui é o deserto. Não há ninguém nos desertos. A Terra é grande ─ disse a serpente.  

[...] O pequeno príncipe sentou-se numa pedra e ergueu os olhos para o céu: 

─ As estrelas são todas iluminadas... Será que elas brilham para que cada um possa um dia 

encontrar a sua? Olha o meu planeta. Está bem em cima de nós... Mas como ele está longe!  

─ Teu planeta é belo ─ disse a serpente. ─ Que vens fazer aqui?  

─ Tenho problemas com uma flor ─ disse o príncipe. 

─ Ah! ─ exclamou a serpente. 

E se calaram. 

─ Onde estão os homens? ─ tornou a perguntar o principezinho. ─ A gente se sente um pouco 

sozinho no deserto. 

─ Entre os homens a gente também se sente só ─ disse a serpente.  

O pequeno príncipe olhou-a por um tempo. 

─ Tu és um bichinho engraçado ─ disse ele. ─ Fino como um dedo... 

─ Mas sou mais poderosa do que o dedo de um rei ─ disse a serpente. 

O principezinho sorriu. 

─ Tu não és tão poderosa assim... não tens nem patas... não podes sequer viajar... 

─ Eu posso levar-te mais longe que um navio ─ disse a serpente. 

Ela enrolou-se no tornozelo do pequeno príncipe, como se fosse um bracelete de ouro. 

─ Aquele que eu toco devolvo à terra de onde veio ─ continuou a serpente. ─ Mas tu és puro e 

vens de uma estrela... 

[...] O principezinho não respondeu. 

─ Tenho pena de ti, tão fraco, nessa terra de granito. Posso ajudar-te um dia, se tiver muita saudade 

do teu planeta. Posso... 

─ Oh! Eu te compreendo muito bem ─ disse o pequeno príncipe. ─ Mas por que falas sempre por 

enigmas? 

─ Eu os resolvo todos ─ disse a serpente. 

E calaram-se os dois. (EXUPÉRY, 2009, [1943], p. 57-60). 
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Frames descritores de eventos 

Frame DEVOLUÇÃO  

O evento em destaque, com a leitura deste bloco, é focalizado pelo frame DEVOLUÇÃO 

e indexado pelo item “devolvo” no seguinte excerto “─ Aquele que eu toco devolvo à terra de 

onde veio ─ continuou a serpente.”. Esse evento está associado ao frame conceptual básico 

MORTE, como veremos mais à frente. 

No que se refere ao tipo de evento, verificamos que DEVOLVER constitui uma ação de 

deslocamento físico causado. Este deslocamento, relacionado com a leitura do bloco em 

questão, é causado pela picada da serpente naquele que por ela é tocado, ocasionando a sua 

devolução à terra de onde veio, neste caso, o planeta do pequeno príncipe. 

No que concerne ao papel referente aos esquemas-X, DEVOLVER fornece o 

preenchimento da estrutura esquemática com a leitura da sentença “─ Aquele que eu toco 

devolvo à terra de onde veio ─ continuou a serpente.”, que são: o DEVOLVEDOR (“serpente”) e 

o OBJETO DEVOLVIDO (“príncipe”, via inferência).  

Ao identificar os esquemas-X, os participantes ou preenchedores do frame descritor 

de eventos, que estão vinculados à cena descrita, são percebidos. O esquema-X DEVOLVER evoca 

as entidades serpente e pequeno príncipe. 

No que se refere aos ajustes temporais e espaciais, verificamos em “─ Na Terra, na 

África” essa passagem situa espacialmente o príncipe e o leitor, fornecendo o cenário no qual 

as ações se desenvolvem. As expressões “─ Boa noite ─ disse o principezinho. /─ Boa noite ─ 

respondeu a serpente” conduzem o leitor a se localizar temporalmente na cena, que se passa à 

noite. Além disso, ainda relacionado ao tempo, a expressão “Posso ajudar-te um dia, se tiver 

muita saudade do teu planeta”, vinculada ao frame DEVOLUÇÃO, revela que a devolução do 

pequeno príncipe à sua terra de origem, poderá ou não concretizar-se, caso o príncipe sinta 

saudade de seu planeta e decida voltar. 

 

Frames conceptuais básicos 

Frame MORTE  

O frame MORTE é indexado por meio pelos itens lexicais “serpente”, “Terra”, África”, 

“deserto”, e “enigmas”, e pela expressões “anel dor de lua” e “mais poderosa do que o dedo de 

um rei”. Esses itens e expressões que indexam linguisticamente esse frame focalizam um evento 

específico da vida do pequeno príncipe – a morte – e participam da construção da estrutura 

reticulada descrita na figura 25.  
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Figura 25 – representação em grafo do frame MORTE no bloco 1. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A expressão nominal “mais poderosa que o dedo de um rei” está associada a algumas 

comparações que a serpente utiliza para realçar o seu poder ao pequeno príncipe, indexando e 

refinando o frame MORTE. Os itens lexicais “serpente”, “deserto” e “enigmas” também indexam 

linguisticamente esse frame junto com as expressões anteriormente mencionadas. Vale salientar 

que os itens “serpente” e “deserto” conduzem ao estado de morte concretizada, a partir da 

resolução dos “enigmas”.  

 

Frame esquemas-I 

Frames esquema-I TRAJETÓRIA, TRAJETOR-MARCO e CONTÊINER 

Após a saída do pequeno príncipe do planeta do geógrafo, seu próximo destino é o 

planeta Terra, como expresso no trecho “O pequeno príncipe, uma vez na Terra”, de modo 

semelhante ao acionamento em conjunto dos esquemas-I TRAJETÓRIA, CONTÊINER e TRAJETOR-

MARCO, que se ligam via processo de constituência16 na formação de frames mais complexos, 

conforme ilustrado na figura 26.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Mecanismo básico de ligação de frames mais simples, como os esquemas-I, frames mais complexos são estruturados 
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Figura 26 – Mapeamento de esquemas-I e papéis. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Durante a leitura de todos os 6 (seis) blocos selecionados no episódio 3, que se passa 

integralmente na Terra, o pequeno príncipe interage com seis personagens diferentes, quais 

sejam: serpente, flor de três pétalas, rosas, raposa, manobreiro e o vendedor.  

Representaremos essas seis passagens em uma única ilustração, tendo em vista que 

alguns componentes se repetem, por exemplo, os personagens são diferentes, mas as cenas 

ocorrem no mesmo local.  

No que concerne ao esquema-I TRAJETÓRIA, o atributo origem é preenchido por planeta 

do geógrafo – último planeta visitado antes de chegar à Terra – e o atributo meta, por seu turno, 

é preenchido por conquistar amizades, indexado linguisticamente com a leitura do trecho “[...] 

Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer”, extraído do diálogo entre o príncipe e a 

raposa no bloco 4. A meta está associada ao atributo marco (personagens do deserto) do 

esquema-I TRAJETOR-MARCO que, por sua vez também revela o atributo trajetor preenchido pelo 

próprio pequeno príncipe interagindo com esses personagens apresentados. 

A “Terra”, assim como os outros asteroides visitados, é conceptualizada como um CONTÊINER 

cujos atributos também associam-se aos dos outros esquemas-I. O atributo interior, por 
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exemplo, se liga ao atributo marco do esquema-I TRAJETOR-MARCO, uma vez que esses 

personagens encontram-se no deserto do Saara, preenchedor do atributo interior. Esse mesmo 

atributo – o interior – também corresponde ao atributo meta (conquistar amizades) da 

TRAJETÓRIA, visto que o deserto do Saara é onde se encontram esses potenciais amigos. Vale 

reforçar que a representação única essa estrutura esquemática se justifica pelo fato de a 

dinâmica ser a mesma para todos os blocos, com exceção da mudança de personagens com 

quem o pequeno príncipe interage.  

 Observemos a análise de mais um bloco.  

 

 

Análise do bloco 2 

O bloco 2 mostra a travessia do principezinho pelo deserto e o seu breve encontro com 

uma flor de três pétalas. 

 

 Bloco 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

O pequeno príncipe atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor. Uma flor de três pétalas, 

uma florzinha insignificante... 

─ Bom dia ─ disse o príncipe. 

─ Bom dia ─ disse a flor. 

─ Onde estão os humanos? ─ perguntou ele educadamente. 

A flor, um dia, vira passar uma caravana: 

─ Os homens? Eu creio que existem seis ou sete. Vi-os faz muito tempo. Mas não se pode nunca 

saber onde se encontram. O vento os leva. Eles não têm raízes. Eles não gostam das raízes. 

─ Adeus ─ disse o principezinho. 

─ Adeus ─ disse a flor. (EXUPÉRY, 2009, [1943], p. 60). 

 

Frames descritores de eventos 

Frame TRAVESSIA 

O frame TRAVESSIA, um dos principais eventos em destaque nesse bloco, é 

linguisticamente indexado por “atravessou” e focaliza o percurso do pequeno príncipe 

atravessando o deserto do Saara. 

No que se refere ao tipo de evento, esse frame aciona um evento de movimento 

autopropulsionado. O esquema-X ATRAVESSAR, ativa a estrutura X ATRAVESSA Y, assim 

como os slots referentes aos papeis do atravessador, aquele que atravessa, e do atravessado, 

aquilo que está sendo atravessado. 

Por meio de outro componente do frame descritor de eventos que é acionado, o que 

diz respeito aos preenchedores, constatamos que esses slots são indexados por meio de 

conceitos linguísticos. Os slots do atravessador e do atravessado são linguisticamente 
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preenchidos pelo item “pequeno príncipe” e por “deserto”, ambos presentes no excerto “O 

pequeno príncipe atravessou o deserto” (grifo nosso). 

No tocante aos ajustes temporais e espaciais, notamos que o evento TRAVESSIA se 

desenrola no deserto do Saara, como linguisticamente evidenciado no fragmento “O pequeno 

príncipe atravessou o deserto” (grifo nosso). Em relação ao tempo, por sua vez, verificamos 

que a pista disponível “─ Bom dia” nos revela apenas o momento do dia em que a cena se passa. 

 

Frames conceptuais básicos 

Frame HUMANOS 

 O frame HUMANOS, no bloco 2, é linguisticamente indexado pelos itens “humanos”, 

“homens”, “caravana” e “raízes”, e pela expressão nominal “seis ou sete”, como ilustrado na 

representação em grafo na figura 27. 

 

Figura 27 – representação em grafo do frame HUMANOS no bloco 2. 

 

Fonte: elaborada pelo autor.  

 

O frame HUMAMOS se destaca com a leitura desse bloco que, durante o breve diálogo 

entre o pequeno, é perspectivado com o discurso da flor ao revelar ao pequeno príncipe, na 

visão dela, que os homens andam em pequenos grupos e que não possuem raízes. Essas raízes 

às quais a flor se refere parecem estar relacionadas a característica dos humanos de serem 

instáveis e mutáveis, seres que possuem dificuldades em se fixar.  
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A seguir, analisaremos mais um bloco.  

 

Análise do bloco 3 

O bloco 3 apresenta a passagem em que o príncipe encontra um jardim cheio de rosas 

iguais a sua.  

 

 Bloco 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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8 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Mas aconteceu que o pequeno príncipe, tendo andado muito tempo pelas areias, pelas rochas 
e pela neve, descobriu, enfim, uma estrada. E as estradas vão todas em direção aos homens. 
─ Bom dia! ─ disse ele. 
Era um jardim cheio de rosas. 
─ Bom dia! Disseram as rosas. 
Ele as contemplou. Eram todas iguais à sua flor. 
─ Quem sois? ─ perguntou ele, espantado. 
─ Somos as rosas ─ responderam elas. 
─ Ah! ─ exclamou o principezinho... 
E ele se sentiu extremamente infeliz. Sua flor lhe havia dito que ela era a única de sua espécie 
em todo o universo. E eis que havia cinco mil, igualzinhas, num só jardim! 
“Ela teria se envergonhado”, pensou ele, “se visse isto... Começaria a tossir, simularia morrer 
para escapar ao ridículo. E eu seria obrigado a fingir que cuidava dela; porque senão, só para me 
humilhar, ela seria bem capaz de morrer de verdade...” 

Depois, refletiu ainda: “Eu me julgava rico por ter uma flor única, e possuo apenas uma rosa 

comum. Uma rosa e três vulcões que não passam do meu joelho, estando um, talvez, extinto 
para sempre.Isso não faz de mim um príncipe muito poderoso...” 

E, deitado na relva, ele chorou. (EXUPÉRY, 2009, [1943], p. 62-64).  

 

 

Frames descritores de eventos   

Frame CONTEMPLAÇÃO 

O frame CONTEMPLAÇÃO focaliza o evento mais saliente nesse bloco, que é 

linguisticamente indexado por “contemplou” e instancia a reação do príncipe ao se deparar com 

um jardim de rosas iguais a sua. 

Em relação ao tipo de evento, esse frame aciona um evento de manipulação de objeto. 

O esquema-X CONTEMPLAR ativa a estrutura X CONTEMPLA Y, assim como os slots referentes aos 

papeis do contemplador, aquele que contempla, e do contemplado, aquilo que está sendo 

contemplado. 

Quanto aos preenchedores do frame descritor de eventos acionado, verificamos que os 

slots são indexados por meio de conceitos linguísticos. Os slots do contemplador e do 

contemplado são linguisticamente preenchidos pelos itens “pequeno príncipe”, e por “rosas”, 

ambos presentes no excerto “Ele as contemplou. Eram todas iguais à sua flor” (grifo nosso). 
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No tocante aos ajustes temporais e espaciais, notamos que o evento CONTEMPLAÇÃO se 

desenrola não mais no deserto do Saara, uma vez que podemos verificar que houve uma 

mudança de cenário por meio das expressões destacadas no excerto “tendo andado muito tempo 

pelas areias, pelas rochas e pela neve, descobriu, enfim, uma estrada” (grifo nosso). Além de 

serem citados elementos característicos de deserto, pelo qual o pequeno príncipe passou, a pista 

“estrada” é decisiva para a compreensão de que ele chegou em algum lugar possivelmente 

povoado. Em relação ao tempo, por sua vez, verificamos que a pista em destaque sugere 

inferências em função da flexão do verbo em “descobriu, enfim, uma estrada”, e, por se tratar 

de uma passagem em que o pequeno príncipe narra as suas lembranças ao aviador, sugere que 

a cena tenha ocorrido no passado. 

 

Frames conceptuais básicos  

Frame ROSA 

 O frame HUMANOS, no bloco 2, é linguisticamente indexado pelos itens “infeliz”, 

“envergonhado”, “ridículo”, “rico”, “homens” e “poderoso”, e pelas expressões nominais “um 

jardim cheio de rosas”, “todas iguais à sua flor”, “única de sua espécie em todo o universo”, 

“cinco mil, igualzinhas, num só jardim” e “rosa comum”, conforme ilustrado na representação 

em grafo na figura 28.  

 

Figura 28 – representação em grafo do frame ROSAS no bloco 3. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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 O frame ROSAS é focalizado por um conjunto de pistas linguísticas que demonstram 

que, de alguma forma, a rosa do pequeno príncipe não era a única. Essa constatação o deixou 

extremamente triste, uma vez que sua flor lhe havia dito que era única em sua espécie. Com 

esse encontro, o frame ROSA que o pequeno príncipe possuía, é reconfigurado em função do 

acionamento do frame ROSAS. Isso explica o fato de seu desapontamento, visto que a quebra de 

expectativa provocou uma remodelagem do frame ROSA que trazia.  

 Apresentamos, agora, a análise de mais um bloco.  

 

Análise do bloco 4 

No bloco 4, o pequeno príncipe conhece mais um personagem – a raposa – com quem 

desenvolve uma relação de amizade.  
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E foi então que apareceu a raposa: 

─ Bom dia ─ disse a raposa. 

─ Bom dia ─ respondeu educadamente o pequeno príncipe, que, olhando sua volta, nada viu. 

─ Eu estou aqui ─ disse a voz ─, debaixo da macieira... 

─ Quem és tu? ─ perguntou o principezinho. ─ Tu és bem bonita... 

─ Sou uma raposa ─ disse a raposa. 

─ Vem brincar comigo ─ propôs ele. ─ Estou tão triste... 

─ Eu não posso brincar contigo ─ disse a raposa. ─ Não me cativaste ainda. 

─ Ah! Desculpe ─ disse o principezinho. 

Mas, após refletir, acrescentou: 

─ Que quer dizer “cativar”? 

─ Tu não és daqui ─ disse a raposa. ─ Que procuras? 

─ Procuro os homens ─ disse o pequeno príncipe. 

─ Que quer dizer “cativar”? 

─ Os homens ─ disse a raposa ─ têm fuzis e caçam. 

É assustador! Criam galinhas também. É a única coisa que fazem de interessante. Tu procuras 

galinhas? 

─ Não ─ disse o príncipe. ─ Eu procuro amigos. Que quer dizer “cativar”? 

─ É algo quase sempre esquecido ─ disse a raposa. 

─ Significa “criar laços”... 

─ Criar laços? 

─ Exatamente ─ disse a raposa.  

[...] Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo. 

E eu serei para ti única no mundo... 

─ Começo a compreender ─ disse o pequeno príncipe. 

─ Existe uma flor... eu creio que ela me cativou... 

[...] A raposa calou-se e observou por muito tempo o príncipe. 

─ Por favor... cativa-me! ─ disse ela. 

─ Eu até gostaria ─ disse o principezinho ─, mas não tenho muito tempo. Tenho amigos a 

descobrir e muitas coisas a conhecer. 

─ A gente só conhece bem as coisas que cativou ─ disse a raposa. ─ Os homens não têm mais 

tempo de conhecer coisa alguma.Compram tudo já pronto nas lojas. Mas, como não existem 

lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me! 

─ Que é preciso fazer? ─ perguntou o pequeno príncipe. 
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─ É preciso ser paciente ─ respondeu a raposa. ─ Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, 

assim, na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma 

fonte de mal-entendidos. Mas, cada dia, te sentarás mais perto... 

─ No dia seguinte o principezinho voltou. 

─ Teria sido melhor se voltasses à mesma hora ─ disse a raposa. ─ Se tu vens, por exemplo, às 

quatro da tarde, desde as três eu começarei a ser feliz. Às quatro horas, então, estarei inquieta 

e agitada: descobrirei o preço da felicidade! 

[...] Mas, se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar meu coração... É preciso 

que haja um ritual. 

─ Que é um “ritual”? ─ perguntou o principezinho. 

─ É uma coisa muito esquecida também ─ disse a raposa.  

[...] Assim, o pequeno príncipe cativou a raposa. Mas, quando chegou a hora de partir, a raposa 

disse: 

[...] Depois ela acrescentou: 

─ Vai rever as rosas. Assim compreenderás que a tua é única no mundo. Tu voltarás para me dizer 

adeus, e eu te presentearei com um segredo. 

E voltou, então, à raposa: 

[...] ─ Adeus ─ disse a raposa. ─ Eis o meu segredo. É muito simples: só se vê bem com o coração. 

O essencial é invisível aos olhos. 

─ O essencial é invisível aos olhos ─ repetiu o principezinho, para não se esquecer.  

─ Foi o tempo que perdeste com tua rosa que a fez tão importante. 

─ Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa... ─ repetiu ele, para não se esquecer. 

─ Os homens esqueceram essa verdade ─ disse ainda a raposa. ─ Mas tu não a deves esquecer. 

Tu te tornas eternamente responsávelpor aquilo que cativas. Tu és responsável pela tua rosa... 

─ Eu sou responsável pela minha rosa... ─ repetiu o principezinho, para não se esquecer. 

(EXUPÉRY, 2009, [1943], p. 64-71). 

 

Frames descritores de eventos  

Frame CATIVAÇÃO 

O frame CATIVAÇÃO, evento em destaque nesse bloco, é linguisticamente indexado pelo 

item “cativaste” e focaliza uma expressão desconhecida pelo príncipe que, ao interagir com a 

raposa, além de aprender o seu significado também a cativa e se deixa cativar por ele. 

No que diz respeito ao tipo de evento, esse frame aciona um evento de manipulação 

de objetos. O esquema-X CATIVAR ativa a estrutura X CATIVA Y, assim como os slots referentes 

aos papeis do cativador, aquele que cativa, e do cativado, aquele que está sendo cativado. 

Os papéis preenchedores do frame descritor de eventos acionado têm os seus slots 

indexados por meio de formas linguísticas. O slot do cativador e do cativado são 

linguisticamente preenchidos pelos itens “pequeno príncipe”, e por “raposa”, ambos presentes 

no excerto “[...] Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro” (grifo nosso). 

Tais pronomes fazem referência ao pequeno príncipe e à raposa, respectivamente. 

Quanto aos ajustes temporais e espaciais, notamos que o evento CONTEMPLAÇÃO se 

desenrola também no deserto do Saara, uma vez que a passagem pela Terra é o último lugar 

visitado pelo pequeno príncipe antes de retornar ao seu asteroide. Dessa forma, podemos 
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recuperar via default que o cenário é o mesmo – a Terra –, porém, por falta de pistas linguísticas 

não é possível saber ao certo sobre esse novo cenário. No entanto, o fragmento destacado em 

“[...] ─ Eu estou aqui ─ disse a voz ─, debaixo da macieira...” (grifo nosso), sugere, ao menos, 

que o cenário não seja mais o deserto, mas sim algo relacionado ao campo. No que se refere ao 

tempo, verificamos que, em “─ Vem brincar comigo ─ propôs ele”, embora trate de uma 

lembrança contada por ele ao aviador, a quantidade de verbos no presente do indicativo, como, 

por exemplo, “Vem” sugere que a cena esteja sendo contada no presente. 

 

Frames conceptuais básicos  

Frame CONQUISTA 

O frame CONQUISTA, indexado pelos itens lexicais “raposa”, “rosa”, “amigos”, “flor”, 

“único”, “paciente”, “feliz”, “inquieta”, “agitada”, “ritual”, “tempo” e “importante”, e pelas 

expressões nominais “pequeno príncipe”, “necessidade um do outro”, “primeiro um pouco 

longe”, “mais perto”, “o preço da felicidade” e “eternamente responsável”. A representação em 

grafo desse frame pode ser vista na figura 29. 

 

 

Figura 29 – representação em grafo do frame CONQUISTA no bloco 4. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

  

 O frame CONQUISTA é acionado com a leitura do bloco 4 e focaliza a forma com a qual 

a raposa orienta ao pequeno príncipe de como são estabelecidos os laços entre amigos. Esse 

frame é perspectivado conforme são dadas as explicações. Para ela, a conquista de um amigo 

envolve um ritual, em que se deve dedicar tempo de um ao outro e paciência durante o processo 



104 

 

 

da conquista, que, aos poucos, se concretiza e gera necessidade e responsabilidade um do outro. 

Evocado esse frame, começa a fazer sentido para o príncipe a sua relação de amizade com a 

rosa. A construção do frame CONQUISTA se destaca entre os vários ensinamentos transmitidos 

pela raposa ao príncipe.  

 Na sequência, partimos para mais uma análise.   

 

Análise do bloco 5 

No bloco 5, o pequeno príncipe conhece um manobreiro de trens e aprende mais 

algumas características sobre os homens.  

 

 Bloco 5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

─ Bom dia ─ disse o pequeno príncipe. 
─ Bom dia ─ respondeu o manobreiro. 
─ Que fazes aqui? ─ perguntou-lhe o principezinho. 
─ Eu separo os passageiros em blocos de mil ─ disse o manobreiro. ─ Despacho os trens que os 

carregam, ora para a direita, ora para a esquerda. 
E um trem iluminado, roncando como um trovão, fez tremer a cabine do manobreiro. 
─ Eles estão com muita pressa ─ disse o pequeno príncipe. ─ O que estão procurando? 

─ Nem o homem da locomotiva sabe ─ disse o manobreiro. 
E apitou, vindo em sentido inverso, um outro trem iluminado. 
─ Já estão de volta? ─ perguntou o príncipe... 
─ Não são os mesmos ─ disse o manobreiro. ─ É uma troca. 
─ Não estavam contentes onde estavam? 

─ Nunca estamos contentes onde estamos ─ disse o manobreiro. 
E o apito de um terceiro trem iluminado soou. 
─ Estão correndo atrás dos primeiros viajantes? ─ perguntou o pequeno príncipe. 
─ Não correm atrás de nada ─ disse o manobreiro. ─ Estão dormindo lá dentro, ou bocejando. 

Apenas as crianças apertam seus narizes contra as vidraças.(EXUPÉRY, 2009, [1943], p. 72-73). 

 

Frames descritores de eventos  

Frame CORRIDA 

O frame CORRIDA representa um dos eventos que mais se destacam nesse bloco. É 

linguisticamente indexado pelo item “correm” e focaliza uma das atitudes dos passageiros dos 

trens com quem o manobreiro convive diariamente.   

No que diz respeito ao tipo de evento, esse frame aciona um evento de movimento 

direcionado. O esquema-X CORRER ativa a estrutura X CORRE ATÉ Y, assim como os slots 

referentes aos papéis do corredor, aquele que corre, e do corrido, o ponto que está sendo 

alcançado. 

No tocante aos preenchedores do frame descritor de eventos acionado, tem os seus 

slots indexados por meio de conceitos linguísticos. O slot do corredor e do corrido são 
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linguisticamente preenchidos pelos itens “passageiros”, e por “nada”, ambos presentes no 

excerto “[...] ─ Não correm atrás de nada ─ disse o manobreiro” (grifo nosso). Tais itens 

fazem referência aos passageiros dos trens que, segundo o manobreiro, não correm atrás de 

nada. 

Quanto aos ajustes temporais e espaciais, notamos que o evento CORRIDA se desenrola 

em uma ferrovia de trens, como linguisticamente evidenciado na passagem “─ Eu separo os 

passageiros em blocos de mil ─ disse o manobreiro. ─ Despacho os trens que os carregam” 

(grifo nosso). Tais itens nos dão as pistas suficientes para entendermos que, embora o item 

“estação ferroviária” não esteja explícito linguisticamente, o conjunto desses elementos evocam 

um tal cenário. Em relação ao tempo, verificamos que a cena se passa no presente, em razão de 

os verbos estarem no presente de indicativo, como podemos observar em um recorte do diálogo 

entre o pequeno príncipe e o manobreiro “─ Que fazes aqui? ─ perguntou-lhe o principezinho. 

/─ Eu separo os passageiros em blocos de mil” (grifo nosso). 

 

Frames conceptuais básicos 

Frame PASSAGEIROS 

No bloco 5 o frame PASSAGEIROS é indexado pelos itens lexicais “manobreiro”, 

“passageiros”, “trens”, “cabine”, “contentes”, “apito” e “vidraças”, e pelas expressões nominais 

“blocos de mil”, “muita pressa”, “homem da locomotiva” e “primeiros viajantes”. Essa 

indexação pode ser observada na representação em grafo da figura 30. 

 

 

Figura 30 – representação em grafo do frame PASSAGEIROS no bloco 1. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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 O frame PASSAGEIROS está relacionado a uma subcategoria17 do frame HUMANOS já 

acionado. Esse frame focaliza aspectos das pessoas que o manobreiro observa diariamente. Esse 

frame, especificamente, está relacionado à busca incessante dos humanos por alguma coisa que 

nem eles mesmos sabem e ao descontentamento em nunca estarem felizes onde estão.    

Por fim, apresentamos considerações acerca da análise do último bloco do episódio 

3.  

Análise do bloco 6 

No bloco 6, o pequeno príncipe conhece um vendedor de pílulas especiais que saciam 

a sede.  

 

 Bloco 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

─ Bom dia ─ disse o pequeno príncipe. 

─ Bom dia ─ disse o vendedor. 

Era um vendedor de pílulas especiais que saciavam a sede. Toma-se uma por semana e não é mais 

preciso beber.  

─ Por que vendes isso? ─ perguntou o principezinho.  

─ É uma grande economia de tempo ─ disse o vendedor. ─ Os peritos calcularam. A gente ganha 

cinquenta e três minutos por semana. 

─ E o que se faz com esses cinquenta e três minutos?  

─ O que a gente quiser... 

“Eu”, pensou o pequeno príncipe, “se tivesse cinquenta e três minutos para gastar, iria caminhando 

calmamente em direção a uma fonte...” (EXUPÉRY, 2009, [1943], p. 74). 

 

 

Frames descritores de eventos  

Frame VENDA 

O frame VENDA se destaca entre os eventos nesse bloco. É linguisticamente indexado 

pelo item “vendes” e focaliza uma a ação do vendedor de pílulas especiais que garante saciar a 

sede e otimizar o tempo. 

No que diz respeito ao tipo de evento, esse frame aciona um evento transferência de 

posse. O esquema-X VENDER ativa a estrutura X VEDE Y A Z, assim como os slots referentes aos 

papeis do vendedor, aquele que vende, do objeto vendido, a quem é vendido, aquele a quem 

vende.  

Quanto aos preenchedores do frame descritor de eventos acionado, seus slots são 

indexados por meio de conceitos linguísticos. O slot do vendedor, do comprador e do objeto 

vendido são linguisticamente preenchidos pelos itens “vendedor”, “pílulas” e por “humanos” 

                                                 
17 O mecanismo subcategorização liga um frame mais genérico, como HUMANOS, que pode incluir subcategorias, como o 

frame PASSAGEIROS, por exemplo. 
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via default, ambos presentes no excerto “[...] Era um vendedor de pílulas especiais que 

saciavam a sede” (grifo nosso). Tais itens fazem referência ao vendedor, ao objeto vendido e, 

via inferência, preenchemos esse slot com os homens, visto que a cena se desenrola na Terra. 

Quanto aos ajustes temporais e espaciais, notamos que o evento CORRIDA se desenrola 

em uma ferrovia de trens, como linguisticamente evidenciado na passagem “─ Eu separo os 

passageiros em blocos de mil ─ disse o manobreiro. ─ Despacho os trens que os carregam” 

(grifo nosso). Tais itens nos dão as pistas suficientes para entendermos que, embora o item 

“estação ferroviária” não esteja explícito linguisticamente, o conjunto desses elementos evoca 

um tal cenário. Em relação ao tempo, verificamos que a cena se passa no presente, também em 

razão de os verbos estarem no presente de indicativo, como podemos observar em alguns 

exemplos extraídos do diálogo entre o pequeno príncipe e o vendedor “[...] ─ Por que vendes 

isso? / ─ E o que se faz com esses cinquenta e três minutos?” (grifo nosso).  

 

Frames conceptuais básicos 

Frame ECONOMIA DE TEMPO 

 O frame ECONOMIA DE TEMPO se mostra mais saliente com a leitura do bloco 6, e é 

linguisticamente indexado pelos itens lexicais “vendedor”, “sede” e “peritos”, e pelas 

expressões nominais “pílulas especiais”, “uma por semana”, “grande economia de tempo” e 

“cinquenta e três minutos por semana”, conforme pode ser visto na ilustração em grafo na figura 

31.   

 

 

Figura 31 – representação em grafo do frame ECONOMIA DE TEMPO no bloco 1. 

 
Fonte: elaborada pelo autor.  
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O frame ECONOMIA DE TEMPO se destaca nesse bloco e focaliza o interesse dos adultos 

em ganhar tempo fazendo uso dessas pílulas especiais que garante saciar a sede e otimizar o 

tempo. A partir da compreensão desse conceito, também associado à subcategoria HUMANOS, é 

possível depreender a maneira com a qual os adultos não sabem valorizar o tempo, uma vez 

que a economia de tempo gerada dispensa a necessidade de beber água, uma necessidade vital 

importante. Ao contrário do que o vendedor propõe, o pequeno príncipe indica que, se tivesse 

os cinquenta e três minutos que ganharia utilizando as pílulas, iria calmamente em direção a um 

poço para beber água.  

 Vejamos, a seguir, algumas considerações acerca da análise do último episódio.  

 

 

4.4. Análise do episódio 4 

I – Descrição dos frames acionados no episódio 4 de “O pequeno príncipe” 

 

Análise do bloco 1 

No bloco 1, verificamos o momento em que o príncipe informa ao aviador sobre a sua 

volta e estabelecem a forma como manterão a amizade. 

 

 Bloco 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

O sentimento do irremediável me fez gelar de novo. E eu compreendi que não poderia suportar a 

ideia de nunca mais escutar aquele riso. Ele era para mim como uma fonte no deserto. 

─ Meu caro, eu quero ainda escutar o teu riso... 

Mas ele me disse: 

─ Faz já um ano esta noite. Minha estrela estará exatamente sobre o lugar aonde cheguei no ano 
passado... 
─ Meu caro, essa história de espanto, de encontro, de estrela, não passa de um pesadelo, não é 

mesmo? 

Mas ele não respondeu à minha pergunta. E disse: 

─ O que é importante não se vê... 

─ Sim, eu sei... 

─ É como a flor. Se tu amas uma flor que se acha numa estrela, é bom, de noite, olhar o céu. Todas 

as estrelas estarão floridas. 

─ É verdade... 

─ É como a água. Aquela que me deste para beber parecia música, por causa da roldana e da 

corda... Lembras como era boa? 

─ Sim, lembro-me... 

─ À noite, tu olharás as estrelas. Aquela onde moro é muito pequena para que eu possa te mostrar. 

É melhor assim. Minha estrela será para ti qualquer uma das estrelas. Assim, gostarás de olhar 

todas elas... Serão todas tuas amigas. E, também, eu lhe darei um presente... 

E ele riu outra vez. 

─ Ah! Meu caro, meu querido amigo, como eu gosto de ouvir esse riso! 

─ Pois é ele o meu presente... será como a água... 
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24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

─ Que queres dizer? 

─ As pessoas veem estrelas de maneiras diferentes. Para aquelas que viajam, as estrelas são guias. 

Para outros, elas não passam de pequenas luzes. Para os sábios, elas são problemas. Para o 

empresário, eram ouro. Mas todas essas estrelas se calam. Tu, porém, terás estrelas como ninguém 

nunca teve... 

─ Que queres dizer? 

─ Quando olhares o céu à noite, eu estarei habitando uma delas, de lá estarei rindo; então será, 

para ti, como se todas as estrelas rissem! Dessa forma, tu, e somente tu, terás estrelas que sabem 

rir! 

E ele ria mais uma vez. 

─ E quando estiveres consolado (a gente sempre se consola), tu ficarás contente por teres me 

conhecido. Tu serás sempre meu amigo. Terás vontade de rir comigo. E às vezes abrirás tua janela 

apenas pelo simples prazer... E teus amigos ficarão espantados de ver-te rir olhando o céu. Tu 

explicarás então: “Sim, as estrelas, elas sempre me fazem rir!” E eles te julgarão louco. Será uma 

peça que te prego...  

E ria de novo. 

─ Será como se eu lhe houvesse dado, em vez de estrelas, montes de pequenos guizos que sabem 

rir...  

E riu de novo. Depois, ficou sério:  

─ Esta noite... por favor... não venhas. 

─ Eu não te deixarei. 

─ Eu parecerei estar sofrendo... parecerei estar morrendo. É assim. Não venhas ver. Não vale a 

pena... 

─ Eu não te abandonarei. 

Mas ele estava preocupado. (EXUPÉRY, 2009, [1943], p. 84-86). 

 

Frames descritores de eventos  

Frame OLHADA 

O frame OLHADA, um dos principais eventos de destaque nesse bloco, é 

linguisticamente indexado pelo item “olharás” e focaliza uma a ação do aviador que, sob 

orientação do príncipe, acorda que, sempre que o aviador olhar as estrelas lembrará dele, isto é, 

é uma ação que revela a forma com a qual essa amizade se sustentará. 

Quanto ao tipo de evento, esse frame aciona um evento de movimento direcionado. O 

esquema-X OLHAR ativa a estrutura X OLHA Y, assim como os slots referentes aos papeis do 

olhador, aquele que está olhando, e do objeto olhado.  

No tocante aos preenchedores do frame descritor de eventos acionado, seus slots são 

indexados por meio de conceitos linguísticos. O slot do vendedor e do objeto olhado são 

linguisticamente preenchidos pelos itens “aviador” e por “estrelas”, ambos presentes no excerto 

extraído do discurso do príncipe “[...] É melhor assim. Minha estrela será para ti qualquer uma 

das estrelas. Assim, gostarás de olhar todas elas... Serão todas tuas amigas. E, também, eu lhe 

darei um presente...” (grifo nosso).  

No que concerne aos ajustes temporais e espaciais, notamos que o evento OLHADA gira 

em torno da consolidação da amizades dos dois protagonistas, uma vez que como se aproxima 
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o momento da partida de ambos e, consequentemente, não se verão mais, trataram de 

estabelecer vínculos através de observação das estrelas, por exemplo. Desse modo, verificamos 

que o cenário ainda é a Terra, e isso é fácil de recuperar, visto que o príncipe ainda não voltou 

e está interagindo com o último personagem que conhece. Em relação ao tempo, verificamos 

que a cena se passa no presente e faz alusão ao passado, como podemos observar o tempo que 

o pequeno príncipe passou na Terra até então, em “[...] ─ Faz já um ano esta noite”” (grifo 

nosso). 

Frames conceptuais básicos 

Frame AMIZADE  

 Verificamos, com a leitura do bloco 1, que o frame AMIZADE parece ser indexado por 

meio da verificação das expressões “fonte no deserto”, “qualquer uma das estrelas”, “todas 

elas”, “todas tuas amigas”, “meu querido amigo”, “sempre meu amigo”, “montes de pequenos 

guizos” e dos itens lexicais “riso”, “importante”, “flor”, “céu”, “estrelas”, “floridas”, 

“pequena”, “presente”, “água”, “consolado”, “contente”, “janela”. Tais expressões nominais e 

itens lexicais participam da construção do frame AMIZADE, representado em grafo na figura 32. 

 

Figura 32 – representação em grafo do frame AMIZADE no bloco 1. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

 O frame AMIZADE faz parte da subcategoria CONQUISTA ativada anteriormente e é 

construído na base da relação entre o pequeno príncipe e o aviador. Esse frame focaliza aspectos 

da AMIZADE relacionados ao estabelecimento da ligação entre esses personagens, as estratégias 
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de como lembrarão um do outro, e também focaliza os elementos que marcaram o encontro dos 

dois. Tais elementos podem ser exemplificados, como a água, as estrelas, o riso, os guisos, o 

poço, e assim por diante.  

Vejamos, a seguir, a análise de mais um bloco.  

 

 

Análise do bloco 2 

O bloco 2 apresenta a concretização da morte do pequeno príncipe. 

 

 Bloco 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Naquela noite, não o vi partir. Saiu sem fazer barulho. Quando consegui alcançá-lo, ele caminhava 

decidido, num passo rápido. Disse-me apenas: 

─ Ah! Aí estás... 

E segurou minha mão. Mas preocupou-se de novo: 

─ Fizeste mal. Tu sofrerás. Eu parecerei estar morto, e isso não será verdade... 

Eu me calara. 

─ Tu compreendes. É muito longe. Eu não posso carregar esse corpo. É muito pesado. 

Eu continuava calado. 

─ Mas será como uma velha concha abandonada. Não tem nada de triste numa velha concha...  

Fiquei mudo. 

Ele perdeu um pouco da coragem. Mas fez ainda um esforço: 

─ Será lindo, sabes? Eu também olhei as estrelas. Todas as estrelas serão como poços com uma 

roldana enferrujada. Todas as estrelas me darão de beber... 

Eu continuava mudo. 

─ Será tão divertido! Tu terás quinhentos milhões de guizos, eu terei quinhentos milhões de 

fontes... 

E ele também se calou, porque estava chorando... 

─ É aqui. Deixa-me ficar só. 

E sentou-se, porque tinha medo. Disse ainda: 

─ Tu sabes... minha flor... eu sou responsável por ela! Ela é tão frágil! Tão ingênua! E tem apenas 

quatro pequenos espinhos para defendê-la do mundo... 

Eu me sentei também, pois não conseguia mais ficar de pé. 

Ele disse: 

─ Pronto... É isso... 

Hesitou ainda um pouco, depois levantou-se. Deu um passo. Eu... eu não podia mover-me. 

Houve apenas um clarão amarelo perto da sua perna. Permaneceu, por um instante, imóvel. Não 

gritou. Tombou devagarinho, como tomba uma árvore. Não fez sequer barulho, por causa da areia. 

(EXUPÉRY, 2009, [1943], p. 86-89). 

 

Frames descritores de eventos 

Frame PARTIDA 

O frame PARTIDA, o principal evento em destaque nesse bloco, é linguisticamente 

indexado por “partir” e focaliza o fim da trajetória do pequeno príncipe pela Terra e a volta para 

o asteroide B 612.  
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No tocante ao tipo de evento, esse frame aciona um evento de movimento 

autopropulsionado. O esquema-X PARTIR ativa a estrutura X PARTE DE Y À Z, assim como os slots 

referentes aos papeis do partidor, aquele que está partindo, o ponto partido, de onde está sendo 

partido, e o ponto chegado, onde se chegou.  

Por meio de outro componente do frame descritor de eventos que é acionado, o que 

diz respeito aos preenchedores, constatamos que esses slots são indexados por meio de 

conceitos linguísticos. O slots do partidor, do ponto de partida e da chegada são 

linguisticamente preenchidos, respectivamente, pelos itens “pequeno príncipe”, “Terra” e 

“asteroide B 612”. Todos podem ser compreendidos via default, uma vez que as pistas não 

indicam explicitamente o destino do príncipe, além disso, a sua volta culminará com a sua 

morte. No entanto, com a leitura do excerto selecionado, as pistas sugerem ao leitor que essa 

morte resultará em sua volta ao asteroide B 612 “[...] ─ Tu sabes... minha flor... eu sou 

responsável por ela!”. 

Quanto aos ajustes temporais e espaciais, notamos que o evento PARTIDA se desenrola 

ainda na Terra, especificamente no deserto do Saara, como linguisticamente evidenciado no 

fragmento “Saiu sem fazer barulho. Quando consegui alcançá-lo, ele caminhava decidido, num 

passo rápido.”. Em relação ao tempo, por sua vez, verificamos que a pista “Naquela noite” nos 

revela o tempo presente da ocorrência dos eventos e instante em que a volta do pequeno príncipe 

se concretiza. 

Frames conceptuais básicos 

Frame MORTE 

O frame MORTE é linguisticamente indexado pelos itens lexicais “morto”, “longe” e 

“imóvel”, e pelas expressões nominais “esse corpo”, “muito pesado”, “uma venha concha 

abandonada” e “clarão amarelo”. Estes indexadores estão ilustrados em forma de grafo na figura 

33. 
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Figura 33 – representação em grafo do frame MORTE no bloco 2. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O frame conceptual MORTE se destaca nessa passagem final da obra por evocar um 

evento da vida do pequeno príncipe, a morte. Quanto à focalização, percebemos que essa morte 

se justifica em razão das características do corpo do pequeno príncipe que, por apresentar um 

peso razoável e pela distância necessária para percorrer o caminho de volta, seria impossível 

voltar em forma humana. Essa MORTE está associada por subcategorização ao frame ROSA, 

descrito na sequência.   

Frame ROSA 

O frame ROSA é linguisticamente indexado pelos itens lexicais “flor”, “responsável”, 

“frágil” e “ingênua”, e pela expressão nominal “apenas quatro pequenos espinhos”, como 

ilustrado em grafo na figura 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 

Figura 34 – representação em grafo do frame ROSA no bloco 2. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

  

 O frame ROSA já ativado anteriormente tem outros atributos indexados pelas 

expressões e itens apresentados, a responsabilidade pela flor, uma das lições passadas pela 

raposa, focaliza o motivo pelo qual o príncipe decide voltar ao seu planeta, uma vez que sua 

rosa é frágil, ingênua e possui apenas quatro espinhos. Essas características indexam esse frame 

e perspectiva o caráter protetório que deve existir nas relações humanas. 

 

Frame Esquemas-I 

Frames esquema-I TRAJETÓRIA, TRAJETOR-MARCO e CONTÊINER 

Nesse bloco, a volta ao asteroide B 612 se concretiza com a partida do planeta Terra, 

em “[...] Naquela noite, não o vi partir” e “[...] Houve apenas um clarão amarelo perto da sua 

perna”. O foco no retorno do pequeno príncipe ao seu planeta sugere que a TRAJETÓRIA por 

outros planetas tenha acabado. Apresentamos, agora, a última representação do acionamento 

em conjunto entre os esquemas-I TRAJETÓRIA, CONTÊINER e TRAJETOR-MARCO, como podemos 

ver na figura 35.  
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Figura 35 – Mapeamento de esquemas-I e papeis. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Durante a leitura dos 2 (dois) blocos selecionados no episódio 4, que também se passa 

na Terra, o pequeno príncipe interage com o último personagem – o aviador – um dos amigos 

que fez na Terra.   

Quanto ao esquema-I TRAJETÓRIA, o atributo origem é preenchido por deserto do Saara 

– exatamente há um ano e no mesmo lugar que chegou a Terra – e o atributo meta, por seu 

turno, é preenchido por asteroide B 612, indexado linguisticamente com a leitura do trecho “[...] 

─ Tu sabes... minha flor... eu sou responsável por ela! Ela é tão frágil! Tão ingênua!”, extraído 

do diálogo entre o príncipe e o aviador no bloco 4. A meta está associada ao atributo trajetor 

(pequeno príncipe) do esquema-I TRAJETOR-MARCO que, por sua vez também revela o atributo 

marco preenchido pelo aviador, último personagem com quem o pequeno príncipe interage na 

Terra.  

O “asteroide B 612” é conceptualizado como um CONTÊINER cujos atributos também 

associam-se aos dos outros esquemas-I. O atributo interior, por exemplo, se liga ao atributo 

marco do esquema-I TRAJETOR-MARCO, uma vez que o deserto do Saara é o local onde está o 
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aviador. Esse mesmo atributo – o interior –, também corresponde ao atributo origem (deserto 

do Saara) da TRAJETÓRIA, visto que o deserto do Saara é o ponto de partida de volta para casa.  

Acabada a análise dos frames cognitivos do episódio 4, partimos para a análise dos 

frames interacionais e, em seguida, para a identificação de metáforas morais. 

 

 

II – Frames Interacionais  

O frame interacional acionado possibilita ao leitor identificar a obra O pequeno 

príncipe, a partir da organização das pistas linguísticas, pertencente à categoria discursiva 

NARRATIVA. Em diversas passagens, foi possível observar essa organização, como de (1) a (15), 

em que identificamos a priorização, pelo autor, do tempo e do espaço na obra. Essa focalização, 

como mostram os fragmentos selecionados, se estrutura com base em construções linguísticas 

de tempo e espaço, que foram observadas na obra em tela. 

(1) “[...] Certa vez, quando tinha seis anos,” 

(2) “[...] uma pane obrigou-me a fazer um pouco de emergência no deserto do Saara,” 

(3) “[...] Na primeira noite adormeci sobre a areia.” 

(4) “[...] Foi assim que vim a conhecer, no terceiro dia, o drama dos baobás.” 

(5) “[...] Ele se achava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330.” 

(6) “[...] O segundo planeta era habitado por um vaidoso.” 

(7) “[...] O planeta seguinte era habitado por um bêbado.” 

(8) “[...] O quarto planeta era o do empresário.” 

(9) “[...] O quinto planeta era muito curioso.” 

(10) “[...] O sexto planeta era dez vezes maior.” 

(11) “[...] O pequeno príncipe, uma vez na Terra, ficou muito surpreso por não ver ninguém.” 

(12) “[...] O pequeno príncipe atravessou o deserto.” 

(13) “[...] Mas aconteceu que o pequeno príncipe, tendo andado muito tempo pelas areias, 

pelas rochas e pela neve, descobriu, enfim, uma estrada.” 

(14) “[...] Naquela noite, não o vi partir.” 

(15) “[...] E agora já se passaram seis anos...” 

Desse modo, o frame interacional tanto permite a focalização do modo como os itens 

linguísticos se organizam textualmente, o que nos permite identificar O pequeno príncipe como 

pertencente à categoria discursiva NARRATIVA, como também coloca em evidência, a partir da 

leitura dessas passagens, o acionamento do frame esquema-I TRAJETÓRIA. Isso parece ter sido 

intencionalmente feito pelo autor a fim de transmitir a mensagem principal da obra: evidenciar 
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a viagem do pequeno príncipe entre os asteroides e na Terra e a trajetória de vida do aviador 

desde a sua infância, durante os dias em que ficou no deserto em função da pane no motor, até 

seis anos depois de sua despedida do pequeno príncipe. Foi por meio dessa estratégia que, 

provavelmente, o autor escolheu para transmitir a visão de mundo dessa obra.  

 

III – Identificação de metáforas morais 

Com relação aos frames sociais associados a uma perspectiva de moralidade, que, 

conforme Lakoff (2008), é construída a partir de uma noção de bem-estar físico (cf. seção 

1.5.7), verificamos a construção de metáforas abstratas emuladas sobre experiências sensório-

motoras concretas.  

a. IMAGINAÇÃO É VISÃO 

MORAL É IMAGINAÇÃO e IMORAL É FALTA DE IMAGINAÇÃO. 

Em O pequeno príncipe, algumas passagens evidenciam que um dos protagonistas – o 

aviador – projeta suas metáforas de moral a partir do domínio físico da visão, como podemos 

ver nos trechos (1) e (2), em que o bem-estar físico está relacionado à capacidade de ver. Por 

sua vez, a visão parece ser a base para a emulação de metáforas mais abstratas, como MORAL É 

IMAGINAÇÃO e IMORAL É FALTA DE IMAGINAÇÃO, conforme (1) e (2).  

(1) “[...] Eles têm sempre necessidade de explicações detalhadas.” 

(2) “[...] As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas, e é cansativo, para as crianças, 

ficar toda hora explicando...” 

Como podemos observar, uma das impressões tidas pelo aviador, em sua infância, 

acerca dos adultos é a de que eles não têm imaginação porque têm “necessidades de explicações 

detalhadas” e “não compreendem nada sozinhas”, ou seja, não conseguem ver além do que está 

expresso na superficialidade das coisas. O aviador chega a essas conclusões a partir de testes 

que ele sempre fazia com os adultos, mostrando-lhes os seus desenhos. Os adultos, ao ver o 

desenho do elefante numa jiboia, por exemplo, sempre diziam que se tratava de um chapéu. 

Nesse sentido, imaginação, na visão dele, é a capacidade de ver além, que é a base da metáfora 

moral em questão. Por outro lado, a imoralidade diz respeito a quem não possui a capacidade 

de ver além da superfície, caracterizando o mal-estar físico da falta de visão. 

Tendo isso em vista, foi possível construir as metáforas morais MORAL É IMAGINAÇÃO e 

IMORAL É FALTA DE IMAGINAÇÃO. Essas metáforas morais estão diretamente associadas, 

respectivamente, aos conceitos ADULTO e CRIANÇA, ou seja, o ato imoral, a falta de imaginação, 

está relacionado a uma consequência vivida por alguns humanos ao chegarem à fase adulta e 
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compromete o bem-estar físico de poder ver. Por outro lado, a imaginação – a capacidade de 

ver – aparece como uma característica das crianças.  

Nessas passagens, evidenciamos algumas características comportamentais dos adultos, 

que parecem ser responsáveis pela falta de imaginação a qual o aviador se refere, expressas em 

“Necessidade de explicações detalhadas” e “não compreendem nada sozinhas”. Essas 

expressões que compõem a metáfora moral IMORAL É FALTA DE IMAGINAÇÃO nos permitem 

projetar, via inferência, os elementos da metáfora MORAL É IMAGINAÇÃO, como podemos 

verificar na figura 36.  

 

Figura 36 – Indexadores linguísticos das metáforas MORAL É IMAGINAÇÃO e IMORAL É FALTA DE 

IMAGINAÇÃO. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A representação do mapeamento metafórico na figura 36 indica os indexadores 

linguísticos da metáfora moral IMORAL É FALTA DE IMAGINAÇÃO e os possíveis indexadores da 

metáfora MORAL É IMAGINAÇÃO. Dessa forma, se os atos imorais são acionados pelas expressões 

“necessidade de explicações detalhadas” e “não compreendem nada sozinhas”, devido à 

incapacidade de ver além, a moral que caracteriza o estar bem fisicamente estaria relacionada 

à capacidade de FANTASIA das crianças, ao invés da necessidade de explicações detalhadas para 

que compreendam, e ao IMAGINÁRIO INFANTIL, em oposição à dificuldade dos adultos em 

compreender algo sozinhos. 

MORAL É IMAGINAÇÃO e IMORAL É FALTA DE IMAGINAÇÃO. 

 Outro momento em que podemos observar a metáfora IMAGINAÇÃO É VISÃO como base 

de emulações abstratas ocorre quando o aviador conhece o pequeno príncipe e faz seu teste com 

o desenho da jiboia, em (3). E após atender ao pedido do príncipe de desenhar um carneiro, 

depois de algumas tentativas, ele entrega apenas uma caixa, em (4). 

As passagens (3) e (4) fornecem os elementos constitutivos da metáfora MORAL É A 

CAPACIDADE DE VER, que está associada à percepção visual. 
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(3) “[...] E fiquei surpreso ao ouvir o garoto replicar: 

─ Não! Não! Eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante 

toma muito espaço.” 

(4) “[...] ─ Esta é a caixa. O carneiro que queres está aí dentro. 

E fiquei surpreso ao ver iluminar-se a face do meu pequeno juiz: 

─ Era assim mesmo que eu queria!”. 

 

Nesses trechos, identificamos as metáforas morais MORAL É A CAPACIDADE DE VER e 

IMORAL É A INCAPACIDADE DE VER, que se relacionam aos pares de conceitos acionados na 

descrição dos frames conceptuais básicos AVIADOR e PRÍNCIPE. Nesse sentido, se ser moral é ter 

visão, logo moral é ter imaginação também. Essa imaginação associa-se a uma capacidade 

humana de perceber e assimilar coisas que não estejam diretamente visíveis. Tal característica 

parece proporcionar a sensação de bem-estar físico aos que a possuem. Já o ato imoral que 

provoca o mal-estar estaria associado à falta de imaginação (ou visão), que, nas passagens em 

questão, também remetem a uma característica dos adultos. 

Nesses trechos, podemos observar a forma como príncipe reage ao ver o primeiro 

desenho do aviador (Eu não quero um elefante numa jiboia) e ao receber a caixa com o carneiro 

em seu interior (Era assim mesmo que eu queria!). Em (3), o aviador se surpreende com a 

resposta do príncipe, que, pela primeira vez, tem o seu desenho corretamente identificado. Já 

em (4), verificamos a forma como príncipe consegue visualizar a caixa e imaginar o carneiro, 

mesmo que não esteja visível. Esses trechos fazem parte da construção da metáfora MORAL É 

IMAGINAÇÃO e permitem percebermos, via inferência, os elementos que se opõem e formam a 

metáfora moral IMORAL É FALTA DE IMAGINAÇÃO, conforme pode ser visto na figura 37.  

 

Figura 37 – Indexadores linguísticos das metáforas MORAL É IMAGINAÇÃO e IMORAL É FALTA DE 

IMAGINAÇÃO. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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A figura 37 mostra os indexadores linguísticos que formam a metáfora MORAL É 

IMAGINAÇÃO e, por meio deles, os possíveis indexadores que formam a metáfora IMORAL É FALTA 

DE IMAGINAÇÃO. Dessa forma, as expressões “um elefante numa jiboia” e “era assim mesmo que 

eu queria” são consideradas morais por estarem relacionadas ao desenho da jiboia e do carneiro 

visualizadas, pela primeira vez, corretamente por alguém. Por outro lado, os adultos percebiam 

o desenho como um CHAPÉU e, provavelmente, apenas focalizavam o componente exterior do 

esquema-I CONTÊINER, possivelmente por também verem apenas uma CAIXA, ao invés de 

imaginarem a existência de um carneiro em seu interior. Tais atos são considerados imorais, 

pois revelam a falta de imaginação (visão) dos adultos. 

MORAL É VISÃO ALÉM DAS APARÊNCIAS e IMORAL É VISÃO DAS APARÊNCIAS 

 Além das duas metáforas construídas a partir de IMAGINAÇÃO É VISÃO, há outra 

passagem do texto em que também podemos observar essa metáfora servindo de base para 

compreensão de emulações abstratas, como podemos ver a respeito da descoberta do asteroide 

B 612 pelo astrônomo turco, em (5) e (6).  

(5) “[...] Mas ninguém lhe dera crédito, por causa das roupas típicas que usara. As pessoas 

grandes são assim”. 

(6) “[...] Felizmente para a reputação do asteroide B 612, um ditador turco obrigou o povo, sob 

pena de morte, a vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, 

vestido numa elegante casaca. Então, dessa vez, todo mundo acreditou.”. 

Em (5) e (6), verificamos os elementos que formam a metáfora IMORAL É VISÃO DAS 

APARÊNCIAS, que estão associados também ao mal-estar físico relacionado à saúde, a falta de 

visão. A leitura desses trechos permite a identificação das metáforas morais MORAL É VISÃO 

ALÉM DAS APARÊNCIAS e IMORAL É VISÃO DAS APARÊNCIAS. Tais metáforas morais estão 

diretamente associadas aos conceitos ADULTO e CRIANÇA e são acionadas pelos frames 

conceptuais básicos, uma vez que o ato imoral de ver as pessoas pelas aparências aparece no 

texto como uma característica própria de adultos, além de reforçar a importância dada aos 

números. Já a moral, por sua vez, é formada por meio do frame conceptual básico CRIANÇAS, já 

construído, e corrobora a ideia de que elas conseguem ver além das aparências e não priorizam 

os números como os adultos. 

Nessas passagens, observamos a reação dos adultos à primeira demonstração da 

descoberta do astrônomo turco vestido com roupas típicas (ninguém lhe dera crédito) e ao vê-

lo novamente vestido à moda europeia (todo mundo acreditou). A partir da metáfora mais 

concreta IMAGINAÇÃO É VISÃO, é possível construir, por meio das expressões apresentadas, a 

metáfora de domínio mais abstrato: IMORAL É VISÃO DAS APARÊNCIAS e, por meio dela, foi 
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possível traçar os elementos correspondentes aos momentos em que o astrônomo foi rejeitado 

(vestindo roupas típicas) e em que todos acreditaram em seus estudos (vestindo uma elegante 

casaca), que formam a metáfora MORAL É VISÃO ALÉM DAS APARÊNCIAS. Essa representação pode 

ser vista na figura 38. 

 

Figura 38 – Indexadores linguísticos das metáforas MORAL É VISÃO ALÉM DAS APARÊNCIAS e IMORAL É 

VISÃO PELAS APARÊNCIAS. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A figura 46 mostra os indexadores linguísticos que formam a metáfora IMORAL É VISÃO 

PELAS APARÊNCIAS e os possíveis indexadores da metáfora MORAL É VISÃO ALÉM DAS APARÊNCIAS. 

Dessa forma, as expressões “ninguém lhe dera crédito” e “todo mundo acreditou” são 

consideradas atos imorais por estarem relacionadas a julgamentos pré-concebidos feitos pela 

comunidade científica presente na conferência em que o astrônomo apresentou sua descoberta. 

O desprezo ao seu trabalho se deu pelo fato de estar vestindo roupas típicas, ou seja, ele foi 

julgado pela sua aparência por não vestir, no primeiro momento, roupas consideradas adequadas 

para a ocasião. Ao contrário disso, a moral está associada à valorização do conteúdo de sua 

descoberta – VISÃO DO INTERIOR DAS PESSOAS – sem que sua aparência fosse levada em 

consideração. Como podemos observar, mesmo metáforas morais mais abstratas como MORAL 

É VISÃO ALÉM DAS APARÊNCIAS e IMORAL É VISÃO PELAS APARÊNCIAS, são compreendidas por meio 

de um domínio mais básico, o da visão como bem-estar físico e moral.   

 

MORAL É DISCIPLINA e IMORAL É INDISCIPLINA 

 Destacamos mais uma passagem do texto em que eventos abstratos são emulados pela 

ação física da visão. Nessa parte da narrativa, o aviador aprende que, no planeta do pequeno 

príncipe, existem sementes de baobás que põem o seu planeta em risco. Essa história 

impressiona tanto o aviador que ele faz um dos desenhos mais fabulosos do livro – os baobás – 

para alertar as crianças sobre seu perigo. 
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(7) [...] E um dia aconselhou-me a fazer um belo desenho para que as crianças do meu planeta 

tomassem consciência desse perigo.[...] E, de acordo com as orientações do pequeno príncipe, 

desenhei o tal planeta. Não gosto de assumir o tom de moralista, mas o perigo dos baobás é tão 

pouco conhecido, e tão grandes são os riscos para aquele que um dia se perca num asteroide, 

que, ao menos uma vez, abro exceção e digo: “Crianças! Cuidado com os baobás!” Foi para 

advertir meus amigos de um perigo que há tanto tempo os ameaçava, como a mim, e do qual 

nunca respeitamos, que tanto caprichei naquele desenho. A mensagem que eu transmitia era de 

grande importância. Perguntarão, talvez: “Por que não há neste livro outros desenhos tão 

impressionantes como os dos baobás?” A resposta é simples: “Tentei, mas não consegui.” 

Quando desenhei os baobás, estava inteiramente tomado pela iminência de seu perigo. 

 

Em (7) verificamos o alerta que o aviador faz às crianças, acompanhado do desenho dos 

baobás. A leitura do trecho destacado e o conteúdo não verbal (figura 39) permitem a 

identificação das metáforas morais MORAL É VISÃO ALÉM DAS APARÊNCIAS e IMORAL É VISÃO DAS 

APARÊNCIAS.  

 

Figura 39 – desenho dos baobás. 

 

Fonte: EXUPÉRY (2009, [1943], p. 23). 

 

Tais metáforas morais estão associadas ao conceito de BAOBÁ acionado pelo frame 

conceptual básico, uma vez que o refinamento desse frame fornece pistas sobre o risco do 

crescimento dessa árvore em planetas pequenos: a possibilidade de estes racharem. Dessa 

forma, se ser moral é VISÃO ALÉM DAS APARÊMCIAS, que é considerada uma forma de estar bem 
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fisicamente, logo, conseguir ver o desenho dos baobás e compreender o seu perigo parece 

emular as metáforas MORAL É DISCIPLINA e IMORAL É INDISCIPLINA, uma vez que o desenho em si 

evidencia as graves consequências sofridas por deixar os baobás crescerem.  

 

b. MORAL É BEM-ESTAR e IMORAL É MAL-ESTAR  

 No que diz respeito à promoção de BEM-ESTAR físico e a prevenção de danos 

experienciais aos outros, segundo Lakoff (1995), essa é a forma mais fundamental de 

moralidade, que não é totalmente metafórica. Para o autor, a moralidade não-metafórica é sobre 

a experiência de BEM-ESTAR, que significa, basicamente, ter saúde (não ter doença, ter força, 

poder andar, ter resistência, ser limpo, ter controle do próprio corpo, ter beleza), alimentação 

(não passar fome, ser bem nutrido) e abrigo (não estar ao relento, estar seguro, ter proteção, ter 

conforto, estar na claridade).  

 Com base nesses pressupostos, analisamos o que se prioriza como BEM-ESTAR na obra, 

que, por sua vez, servem de domínio-fonte para o sistema de metáforas morais por meio dos 

quais o leitor constrói suas visões de mundo.  

 

MORAL É ABRIGO e IMORAL É ABANDONO 

O aparecimento da rosa no planeta do pequeno príncipe o deixou encantado, mas ao 

mesmo tempo extremamente infeliz por não saber lidar com a sua vaidade e exigência de 

atenção por parte dela. Em consequência dessa situação, o príncipe é motivado a deixar o 

planeta, em (8) e, antes de partir, o organiza pela última vez antes da viagem, em (9).    

(8) “[...] ─ Não soube compreender coisa alguma! Deveria tê-la julgado por seus atos, não pelas 

palavras. Ela exalava perfume e me alegrava... Não podia jamais tê-la abandonado. Deveria ter 

percebido sua ternura por trás daquelas tolas mentiras. As flores são tão contraditórias! Mas eu 

era jovem demais para saber amá-la.” 

 

(9) “[...] O pequeno príncipe arrancou também, não sem um pouco de tristeza, os últimos 

rebanhos de baobás. Ele pensava em nunca mais voltar. Mas todos esses trabalhos rotineiros 

lhe pareceram, naquela manhã, extremamente agradáveis. E, quando regou pela última vez a 

flor e se preparava para colocá-la sob a redoma, percebeu que tinha vontade de chorar.” 

 

 Podemos observar que a metáfora moral IMORAL É ABANDONO é construída a partir da 

leitura dos fragmentos destacados, uma vez que a fraqueza moral do pequeno príncipe em 

abandoná-la em virtude de suas palavras e não de seus atos que o alegravam e lhe faziam bem. 
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Por outro lado, a metáfora MORAL É ABRIGO pôde ser construída em oposição à metáfora imoral 

citada, assim como por meio da leitura dos trechos “Não podia jamais tê-la abandonado” e 

“quando regou pela última vez a flor e se preparava para colocá-la sob a redoma, percebeu que 

tinha vontade de chorar”, que mostram o arrependimento do príncipe em haver partido e os 

cuidados rotineiros como regar e coloca-la sob uma redoma o deixaram com vontade de chorar, 

confirmando, assim, o arrependimento da fraqueza imoral do abandono. 

No final do livro, com a volta do pequeno príncipe ao seu planeta, sua trajetória moral 

é retomada e a visão de mundo que orienta o protagonista permite a construção da metáfora 

MORAL É ABRIGO, como podemos ver em (10)  

(10) “[...] ─ Tu sabes... minha flor... eu sou responsável por ela! Ela é tão frágil! Tão ingênua! 

E tem apenas quatro pequenos espinhos para defendê-la do mundo...” 

 Nesse sentido, ambas as metáforas – a imoral e a moral – são focalizadas antes da 

partida do planeta e em sua volta, respectivamente. Em virtude das características da flor 

(fragilidade e ingenuidade) e a responsabilidade que o príncipe tem sobre a rosa por tê-la 

cativado e se deixado cativar, ele decide voltar para poder abrigá-la. 

 

MORAL É LIBERDADE e IMORAL É AUTORITARISMO 

 O primeiro planeta visitado pelo pequeno príncipe foi o do rei. Este personagem 

acredita que tudo e todos são seus súditos e que possui o poder de controlá-los. Podemos 

observar, em várias passagens do texto, esse comportamento autoritário, como mostra em (11) 

e (12). 

(11) “[...] — É contra a etiqueta bocejar na frente do rei — disse o monarca. – Eu o proíbo.” 

(12) “[...] — Então — disse o rei — eu te ordeno que bocejes. Há anos que não vejo ninguém 

bocejar! Os bocejos são uma raridade para mim. Vamos, boceja! É uma ordem!” 

 Nesse sentido, a moral – liberdade em oposição ao autoritarismo – pôde ser construída 

com a leitura dos trechos (11) e (12), em que a metáfora moral IMORAL É AUTORITARISMO é 

formada em virtude das atitudes do rei. Dessa forma, o que se opõe como a moral priorizada 

pelo protagonista é a metáfora MORAL É LIBERDADE. Tais atos imorais do rei (ordens excessivas) 

fizeram com que o príncipe decidisse partir de seu planeta e iniciasse a sua busca por amigos 

em outros planetas. 

 

MORAL É MODÉSTIA e IMORAL É VAIDADE 
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Após a visita ao rei, o pequeno príncipe chega a um planeta habitado por um sujeito 

vaidoso. Este acredita que todos são seus admiradores e tem a necessidade de elogios por todos, 

apesar de viver só em seu planeta. Essas características podem ser verificadas em (13) e (14),  

(13) “[...] — Ah! Ah! Um admirador vem visitar-me! — exclamou a distância o vaidoso, mal 

avistara o principezinho.” 

(14) “[...] Os vaidosos só ouvem os elogios.” 

A VAIDADE, linguisticamente indexada por “vaidosos”, permite a construção da 

metáfora moral IMORAL É VAIDADE, visto que o desejo do vaidoso por atrair a admiração e os 

elogios das outras pessoas, a fim de vangloriar-se de sua exibição, é tido pelo príncipe como 

um ato imoral. Nesse sentido, por mais que o príncipe não entenda bem as demandas do vaidoso 

e após algum tempo realizando ações sem sentido como a de aplaudi-lo, a visão de mundo que 

o orienta parece estar relacionada à metáfora MORAL É MODÉSTIA, por se opor a esse excesso de 

valor dado a si mesmo, às suas ações ou conquistas, à vaidade. Dito de outro modo, a ação de 

moderar alguns comportamentos humanos está relacionada à moral. 

 

MORAL É AUTOCONTROLE e IMORAL É VÍCIO 

 O excerto (15), retirado do diálogo entre o pequeno príncipe e o bêbado, mostra o ciclo 

vicioso em que este personagem vive. Ele mantém o seu vício de beber para esquecer a 

vergonha de beber. Esta atitude deixa o príncipe intrigado e mergulhado numa profunda tristeza.  

(15) “[...] — Que fazes ai? — perguntou ele ao bêbado, que se encontrava silenciosamente 

acomodado diante de inúmeras garrafas vazias e diversas garrafas cheias.  

— Eu bebo — respondeu o bêbado, com ar triste. 

— Por que bebes? — Perguntou-lhe o pequeno príncipe. 

— Para esquecer —respondeu o beberrão. 

— Esquecer o quê? — indagou o principezinho, que já começava a sentir pena dele.  

— Esquecer que eu tenho vergonha — confessou o bêbado, baixando a cabeça.   

— Vergonha de quê? — perguntou o príncipe, que desejava socorrê-lo. 

— Vergonha de beber! — Concluiu o beberrão, encerrando-se definitivamente no seu 

silêncio.”  

 A metáfora moral IMORAL É VÍCIO é construída com base nessa busca pela fuga da 

realidade por meio do vício a qual vive o bêbado. Nesse sentido, a fraqueza moral em resistir 

ao mal – o vício – estaria relacionada a uma forma de imoralidade. Já a moral pode ser projetada 

em oposição ao ato imoral pela metáfora MORAL É AUTOCONTROLE, que, de acordo com Lakoff 
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(2005), indica que é necessário desenvolver uma força a fim de exercer o controle sobre o 

próprio corpo para submetê-lo aos desejos ou males que ameaçam destruir o autocontrole.  

 

MORAL É DESAPEGO MATERIAL e IMORAL É GANÂNCIA 

 Em (16) e (17), verificamos o diálogo entre o pequeno príncipe e o empresário, que se 

diz rico por possuir e administrar as estrelas. Além disso, por estar tão envolvido com seus 

cálculos, quase não percebe a presença do príncipe em seu planeta. 

(16) “[...] Tenho tanto trabalho. Sou um sujeito sério, não me preocupo com futilidades! Dois 

e cinco, sete...” 

(17) [...] — E que fazes tu come elas? 

— Eu as administro. Eu as conto e reconto — disse o empresário. — É complicado. Mas eu sou 

u homem sério!”  

 A leitura de (16) e (17) permite a construção da metáfora moral IMORAL É GANÂNCIA, 

uma vez que a intensa ambição do empresário por riquezas – as estrelas – portanto, é uma forma 

de imoralidade. Por outro lado, a moral que orienta a visão de mundo do pequeno príncipe é 

MORAL É DESAPEGO MATERIAL, em oposição à ganância, a qual o príncipe critica abertamente 

pelos atos imorais do empresário, que culminou com a saída do visitante desse planeta.  

 

MORAL É RESULTADO PRÁTICO e IMORAL É INOCUIDADE  

 Os trechos (18) e (19) foram extraídos do diálogo entre o pequeno príncipe e o 

acendedor de lampiões em sua visita no quinto planeta. Este personagem, diferentemente dos 

outros que o príncipe visitou, exerce um trabalho que provoca admiração por sua devoção e 

empenho em acender e apagar o seu lampião em função de um regulamento que nunca muda.  

 

(18) “[...] — Eu executo uma tarefa terrível. No passado, era mais sensato. Apagava de amanhã 

e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e toda a noite para dormir...” 

(19) “[...] O planeta a cada ano gira mais de pressa, e o regulamento não muda!” 

 O fato de cumprir à risca o regulamento sem, ao menos, criticar a real necessidade de 

seu trabalho exaustivo fornece os elementos que formam a metáfora moral IMORAL É INOCUIDADE 

em função de sua tarefa dispensável e sem utilidade prática. Já no que se refere à moral, a 

metáfora MORAL É RESULTADO PRÁTICO se opõe ao ato imoral do acendedor de lampiões e parece 

alinhar-se à visão de mundo que orienta o pequeno príncipe quando ele tenta sugerir uma forma 
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alternativa prática de livrar-se de seu posto em função de um regulamento que não muda, 

mesmo sabendo que não o levará a lugar algum esta atribuição que lhe foi dada.  

 

MORAL É HUMILDADE e IMORAL É ARROGÂNCIA 

 Em (20), destacamos o excerto extraído do momento em que o pequeno príncipe visita 

o sexto e último planeta – o do geógrafo – antes de chegar à Terra. O geógrafo possui grande 

conhecimento teórico e os registra em vários livros, porém, ele não exerce a parte prática de 

seu trabalho, ou seja, não aplica seus conhecimentos a fim de confirmar as informações 

geográficas, atribuição conferida aos exploradores, por não fazer parte se seu função.  

(20) “[...] — Mas o senhor é geógrafo! 

— É verdade — disse o geógrafo. — Mas não sou explorador. Faltam-me exploradores! Não é 

o geógrafo quem vai contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos, os desertos. 

O geógrafo é muito importante para ficar passeando. Nunca abandona a sua escrivaninha. Mas 

recebe os exploradores, interroga-os e anota seus relatos de viagem. E quando algum lhe parece 

mais interessante, o geógrafo faz um inquérito sobre a moral do explorador.” 

 A metáfora moral IMORAL É ARROGÂNCIA parece ser acionada, principalmente, a partir 

da leitura da passagem “[...] O geógrafo é muito importante para ficar passeando” por achar-se 

dono do conhecimento e alguém que não realiza certas atividades em função de um sentimento 

que caracteriza a falta de humildade em sentir-se superior aos exploradores. No entanto, esse 

comportamento parece intrigar o príncipe por conhecer um geógrafo que sequer sabe a 

geografia de seu planeta e ainda assume um comportamento prepotente. A moral, nesse sentido, 

se baseia na metáfora MORAL É HUMILDADE, visão de mundo orientada pela qualidade de quem 

age com simplicidade, sem arrogância ou prepotência. Aos que priorizam essa metáfora, não 

parece haver ninguém melhor ou pior do que os outros em seu sistema de moral.    

 

MORAL É COMPANHIA e IMORAL É SOLIDÃO 

 Ao chegar à Terra, o pequeno príncipe se surpreende por não encontrar ninguém, 

quando encontra uma serpente que lhe ensina diversas coisas, inclusive, uma das características 

dos homens, como verificado em (21).  

(21) “[...] ─ Onde estão os homens? ─ tornou a perguntar o principezinho. ─ A gente se sente 

um pouco sozinho no deserto. 

─ Entre os homens a gente também se sente só ─ disse a serpente.”  
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Este sentimento vivido pelo pequeno príncipe – a solidão – ao chegar ao deserto e em 

saber que entre os homens este estado também se faz presente, parece acionar a metáfora moral 

IMORAL É SOLIDÃO. Tal característica dos homens, tida como o ato imoral da solidão 

acompanhada, parece opor-se ao frame moral que predomina e orienta a visão de mundo do 

pequeno príncipe: MORAL É COMPANHIA, uma vez que, para ele em sua busca por amigos em 

outros planetas, ser moral é dar e receber a companhia de alguém, ao invés de uma relação 

solitária em que se sente vazio e isolamento.  

 

MORAL É APROFUNDAMENTO EMOCIONAL e IMORAL É SUPERFICIALIDADE EMOCIONAL 

 Em (22), verificamos mais uma passagem em que o príncipe questiona a existência 

dos humanos na Terra à uma flor de três pétalas, que não sabe ao certo onde se encontram   

(22) “[...] ─ Onde estão os humanos? ─ perguntou ele educadamente. 

A flor, um dia, vira passar uma caravana: 

─ Os homens? Eu creio que existem seis ou sete. Vi-os faz muito tempo. Mas não se pode 

nunca saber onde se encontram. O vento os leva. Eles não têm raízes. Eles não gostam das 

raízes.” 

 Segundo a flor, outra característica presente em alguns homens é explicitada no 

fragmento “Eles não têm raízes. Eles não gostam das raízes” justificando o ato imoral da falta 

de profundidade das relações humanas e que parece acionar a metáfora moral IMORAL É 

SUPERCIALIDADE. A moral, por seu turno, é orientada pela metáfora MORAL É APROFUNDAMENTO 

EMOCIONAL, uma vez que esta parece orientar a visão de mundo dos personagens em questão 

em detrimento da superficialidade emocional humana.  

 

MORAL É SINGULARIDADE e IMORAL É GENERALIDADE 

 Ainda na Terra, o príncipe encontra um jardim cheio de rosas iguais à sua. Esse 

encontro o deixa muito triste, pois ela lhe havia dito que era única no mundo. Parte de sua 

reflexão pode ser vista em (23).  

(23) “[...] Depois, refletiu ainda: “Eu me julgava rico por ter uma flor única, e possuo apenas 

uma rosa comum. Uma rosa e três vulcões que não passam do meu joelho, estando um, talvez, 

extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito poderoso... 

E, deitado na relva, ele chorou.” 
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  Nessa passagem, podemos observar o momento em que o pequeno príncipe conhece 

em um jardim, de uma única vez, cinco mil rosas iguais a sua. Esse encontro o deixou 

extremamente infeliz e pensativo em virtude do que a sua flor lhe havia dito sobre sua existência 

única no mundo. A metáfora MORAL É SINGULARIDADE, que parece guiar a visão de mundo do 

príncipe, é comprometida pelo aparente ato imoral de sua flor em dizer que era única, mas na 

verdade existiam várias outras iguais de sua espécie na Terra. Em sendo assim, IMORAL É 

GENERALIDADE corresponde à metáfora formada a partir do ato imoral da rosa em ser igual as 

demais. Vale salientar que a visão de mundo predominante do príncipe é a da singularidade, 

que parece ser comprometida, que o faz chorar na relva quando encontra diversas rosas 

semelhantes a que possui. Porém, a singularidade ou generalidade de sua flor é mais bem 

compreendida em seu encontro com a raposa, que o faz voltar ao jardim e perceber que sua rosa 

é única no mundo por tê-lo cativado. 

 

MORAL É CONQUISTA e IMORAL É DESINTERESSE 

 Em (24) e (25), verificamos trechos entre os quais se destaca um dos grandes 

ensinamentos aprendidos pelo príncipe com a raposa: amar um ser de forma única no mundo.  

(24) “[...] Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único 

no mundo. E eu serei para ti única no mundo... 

─ Começo a compreender ─ disse o pequeno príncipe. 

─ Existe uma flor... eu creio que ela me cativou...” 

(25) “[...] ─ Por favor... cativa-me! ─ disse ela. 

─ Eu até gostaria ─ disse o principezinho ─, mas não tenho muito tempo. Tenho amigos a 

descobrir e muitas coisas a conhecer. 

─ A gente só conhece bem as coisas que cativou ─ disse a raposa. ─ Os homens não têm mais 

tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo já pronto nas lojas. Mas, como não existem 

lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me!” 

 Com a leitura dessas passagens do texto, foi possível observarmos a visão de mundo 

que orienta a raposa alinhada à metáfora MORAL É CONQUISTA, que por sua vez passa a orientar 

o sistema de moral do pequeno príncipe por meio da lição observada em “─ A gente só conhece 

bem as coisas que cativou ─ disse a raposa”. O ato imoral, por sua vez, se relaciona aos vários 

comportamento dos homens, conforme as passagens “─ Os homens não têm mais tempo de 

conhecer coisa alguma” e “os homens não têm mais amigos”, formando os elementos da 

metáfora moral IMORAL É DESENTERESSE, em razão da maneira apressada com a qual os homens 
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levam suas vidas, sem considerarem nuances mais sutis como dedicar um pouco de tempo para 

conquistar um amigo.   

 

MORAL É RESIGNAÇÃO e IMORAL É INCONFORMISMO 

O pequeno príncipe segue sua viagem após despedir-se da raposa e encontra um 

manobreiro de trens, que desempenha basicamente o trabalho de separar os passageiros em 

blocos de mil e despachar novos trens. O principezinho pergunta sobre a pressa e o destino das 

pessoas que estão viajando e o manobreiro responde que nem o homem da locomotiva sabe 

seus destinos, em (26), que as pessoas estão sempre com pressa e insatisfeitas com os lugares 

onde estão, em (27), e que não correm atrás de nada, em (28).  

(26) “[...] ─ Eles estão com muita pressa ─ disse o pequeno príncipe. ─ O que estão 

procurando? 

─ Nem o homem da locomotiva sabe ─ disse o manobreiro. 

(27) “[...] ─ Não estavam contentes onde estavam? 

─ Nunca estamos contentes onde estamos ─ disse o manobreiro.” 

(28) “[...] ─ Estão correndo atrás dos primeiros viajantes? ─ perguntou o pequeno príncipe. 

─ Não correm atrás de nada ─ disse o manobreiro. ─ Estão dormindo lá dentro, ou bocejando. 

Apenas as crianças apertam seus narizes contra as vidraças.” 

Com base nas pistas linguísticas disponíveis no texto, foi possível perceber os 

elementos que constroem a metáfora moral IMORAL É INCONFORMISMO, visto que essa atitude de 

insatisfação e falta de resignação dos homens, que parece ser de caráter universal, é uma forma 

de imoralidade. No que se refere à moral, a metáfora priorizada pelos personagens é MORAL É 

RESIGNAÇÃO, uma vez que suas visões de mundo parecem ser orientadas diz respeito a uma 

forma de levar a vida experimentando situações sem a intenção de muda-la ou aceitando-as.  

 

MORAL É APRECIAÇÃO DA VIDA e IMORAL É DESVALORIZAÇÃO DA VIDA 

 Após a breve conversa com o manobreiro, o pequeno príncipe interage com um 

vendedor de pílulas que saciam a sede. Parte desse diálogo pode ser visto nas passagens (29), 

(30) e (31).  

(29) “[...] Era um vendedor de pílulas especiais que saciavam a sede. Toma-se uma por 

semana e não é mais preciso beber.” 
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(30) “[...] ─ É uma grande economia de tempo ─ disse o vendedor. ─ Os peritos calcularam. 

A gente ganha cinquenta e três minutos por semana.” 

(31) “[...] ‘Eu’, pensou o pequeno príncipe, “se tivesse cinquenta e três minutos para gastar, 

iria caminhando calmamente em direção a uma fonte...” 

  O ato de vender essas pílulas que prometem gerar uma grande economia de tempo 

semanal fornece os elementos que compõe a metáfora moral IMORAL É DESVALORIZAÇÃO DA 

VIDA, por estar associada a uma busca constante entre os homens em ganhar o tempo perdido, 

que para eles parece passar rapidamente. Ao ler (31), verificamos que para o pequeno príncipe 

MORAL É APRECIAÇÃO DA VIDA, justificado pela atitude contrária aos que usam essa alternativa 

para otimizar um tempo que poderia ser gasto apreciando ou comtemplando aspectos simples 

da vida, como por exemplo, caminhar lentamente em direção a uma fonte para beber água.   

 

 

4.5. Discussão dos episódios analisados 

 

Conforme observamos nos resultados apresentados na análise dos dados para os quatro 

episódios selecionados, identificamos os frames, primeiramente na perspectiva dos eventos, por 

nos fornecerem uma visão das ações em destaque com a leitura do corpus. Devido à partida do 

pequeno príncipe, iniciada no final do episódio 1, até o fim da obra, que culmina com a sua 

volta ao asteroide B 612, os resultados apontam para uma tendência no tipo de evento que se 

destaca: o movimento autopropulsionado. 

Nesse sentido, a recorrência de ações como, por exemplo, PARTIR, VISITAR, ALCANÇAR e 

CHEGAR, que giram e m torno desse tipo de evento, justifica-se pelo fato de o foco predominante 

na obra ser a viagem realizada pelo pequeno príncipe de planeta em planeta para conhecer 

amigos e se instruir. Desse modo, esse tipo de evento – movimento autopropulsionado – é tido 

como o mais importante, visto que, a cada visita, o príncipe conhece um lugar diferente e, 

consequentemente, um novo personagem. 

Durante esse movimento autopropulsionado do pequeno príncipe, foi possível observar, 

no episódio 2, no qual encontram-se os seis primeiros planetas visitados pelo pequeno príncipe, 

que, a cada planeta, ele experiencia uma situação específica diferente. Isso pôde ser evidenciado 

pelos frames conceptuais básicos REI/SÚDITO, ADMIRADOR/ADMIRADO, VICIADO/VÍCIO, 

OBSESSIVO/OBSESSÃO, INOCUIDADE/INÓCUO e TEORIA/PRÁTICA, evocados por meio do acionamento 

de vários itens lexicais e expressões nominais presentes na análise do episódio em tela. Cada 
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par de conceito verificado se relaciona com as características dos personagens que o pequeno 

príncipe conhece. Esses elementos são de suma importância para a construção de sentidos da 

história, uma vez que esses pares nos sugerem algumas das principais fraquezas das relações 

humanas, a saber: o REI e o SÚDITO, por revelarem o comportamento autoritário; o ADMIRADOR 

e o ADMIRADO, que evidenciam a VAIDADE existente no planeta do vaidoso; o VÍCIO e o VICIADO, 

que tratam da questão da dependência de um bêbado solitário; o OBSSESSIVO e OBSSESSÃO, que 

versam sobre a ganância do empresário em possuir as estrelas, a fim de ser mais rico; a 

INOCUIDADE e o INÓCUO, vivenciados pelo acendedor de lampiões em executar um trabalho sem 

sentido; por fim, a relação TEORIA e PRÁTICA, discutida na passagem pelo planeta de um geógrafo 

que apenas possui conhecimento teórico, mas nunca vai a campo para confirmar as informações 

obtidas por exploradores. 

O episódio 2 se encerra com a visita ao geógrafo, que sugere ao pequeno príncipe a 

visitar a Terra, ou seja, sua trajetória segue e o pequeno príncipe conhece mais outros 

personagens importantes para construção de sentidos da obra. Vale lembrar que, nessa 

passagem pela Terra, selecionada como o episódio 3, o pequeno príncipe busca os humanos e, 

de modo parecido, os frames conceptuais verificados dizem respeito às características dos 

homens de uma modo geral. O frame HUMANO é ativado e no decorrer da leitura, esse frame é 

reforçado com outras características como, por exemplo, a pressa dos PASSAGEIROS dos trens e 

a buscar por ECONOMIA DE TEMPO dos homens ao utilizarem as pílulas que saciam a sede, as 

quais prometem render cinquenta e três minutos por semana. Nesse episódio, o pequeno 

príncipe interage com a serpente, com a flor de três pétalas, com as rosas, com a raposa, com o 

manobreiro e com o vendedor, que lhe ensinam diversas lições sobre os humanos, bem como 

contribuem de forma significativa para a construção da visão de mundo da obra. 

No quarto e último episódio, focalizamos as passagens mais salientes, quais sejam: a 

interação do príncipe com um último personagem antes de partir – o aviador – e a concretização 

da amizade dos dois, inteiramente baseada na forma de cativar aprendida pelo príncipe com a 

raposa; a morte do pequeno príncipe e o pedido do aviador, seis anos depois, ao leitor para que 

entrem em contato com ele caso vejam o pequeno príncipe pela Terra.  

Outra maneira de ratificar as informações discutidas até então é por meio dos frames 

esquemas-I TRAJETÓRIA, CONTÊINER e TRAJETOR-MARCO. Tais esquemas corroboram a ideia de 

que a narrativa se estrutura basicamente em torno de uma TRAJETÓRIA percorrida pelo pequeno 

príncipe por vários asteroides que, a cada ponto da trajetória – os asteroides visitados –, 

conceptualizamos como CONTÊINERES e, no interior de cada planeta, o pequeno príncipe 

(TRAJETOR) se envolve em relações com diferentes personagens (MARCO), o que se confirma 
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com a recorrência do uso de esquemas-I TRAJETOR-MARCO. Este, por exemplo, é muito 

recorrente nos episódios em tela, uma vez que durante a passagem pelos asteroides, o pequeno 

príncipe sempre interage com os personagens a fim de se instruir, aprender algo novo com cada 

um antes de partir para o asteroide seguinte. Dessa forma, o esquema TRAJETOR-MARCO se 

manifesta porque ele está sempre interagindo com alguém e essa é a principal característica 

desse frame – a interação de um agente sobre algo ou alguém.  

Quanto à verificação da construção de metáforas morais, selecionamos, inicialmente, 

cinco projeções metafórica obtidas de passagens pertencentes ao primeiro episódio selecionado 

em O pequeno príncipe. Tais metáforas foram construídas por meio do acionamento dos frames 

morais mais abstratos, emulados metaforicamente sobre experiências sensório-motoras, a partir 

da projeção IMAGINAÇÃO É VISÃO, de natureza mais concreta.  

Desse modo, percebemos que o primeiro episódio gira em torno de 3 (três) eixos, quais 

sejam: (i) a valorização da imaginação, verificado por meio das metáfora moral MORAL É 

IMAGINAÇÃO e IMORAL É FALTA DE IMAGINAÇÃO, verificado em duas passagens do texto: a 

primeira delas, identificamos na análise da relação entre o aviador e os adultos que, 

dominantemente, categorizavam o desenho da jiboia como sendo um chapéu. Isto nos revelou 

a metáfora moral IMORAL É FALTA DE IMAGINAÇÃO, associada ao ato imoral dos ADULTOS – 

conceito descrito nos frames conceptuais básicos – e, por sua vez, a MORAL É IMAGINAÇÃO, 

associada à visão de mundo das CRIANÇAS, também evocado pelo frame conceptual básico. Já a 

segunda, identificamos no diálogo entre o príncipe e o aviador, que permitiu também a 

formação das metáforas MORAL É IMAGINAÇÃO e IMORAL É FALTA DE IMAGINAÇÃO, uma vez que 

pela primeira vez o desenho do AVIADO foi compreendido por alguém, o PRÍNCIPE. Em seguida, 

(ii) ver além das aparências, identificado na passagem do astrônomo turco e as duas 

experiências durante as duas apresentações de seus estudos em relação à credibilidade conferida 

a ele em razão de suas roupas, tal passagem permitiu a construção das metáforas morais MORAL 

É VISÃO ALÉM DAS APARÊNCIAS e IMORAL É VISÃO PELAS APARÊNCIAS. Por fim, (iii) ver a dimensão 

do perigo; esta, talvez a mais abstrata, também é compreendida por meio da metáfora 

IMAGINAÇÃO É VISÃO, visto que é por meio da visualização do desenho dos BAOBÁS que o aviador 

chama a atenção para o seu perigo em planetas pequenos onde não haja disciplina em arrancar 

essa árvore antes que cresça e destrua o planeta. Por esse motivo, foi possível formar as 

metáforas MORAL É DISCIPLINA e IMORAL É INDISCIPLINA.  

Seguindo essa linha de raciocínio, verificamos o mapeamento de 13 (treze) metáforas 

morais emuladas sobre a noção de BEM-ESTAR físico, como vimos na análise dos dados, que se 

trata da forma mais básica de moralidade (LAKOFF, 1995). Esse conjunto de metáforas 
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mapeadas na descrição dos dados foram construídas a partir da interação com os personagens 

já mencionados nos episódios 2 e 3, que parecem estar associados a dois tipos de experiências 

de BEM-ESTAR recorrentes na obra, a saber: relações interpessoais e formas de viver.  

Nesse sentido, observamos que a visão de mundo priorizada na obra está relacionada 

com: (i) as relações interpessoais, ou seja, se a lição que o livro traz diz respeito ao cultivo da 

amizade, essa tem que contar com abrigo, companhia, aprofundamento emocional, 

singularidade e conquista; (ii) formas de viver, por exemplo, ser livre, ser modesto, ser 

autocontrolado, ser desapegado materialmente, buscar resultados práticos para o que se faz, ser 

humilde, viver de forma resignada e apreciar a vida. Em suma, esse conjunto de anseios de 

bem-estar são priorizados na obra em tela. 

Podemos concluir, a partir dos resultados obtidos, que foi possível construir uma visão 

cognitivista para o estudo da narrativa. Nesse trabalho, a narrativa é compreendida como um 

esquema-I TRAJETÓRIA cujo evento principal é o deslocamento de um trajetor que, ao mesmo 

tempo, é o protagonista da história e tudo gira em torno dele, parte de uma origem e chega a 

uma meta a qual interage com diferentes personagens (marco), a fim de conquistar amizades. 

Cada planeta onde as interações ocorrem é categorizado como CONTÊINER e os personagens com 

quem o príncipe interage são problemáticos em algum aspecto. É durante essas passagens pelos 

planetas que a trama se desenvolve, ou seja, cada possível amigo possui problemas de moral, 

por exemplo, no episódio 2 os personagens rei, vaidoso, bêbado, empresário, acendedor de 

lampiões e geógrafo apresentam características presentes nos adultos; já em outras passagens 

apresentadas, outros personagens vão mostrando ao príncipe outras características pertencentes 

ao universo dos ADULTOS. 

Outro aspecto importante, que ratifica nossa compreensão da narrativa como uma 

TRAJETÓRIA, foi observado durante a análise do frame interacional, em que constatamos em 

diversas passagens da narrativa O pequeno príncipe indexadores do frame TRAJETÓRIA e do 

frame descritor de eventos, ao observarmos a valorização do tempo e espaço durante a descrição 

dos eventos. 

De acordo com o que foi descrito e discutido, a passagem do pequeno príncipe pelos 

planetas revelou, a cada encontro, algumas características pertencentes aos humanos. Nesse 

sentido, tais características foram evidenciadas à medida que identificamos e descrevemos as 

projeções metafóricas do que conceptualizamos como moral e imoral com base nas pistas 

fornecidas pelo próprio texto. No episódio 2, por exemplo, o pequeno príncipe conhece seis 

personagens que apresentam problemas de moral, isto é, autoritarismo, vaidade, vício, 

ganância, inocuidade e arrogância. De forma parecida, no episódio 3, que corresponde à 
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passagem do príncipe pelo planeta Terra, ele interage com outros personagens que o orientam 

sobre outras características humanas, quais sejam: solidão, superficialidade emocional, 

generalidade, desinteresse, inconformismo e desvalorização da vida. Desse modo, foi possível 

chegar à moral geral da obra em questão – moral é estar bem fisicamente e essa moral está 

relacionada com as relações interpessoais e a formas de viver –, que permite ao leitor a 

construção de sentidos e da visão de mundo da obra. . 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A título de conclusão desta dissertação, reafirmamos o desejo de poder contribuir com 

as pesquisas acerca da construção de sentido. Para tanto, propusemos um modelo de análise do 

discurso em narrativas a partir da leitura de O pequeno príncipe. Nesse percurso, buscamos 

alcançar os objetivos construídos com base em algumas questões de pesquisa, as quais 

buscamos responder nos próximos parágrafos, baseado no referencial teórico e na análise dos 

dados. 

Neste trabalho, analisamos o processo cognitivo-discursivo de construção de sentidos 

em narrativas. Para isso, adotamos um modelo de análise do discurso baseada em frames 

(DUQUE, 2015) e utilizamos como corpus o livro O pequeno príncipe (EXUPÉRY, 2009).  

Nossas perguntas iniciais foram: que tipo(s) de frame(s) se destacam na construção de 

uma narrativa? Como ocorre a ativação e o acionamento de frames em O pequeno príncipe? 

Como diferentes frames se integram na constituição de frames mais amplos e complexos? 

Como é construída a visão de mundo de O pequeno príncipe? Como as projeções e 

mapeamentos metafóricos auxiliam na construção da visão de mundo?  

Quanto à primeira e à segunda questões de pesquisa, ratificamos que os mecanismos 

ativados durante a leitura de narrativas – os frames – se constituem como estruturas cognitivas 

que orientam a maneira como construímos sentidos. Na construção de uma narrativa, se 

destacam o esquema-I TRAJETÓRIA e os frames DESCRITOR DE EVENTO e ROTEIRO na estruturação 

da sequência de eventos. Conforme observamos na análise dos dados e na discussão dos 

resultados, nos quatro episódios selecionados, tais estruturas cognitivas podem ser ativadas e 

acionadas por estratégias cognitivas tais como subcategorização e evocação. Nesse sentido, 

quando uma pista linguística focaliza um papel, o frame inteiro emerge. Na obra O pequeno 

príncipe, as fragilidades do ser humano são identificadas por meio do mecanismo de 

subcategorização. Já a ativação por evocação se dá nas situações em que o príncipe justifica as 

atitudes dos humanos. Além disso, observamos o frame a partir dos enfoques cognitivo (que 

abrange frame conceptual básico, frame descritor de evento, frame esquema-I, frame roteiro, 

frame social, frame de domínio específico e frame cultural) e interacional (frame interacional).    

Com relação à terceira indagação, verificamos que, durante o processo de construção de 

sentidos, a ativação de diferentes frames ocorre de forma simultânea e pode estabelecem 

ligações entre si na formação de frames complexos. Esses resultados foram obtidos, por 

exemplo, ao analisarmos os esquemas-I, um tipo de frame primário construído a partir de 



137 

 

 

experiências sensório-motoras que, ao serem ativados em conjunto, via processo de 

constituência, formaram frames complexos. 

Quanto à quarta e à quinta perguntas, conseguimos observar a construção da visão de 

mundo de O pequeno príncipe por meio da caracterização dos frames morais que orientam os 

personagens da obra. Para isso, mostramos algumas emulações metafóricas e não-metafóricas 

construídas a partir de uma noção de bem-estar físico. Identificamos ainda que mesmo os 

mapeamentos metafóricos mais abstratos são entendidos em termos de experiências sensório-

motoras concretas, que, por sua vez, servem de domínio-fonte para o sistema de metáforas 

morais relacionadas à promoção de bem-estar.  

Nesse sentido, pensamos ter conseguido responder as nossas questões de pesquisa e 

alcançado o objetivo central de nosso trabalho, uma vez que a obra parece ser compreendida 

por meio do acionamento de frames e mapeamentos metafóricos no discurso, evocados por 

pistas linguísticas presentes na obra, que auxiliam na construção de sentido e na orientação da 

visão de mundo dos leitores.  

Ressaltamos, novamente, que os frames são ativados em conjunto. No entanto, na 

análise dos dados, a descrição dessas estruturas cognitivas aparece separadamente, por questões 

puramente didáticas, uma vez que o aparato cognitivo humano é inteiramente integrado. Desse 

modo, não há como considerar um processo de construção de sentidos em que partes distintas 

de nossa cognição sejam ativadas, uma a uma, em momentos diferenciados.   

A análise dos dados dos quatro episódios que compõem o corpus desta pesquisa resultou 

na descoberta de que, efetivamente, é possível, a partir de ancoragem linguística fornecida pelo 

próprio texto, compreendermos emulações metafóricas abstratas sobre experiências sensório-

motoras mais concretas, associadas a uma perspectiva de moralidade, a partir da promoção de 

bem-estar físico. Esses resultados obtidos corroboram com a proposta apresentada por George 

Lakoff em seus trabalhos acerca de frame moral (LAKOFF, 1995; LAKOFF, 2008).  

Partimos do pressuposto de que é possível, a partir da ancoragem linguística fornecida 

pelo próprio texto, alcançar as “raízes obscuras” do iceberg, repleto de abstrações emuladas 

sobre experiências sensório-motoras concretas. 

Vale ressaltar que a proposta de análise baseada em frames no discurso aqui 

apresentada, em momento algum, foi defendida como modelo definitivo de análise, mas se trata 

de uma contribuição significativa para os estudos em LC, por fornecer subsídios concretos sobre 

a ocorrência de fenômenos cognitivos específicos – tais como os frames, por exemplo –, durante 

a leitura de narrativas. Nesse sentido, apresentamos todos os processos cognitivos descritos na 

análise dos dados como possíveis, e não de forma definitiva, bem como não dispensamos a sua 
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testagem por outras ferramentas metodológicas. Diante disso, fica a critério do investigador, 

com base nas suas questões de pesquisa, nos seus objetivos e na natureza do seu corpus, optar 

ou não pela complementação do modelo de análise adotado neste trabalho.  

Concluímos esta dissertação ressaltando o fato de que os resultados encontrados não 

se esgotam neste trabalho. As considerações aqui apresentadas constroem uma abertura para 

que futuros estudos, pautados em outras metodologias, possam fornecer subsídios ao trabalho 

aqui apresentado. Vale uma análise mais apurada da compreensão envolvendo métodos 

experimentais para verificar como os leitores constroem essa visão de mundo, a partir da leitura 

da obra. Desse modo, o que nos motiva não é só a elucidação de um fenômeno ainda merecedor 

de estudos científicos, mas, sobretudo, poder contribuir, de forma significativa, para novas 

pesquisas realizadas sob o mesmo tema, uma vez que nossos resultados podem servir de 

parâmetro para outros estudos, seja na forma de confirmação das conclusões apresentadas nesta 

dissertação ou seja no questionamento sobre eles. 
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