


SOBRE O LIVRO
Este livro reúne textos escritos por componentes e por colabo-
radores do grupo de pesquisa Cognição e Práticas Discursivas, 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Cada capítulo 
focaliza algum tema discutido no âmbito desse grupo desde o 
início das suas atividades, em junho de 2009.

Trata-se de uma obra introdutória, que objetiva, à luz 
da Linguística Cognitiva, apresentar conceitos operacionais e 
exemplos de análises acerca de comportamentos linguísticos, 
considerando-se o papel da mediação sociocultural na interação 
homem-ambiente.

Os trabalhos aqui apresentados promovem um diálogo 
interdisciplinar – em especial, no que diz respeito à natureza 
diversificada dos corpora selecionados como material de análise 
– sem perder o foco norteador das pesquisas: o uso linguístico no 
âmbito das atividades de categorização.

Cognição e Práticas Discursivas é, também, uma justa home-
nagem ao professor Marcos Antonio Costa, um dos fundadores 
do nosso grupo de pesquisa, coautor de muitas histórias escritas 
ao longo desta trajetória que já dura quase dez anos.
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Em homenagem a Marcos Antonio Costa.



PREFÁCIO

Este livro, mais do que um meio de divulgação de trabalhos de 
integrantes e de alguns colaboradores do grupo de pesquisa 
Cognição e Práticas Discursivas, é uma justa homenagem ao 
professor Marcos Antonio Costa. 

Conheci Marcos em 2006, quando eu era graduanda da 
Licenciatura em Letras da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte. Estava no segundo semestre do curso, no qual ingres-
sara motivada pelo gosto por Literatura e pela vontade de 
pesquisar algum aspecto da obra do poeta português Fernando 
Pessoa (ou de algum de seus heterônimos). Ao final do período – 
e da disciplina Linguística II –, eu havia mudado de ideia. Resolvi 
que seria linguista e que começaria a percorrer esse caminho 
trabalhando com o professor Marcos Costa, do qual ainda viria 
a ser aluna por mais três semestres.

Eu era uma entre várias pessoas que tinham essa meta. 
Não era raro ver estudantes elogiando Marcos nos corredores 
do Setor 2 da UFRN. Afinal, ter aulas com ele não era apenas 
uma oportunidade de estudar Linguística com excelência, mas 
também de ver em ação um docente que se destacava não só pela 
competência, mas pela paixão com que lecionava. Tratava-se de 
algo visível na voz imponente, nos gestos amplos, nos sorrisos 
que acompanham o “Maravilha!” em resposta aos comentários 
mais sagazes dos discentes. 

Eu me tornei orientanda de Marcos em 2008, no proje-
to de Iniciação Científica “Significação, Verdade, Referência e 
Referenciação: das teorias vericondicionais à virada pragmá-
tica”, que me proporcionou o primeiro contato com a pesquisa 
científica e um mergulho profundo e necessário no âmbito da 
Filosofia da Linguagem. Vieram congressos, cafés na cantina do 



Setor 1 da UFRN e, com isso, conversas sobre certas questões 
que escapavam ao escopo do Funcionalismo, área à qual Marcos 
se vinculara enquanto pós-graduando. Seus principais interlo-
cutores nesses diálogos eram uns poucos estudantes – talvez 
não chegassem a dez. Esse grupo se ampliou após a chegada do 
professor Paulo Henrique Duque a Natal.

Marcos e Paulo já haviam se conhecido em meados dos 
anos 2000, quando cursavam doutorado em Linguística na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. À época, Marcos esta-
va licenciado de seu cargo de docente na UFRN e Paulo atuava 
no Centro de Ensino Superior de Valença, no estado do Rio de 
Janeiro. Na condição de doutorandos, participavam, juntos, de 
reuniões promovidas pelos seus orientadores, Mário Martelotta 
e Maria Luiza Braga, respectivamente. Após concluírem o douto-
rado, só reestabeleceram contato em 2009, na UFRN, com Paulo 
já na condição de docente da instituição. Alunos em comum dos 
dois professores haviam lido o texto “Teoria dos Protótipos”, de 
autoria de Paulo, por recomendação de Marcos. Tão logo perce-
beram que os dois tinham inquietações em comum, promoveram 
seu reencontro. Essa foi a semente do grupo de pesquisa Cognição 
e Práticas Discursivas, criado oficialmente em 25 de junho de 
2009, em uma sala de aula do Setor 2 do campus central da UFRN.

Na coordenação do grupo, Marcos e Paulo fortaleceram 
sua parceria, escreveram juntos um livro e diversos artigos e 
são responsáveis pela formação de vários pesquisadores empe-
nhados em investigar categorias e fenômenos discursivos sob 
a ótica da Linguística Cognitiva. Vieram orientandos, eventos, 
defesas e qualificações de teses e de dissertações e, ao longo 
desses anos, continuei sendo orientada por Marcos no mestra-
do e no doutorado, enveredando nos estudos da figuratividade 



– especialmente das metáforas construídas durante a leitura 
de narrativas em quadrinhos.

Lembro-me de quando, utopicamente, antes de ingres-
sar no corpo docente da UFRN, eu pensava: “quero ser como 
Marcos quando eu ‘crescer’”. Hoje, ciente das idiossincrasias 
que nos distinguem, sei que isso é impossível. Porém, é inegá-
vel a existência, na pesquisadora e docente que me tornei, de 
marcas das experiências compartilhadas com ele, e penso que 
os demais autores de capítulos deste livro também sintam isso. 
Cada uma dessas pessoas tem, de Marcos, recordações agradá-
veis de aulas, de orientações, de bancas e, também, de muitos 
(e bons) momentos ocorridos fora do espaço acadêmico. Hoje, já 
na condição de professores e pesquisadores vinculados a insti-
tuições públicas de ensino, continuamos a admirá-lo em muitos 
aspectos e somos-lhe muito gratos. Sem ele, provavelmente, não 
haveria o grupo Cognição e Práticas Discursivas e não teríamos 
escrito este livro. Não à toa, num trocadilho (um tanto infame e 
sem graça, admito) com seu nome, dizemos que ele é “O Marco”. 

Quanto a mim, posso afirmar que, entre todas as pessoas 
que me inspiraram ao longo dos últimos dez anos, Marcos 
se tornou, além de uma das referências mais importantes 
no meio acadêmico, o protagonista de algumas das minhas 
melhores recordações, desde os conhecimentos compartilha-
dos nas aulas de Linguística e nas reuniões do grupo até o 
discurso na minha banca de doutorado (que, infelizmente, 
não pude gravar em vídeo, mas guardo na memória com muito 
carinho), sem esquecer os churrascos que renderam algumas 
das melhores fotos do nosso grupo.

Por tudo isso, ao mestre, ao orientador, ao colega, 
ao Amigo Marcos Antonio Costa, nossos agradecimentos e 
esta homenagem, com o desejo de que, parafraseando sua 



dedicatória em um livro com o qual me presenteou, continue-
mos a ser coautores de muitas histórias. 

Ada Lima Ferreira de Sousa
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13

APRESENTAÇÃO

Este livro apresenta uma visualização de ideias que, de alguma 
maneira, estiveram presentes nos debates do grupo de pesquisa 
Cognição e Práticas Discursivas (UFRN) desde o início de suas 
atividades, em 25 de junho de 2009. Trata-se de obra introdu-
tória e, como tal, inclui conceitos operacionais e exemplos de 
análises que procuram descrever e explicar comportamentos 
linguísticos, considerando-se o papel da mediação sociocultural 
na interação homem-ambiente. 

Os trabalhos apresentados promovem um diálogo inter-
disciplinar – em especial, no que diz respeito à natureza diversi-
ficada dos corpora selecionados como material de análise – sem 
perder o foco norteador das pesquisas: o uso linguístico no 
âmbito das atividades de categorização. Todos os autores vêm 
trabalhando direta ou indiretamente com elementos da aborda-
gem cognitiva. Embora tenham constituído (ou estejam consti-
tuindo) suas formações sob uma base teórica comum, cada um 
vem consolidando sua especialidade detendo-se no estudo de 
fenômenos específicos, cujas análises certamente contribuirão 
para a melhor compreensão de aspectos bem específicos do uso 
linguístico sob a perspectiva cognitiva: categorização, figura-
tividade, situacionalidade, esquematização, acionamento de 
frames, idiomaticidade e construcionalização.

O livro está estruturado em 12 capítulos, agrupados 
em 3 tópicos centrais: as bases teóricas e metodológicas da 
pesquisa em Linguística Cognitiva (capítulos 1 a 5); propostas 
de análise de narrativas (capítulos 6 a 10); e questões grama-
ticais (capítulos 11 e 12).

No primeiro capítulo, apresenta-se um histórico dos estu-
dos cognitivistas, desde o modelo gerativista, de Chomsky, até 



 

14

a Teoria Neural da Linguagem e do Pensamento, de Lakoff e 
Feldman, passando pela Gramática de Construção Corporificada, 
de Bergen e Chang. As abordagens cognitivas que emergi-
ram nos últimos anos são retratadas de maneira didática, 
combinando-se esclarecimentos e exemplificações dos fenô-
menos e concepções relevantes.

No segundo capítulo, o foco são os processos de categori-
zação como função primária da linguagem, que permitem orde-
narmos, cognitiva e discursivamente, o mundo à nossa volta. 
Estabelece-se, portanto, a concepção de linguagem adotada 
nos demais capítulos, isto é, como manifestação dinâmica da 
cognição; assim, parte-se do pressuposto de que as categorias 
linguísticas se organizam e se estruturam a partir de princípios 
que regem os sistemas cognitivos em geral. Apresenta-se um 
histórico da investigação sobre categorização, dos modelos clás-
sicos à abordagem subjacente aos diversos estudos apresentados 
neste livro: a semântica de protótipos. 

No terceiro capítulo, são apresentados os pressupostos da 
simulação mental, cujo processo fornece materialidade neural 
à hipótese da corporalidade. De acordo com essa abordagem, 
circuitos sensório-motores são modelados e, com a rotiniza-
ção, reforçados em situações de interação homem-ambiente. 
Explicita-se, no texto, a maneira como itens lexicais e padrões 
gramaticais indexam esses circuitos neurais durante processos 
de produção e compreensão de enunciados. Além disso, opõe-se 
tal perspectiva aos modelos amodais clássicos e apresenta-se 
o conceito de affordances, isto é, as possibilidades de interação 
física proporcionadas pelo ambiente aos seres vivos, tendo em 
vista as especificidades corporais de cada espécie.

No quarto capítulo, focalizam-se os pressupostos e 
conceitos básicos para um aporte metodológico alinhado à 
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abordagem cognitiva adotada nos estudos do grupo de pesqui-
sa Cognição e Práticas Discursivas: a Análise Construcional do 
Discurso. Demonstra-se que as noções de esquema e de frame 
são centrais para o modelo de análise proposto. Para isso, as 
explicações são enriquecidas com exemplos e ilustrações.

No quinto capítulo, as discussões se iniciam resgatando-se 
os pontos cruciais da abordagem cognitiva da metáfora, desde 
a publicação do livro Metaphors we live by, por George Lakoff e 
Mark Johnson (1980), até os estudos de Grady (1997) e Kövecses 
(2005) sobre Metáforas Primárias e Metáforas Congruentes. Em 
termos de exemplificação, são analisadas projeções metafóricas 
de RAIVA em obras literárias em língua portuguesa.

No sexto capítulo, apresenta-se uma proposta de análise 
de metáforas motivadas por metonímias e construídas durante 
a leitura integrada de mecanismos verbais e recursos gráficos. 
A análise de uma sequência de quadrinhos extraídos de “V de 
Vingança” (MOORE; LLOYD, 2006) parte das noções de metáfora 
e metonímia oriundas da Teoria Neural da Linguagem. Durante 
a análise, evidencia-se o funcionamento de esquemas imagé-
ticos (Esquemas-I), esquemas de ação (Esquemas-X) e frames 
envolvidos no fenômeno analisado.  

No sétimo capítulo, verifica-se, a partir da noção de 
Modelo de Situação, de Zwaan e Radvansky (1998), como espaço, 
tempo, personagens e objetivos são construídos cognitivamente 
em animês. Para isso, recorre-se ao episódio “Além do Orgulho”, 
da série “Cavaleiros do Zodíaco”. Analisa-se, para isso, o espa-
ço, o tempo, os objetivos das personagens envolvidas no episó-
dio, a perspectivação das cenas e de que maneira os contrastes 
conceptuais são construídos por meio de indexadores verbais 
e de recursos não verbais. 
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No oitavo capítulo, analisa-se a construção de sentidos 
em charges a partir da compreensão de alunos do Ensino Médio, 
enfatizando-se o papel da metonímia na focalização de deter-
minados elementos do texto lido pelos estudantes.

No nono capítulo, são identificadas algumas estratégias 
de compreensão de textos narrativos adotadas por alunos da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). São discutidas as implica-
ções da identificação dessas estratégias para um ensino de leitu-
ra mais produtivo do que aquele de que dispomos atualmente.

No décimo capítulo, explicita-se como a mudança dêitica 
de espaço constrói novos eventos e favorece a compreensão de 
narrativas em diários ficcionais. Por meio da noção de Centro 
Dêitico, são identificados os mecanismos cognitivos que possi-
bilitam ao leitor assumir o lugar da personagem e imaginar-se 
como parte da história.

No décimo primeiro capítulo, são identificados os proces-
sos cognitivos que contribuem para a categorização de deter-
minadas construções gramaticais como sendo proverbiais. 
Para isso, são analisados a frequência de type (BYBEE, 2001) e 
os conhecimentos prévios de um grupo de informantes sobre 
estruturas construcionais de provérbios já conhecidos na cate-
gorização de provérbios inéditos. Verifica-se, também, o acio-
namento de esquemas e de frames.

No décimo segundo capítulo, realiza-se um estudo dos 
mostrativos portugueses provenientes do pronome demons-
trativo latino “ille”. É intenção dos autores focalizar mais espe-
cificamente as trajetórias de mudança que resultaram nas 
formas atuais “o”, “ele” e “aquele”, procurando descrever os 
micropassos ocorridos entre um estágio e outro. Para isso, são 
explicitadas motivações e mecanismos implicados no processo 
de construcionalização dessas formas. No capítulo, utiliza-se a 
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teoria cognitiva para explicar fenômenos de variação e mudan-
ça linguísticas, possibilitando-se a adoção de um viés diacrônico 
que, até então, era usado para questões de conceptualização e 
de aquisição da linguagem.

Como o leitor poderá constatar, trata-se de uma obra que  
se apresenta de forma simples e direta ao público que procura 
abastecer-se com as questões de ponta dos estudos sobre as 
interfaces entre linguagem, cognição e corporalidade. O diálogo 
a ser promovido a partir da leitura deste livro se direciona a 
alunos de graduação em Letras e Linguística, pós-graduandos 
e professores de língua portuguesa dos ensinos fundamental 
e médio, que, a partir de agora, contam com uma obra especí-
fica, em língua portuguesa, tratando do tema de forma ampla, 
mas com precisão e aprofundamento necessários. Neste livro, 
encontra-se a integração entre aspectos teóricos e práticos no 
encaminhamento de uma temática de pesquisa voltada para 
os mecanismos cognitivos de construção de sentido a partir de 
itens linguísticos e padrões gramaticais; sustentam essa inte-
gração os recursos necessários à explanação do modo como 
pensamos e produzimos conhecimento, que, nas palavras de 
Lakoff (1987, p. 5), é “um ponto central para a compreensão 
daquilo que nos faz humanos”.

Os organizadores



CAPÍTULO 1

Cognitivismo, corporalidade e construções1

Paulo Henrique Duque (UFRN)
Marcos Antonio Costa (UFRN)

Em meados do século XX, a comparação entre máquina e 
mente humana tornou-se tão comum que, em pouco tempo, 
psicólogos e neurocientistas passaram a afirmar que o cérebro 
era um computador, porque 

[...] as atividades do computador em si pareciam, em alguns 

aspectos, semelhantes aos processos cognitivos. Os computa-

dores recebem informação, manipulam símbolos, armazenam 

itens na “memória” e buscam-nos novamente, classificam 

inputs, reconhecem padrões e assim por diante. Na verdade, 

os pressupostos que servem de base à maior parte dos traba-

lhos contemporâneos sobre processamento de informação 

são surpreendentemente parecidos com os da psicologia 

introspeccionista do século XIX, embora sem a introspecção 

propriamente dita (NEISSER, 1976, p. 5-7, grifo do autor).

1 Texto revisto e atualizado, originalmente publicado sob o título 

“Cognitivismo, corporalidade e construções: novas perspectivas nos estu-

dos da linguagem”, nos Cadernos de Letras da UFF – Dossiê: Linguagens 

em diálogo, n. 42, p. 87-108, 2011.
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Com o objetivo de compreender os processos mentais 
com base num modelo computacional, em 1956, realizou-se 
em Dartmouth, nos Estados Unidos, um congresso de seis 
semanas que reuniu os maiores especialistas em Ciências da 
Computação da época. No evento, Noam Chomsky, professor 
de Linguística no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, 
demonstrou que a linguagem humana possuía propriedades 
formais que poderiam ser tomadas como verdadeiros progra-
mas cognitivos. O encontro passou a ser considerado o momen-
to oficial da revolução cognitiva.

O modelo cognitivista proposto por Noam Chomsky, 
desenvolvido pela teoria gerativa, embora se posicionando 
contrariamente ao pensamento behaviorista, que serviu de 
inspiração ao estruturalismo norte-americano, reafirma a 
dicotomia entre determinismos internos e externos ao esta-
belecer a distinção entre competência (o conhecimento da 
língua por parte do falante-ouvinte) e desempenho (o uso da 
língua em situações concretas). Ao asseverar a “pobreza dos 
estímulos” frente à enorme capacidade de conhecimento que 
somos capazes de demonstrar, Chomsky opta por uma teoria 
linguística internalista interessada em descobrir uma reali-
dade mental subjacente ao uso da língua. O desempenho do 
falante é, portanto, usado exclusivamente como fonte de dados 
para determinação da competência, sendo esta tomada como 
objeto primário de investigação. De acordo com Chomsky 
(1994, p. 15), embora os nossos sistemas cognitivos reflitam, 
de algum modo, a nossa experiência no mundo, uma análise 
cuidadosa das propriedades desses sistemas, por um lado, e 
da experiência que leva à sua formação, por outro, mostra que 
“existe entre ambos uma lacuna considerável – na realidade, 
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um abismo”. Na perspectiva gerativista, caberia ao analista 
determinar “o equipamento inato que serve para preencher a 
lacuna entre experiência e conhecimento atingido”.

A tese de que a linguagem humana é uma faculdade 
inata, uma espécie de “órgão mental”, foi encontrando evidên-
cias cada vez mais significativas. Especialistas do mundo 
inteiro, ao estudarem a linguagem de crianças até os três anos 
de idade, em diferentes línguas e em situações diversas de 
aprendizagem, relatam as mesmas regularidades anunciadas 
por Chomsky. Além disso, pesquisas de áreas correlatas sobre 
lesões no cérebro reforçaram essas constatações. Percebe-se, 
nesses trabalhos, uma aproximação entre Linguística e Ciências 
Naturais, considerada um dos motivos da chamada revolução 
das Ciências Cognitivas. De acordo com Chomsky, o aspecto 
relevante da linguagem é o procedimento recursivo (gerativo), 
que se sustenta numa gramática universal inata. A Linguística 
seria, então, uma ciência da mente/cérebro, mais próxima das 
Neurociências, da Biologia e da Física, do que da gramática 
estrutural, da gramática tradicional ou da Sociologia.

Em diferentes momentos de sua produção bibliográfica, 
Chomsky tem ratificado o seu compromisso de oferecer uma 
explicação para o funcionamento de diferentes módulos 
cognitivos a partir daquele que ele compreende como sendo 
o responsável pela faculdade da linguagem. O autor esclarece:

Por que estudar a linguagem? Há muitas respostas possíveis 

e, ao focalizar algumas delas, não pretendo, é claro, depreciar 

outras ou questionar sua legitimidade. Algumas pessoas, por 

exemplo, podem simplesmente achar os elementos da lingua-

gem fascinantes em si mesmos e querer descobrir sua ordem 

e combinação; sua origem na história ou no indivíduo, ou os 



Paulo Henrique Duque | Marcos Antonio Costa

21

modos de utilização no pensamento, na ciência ou na arte, 

ou no intercurso social normal. Uma das razões para estudar 

a linguagem – e para mim, pessoalmente, a mais premente 

delas – é a possibilidade instigante de ver a linguagem como 

um “espelho da alma”, como diz a expressão tradicional. Com 

isto não quero apenas dizer que os conceitos expressados e 

as distinções desenvolvidas no uso normal da linguagem nos 

revelam os modelos do pensamento e o universo do “senso 

comum” construídos pela mente humana. Mais instigante 

ainda, pelo menos para mim, é a possibilidade de descobrir, 

através do estudo da linguagem, princípios abstratos que 

governam sua estrutura e uso, princípios que são universais 

por necessidade biológica e não por simples acidente histó-

rico, e que decorrem de características mentais da espécie 

(CHOMSKY, 1980, p. 9, grifo do autor).

Para Chomsky (1988), a investigação acerca do fenôme-
no da linguagem deve estabelecer, como principais metas, as 
respostas para as seguintes questões: a) qual é o conteúdo 
do sistema de conhecimento do falante de uma determinada 
língua? O que existe na mente desse falante que lhe permite 
falar/compreender expressões e ter intuições de natureza 
fonológica, sintática e semântica sobre a sua língua?; b) como 
esse sistema de conhecimentos se desenvolve na mente do 
falante? Que tipo de conhecimento é necessário pressupor 
que a criança traz a priori para o processo de aquisição de 
uma língua particular que seja capaz de explicar o desen-
volvimento dessa língua na sua mente?; c) de que maneira o 
sistema de conhecimentos adquiridos é utilizado pelo falante 
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em situações discursivas concretas?; d) quais são os sistemas 
físicos, situados no cérebro do falante, que servem de base ao 
sistema de conhecimentos linguísticos?

A investigação em torno dessas questões se dá a partir 
da concepção de que a gramática interiorizada consiste em um 
dicionário mental das formas da língua e de um sistema de 
princípios e regras atuando computacionalmente sobre essas 
formas, ou seja, construindo representações mentais consti-
tuídas por combinações categorizadas das formas linguísticas.  
A gramática determinaria o modo como essas representações 
se articulam com outros sistemas conceptuais da mente 
humana ou com o sistema neuromuscular que determina a 
pronúncia das expressões.

1.1 Linguagem, cognição e cultura:  
a segunda revolução cognitivista

De acordo com Croft e Cruse (2004), em termos gerais, a 
segunda etapa da “virada cognitiva” desenvolve-se a partir de 
três importantes pressupostos básicos:

a) não há separação entre as faculdades cognitivas:  
ao contrário do que postula o paradigma chomskyano, a 
linguagem não é um módulo inato e separado de outras 
capacidades cognitivas do ser humano. Dessa forma, 
a segunda etapa dos estudos cognitivistas se propõe 
a descrever, simultaneamente, processos cognitivos, 
sociointeracionais e culturais. As representações do 
conhecimento linguístico, nesse enfoque, são essencial-
mente do mesmo tipo de outros mecanismos conceptuais, 
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amplamente investigados pela Psicologia, tais como 
categorização, conceptualização, organização gestáltica, 
mapeamento conceptual, analogia, esquematização, 
inferenciação, dentre outros de fundamental importân-
cia para a emergência, a estruturação e a recuperação do 
conhecimento linguístico;

b) a estrutura da gramática de uma língua reflete dife-
rentes processos de conceptualização: de acordo com 
Langacker (1987), mesmo os padrões de combinação das 
diversas estruturas de uma dada língua são decorrentes 
de processos que se dão no nível do sistema conceptual 
humano. Tal afirmação sugere que a linguagem é simbó-
lica em todos os seus aspectos, inclusive os morfos-
sintáticos. Essa perspectiva simbólica da gramática 
possibilitou o desenvolvimento da Gramática Cognitiva 
(LANGACKER, 1987) e das chamadas Gramáticas de 
Construções, desenvolvidas, principalmente, por Lakoff 
(1987), Fillmore, O’Connor e Kay (1988), Croft (2001) e 
Goldberg (1995, 2006);

c) o conhecimento linguístico emerge e se estrutura 
a partir do uso da linguagem: de acordo com esse 
pressuposto, categorias e estruturas gramaticais são 
construídas a partir de processos cognitivos gerais que 
aplicamos às diversas situações de uso efetivo da lingua-
gem em eventos comunicativos reais (Usage-Based Model).

Para muitos autores, essa nova perspectiva ganha força 
a partir dos estudos sobre categorização cognitivo-cultural 
(BERLIN; KAY, 1969; ROSCH, 1975, 1977, 1978), passando pelos 
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trabalhos de análise linguística de Fillmore (1975, 1976, 1977, 
1982a, 1982b, 1985) e de Lakoff e Johnson (1980), culminando 
nos trabalhos de Lakoff (1987), Langacker (1987), Fauconnier 
(1994) e Lakoff e Johnson (1999).

A título de exemplo, conforme a teoria sobre o pensa-
mento metafórico, proposta por George Lakoff e Mark Johnson 
no livro Metaphors we live by (1980), a metáfora é – ao contrário 
do que prega a tradição, que a vê como simples ornamento 
estilístico – um recurso de pensamento (e, portanto, um 
aparato cognitivo) que nos permite estruturar conceitos a 
partir de outros, mais básicos e concretos, sendo nossa expe-
riência direta do mundo – proporcionada por nosso corpo2 –  
a responsável pelo desenvolvimento desse processo. No livro, 
metáforas como DISCUSSÃO É GUERRA e TEMPO É DINHEIRO3 
são empiricamente demonstradas através de vários exemplos 
encontrados, inclusive, na língua portuguesa. Alguns anos 
depois, em Philosophy in the f lesh: the embodied mind and its chal-
lenge to Western thought, livro escrito por Lakoff e Johnson em 
1999, é apresentada uma nova versão da teoria conceptual da 

2 A “corporalidade” tem sido um dos caminhos explicativos seguidos por 

pesquisadores contemporâneos. De acordo com esse enfoque, as habili-

dades cognitivas e comunicacionais dos sujeitos são interpretadas como 

fenômenos resultantes de sua existência como sistemas físicos em contínua 

interação com seu ambiente humano e não humano.
3 Neste livro, adotamos VERSALETES para a notação de domínios concep-

tuais; VERSALETES em itálico para a notação de affordances; itálico para a 

notação de propriedades/atributos/ traços ou componentes de um domí-

nio conceptual mais amplo; aspas duplas (“”) para termos ou expressões 

linguísticas enunciadas e aspas simples (‘’) para termos e expressões 

linguísticas formais.
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metáfora: a Teoria Neural da Metáfora. Nessa nova elaboração 
– motivada pelas descobertas em neurobiologia e pela busca 
de evidências para sua sustentação no campo da neurociência 
experimental –, os autores assumem, com ênfase, a hipótese 
da cognição corporificada (embodied cognition) e reforçam um 
posicionamento crítico frente à tradição filosófica ocidental, 
na qual se defende que a capacidade para raciocinar é separada 
e independente da percepção sensorial e do movimento corpo-
ral4. A orientação cognitivista elaborada por Lakoff e Johnson 
defende que a razão insurge das capacidades corporais. Essa 
constatação se apóia em dois postulados (LAKOFF; JOHNSON, 
1999). O primeiro é o de que a razão humana é uma forma de 
razão animal, inextrincavelmente vinculada aos nossos corpos 
e às particularidades dos nossos cérebros; o segundo é o de que 
nossos corpos, cérebros e interações com o ambiente fornecem 
as bases essencialmente inconscientes da nossa metafísica 
comum, isto é, do nosso sentido cotidiano do que é a realidade. 
Para os autores,

O que chamamos de conceitos são estruturas neurais que nos 

permitem caracterizar nossas categorias mentais e raciocinar 

sobre elas. Categorias humanas são tipicamente conceitu-

adas em mais de uma maneira, em termos daquilo que são 

chamados de protótipos. Cada protótipo é uma estrutura 

neural que nos permite fazer algum tipo de tarefa inferencial 

ou imaginativa em relação a uma categoria. Casos típicos 

4 No modelo tradicional, embora a razão possa receber informações da 

percepção e o movimento possa ser uma consequência dela, nenhum aspec-

to da percepção ou do movimento é tratado como parte da razão (LAKOFF; 

JOHNSON, 1999).
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de protótipos são usados ao se fazer inferências sobre os 

membros da categoria, na ausência de qualquer informação 

especial contextual (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 17).

De acordo com esse enfoque, “todas as estruturas concei-
tuais são estruturas neurais” e “muito de inferência conceptual 
é, portanto, inferência sensório-motora” (LAKOFF; JOHNSON, 
1999, p. 20). Por exemplo, empurrar, puxar, carregar e equilibrar 
são conceitos que compreendemos “através do uso de partes dos 
nossos corpos e nossa habilidade de manipular e mover objetos, 
especialmente com nossos braços, mãos e pernas” (LAKOFF; 
JOHNSON, 1999, p. 36).

Alguns modelos computacionais, simulando estruturas 
neurais, oferecem evidências da conjunção entre conceptuali-
zação e percepção5. Esses modelos vêm atestando que não há 
distinção absoluta entre as dimensões perceptual e conceptual. 
Em suma, demonstram que, assim como o sistema conceptual 
faz uso de partes importantes do sistema sensório-motor 
para construir o sentido, o sensório-motor é responsável pela 
formatação do sistema conceptual.

A busca pela compreensão acerca do sistema concep-
tual humano também está na base da Teoria da Mesclagem 
Conceptual (Conceptual Blending Theory), desenvolvida por 
Fauconnier e Turner com base na obra Women, Fire and 
Dangerous Things (LAKOFF, 1987) e inicialmente formulada no 
artigo Conceptual Integration and Formal Expression, de 1995. 
Trata-se de uma teoria geral da cognição que descreve a 

5 Regier’s Model for Learning Spatial-Relations Terms; Bailey’s Model for 

Learning Verbs of Hand Motion; Narayanan’s Model of Motor Schemas, 

Linguistic Aspect and Metaphor, citados por Lakoff e Johnson (1999, p. 39-41).
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capacidade humana de imaginar identidades entre conceitos e 
integrá-los para criar e formar novos modelos de pensamento 
e ação. Fauconnier e Turner (1994, 1997) afirmam que, embora 
a mesclagem contemple outros processos cognitivos (tais como  
metáfora, metonímia, recursividade, modelagem cognitiva, 
categorização e frame), deve-se enfatizar que se trata de um 
processo mais amplo e dinâmico. A combinação de domínios 
pode acontecer de diferentes maneiras. Desse modo, de acordo 
com a teoria, o blending é um processo cognitivo que opera 
sobre dois espaços mentais6 para obter um terceiro espaço.

Apesar da relevância desses estudos, a integração entre 
processos cognitivos e rotinas significativas da vida em socie-
dade ainda não tem recebido a devida atenção. Nesse sentido, 
novas tendências buscam reconhecer o papel dos aspectos socio-
culturais na organização, na estruturação e no funcionamento 
dos sistemas conceptuais. Desse modo, abre-se um caminho 
que nos possibilita o diálogo entre as questões construídas pela 
epistemologia da corporalidade.

6 A contribuição do Modelo dos Espaços Mentais (FAUCONNIER, 1994) 

erige-se a partir da postulação de um modelo cognitivo de análise para os 

fenômenos de linguagem natural. De acordo com esse modelo, os Espaços 

Mentais (EM) – produzidos como funções da expressão linguística que os 

suscita e do contexto que os configura – são operadores do processamento 

cognitivo. Como domínios dinâmicos, os EM organizam-se enquanto pensa-

mos e falamos e, por isso, são diferentes e novos a cada semiose. 
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1.2 A Teoria Neural da Linguagem e a   
Gramática de Construção Corporificada

De acordo com Feldman (2006), os estudos mais recentes 
em neurociências e em ciências comportamentais sugerem 
que a linguagem seja a pedra angular das ciências cognitivas 
como um todo. Uma das propostas de integração está em curso 
há duas décadas, em Berkeley, nos Estados Unidos. Trata-se 
do projeto NTL (Neural Theory of Language, em tradução livre, 
Teoria Neural da Linguagem), que investiga a aprendizagem e o 
uso da linguagem a partir de um sistema neural corporificado. 
Para isso, são usadas técnicas analíticas, experimentais e de 
modelagem. O principal objetivo dos pesquisadores do NTL 
é construir modelos computacionais que demonstrem suas 
afirmações teóricas. Os estudos realizados pelo grupo forne-
cem um novo olhar sobre a linguagem, compreendida como 
continuidade do todo, mente, corpo e sociedade. O grande 
desafio do NTL tem sido desenvolver uma metodologia que, 
além de considerar tal inseparabilidade, seja suficientemente 
rigorosa para suportar uma análise formal e computacional. 
Nesse sentido, postula níveis de descrição também utilizados 
em ciências naturais, tais como Biologia, Química e Física. 

A gramática que corresponde ao referencial cognitivista 
proposto pelo NTL é a Embodied Construction Grammar – ECG 
(em tradução livre, Gramática de Construção Corporificada), 
desenvolvida por Benjamin Bergen e Nancy Chang desde 2003. 
Na perspectiva defendida por esses autores, a ênfase é dada 
ao processamento linguístico, em especial à compreensão 
da linguagem. Diferentemente de outras abordagens, a da 
Gramática de Construção Corporificada (GCC) postula que as 
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construções constituem a base do conhecimento linguístico e 
volta seu foco para o modo como elas são processadas on-line. 
De acordo com Bergen (2008), construções gramaticais: 

a) fornecem significado da mesma forma que os itens 
lexicais: os casos mais comuns são as expressões idio-
máticas (“chutar o balde”) e os frames (de movimento 
causado, resultativos7 etc.);

b) especificam propriedades de significado de ordem 
mais abstrata, como noções de aspecto e de pessoa;

c) juntam as contribuições semânticas das palavras aos 
esquemas genéricos que determinam, por exemplo, 
quem fez?; o que fez?; a quem fez?; como fez? etc.

Em suma, a noção de construção, numa perspectiva 
corporificada, deve dar conta das estruturas biologicamente 
plausíveis da experiência e da compreensão do mundo por 
parte do ouvinte/leitor. Tal conhecimento é codificado por 
meio de esquemas que descrevem os papéis envolvidos e suas 
relações no cumprimento da experiência esquemática a ser 
interpretada. Essas funções e relações podem fornecer uma 
rica fonte de inferências para a compreensão da linguagem.

De acordo com Lakoff e Johnson (1999), compreender que 
a mente é corporificada implica entender que o mesmo sistema 
neural engajado no movimento corporal e na manipulação de 
objetos também é responsável pela conceptualização e pelo 

7 Uma explicação detalhada sobre esses e outros frames pode ser vista no 

Capítulo 4.
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raciocínio. Nesse contexto, uma abordagem corporificada deve 
conceber o significado envolvendo a ativação do aparato senso-
rial, motor, social e afetivo na caracterização dos conteúdos dos 
enunciados. De acordo com Bergen (2008), exposto à língua num 
determinado contexto, o indivíduo a apreende (e aprende) recor-
rendo ao emparelhamento de “pedaços”8 da língua com toda a 
gama de experiências que vivencia. Em casos posteriores de uso 
da língua, quando os estímulos originais não estão presentes 
no contexto, as experiências são recriadas e revividas através 
da ativação de estruturas neurais. Nesse sentido, o significado 
é “corporificado” porque depende de o indivíduo ter vivenciado 
experiências, por meio do próprio corpo, no mundo com o qual 
interage e no qual são recriadas experiências em resposta aos 
inputs linguísticos. Por outro lado, essas experiências são revivi-
das para produzir outputs linguísticos.

No que diz respeito à GCC, especificamente, ela difere 
dos outros modelos de Gramáticas de Construção por três 
motivos básicos:

a) o seu formalismo foi construído concomitantemente 
a um mapeamento detalhado do formalismo de estrutu-
ras neurais computacionais; 

b) ela foi concebida para formar um núcleo de compreen-
são da linguagem computacional e dos sistemas de 
produção e, como tal, deve ser suficientemente explícita 
para servir a fins de processamento da linguagem, em 
vez de conhecimentos linguísticos simples; 

8 No original, “pieces”.
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c) incorpora mecanismos linguísticos como esquemas 
imagéticos (Esquemas-I), frames, projeções metafóricas 
e metonímicas, espaços mentais e blending conceptual ao 
que se entende por estruturas gramaticais, permitindo 
diferentes mecanismos de interface.

A crença em que a compreensão da linguagem se baseia 
na recriação interna de experiências corporificadas anteriores 
é corroborada por recentes pesquisas sobre o cérebro, as quais 
mostram que as áreas do córtex motor e pré-motor associadas 
a partes específicas do corpo (mão, pé e boca, por exemplo) 
tornam-se ativas na resposta ao se fazer referência linguística 
às partes do corpo. Com a intenção de apresentar evidências 
de uma mente corporificada, baseado em um experimento 
que testou o grau em que as representações motoras humanas 
foram ativadas para a compreensão da linguagem, Bergen 
(2008) constatou que, quando os indivíduos são convocados 
para realizar uma ação física (como mover sua mão para longe 
ou em direção ao seu corpo, em resposta a um comando verbal), 
há certa demora para executarem ações incompatíveis com 
as descritas na sentença9. Essa interferência da compreensão 
da linguagem sobre a execução de uma ação real com o corpo 
sugere que, durante o processamento linguístico, ativamos 
imagens motoras utilizando as estruturas neurais dedicadas 
ao controle motor.

9 Por exemplo, se a sentença for “Andy deu-lhe a pizza”, os indivíduos levam 

mais tempo para apertar um botão, ação que os obriga a mover as mãos para 

longe do corpo, e o inverso é verdadeiro para frases indicando movimentos 

em direção oposta ao corpo, como “você deu a pizza a Andy”.
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Esse e outros resultados semelhantes de várias pesqui-
sas sugerem um papel concreto para as experiências sensoriais 
e motoras na compreensão da linguagem. Nesse processo, os 
indivíduos automaticamente ativam a imaginação ou simulam 
cenários descritos pela linguagem. As simulações mentais 
realizadas podem incluir detalhes motores, pelo menos no 
nível de um efetor10 especial, que seria usado para executar as 
ações descritas, e as informações de percepção sobre a traje-
tória do movimento (longe ou perto, para cima ou para baixo), 
como a forma e a orientação dos objetos descritos.

Experimentos envolvendo modelagem computacional 
de redes neurais, que têm em Jerome Feldman um de seus 
expoentes, também oferecem evidências indiretas da conexão 
entre conceptualização e percepção. Ao simularem estruturas 
neurais, esses modelos demonstram que o nosso cérebro, em 
princípio, pode realizar tarefas sensório-motoras e concep-
tuais simultaneamente.

Dessa forma, de acordo com Bergen, Narayanan e 
Feldman (2003), o processo de compreensão de qualquer aspecto 
da língua tem uma relação direta com a realização de simula-
ções mentais (de percepção e movimento). O estudo sobre como 
esses aspectos da linguagem participam da construção de um 
imaginário mental é conhecido como Semântica da Simulação. 

10 Os efetores, constituídos por músculos e glândulas, são órgãos que 

recebem estímulos do sistema nervoso central e atuam sobre um sistema 

muscular ou glandular já existente na anatomia humana (ou específica de 

cada espécie). A disponibilidade e características específicas dos órgãos 

efetores é que determinam o tipo de reação do sistema muscular ou glan-

dular aos estímulos do Sistema Nervoso Central.
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A avaliação da maneira como partes da linguagem evocam 
a simulação depende de, antes, identificarmos que partes são 
essas. Segundo Bergen, Chang e Narayan (2004), palavras de 
certos tipos, tais como nomes e verbos, contribuem diretamente 
para o conteúdo da simulação. Menos obviamente, no entanto, 
outros elementos linguísticos, como as palavras funcionais, têm 
repercussões diretas na simulação. Preposições, por exemplo, 
podem indicar trajetórias de movimentos a serem incluídas na 
simulação, como em (1):

(1) Renato disse para a polícia que a carreta estava em alta 
velocidade e bateu atrás do caminhão-baú, projetando 
os veículos contra a mureta de proteção. O caminhão de 
Renato ficou preso na mureta por estar mais leve. Já o de 
Elio rolou ribanceira abaixo. 11

As preposições também podem indicar relações espa-
ciais, a exemplo do que ocorre em (2):

(2) Após fortes chuvas que atingiram Angra dos Reis, na 
Costa Verde fluminense, no sábado (2), moradores dos 
bairros do Frade, Sertãozinho e Santa Rita do Bracuí, que 
estavam fora de suas casas, foram autorizados a retornar 
na noite de ontem (4).12.

11 Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/brasil/carreta-cai-

-em-ribanceira-motorista-morre-na-via-anchieta-237611.html>. Acesso 

em: 24 abr. 2018.
12 Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-01/

depois-das-chuvas-moradores-voltam-para-casa-em-angra-dos-reis>. 

Acesso em: 13 mar. 2018.
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Padrões frasais também podem contribuir para a simu-
lação. Um exemplo disso são as construções bitransitivas, que 
contêm sujeito, verbo e dois objetos, conforme se pode obser-
var em (3):

(3) Aos 44 minutos, Cafu passou a bola para Kaká, que 
chutou de fora da área, acertando um chute no ângulo, 
sem chances para o goleiro.

O padrão oracional apresentado em (3) pode carregar um 
conteúdo simulativo que, em particular, codifica a transferên-
cia do primeiro objeto (a bola) prevista pelo sujeito (Cafu) para 
o segundo objeto (Kaká). Há evidências de que a significação 
de padrões frasais como o bitransitivo vem da possibilidade 
de usá-los para descrever transferência de cenários usando 
verbos que não designam transferência, a exemplo de (4):

(4) No lance em que tocou a bola para Kaká, Ramires 
sofreu falta dura de Kljestan e ficou caído no campo.

Bergen (2004) apresenta dois tipos de evidência de que 
existe um estágio intermediário entre as formas e a simulação 
que elas acionam. Em primeiro lugar, a junção de palavras 
dentro de uma configuração aceitável durante a produção 
linguística, ou a determinação do conjunto de palavras em um 
enunciado e das suas relações durante a compreensão linguís-
tica, não pressupõe acesso ao significado enciclopédico da 
construção envolvida. De preferência, as palavras são combi-
nadas a partir de generalizações acerca de seus significados. 
Assim, para que um verbo seja entendido como tal numa cons-
trução bitransitiva, ele deve ser interpretado como codificador 
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de apenas um entre vários tipos de transferência (metafóricos 
ou não) de um objeto a um recipiente. Para se categorizar 
uma sentença como bitransitiva, não são colocadas restrições 
semânticas específicas sobre o constituinte verbal no nível do 
detalhe motor ou perceptual – nós não temos como saber qual 
efetor está sendo usado, de que jeito está sendo usado ou em 
qual direção o movimento será codificado. Nessas condições, 
não seria o caso de um verbo de transferência causada pelos 
pés (como “chutar”) poder ocorrer em construções bitransiti-
vas, diferentemente do que ocorre com um verbo de transfe-
rência causada pelas mãos (como “tocar”). 

Essa ambivalência que as construções, para serem 
combinadas, demonstram em relação ao detalhe simulativo é 
bastante motivada. Poderia ser muito oneroso para o usuário 
da linguagem, ao processar qualquer enunciado, ter que aces-
sar o conteúdo motor e perceptual detalhado de cada uma das 
possíveis interpretações do enunciado. De preferência, unida-
des linguísticas parecem codificar só generalizações sobre 
aspectos da ação. No caso de uma construção bitransitiva, isso 
significa saber se as unidades linguísticas envolvidas podem 
ou não ser interpretadas como efetuando uma transferência 
de posse de um ou vários tipos. Tais generalizações, também 
conhecidas como esquematizações ou parametrizações, faci-
litam a simulação por serem fortemente ligadas aos detalha-
mentos motores. 

Em segundo lugar, se a compreensão da linguagem fosse 
fortemente restrita às possibilidades motoras e perceptuais 
reais proporcionadas pela nossa experiência de mundo, então 
não deveríamos ser hábeis para compreender a linguagem que 



Cognitivismo, corporalidade e construções

36

conflita significativamente com essa experiência. Mas nós 
sabemos que as pessoas podem fazer isso. Sentenças como as 
destacadas em (5) são inteiramente interpretáveis e simuláveis. 

(5) Em Saramandaia tudo era possível. Quando o Coronel 
Zico se aborrecia e levava uma toalha ao nariz, começavam 
a sair formigas. Isso aconteceu durante toda a novela, até 
que no último capítulo, acredite, a casa dele afundou num 
imenso formigueiro. Outra cena clássica foi a explosão 
da Dona Redonda. Num belo dia ela vinha caminhando 
pela praça aí começou a inchar, inchar e boom! Explodiu! 
Lembro-me que a mão dela caiu na mesa do Professor 
Aristóbulo. Por falar nele, nas noites de lua cheia ouvia-se o 
uivado aterrorizante. Sim, ele virava lobisomem. Já a fogosa 
Marcina, quando se excitava, a fumaça subia. Seu colchão 
era trocado quase todo dia. Sempre amanhecia queimado 
pelo fogo da morena. Mas nada se comparou a clássica 
cena que encerrou a novela. O personagem João Gibão, 
brilhantemente interpretado por Juca de Oliveira, estava 
encurralado numa encosta. Quando tudo parecia perdido, 
ele abriu as asas e alçou voo.13 

Enquanto as outras abordagens enfatizam a modela-
gem do conhecimento linguístico ao invés do processamento 
on-line, o modelo de GCC toma como certo que as construções 
formam a base da linguística cognitiva e se concentra na 
verificação de como essas são processadas na compreensão 
linguística on-line (ou dinâmica). Além disso, a GCC objetiva 

13 Disponível em: <http://portaldasseries.blogspot.com/2009/06/clássicos-

-da-teve-brasileira.html>. Acesso em: 9 jan. 2010.
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verificar como as construções de uma determinada língua se 
relacionam com o conhecimento corporificado no processo de 
compreensão. Sendo assim, grande parte da investigação com 
base na GCC tem sido focada no desenvolvimento de aparatos 
formais que possam descrever as construções de línguas 
naturais. Um aparato formal, no nosso entendimento, também 
precisa ser capaz de descrever os conceitos corporificados 
que as construções acionam no processo de compreensão da 
linguagem dinâmica. 

Dessa forma, o processo de compreensão de enunciados 
envolve a ativação interna de esquemas corporificados, junta-
mente com a simulação mental dessas representações no contex-
to de geração de um rico conjunto de inferências. Construções 
são importantes na abordagem em tela porque fornecem a inter-
face entre conhecimentos fonológicos e conceituais, evocando, 
para isso, estruturas semânticas corporificadas.

Consideremos o exemplo (6):

(6) Roberto usava sempre uma flor na lapela. Um dia 
jogou a flor para uma conhecida.14 

Em (6), uma análise construcional presume que a estru-
tura argumental da atividade bitransitiva impõe uma inter-
pretação em que uma entidade (ROBERTO CARLOS) realiza uma 
ação (JOGAR) que causa outra entidade (MULTIDÃO) receber 
uma coisa (FLORES). Apesar de o verbo “jogar” ser recorrente 
em muitas estruturas argumentais, sua utilização em (6) é 

14 Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/PopArte/0,,MUL1224679-

7084,00-AMANTES+DA+MUSICA+DO+REI+CONTAM+O+QUE+FARIAM+POR+U

MA+ROSA.html>. Acesso em: 19 jul. 2009.
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permitida apenas se o significado for reconhecido como contri-
buindo para um evento de transferência. A palavra “jogou” 
evoca uma ação física específica que também denota tempo e 
aspecto relacionados ao evento maior em que está envolvida. 
Prototipicamente, o esquema JOGAR ativa a ideia de que foi 
empregada alguma energia no esforço de provocar que uma 
entidade (no caso, FLORES) se movesse pelo ar. Mais especifi-
camente, o esquema JOGAR contribui para a acomodação do 
esquema força/movimento dentro de uma construção bitran-
sitiva ativa. Então, JOGAR se relaciona a uma forte ação sobre 
uma entidade causando seu movimento, incluindo um atirador 
(agente) e o objeto atirado. Construções não são determinísticas, 
mas buscam o ajuste entre um enunciado e o contexto específi-
co. No fim, o resultado do processamento acaba sendo o melhor 
conjunto de ajustes de construções.

Uma breve visão da análise construcional fornece o 
primeiro passo na determinação do significado do enunciado 
(6). O significado emerge da simulação de estruturas semânti-
cas fundamentais caracterizadas pela análise construcional. 
Isso se dá, primeiramente, por meio do processamento dos 
esquemas de ação (também chamados Esquemas-X), usados 
para executar ou perceber, no momento da compreensão de 
uma ação, a própria ação exercida. Um exemplo é o esquema 
JOGAR, evocado por “jogou”, que é explícito, fundamentado 
no padrão semântico usado por um agente (ou aquele que 
joga) para realizar uma ação de jogar. Esse esquema captura 
especificamente uma sequência de ações que são relacionadas 
ao se jogar um objeto, incluindo, possivelmente, ações prepa-
ratórias (como, por exemplo, pegar o objeto e movê-lo em uma 
posição de partida adequada) e o movimento de adequação 
do braço para lançar o objeto. Ações subsidiárias que movem 
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objetos ao longo de caminhos adequados com baixa força são 
também consideradas. Esse esquema de execução de jogar 
deve também especificar outras condições que possivelmente 
são mantidas em diferentes fases do evento, tais como o fato de 
que o objeto jogado partiu da mão de um agente e que o objeto 
é impulsionado até uma meta.

Em suma, a GCC deve ser compreendida como um 
modelo baseado na simulação de compreensão da linguagem. 
Fundamental para essa perspectiva é a ideia de que a ação 
motora pode ser simulada e aplicada à compreensão de vários 
aspectos da linguagem.

Verificamos que as perspectivas cognitivistas assumiram, 
num primeiro momento, que o comportamento inteligente 
pressupõe uma habilidade de representação do mundo. Nesse 
sentido, a cognição passa a ser explicada a partir do pressuposto 
de que o agente executa ações com base nessas representações 
com a finalidade de resolver problemas que lhe são apresen-
tados. A assunção de que o comportamento depende de uma 
capacidade cognitiva internalizada fundamenta a ideia de que 
a cognição pode ser bem explicada se for compreendida como 
uma computação (operação lógica realizada sobre símbolos, 
repercutindo na execução de determinadas funções). Assunções 
como essa foram adaptadas, com muita facilidade, ao estudo da 
linguagem, tendo em vista a viabilidade de, enfim, se compreen-
der cientificamente a relação entre capacidades cognitivas, 
mundo e mediação linguística, um empreendimento até então 
de natureza estritamente filosófica.

Conforme o primeiro momento da virada cognitivista, 
a cognição se manifesta como uma espécie de computação 
simbólica, isto é, manipulação de símbolos com base em regras 
e combinações. Não há espaço, nesse sentido, para qualquer 
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tratamento no nível semântico, e sua forma de explicar os 
fenômenos da cognição se associa ao aparecimento dos compu-
tadores, na década de cinquenta. Foi a concepção do “conhe-
cer” como resultado de complexas relações, dentre as quais as 
do organismo com o meio em que se situa, que contribuiu para 
algumas reformulações na agenda dos estudos cognitivistas. 
Estudos recentes (LAKOFF; JOHNSON, 1999; FELDMAN, 2006; 
LAKOFF, 2008) defendem uma proposta alicerçada nas acomo-
dações mútuas entre cognição, linguagem e corporalidade. 
De acordo com esses estudos, o cérebro humano e o resto do 
corpo constituem um organismo indissociável, formando um 
conjunto integrado por meio de circuitos reguladores bioquí-
micos e neurológicos mutuamente interativos.

Cabe destacar que, de acordo com essa nova perspectiva, 
os fenômenos do espaço externo são compartilháveis porque 
dispomos de corpos que se movimentam no espaço, manipu-
lam objetos, interagem com outros corpos e tratam o ambiente 
de forma similar. Os fenômenos mentais só podem ser cabal-
mente compreendidos no contexto de um organismo em inte-
ração com o ambiente que o rodeia (DAMÁSIO, 2007). Mais do 
que uma “máquina”, o cérebro passa a ser concebido como um 
ecossistema; de acordo com essa perspectiva ecológica, não há 
espaço para o dualismo entre corpo e alma presente no projeto 
cartesiano de um método científico utilizado no século XVII. 

Portanto, a epistemologia da corporalidade, conforme 
proposta por Lakoff e Johnson (1999), permite-nos avançar 
na investigação das relações intrínsecas entre a estrutura 
fisiológica de nossos corpos e o papel de fatores socioculturais 
na organização, estruturação e funcionamento dos sistemas 
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conceptuais. Em conformidade com essas ideias, reivindica-se 
um papel central para as experiências motoras e perceptivas 
corporificadas na compreensão da linguagem. 

Essa perspectiva nos leva à compreensão de que a 
linguagem, antes de ser um sistema representacional, é um 
trabalho intersubjetivo que nos permite estabilizar, mesmo 
que transitoriamente, o conteúdo variável de nossas expe-
riências. As atividades cognitivas, por sua vez, deixando de ser 
compreendidas como se desenvolvendo à parte da interação 
do corpo com o meio e separadas da vida social, passam a ser 
consideradas como parcela fundamental da ação conjunta que 
se dá na atividade linguística.



CAPÍTULO 2

Categorização: a perspectiva de protótipos

Paulo Henrique Duque (UFRN)

Do ponto de vista da Linguística Cognitiva, a linguagem é meio 
de conhecimento em conexão com as experiências viven-
ciadas pelo ser humano no mundo. As unidades e estruturas 
da linguagem são analisadas não como entidades autônomas, 
mas como manifestações de capacidades cognitivas tais como 
a categorização, que é o foco deste capítulo. Após um breve 
histórico acerca dos estudos ocidentais sobre esse tema, trata-
remos especificamente da noção de prototipicidade, que será 
adotada em outros capítulos deste livro. 

 
2.1 O modelo clássico de categorização

Conforme o modelo clássico de categorização, o signi-
ficado é baseado numa estrutura de atributos necessários e 
suficientes que compõem a essência de determinada entidade. 
De acordo com essa visão, nomear coisas só é possível porque 
reconhecemos traços essenciais em sua definição, ou seja, 
categorizar significa dispor entidades em conjuntos fechados 
com base nos traços por elas compartilhados. Essa forma 
de compreender a categorização se alicerça na filosofia de 
Aristóteles (384 a.C. a 322 a.C.). Para ele, a essência é o que faz 
com que alguma coisa seja o que é. Enquanto causa imanente 
da existência dos entes, a essência os limita e os individualiza 
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como tais, de modo que a destruição dela causa a eliminação 
dos objetos que a possuem. Nesse sentido, o significado é algo 
prévio ou preexistente às palavras, um assunto metafísico, 
pois tem relação com o fundamento da realidade, que vem a 
ser a própria essência (DUQUE; COSTA, 2012).

Para o significado essencial não importam os traços 
acidentais, isto é, as propriedades que, de maneira incerta, 
pertencem a apenas uma entidade e não chegam a afetar a 
sua essência. Um atributo acidental da categoria HOMEM 
seria, por exemplo, ser calvo, ao passo que um atributo essen-
cial seria ser racional. De acordo com Rivano (1970), uma defi-
nição explica e descreve o significado de uma categoria por 
revelar-lhe os traços gerais. No entanto, para reconhecermos 
um ente e diferenciá-lo de outros, precisamos recorrer a 
traços específicos. Depreendemos um significado a partir da 
palavra “peixe”, por exemplo, porque conhecemos os atribu-
tos essenciais de PEIXE, o que sugere que conheçamos seus 
traços essenciais. Por outro lado, embora PEIXINHO DO MEU 
AQUÁRIO pertença à categoria dos PEIXES por compartilhar 
traços essenciais com todos os peixes do universo, apresenta 
também traços acidentais que fazem dele um indivíduo. Em 
outras palavras, alocamos uma entidade em uma categoria 
P examinando se os traços dessa entidade coincidem com 
os traços que definem a essência dessa categoria. Assim, é 
o conhecimento desse conjunto de traços que caracteriza 
nosso conhecimento do significado de P.

Além disso, Aristóteles estabelece distinções entre o 
signo linguístico, a realidade representada pelo signo e a mente 
(alma, razão). Na dimensão do signo, está a linguagem, que nos 
capacita a expressar, através da definição de suas categorias, 
a essência dos entes (realidade representada), impressa na 
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alma do homem. Nesse ponto de vista, podemos afirmar que 
Aristóteles introduz uma concepção cognitiva do conhecimen-
to das categorias. Suas ideias sobre a relação entre linguagem, 
significado e constituição dos entes, a serviço de uma essência, 
estabelecem também as primeiras noções do que se conhece 
como Teoria Clássica do Significado e da Categorização.

A Teoria Clássica do Significado e da Categorização admi-
te uma série de suposições básicas:

a) as categorias são definidas em termos de um conjunto 
de traços necessários e suficientes. De acordo com isso, 
uma entidade pertence a uma determinada categoria se, 
e somente se, exibe todos e cada um dos traços que a 
definem. A falta de um desses traços é suficiente para a 
sua exclusão automática da categoria; 

b) os traços são binários, ou seja, as coisas possuem ou 
não possuem traços e pertencem ou não pertencem a 
uma categoria; 

c) as categorias têm limites bem definidos, pois dividem 
o universo denotado em dois grupos de coisas: as que 
pertencem e as que não pertencem a determinada cate-
goria. Nesse sentido, não existem casos ambíguos; 

d) todos os membros de uma categoria apresentam 
o mesmo status. Ora, se os entes pertencem ou não 
pertencem a uma categoria, não existem graus de perti-
nência, isto é, não há entes que sejam membros melhores 
do que outros. Sendo assim, a correlação entre os traços 
na estrutura da categoria é perfeita.
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Com base nesses quatro pressupostos, se conhecemos a 
categoria a que uma coisa pertence, percebemos, com certeza, 
que alguns de seus atributos co-ocorrem para a pertinência 
à categoria. Esses pressupostos foram adotados pela fonolo-
gia e pela semântica, de modo que os traços que compõem a 
unidade fonológica (o fonema) e a unidade semântica (o sema) 
sejam considerados universais e abstratos e, dentro de alguns 
enfoques, até mesmo inatos. A semântica estruturalista, por 
sua vez, não assumiu em sua totalidade esses pressupostos 
clássicos, mas pode utilizar alguns deles. Isso é válido, por 
exemplo, para o modelo de análise componencial utilizado por 
algumas correntes estruturalistas. Coerente com a noção de 
autonomia do sistema linguístico, a semântica estruturalista 
descreve os traços do significado de uma entidade linguística 
como estando relacionados entre si sistematicamente. Essa 
postura parece estar em concordância com o quarto pressu-
posto da Teoria Clássica do Significado e da Categorização.

 
2.2 Os componentes do significado 

Como vimos, se tomarmos por base a perspectiva estru-
tural, um dos enfoques a respeito do significado e da análise 
semântica que se encaixa nos pressupostos da teoria clássica é 
o da Análise Componencial (LYONS, 1977). A aplicação desse tipo 
de análise, na semântica, tem uma longa história na Linguística, 
na Lógica e na Filosofia. Tal modalidade de análise é essencial 
ao método tradicional de definição. De acordo com a análise 
em componentes, a estrutura do significado de uma categoria 
como, por exemplo VACA, se organiza em termos de traços (ou 
componentes) necessários e suficientes (ou seja, essenciais) 
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compartilhados por todos os seus membros, por exemplo, fêmea, 
adulto, bovino1 etc. Esses traços distinguem uma categoria das 
outras, dentro de um mesmo campo semântico, por exemplo, 
TOURO, NOVILHO, BEZERRO. É possível fatorar esses compo-
nentes até chegarmos aos componentes últimos da análise, por 
exemplo, animal, humano, não-humano. A categorização (atividade 
através da qual um sujeito pode reconhecer, acomodar um 
objeto numa classe e organizar informações léxico-culturais) é 
representada em termos de traços essenciais, muitas vezes, de 
caráter analítico, com a justificativa de que categorias represen-
tam as distinções do mundo (LYONS, 1977; LEHRER, 1974). 

A categorização é uma atividade mental manifesta na 
linguagem e relacionada à comunicação e à compreensão linguís-
tica. Os sujeitos podem se comunicar à medida que compartilham 
as mesmas distinções semânticas e as mesmas concepções do 
mundo. Nesse caso, categorias são unidades homogêneas, com 
limites claros e recortados, e há perfeita correlação entre seus 
componentes. A decisão acerca da pertinência (inclusão ou exclu-
são) destes não pode ser problemática de modo algum. Sendo 
assim, podemos esperar sempre uma descrição bem completa de 
uma categoria, com a enumeração dos componentes semânticos 
que todos os membros compartilham e que são suficientes para 
defini-la. Alguns enfoques dentro da semântica componencial, 
como a versão transformacional, chegam a defender a possibi-
lidade de estabelecermos traços válidos para todas as línguas,  
isto é, universais (LYONS, 1977).

1 A fim de mantermos a equivalência das notações das diversas pers-

pectivas teóricas aqui visitadas, abandonamos a notação estruturalista 

entre colchetes.
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No entanto, a realidade impõe limites a este método 
de análise do significado. O mundo, segundo Taylor (1989), é 
muito diversificado. Sendo assim, as categorias são incontáveis 
e expansíveis. Lyons (1977) vê com desconfiança a pretensão 
da validade universal de certos componentes e põe em dúvi-
da, também, a validade cognitiva do método, pelo fato de a 
interpretação e a atribuição dos componentes semânticos 
se basearem na introspecção (ou intuição) do linguista e nas 
próprias vivências culturais2. Podemos evidenciar essa dúvida 
através da categoria MÃE, por exemplo, que não apresenta 
traços facilmente capturáveis. De acordo com Lakoff (1987), o 
conceito MÃE pode ser explicado em termos de uma variedade 
de condições que podem ou não ser suficientes. Essas condi-
ções podem incluir: ser casada, ser fêmea, ter dado à luz um 
filho, ter concedido metade dos genes ao filho, ser protetora, 
ser casada com o pai genético do filho, ser de uma geração mais 
velha que a do filho e ser a guardiã legal do filho. Qualquer uma 
dessas condições pode não ser encontrada em MÃE: uma mãe 
solteira não precisa ser casada e uma madrasta não precisa ter 
dado à luz o filho, por exemplo. Esse exemplo evidencia que 
nem todas as entidades que os usuários de uma determinada 
língua conhecem precisam, necessariamente, compartilhar o 
mesmo conjunto de traços necessários e suficientes3. 

2 Cumpre esclarecer, entretanto, que a Análise Componencial nunca 

pretendeu dar conta de casos que se distanciam do modelo idealizado de 

uma categoria estruturada em função de traços semânticos compartilha-

dos, essenciais, necessários e suficientes.
3 É importante salientar novamente que a Análise Componencial não 

é um método fundado numa teoria semântica de interesse cognitivo. 

Sua aplicação não visa a responder ao interesse por uma descrição da 
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A teoria semântica clássica, cujos pressupostos susten-
tam grande parte da metodologia componencial, não é uma 
teoria de como a mente constrói sentido para o (e no) mundo, 
mas sim uma teoria sobre como são as coisas no mundo, como 
bem assinala Lakoff (1987). De fato, a Análise Componencial do 
significado tem grande utilidade etnolinguística, e sua apli-
cação, nesse sentido, se sustenta na ideia de que existe uma 
conexão estrutural entre língua e cultura, de modo que uma 
análise de componentes pode estabelecer modelos semânticos 
ideais e fixados culturalmente. Logo, aspectos funcionais, 
juízos, pré-juízos e pressupostos sociais dos falantes de uma 
língua são considerados secundários, derivados, acidentais, 
subjetivos, extralinguísticos, extra-sistêmicos, ou seja, não 
estruturais. Nesse sentido, componentes semânticos centrais 
e básicos da categoria MÃE seriam os estritamente biológicos, 
em que a criação e os cuidados ficariam de fora, atuando 
apenas como fontes de derivação metafórica (por exemplo, 
MÃE NATUREZA, PLACA-MÃE etc.). Assim, os pressupostos 
semânticos em que a análise componencial se sustenta restrin-
gem não só os tipos de traços e a sua forma de organização, mas 
também a quantidade de modelos (ou estruturas) categoriais 
que nos permitem dar sentido às experiências. 

Um enfoque cognitivo torna possível incluirmos outros 
aspectos na descrição categorial e estabelecer modelos alter-
nativos que revelem informações importantes a respeito dos 
processos de conceptualização. Frente a um ponto de vista 
meramente estrutural do significado, a abordagem cognitiva 
adota uma perspectiva mais ampla e flexível do problema. 
Admite, por exemplo, que a nossa compreensão de mundo 

maneira como os falantes comuns categorizam entidades no mundo.
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se realiza por meio de modelos diferentes de categorização 
e, mesmo que algumas entidades possam ser compreendidas 
através de modelos idealizados, a abordagem cognitiva permi-
te a inclusão de outros modelos de categorização (ou partes 
deles) e, dessa forma, consegue mapear grande parte do que as 
pessoas conhecem sobre categorias (LAKOFF, 1987). 

Essa visão transforma os modelos idealizados da 
semântica tradicional, e inclusive os da pragmática formal, 
em estruturas abertas, sujeitas a variações em sua classe 
denotacional, com um enfoque cognitivo que salienta a relação 
de estabilidade e produz, nas pessoas, um conhecimento mais 
ou menos uniforme, que lhes permite controlar e organizar, 
de alguma forma, a diversidade da experiência. Nesse senti-
do, em vez de considerar as categorias estáveis e claramente 
definidas, a abordagem cognitiva as concebe como estruturas 
de atributos graduáveis e com limites difusos (TAYLOR, 1989). 
Os graus de relevância desses atributos correspondem ao 
fato de que categorias se organizam em torno de um centro 
cognitivo exemplar, dentro do qual as entidades são ordenadas 
e também incluídas ou excluídas pelos falantes, produzindo 
o que se conhece como efeitos de protótipo (LAKOFF, 1987; 
TAYLOR, 1989). Essa concepção de categoria a partir da noção 
de protótipos tem seus fundamentos na Psicologia Cognitiva e 
na filosofia de Wittgenstein, que antecipa as inadequações do 
enfoque clássico.  
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2.3 Semelhanças de família 

Em suas investigações filosóficas, Wittgenstein ([1953]1991) 
afirma que há inúmeras formas diferentes de se empregar o que 
chamamos de signos, palavras e orações, e essa multiplicidade de 
empregos não é algo fixo. Referindo-se à extensão do significado 
da categoria JOGO, o autor chama nossa atenção para o fato de 
que os membros dessa categoria não apresentam um conjunto de 
traços comuns. Não há um traço que dê conta da multiplicidade 
de atividades designadas pela palavra e que sirva de base para 
decidirmos o que é e o que não é um jogo.

Considere, por exemplo, os processos que chamamos de 

“jogos”. Refiro-me a jogos de tabuleiro, de cartas, de bola, 

torneios esportivos etc. O que é comum a todos eles? Não 

diga: “algo deve ser comum a eles, senão não se chamariam 

‘jogos’”, – mas veja se algo é comum a eles todos. – Pois 

se você os contempla, não verá na verdade algo que fosse 

comum a todos, mas verá semelhanças, parentescos, e até 

uma série deles (WITTGENSTEIN, 1991, p. 52, grifo do autor). 

Em substituição aos traços comuns, Wittgenstein sugere 
que, entre essas múltiplas atividades, haja uma rede entrecruzada 
de semelhanças que o autor denomina de Semelhanças de Família.

Não posso caracterizar melhor essas semelhanças do 
que com a expressão “semelhanças de família”; pois 
assim se envolvem e se cruzam as diferentes seme-
lhanças que existem entre os membros de uma família: 
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estatura, traços fisionômicos, cor dos olhos, o andar, o 
temperamento etc. etc. E digo: os jogos formam uma 
família (WITTGENSTEIN, 1991, p. 52, grifo do autor). 

Há certos atributos que normalmente associamos a 
determinada categoria, e alguns membros podem até apre-
sentar alguns desses atributos, mas nem sempre todos os 
membros vão apresentar todos eles. Pode haver membros que 
não compartilhem nenhum atributo com os demais e, por 
outro lado, há atributos que podem ser incluídos em mais de 
uma categoria. É por isso que os limites das categorias acabam 
sendo difusos.

 
2.4 A noção de exemplar prototípico 

Se a estrutura das categorias consiste em um conjunto 
de semelhanças de família e não em traços mínimos essenciais 
compartilhados, e se, como ocorre muitas vezes, as catego-
rias tendem a fundir-se em outras, uma vez que apresentam 
limites difusos, o conhecimento de uma categoria não implica 
no estabelecimento, com completa certeza e unanimidade, de 
que membros pertencem ou não a ela. Por isso, a teoria clás-
sica do significado não é adequada para demonstrar a classe 
denotacional das categorias, mesmo porque novos membros 
surgem enquanto outros envelhecem e desaparecem. Se as 
categorias são estruturas difusas e de uma grande diversidade 
denotacional, como as aprendemos? Segundo Wittgenstein, 
isso não ocorre através da aprendizagem de traços essenciais 
e abstratos, supostamente comuns a todos os membros, 
mas mediante a recorrência dos exemplares. Fiel ao seu 
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pensamento, Wittgenstein não desenvolveu sistematicamente 
a ideia de semelhança de família e sobre aprendizagem a partir 
de exemplares; outros estudiosos conectaram essas noções a 
resultados experimentais, dando origem a uma perspectiva 
semântica alternativa à clássica. A suspeita de Wittgenstein 
de que a teoria clássica do significado (e da categorização) 
era inadequada para predizer categorias conceptuais foi 
empiricamente testada e confirmada em estudos posteriores 
da Psicologia Cognitiva, o que favoreceu o surgimento de 
uma perspectiva mais versátil para o estudo da estrutura das 
categorias. Essas novas abordagens vieram para dar conta dos 
casos não contemplados pela semântica clássica, de funda-
mento aristotélico.

 
2.5 A perspectiva dos protótipos 

As considerações já apresentadas sobre o caráter difuso 
dos limites entre as categorias, evidenciado pela semelhança 
de família, de Wittgeinstein, são válidas para o enfoque cogni-
tivista. Em oposição ao modelo clássico, a visão de protótipos 
postula que as categorias não são estruturas homogêneas. 
Pautados em evidência experimental, alguns pesquisadores 
(ROSCH, 1973, 1975; KEMPTON, 1981; TAYLOR, 1989) mostra-
ram que as categorias exibem uma estrutura prototípica, ou 
seja, apresentam exemplos bons e ruins. Os membros mais 
representativos, ou seja, aqueles dos quais os falantes recor-
dam primeiro ao escutar ou ler o nome de uma categoria, 
são chamados prototípicos: é em torno deles que os demais 
se organizam. Por exemplo, CADERNO, LÁPIS e CANETA são 
membros prototípicos da categoria MATERIAL ESCOLAR.
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Dado o caráter gradual dos limites entre as categorias, 
sua aprendizagem e compreensão com base em protótipos 
representa grande utilidade prática, visto que isso nos permite 
identificar categorias apesar do caráter difuso dos seus limites 
(TAYLOR, 1989). A abordagem de protótipos substitui a noção 
de traços ou componentes pela de atributos, uma vez que a 
noção acionada pelo termo “traço” ou “componente” parece 
já estar vinculada a um olhar binário sobre os fenômenos da 
linguagem. Cumpre acrescentar que admitir a existência de 
exemplos melhores do que outros implica hierarquizar os 
atributos, de modo que há os que são mais ou menos relevantes 
na configuração da categoria. Inclusive, em termos de hierar-
quização entre categorias, ocorre um mecanismo de herança 
de atributos, que veremos mais à frente.

As investigações que serviram de base para a noção 
de protótipo tiveram como foco o estudo das cores básicas 
(BERLIN; KAY, 1969; TAYLOR, 1989). Os resultados dessas 
pesquisas pioneiras contradizem a hipótese estruturalista 
da arbitrariedade das categorias linguísticas e a concepção 
essencialista de organização das categorias linguísticas. 

De acordo com as perspectivas estruturalistas e com 
enfoques centrados em componentes de significado, a reali-
dade é um contínuo indiferenciado que a linguagem divide 
arbitrariamente em unidades discretas. As categorias não 
têm, portanto, nenhum fundamento objetivo com base na 
realidade. A terminologia da cor deveria evidenciar essa ideia, 
já que cada língua divide o contínuo da cor de uma maneira. 
No entanto, o estudo de Berlin e Kay (1969) revela algo bem 
diferente. Embora seja correto afirmar que as línguas apre-
sentam grande variedade de termos para cor, os experimentos 
evidenciaram a existência de um inventário universal de 
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onze cores focais (termos de nível básico, para os autores) 
de base cognitivo-perceptual. Nesse sentido, contrariando 
radicalmente a visão estruturalista, a divisão e a organização 
do contínuo de cores em categorias não estão constituídas em 
termos de unidades discretas, mas sim em torno de entidades 
focais (mais centrais, mais estáveis). Cada categoria de cor 
apresenta uma cor focal, que se constitui como um exemplar 
central primário, e é a partir da generalização desse exemplar 
prototípico que se organiza a categoria. Além disso, esse cará-
ter focal é determinado por fatores biológicos (referentes à 
percepção humana), cognitivos e ambientais.

Dessa forma, as categorias de cor apresentam centro 
e periferia, e seus membros, em consequência disso, não 
apresentam o mesmo status (existem roxos melhores, verdes 
melhores, amarelos melhores etc.). Os exemplares focais 
permanecem constantes dentro da categoria, independente-
mente da quantidade de termos de cor, ou seja, não importa 
se outras cores são ou não lexicalizadas na língua. É possível 
afirmar, portanto, que as categorias de cor não constituem 
um sistema no sentido saussuriano (TAYLOR, 1989). Todo o 
avanço recente da noção de categorização, determinante para 
o desenvolvimento da própria Linguística Cognitiva, é conse-
quência dos estudos sobre a categorização da cor.

Embora não se possa sustentar que todas as categorias 
tenham uma base biológica, elas se estruturam em torno de 
um centro cognitivo, seja perceptual ou motor. As entidades e 
seus atributos, dentro de uma categoria, se ordenam com dife-
renças de graus a partir da projeção desses centros cognitivos. 
Os membros mais distantes do centro são casos limites que 
podem, inclusive, compor outras categorias, sobrepondo-as.
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A perspectiva dos protótipos, por sua vez, introduz uma 
metodologia alternativa de análise e apresentação da estrutu-
ra do significado. A descrição categorial deve ser capaz de dar 
conta de todos os membros: exemplos bons, maus e marginais 
(de pertinência duvidosa). Com essa informação, podemos 
projetar um mapa categorial que deve apresentar os atributos 
em ordem de representatividade. Os dados necessários para 
desenhar o mapa de uma categoria são obtidos do falante 
como resultado de diversas tarefas experimentais. Devemos 
ser cautelosos quanto às taxonomias científicas, uma vez que 
elas podem não corresponder ao modo como as pessoas orga-
nizam e compreendem, de fato, a realidade. 

Esse enfoque dado à categorização é cognitivo não só 
porque apela à competência lexical e pragmática do usuário de 
uma língua, mas, em especial, porque parte do pressuposto de 
que a organização da categoria na mente de quem produz ou 
compreende a linguagem, em termos de exemplos representa-
tivos, determina seu rendimento nas tarefas experimentais, 
assim como a compreensão linguística e o modo como modela 
sua experiência na vida cotidiana. Em suma, um mapa catego-
rial deve apresentar uma descrição prototípica da categoria. 

 
2.6 A noção inicial de protótipo

De acordo com os estudos realizados por Eleanor Rosch 
e seu grupo, no início dos anos 70, o protótipo era considerado 
o exemplar mais adequado, o melhor representante ou o caso 
central. Depois, passou ser definido como o exemplar idôneo 
de uma categoria. Com essa alteração, os aspectos graduais 
da proximidade em relação ao protótipo dentro da categoria 
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passaram a ser definidos pela frequência ou pela atribuição 
dada por sujeitos participantes em pesquisas. A pretensão 
não era o estabelecimento de categorias verdadeiras, mas a 
compreensão de mecanismos psíquicos reais através dos quais 
estabelecemos categorias. Por exemplo, do ponto de vista do 
modelo de categorização clássico, BALEIA seria considerado 
tão MAMÍFERO quanto VACA. De acordo com o enfoque adota-
do por Rosch e colegas, porém, baseando-se em experimentos, 
BALEIA estaria muito distante do protótipo de MAMÍFERO. 
No momento em que se oferece uma visão de categoria que 
acomoda a dispersão e a diversidade em torno de um protóti-
po, são introduzidas novas formas de organização. 

Essas propostas de organização das categorias contêm 
um duplo olhar sobre a categoria, pois marcam:

a) a estruturação interna da dimensão horizontal, em 
que se focaliza a contiguidade entre categorias, forman-
do um contínuo;

b) a estruturação inter-categorial da dimensão vertical, 
em que se verifica a hierarquização das categorias em 
termos de abrangência, de modo que categorias mais 
específicas herdam atributos de categorias mais amplas.

Para Rosch (1975), o protótipo atua como ponto de refe-
rência cognitivo dos processos de categorização dos elementos 
que experienciamos cotidianamente. Quanto ao papel do 
protótipo na nossa forma de categorizar o mundo, a pesquisa-
dora chegou às seguintes conclusões:
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a) membros prototípicos são categorizados mais rapida-
mente que membros não prototípicos;

b) membros prototípicos são os que as crianças apren-
dem primeiro;

c) membros prototípicos são mencionados em primei-
ro lugar quando falantes listam os membros de uma 
categoria;

d) protótipos servem de ponto de referência cognitiva, 
ou seja, conceituamos membros menos prototípicos 
com base nos membros mais prototípicos (por exemplo, 
quando dizemos que uma elipse é um quase círculo);

e) geralmente, quando solicitamos os membros princi-
pais de uma categoria, são mencionados os protótipos.

A partir dos estudos das cores (BERLIN; KEY, 1969) e das 
taxonomias populares, Rosch et al. (1976) aprimoram a organi-
zação vertical das categorias. Os autores sugerem a existência 
de três níveis de organização hierárquica da categoria:

 

 

 

 

 

Nível superordenado 
Nível básico 

Nível subordinado 

Figura 1 – Hierarquia entre categorias. 
Fonte: Autoria própria.
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De acordo com os autores, utilizamos essa hierarquia 
para estruturar mentalmente relações de inclusão. Nesse 
processo de estruturação, o nível básico é privilegiado, pois é 
nele que os conceitos apresentam maior número de atributos 
distintivos, sem criar demandas cognitivas desnecessárias. 
Nesse sentido, ELETRODOMÉSTICO é bem mais abstrato do que 
MÁQUINA DE LAVAR, que apresenta um número razoável de 
atributos para a identificação do artefato. No caso de MÁQUINA 
DE LAVAR INDUSTRIAL, um conjunto maior de atributos passa 
a ser utilizado na identificação do objeto. Para verificar se 
realmente o nível básico comporta membros identificáveis 
mais facilmente, Rosch (1976) solicitou que alguns participan-
tes listassem todos os atributos de alguns itens nos três níveis 
da hierarquia (MÓVEL > POLTRONA > ESPREGUIÇADEIRA). 
Como resultado disso, descobriu que poucos atributos foram 
listados para as categorias superordenadas (como MÓVEL, por 
exemplo) e muitos atributos foram listados para as categorias 
dos dois outros níveis. Nesses níveis inferiores, foram listados 
atributos muito semelhantes para as duas categorias.

Rosch (1976) defende que os membros das categorias de 
nível básico (como, por exemplo, POLTRONA) são identificados 
mais facilmente devido a um equilíbrio entre:

a) informatividade, uma vez que categorias de nível básico 
apresentam um número intermediário de atributos;

b) economia, uma vez que os atributos das categorias 
desse nível são mais relevantes para a distinção entre 
categorias (da dimensão horizontal).
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Em suma, no nível superior, sacrifica-se a informativida-
de e, no nível inferior, sacrifica-se a economia. De acordo com 
Kleiber (1995), os membros das categorias de nível básico são 
utilizados mais frequentemente, uma vez que elas são prioritá-
rias no plano perceptual, funcional e comunicativo, conforme 
explicitado a seguir:

a) No plano perceptual, devido à sensação de se estar 
lidando com uma forma global que pode ser simulada 
mentalmente por meio de uma imagem simples; 

b) No plano funcional, devido ao acionamento de áreas 
motoras responsáveis por nossa interação cotidiana com 
o mundo; 

c) No plano comunicativo, devido ao emprego de 
palavras que, por um lado, são as mais curtas, as mais 
comumente empregadas e utilizadas nos contextos 
neutros e, por outro lado, são as que primeiro são apren-
didas pelas crianças e introduzidas no léxico de uma 
língua.

Dessa maneira, o nível básico possui um grande número 
de atributos comuns: ANIMAL, por exemplo, do nível superor-
denado, oferece menos informação que CACHORRO, do nível 
básico; BOXER, do nível subordinado, por sua vez, oferece 
um aumento de informação complementar, que repercute no 
aumento da carga mental. A perspectiva dos protótipos e seus 
princípios, segundo Kleiber, apresenta um amplo campo de 
aplicação, pois não só domina toda a semântica lexical, como 
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também pode ser aplicada a todo fenômeno que implique 
categorização: o conceito de protótipo pode ser aplicado, por 
exemplo, à gramática e ao discurso.

 
2.7 Problemas com a perspectiva de protótipos

Apesar dos grandes avanços trazidos por essa forma de 
abordar a categorização, existem problemas equiparáveis aos 
apresentados pelo modelo dos traços necessários e suficientes. 
Ao aplicarmos, por exemplo, a noção de protótipo à própria 
noção de protótipo, vemos que nem todos os conceitos podem 
ser analisados na perspectiva de protótipos, principalmente, 
no caso de conceitos abstratos como REGRA ou CRENÇA, pois 
é impossível especificar o conjunto completo de regras ou 
crenças possíveis.

Uma crítica bastante contundente diz respeito à perti-
nência. Para Kleiber (1995), o efeito produzido pela introdução 
da noção de limites difusos é problemático por pelo menos três 
motivos: ela não consegue explicar por qual motivo os casos 
não prototípicos são também categorizados; a existência das 
categorias não parece depender da prototipicidade; os casos 
não prototípicos não correspondem necessariamente a uma 
situação de aplicabilidade referencial flutuante. A título de 
exemplo, o autor cita o caso dos números ímpares apresentado 
por Armstrong, Gleitman e Gleitman em 1983 e reinterpretado 
por Lakoff (1987 apud KLEIBER, 1995, p. 136): 

Os testes psicológicos estabelecem que os números ímpares 

do 1 ao 9 são representantes idôneos do conceito NÚMERO 

ÍMPAR, mas mesmo assim, a prototipicidade não implica 



Paulo Henrique Duque

61

na existência de limites difusos. O conceito apresenta uma 

definição muito precisa (ímpar é o número não divisível 

por dois) que proporciona uma aplicabilidade referencial 

desprovida de qualquer flutuação. 

Esses problemas indicam que as concepções semânticas 
baseadas em traços discretos não precisam ser abandonadas pela 
aparição de uma semântica baseada em protótipos. O fato de exis-
tirem elementos difíceis de categorizar não é suficiente para levar 
a crer que a dificuldade se deva ao limite difuso das categorias:

Um erro que não devemos cometer, acredito eu, é vincular 

a descontinuidade categorial a uma descontinuidade seme-

lhante ao real. Nós nos equivocaríamos se pensássemos que 

a definição de um termo só pode ser precisa com a condição 

de que os elementos da realidade o sejam também, ou seja, 

estejam de acordo. Devemos raciocinar da seguinte maneira: 

existem coisas que não entram nas categorias léxicas. Porém 

não é essa a causa de as categorias léxicas serem difusas. 

Além do limite difuso inscrito no próprio conceito [...], 

provém, também, da defasagem entre a realidade e as cate-

gorias descontínuas [...]. É importante se dar conta de que, 

ao se dizer, de algum modo, que tudo não é alguma coisa, 

diz-se que tudo não se coloca sob uma e outra categoria 

lexical. (KLEIBER, 1995, p. 137-138).

Apesar de toda essa controvérsia, não devemos negar os 
valores da perspectiva de protótipos. Talvez devamos moderar 
os efeitos do conceito, restringindo sua aplicação a campos 
favoráveis, como em termos de fenômenos de percepção, de 
espécies naturais e no âmbito dos artefatos, por exemplo. 
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Uma maneira de preencher as lacunas da perspectiva 
dos protótipos seria a ampliação da abordagem. Nessa dire-
ção, muitos estudiosos da cognição resolveram recuperar o 
conceito de semelhança de família de Wittgeinstein. Para isso, 
deslocaram o foco do protótipo para os seus efeitos.

 
2.8 Efeitos prototípicos

Os problemas descritos na seção anterior levaram a 
uma reformulação da perspectiva do protótipo. Essa mudança 
representa uma verdadeira ruptura em relação à proposta 
anterior. As mudanças começam a partir da própria concepção 
de protótipo: 

A noção de protótipo como exemplar idôneo de uma cate-

goria permanece, mas, como já não tem uma origem única 

e pode aparecer inclusive nas categorias clássicas (número 

ímpar) já não possui o estatuto de entidade fundadora da 

estrutura categorial, que a versão padrão lhe havia atribuí-

do. Ao se desenvolver a partir de várias origens, não é consi-

derado, se não como um efeito. Isso leva os reformuladores a 

falarem mais de graus de prototipicidade do que de protótipo 

em si. (KLEIBER, 1995, p. 144, grifo do autor).

Ao abandonar a ideia central de protótipo, naturalmen-
te, também se deve abandonar a ideia de que as categorias se 
estruturam a partir do grau de semelhança dos seus elementos 
com o exemplar prototípico. Deve-se abandonar, ainda, a tese 
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de que as fronteiras das categorias são difusas e a que equipara 
grau de representatividade de um exemplar ao grau de perti-
nência à categoria. 

O que se mantém da versão padrão é muito pouco:  
o protótipo se converte em efeitos prototípicos, e a noção de seme-
lhança de família, em vínculo entre os membros de uma mesma 
categoria. Mais do que uma mera revisão dos postulados básicos, 
há, nesse momento, uma inversão de orientação. Se, antes, era 
a noção de protótipo que se situava no centro da categoria e 
servia para estabelecer as distâncias (graus) dos membros dessa 
categoria, agora, o que se busca é outra coisa muito distinta: a 
distribuição da categoria de forma a justificar o efeito prototípi-
co. Ainda que, à primeira vista, isso possa parecer sutil, é uma 
mudança tão profunda na abordagem que afeta a consideração 
dos fenômenos e a forma de analisá-los. Há a inversão da relação 
causal: o protótipo deixa de ser causa para ser efeito.

O elemento que passa a desempenhar papel decisivo na 
perspectiva dos efeitos prototípicos é o conceito de semelhança 
de família, o qual sugere que os elementos se vinculam às cate-
gorias de forma lateral em vez de central. Ou seja, os elementos 
não se agrupam ao redor de uma característica comum a todos 
eles, mas de forma contígua. Isso implica a formação de cadeias 
nas quais o primeiro e o último componentes, aparentemente, 
não compartilham nada; sua vinculação só é compreensível 
quando se leva em conta toda a cadeia. Assim, a organização 
centralizada da categoria é substituída por uma organização 
colateral dos elementos, conforme se vê na Figura 2:
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Figura 2 – Semelhança de família. 

Fonte: Adaptado de Kleiber (1995 apud DUQUE; COSTA, 2012b, p. 39).

De acordo com Kleiber (1995 apud DUQUE; COSTA, 2012b, 
p. 39), a aproximação entre protótipo e semelhança de família 
conduz a uma versão muito mais poderosa, por estar livre da 
necessidade dos atributos comuns em relação ao protótipo.  
A liberdade de movimentos explicativos permitidos pela refor-
mulação é muito grande. O melhor resultado é a passagem de 
uma concepção monorreferencial das categorias a uma concep-
ção multirreferencial. Os elementos vinculadores dos membros 
das categorias não correspondem mais a atributos, mas a tipos, 
empregos ou usos diferentes de referentes, visto que a mesma 
palavra pode ser empregada para tipos distintos de referentes. 
Como exemplo dos novos campos de ação e explicação abertos 
pela mudança de orientação para o terreno polissêmico, Lakoff 
(1987) menciona o idioma dyirbal dos aborígines australianos.  
O termo “bayi” agrupa, segundo o autor, 
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[...] homens, os cangurus, os morcegos, a maior parte das 

serpentes, a maior parte dos peixes, alguns pássaros, a 

maior parte dos insetos, a lua, as tempestades, o arco-íris, 

os bumerangues, algumas javalinas etc. (LAKOFF, 1987, p. 92).

Nem o modelo clássico dos traços necessários e sufien-
tes, nem a primeira versão da perspectiva do protótipo podem 
dar conta desse conjunto multirreferencial de elementos, pois 
não explicam porque tantos elementos estão vinculados a um 
mesmo termo: “bayi”. A noção de efeitos prototípicos pode dar 
conta de referentes tão diferentes porque não usa a noção de 
atributos compartilhados e também porque adota o modelo de 
encadeamento das semelhanças de família: 

G. Lakoff considera que este agrupamento não é arbitrário. 

Cada membro está relacionado, ao menos, com outro, 

mediante uma propriedade comum. Se a lua, por exemplo, 

está na categoria de bayi é porque compartilha um traço 

comum com os homens; nos mitos, aparece como o marido, 

enquanto o sol é a esposa (...) a presença dos aparelhos de 

pesca em bayi se explica por sua relação associativa com os 

peixes, pois formam parte do mesmo âmbito de experiência 

que os peixes. A categoria complexa bayi se encontra, desta 

maneira, estruturada por uma série de encadeamentos que 

parte dos membros primários (ou centrais), neste caso, os 

homens e os animais estão unidos a outros membros que, 

por sua vez, se unem a outros e assim sucessivamente. 

(KLEIBER, 1995, p. 157).
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A versão reformulada leva a uma vinculação do efeito 
prototípico a processos metonímicos, algo também novo, que 
se faz evidente no exemplo “bayi”. Lakoff (1987) distingue 
sete tipos diferentes de protótipos, correspondentes a uma 
metonímia categorial diferente: exemplares típicos, estereó-
tipos sociais, ideais, comparações, geradores, submodelos e 
exemplares prioritários. O estado em que ocorre a noção de 
protótipo na nova versão pode ser assim resumido:

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

b) o protótipo toma diferentes formas, de acordo com o 
modelo da categoria que a cria, daí a denominação de 
efeitos prototípicos; 

c) a extensão do protótipo no campo da polissemia, através 
da noção de semelhança de família, favorece o surgimento 
de uma flexibilidade que lhe priva do elemento definidor 
essencial da outra versão: o próprio protótipo. Ainda que 
apenas seja considerado como efeito, o protótipo não é 
obrigatoriamente o exemplar reconhecido como o mais 
idôneo pelos indivíduos. Na verdade, a versão dos efeitos 
prototípicos não estabelece uma teoria de categorização, 
mas uma teoria semântico-lexical, pois passa a descrever 
relações que são estabelecidas entre diferentes categorias.

A lição que qualquer teoria semântica deve extrair disso 
tudo é que há a necessidade de se dar conta das manifesta-
ções cognitivas do protótipo, especialmente das de natureza 
linguística. Na versão padrão, houve um ganho importante: 
o estabelecimento de uma dimensão vertical das categorias, 
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pois a consideração de um nível de base, privilegiado dentro da 
categoria, remodela a paisagem da hierarquia léxica (KLEIBER, 
1995). No caso da versão ampliada, ainda que se negue o seu 
caráter polissêmico, suas relações cognitivas se relacionam aos 
diferentes sentidos de um termo polissêmico. Faz-se impor-
tante não se fazer da polissemia um fenômeno marginal, mas 
ver nisso um processo de denominação regular, econômica, 
natural, característica das línguas.



CAPÍTULO 3

Simulação mental e compreensão1

Paulo Henrique Duque (UFRN)

Por meio das ciências cognitivas, pesquisadores vêm demons-
trando que os processos cognitivos de alto nível, tais como 
linguagem, memória e representação de conceitos, são baseados 
em processos cognitivos de nível mais baixo, tais como senso-
riamento e atuação (BARSALOU, 1999; WHEELER; PETERSEN; 
BUCKNER, 2000; NYBERG et al., 2001). Em outras palavras, os 
conceitos, em geral, emergem do nosso sistema sensório-motor. 
Dedicado às interações multimodais2 com o mundo, esse sistema 
possibilita a detecção de padrões estatísticos (GOPNIK, 2009), que, 
devido ao efeito das frequências, transformam-se em padrões 
abstratos, denominados modelos cognitivos (ou mentais)3.

1 Cumpre esclarecer que o termo “compreensão”, aqui, diz respeito ao resul-

tado da interação do corpo com o ambiente por meio da percepção e atuação 

direta, e, nos casos de interação linguisticamente mediada, ao processo de 

modelagem, ativação e acionamento de circuitos neurais. O foco do capítulo 

recai principalmente neste segundo aspecto da compreensão.
2 O termo “multimodal” diz respeito à integração entre modalidades senso-

riais que se transformam em percepção, como visão, audição, somestesia 

(tato), paladar e olfato, e modalidades motoras.
3 Modelos Cognitivos são “constructos mentais simplificados que orga-

nizam os vários domínios práticos e teóricos da experiência humana” 

(McCAULEY, 1987, p. 292).
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Segundo McCauley (1987), esses modelos são idealizados, 
uma vez que, da vasta quantidade de traços disponibilizados 
num determinado estímulo sensório-motor, apenas os mais 
relevantes são selecionados. É desse modo que, da multiplici-
dade de experiências com objetos diversos, abstraímos esque-
mas comuns, como CONTÊINER, DESLOCAMENTO, LIGAÇÃO, 
PARTE/TODO etc. Da mesma forma, das interações sociais 
recorrentes, construímos modelos de cenários, roteiros, cate-
gorias, e aprendemos a nomear coisas.

Ao mesmo tempo em que esses modelos mentais vão 
se formando, redes neurais ativadas durante as experiências 
também vão sendo construídas, de modo que o processamento 
cognitivo de palavras e sentenças que denotam ações realiza-
das por determinadas partes do corpo ativem áreas do córtex 
motor e pré-motor envolvidas na produção de ações motoras 
dessas mesmas partes do corpo (BERGEN; DENNISON, 2010). 
Esse mecanismo de simulação mental4 foi demonstrado em um 
experimento (HAUK; JOHNSRUDE; PULVERMÜLLER, 2004) que 
verificava a compreensão de verbos de ações. Os resultados 
reveleram que os verbos indexam ações realizadas por dife-
rentes efetores, processadas em regiões distintas do córtex 
pré-motor. As áreas envolvidas no movimento das pernas, 
por exemplo, se tornam mais ativas durante o processamento 

4 De acordo com Bergen e Chang (2005), a simulação mental corresponde ao 

acionamento interno de sistemas cerebrais para criar ou recriar experiências 

não presentes. A simulação mental pode ser visual, no que se refere às partes 

do sistema visual que ficam ativas de maneira semelhante ao modo como 

reagiríamos se um estímulo externo estivesse realmente presente, ou motora, 

no que se refere à ativação de partes do cérebro dedicadas ao controle motor 

como modelo de ação física, usualmente sem, de fato, acionar músculos.
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de palavras relacionadas a pernas (por exemplo, “chutar”, 
“andar” e “pular”) do que durante o processamento de pala-
vras relacionadas a outras partes do corpo (por exemplo, 
“pegar”, “segurar” e “escrever”).

Dentro dessa perspectiva, o processo de compreensão da 
linguagem5 está intimamente relacionado às representações 
mentais6 de experiências perceptuais, motoras e afetivas do 
mundo. Nesse sentido, um grande desafio é explicar de que 
maneira criamos representações mentais ao compreendermos 
sentenças. Para que as representações mentais sejam criadas, 
é necessário que ocorra o reconhecimento de palavras e suas 
interrelações sintáticas, semânticas e pragmáticas. A fim de 
explicar essa integração, precisamos entender como o proces-
so de compreensão aciona, ao mesmo tempo, conhecimentos 
linguísticos e conhecimentos de mundo.

Para isso, primeiramente apresentaremos o enfoque de 
compreensão que toma por base o mecanismo de indexação 
proposto por Glenberg e Robertson (1999), de acordo com o 
qual a compreensão de sentenças envolve três procedimentos: 

5 Entenda-se a expressão “compreensão da linguagem” do inglês, “language 

comprehension” (BERGEN, 2014) como compreensão por meio da linguagem. 

Cumpre esclarecer também que o uso do termo “linguagem”, aqui, busca foca-

lizar o conjunto de indexadores que nos orientam na construção de sentidos.
6 O termo “representação”, aqui, é usado como sinônimo de modelo mental 

(ou modelos de situação). Essa perspectiva prevê que cognoscentes são 

influenciados pela natureza da situação que é descrita em um texto e não 

apenas pela estrutura das sentenças ou do texto. Durante o processo de 

compreensão, construímos representações mentais de pessoas, objetos, 

locais, eventos e ações descritas no texto, não das palavras, sintagmas, 

sentenças, frases e parágrafos de um texto. 
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indexação de palavras a referentes; derivação das affordances7 
(GIBSON, 1986) desses referentes; e combinação (meshing) dessas 
affordances com base em restrições físicas e biológicas, bem como 
em restrições sintáticas fornecidas pela sentença.

De acordo com Duque (2013), o termo affordance diz 
respeito aos meios como indivíduos podem interagir com 
coisas em seus ambientes. Glenberg e Robertson (1999) ilus-
tram o conceito de affordance por meio das possíveis interações 
com o objeto muleta (crutch). Segundo os autores, uma pessoa 
pode interagir com uma muleta de modos particulares: o 
objeto pode ser usado por alguém ferido, para golpear algu-
ma coisa ou para empurrar um objeto através de uma fenda 
estreita aberta na parede. Todas as possibilidades de interação 
extraídas de objetos particulares refletem as maneiras como 
podemos interagir e os objetivos que adotamos em relação a 
esses objetos num momento particular. Se a pessoa tem uma 
perna ferida, por exemplo, a affordance AUXILIAR na caminha-
da vai ser extraída mais facilmente, ao passo que, se a pessoa 
quer empurrar alguma coisa através de uma fenda estreita, a 
affordance EMPURRAR um objeto será mais facilmente extraída. 

Conforme Gibson (1986), a affordance tem uma relação 
estreita com as capacidades de ação de atores particulares. 
Nesse sentido, uma escada pode apresentar a affordance 

7 Segundo Gibson (1986), o verbo ‘to afford’ (fornecer) é encontrado no dicio-

nário, mas o substantivo affordance não. O autor deu significado próprio 

ao termo. O termo passou a designar as possibilidades oferecidas pelo 

ambiente a um agente particular. Nesse sentido, superfícies possibilitam 

locomoção, alguns objetos possibilitam manuseio e alguns animais possi-

bilitam interação. Assim, quando um agente percebe superfícies, objetos e 

animais, ele percebe affordances.
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ESCALAR (e, subsequentemente, chegar ao andar superior, 
por exemplo), mas pode simplesmente apresentar a affordance 
SENTAR para uma pessoa cansada. No entanto, para o autor, 
affordances não devem ser vistas como formas de interação 
alicerçadas na cultura, em conhecimento prévio ou nas expec-
tativas do indivíduo.

Nesse sentido, ao desconsiderar o conhecimento prévio 
e as expectativas do ator, Gibson contempla apenas as capaci-
dades motoras em detrimento das perceptivas e mentais. Vale 
enfatizar que, ao contrário disso, acreditamos que as informa-
ções que especificam a affordance dependem das experiências do 
indivíduo e da cultura em que está inserido. Tendo em vista que 
um esquema é um padrão dinâmico, recorrente de interações 
entre organismo e ambiente, ele normalmente se revela a partir 
de nossas experiências sensório-motoras básicas de percepção 
(esquemas imagéticos) e de movimento (esquemas de ação).

A fim de demonstrarmos como essas restrições sintáticas 
“participam” ativamente do processo de compreensão, trare-
mos à baila a noção de gramática que dá suporte às concep-
ções aqui defendidas: a Embodied Construction Grammar 
(ECG) – expressão que traduzimos, aqui, como Gramática de 
Construção Corporificada (GCC). Os estudiosos da Gramática 
de Construção postulam que os conhecimentos linguísticos, 
independentemente do recorte analítico (se morfema, sintag-
ma, sentença ou padrões mais amplos que a sentença), podem 
ser caracterizados como construções, ou pareamentos de 
forma/sentido. O modelo corporificado (GCC), em especial, 
caracteriza a compreensão conceitual das sentenças como um 
conjunto de ativações e acionamentos de esquemas imagéticos 
e motores (Esquemas-X), juntamente com a simulação mental 
desses esquemas na produção de inferências.
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Para concluir, argumentaremos que conceitos abstratos 
são compreendidos em termos de experiências perceptuais e 
motoras concretas. Com essa finalidade, demonstraremos que 
a conjugação desses modelos teóricos contempla a compreen-
são de enunciados de conteúdo metafórico, metonímico e de 
movimento fictivo8.

 
3.1 Os processos envolvidos na  
compreensão de sentenças

De acordo com a Hipótese Indexical, de Glenberg e 
Robertson (1999), a compreensão de palavras e de sentenças 
aciona simulações mentais de ações e de movimentos através 
de três processos: 1) palavras e sentenças são indexadas a obje-
tos do mundo ou a representações analógicas desses objetos, 
tais como imagens ou símbolos perceptuais; 2) dos objetos 
do mundo, extraímos affordances; e 3) as affordances (e não as 
palavras) restringem a maneira como as ideias podem ser 
coerentemente combinadas.

Essa hipótese foi testada por Glenberg e Kaschak (2002) 
por meio de um experimento que verificou o tempo de respos-
ta dos participantes ao compreenderem frases que descreviam 
a transferência de objetos concretos, tais como (7) e (8), e a 
transferência de informações abstratas, tais como (9) e (10).

(7) Andy entregou a pizza para você.
(8) Você entregou a pizza para Andy. 

8 Enunciados que descrevem coisas arranjadas estaticamente no espaço, 

como se elas se deslocassem (p.ex., “a rachadura vai de uma parede a outra”).
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(9) Lisa lhe contou uma história.
(10) Você contou uma história para Lisa.

Assim que terminasse a leitura de cada sentença, o parti-
cipante deveria pressionar um botão para que fosse exibida, no 
monitor, a frase seguinte. Os pesquisadores verificaram que o 
intervalo de tempo entre a leitura da frase e o pressionamento 
do botão foi menor quando o tipo de transferência descrito 
indicava movimento para fora, exemplos (8) e (10). Com esse 
resultado, os autores concluíram que o processamento mental 
da transferência interfere no próprio movimento de trans-
ferência, o que evidencia o compartilhamento dos mesmos 
circuitos neurais.

 
3.2 Os modelos simbólicos amodais  
e a perspectiva da indexação

Os modelos simbólicos amodais9 não reconhecem a 
indexação entre referentes e as representações mentais, o que 
exige um grande número de proposições para a compreensão 
de eventos simples. De acordo com esses modelos, é possível 
representar, por exemplo, o significado APONTAR através de 
um símbolo amodal. APONTAR, nessa perspectiva, não apre-
senta nenhuma ligação com os sistemas perceptivo e motor. Em 
vez disso, sua forma seria completamente arbitrária – apenas 

9 De acordo com esses modelos, a compreensão envolve apenas represen-

tações internas do mundo. Essa perspectiva é denominada amodal porque 

não prevê a correlação entre conteúdos de percepção ou de movimento 

relacionados às respectivas modalidades perceptuais e motoras.
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um símbolo. Uma coisa que sabemos sobre um símbolo como 
esse é que ele teria de ser relativamente complexo, uma vez 
que o ato de apontar envolve dois participantes, AQUELE QUE 
APONTA e a COISA APONTADA. Nesse sentido, a notação de um 
símbolo como esse seria apresentada como em (11).

(11) “apontar [AQUELE QUE APONTA, COISA APONTADA]

A notação simbólica apresentada em (11) não apresenta 
uma relação com os recursos motores ou de percepção do cére-
bro. O símbolo, nesse caso, apresenta uma relação meramente 
representativa de uma ação realizada no mundo: a de apontar.

Outra forma de explicar como funciona a representação 
amodal seria imaginando como se daria a construção de um 
comando, em linguagem de programação, que, através da 
descrição de ações, guiasse aquelas que um robô desempenha. 
Por exemplo, nessa linguagem de programação, poder-se-ia 
criar um comando chamado “comandox”, que representaria a 
“ação de apontar. Esse comando seria executado quando o robô 
reconhecesse um objeto. No entanto, por ser amodal, estaria 
isolado dos mecanismos que controlam os movimentos do robô 
e dos recursos que lhe permitem realizar o reconhecimento de 
objetos e eventos através de uma câmera. Tratar-se-ia apenas 
de uma representação de APONTAR. Poderíamos acionar o 
comandox para que o robô executasse a ação de apontar assim 
que algum objeto fosse posicionado no seu entorno. O comando 
seria parecido com (12).
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(12) se
próximo (objeto, robô)
então
comandox (objeto, braço mecânico)10

O comandox descrito em (12) só seria relevante em função 
das ações que o robô pudesse realizar. No entanto, apesar de 
ter relação com percepção (reconhecimento de um objeto) e 
ação (apontar para o objeto reconhecido), por ser amodal, o 
comandox não estaria vinculado aos mecanismos de movimen-
to do robô. Tratar-se-ia de um símbolo, uma vez que se limitaria 
a representar um evento do mundo – APONTAR –, mas seria 
completamente arbitrário, ou seja, o evento de apontar estaria 
sendo representado pelo símbolo “comandox e não por outro, 
como “comandoy” ou “comandow”). 

Se a linguagem fosse uma mera representação amodal 
do mundo, quando ouvíssemos ou lêssemos uma sentença 
sobre APONTAR, ativaríamos um símbolo amodal, como 
“comandox”. Nesse caso, não precisaríamos simular a ação 
de apontar porque o próprio símbolo comandox codificaria o 
significado essencial da palavra “apontar” realizando a repre-
sentação mental correspondente a APONTAR no mundo. 

Apesar da elegância da perspectiva amodal, sabemos 
que, de alguma forma, palavras e sentenças são indexadas 
a objetos do mundo. Nesse sentido, o processo de indexação 
estabeleceria o conteúdo da linguagem: sobre o quê (ou de 
quem) se está falando.

10 Leia-se: se um objeto se encontra próximo do robô, então deve-se executar 

o “comandox”, ou seja, apontar o braço mecânico para o objeto.
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A compreensão de uma sentença complexa como (13), a 
nosso ver, requer, dentre outras coisas, a construção do signi-
ficado de APONTAR.

(13) Ao usar uma bússola para identificar pontos de 
referência, um passo é apontar a seta de orientação em 
direção a um lugar determinado.

De acordo com a perspectiva aqui defendida, o modo 
como alguém aponta para alguma coisa (ou para alguém) 
depende, em parte, de affordances fornecidas pelo objeto (ou 
por parte do corpo) com que se está apontando. Apontar com 
o dedo indicador ou com a seta de direção de uma bússola 
contribui para compreensões diversas, uma vez que essas 
possibilidades mobilizam a indexação de palavras a objetos 
reais que disponibilizam affordances específicas. 

Para a compreensão de (13), o tamanho, o peso, o modo de 
segurar e o mecanismo de funcionamento de uma bússola nos 
levam a simular, de forma apropriada, o que significa APONTAR 
nesse caso. Nesse sentido, alguns experimentos (STANFIELD; 
ZWAAN, 2001; BORODITSKY, 2000; FINCHER-KIEFER, 2001) 
revelam que informações motoras (GLENBERG; KASCHAK, 2002) 
e visuais relacionadas à forma e à orientação dos objetos são 
ativadas durante o processamento da linguagem.

Um experimento conduzido por Zwaan (1999), por exem-
plo, demonstrou que, ao lerem sobre manobras de mountain 
bike, pessoas sem experiência de ciclismo construíram um 
modelo mental sem o detalhamento necessário para a transpo-
sição dos obstáculos, ao passo que os leitores com experiências 
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no esporte foram capazes de realizar uma compreensão 
bastante detalhada, envolvendo informações proprioceptivas, 
motoras, somestésicas e de fluxo óptico.

Ao defendermos a existência de um processo de indexa-
ção, assumimos que, para haver a compreensão da linguagem, 
é fundamental considerarmos o modo como nos relacionamos 
com o nosso ambiente e extraímos affordances dos objetos.

 
3.3 A extração de affordances

Grande parte da linguagem humana é sobre o mundo. 
Nós facilmente nos referimos a objetos usando palavras como 
“porta” ou enunciados como “o negócio azul de abrir garrafas 
que eu lhe entreguei ontem”. O relacionamento mantido entre 
as palavras e o mundo, normalmente descrito por termos como 
“referência”, tem sido objeto de várias teorias e debates. Muitas 
dessas teorias postulam uma etapa intermediária entre as 
palavras e o mundo, normalmente rotulada como “conceito”. 
No entanto, a noção de conceito varia, até mesmo em questões 
fundamentais como: um conceito é uma construção mental do 
usuário da língua ou uma entidade independente, abstrata? 

Há dois procedimentos que devem ser considerados 
por uma teoria sobre conceitos: a caracterização da estrutura 
interna (se ela existe) do conceito e o relato de como essa estru-
tura se relaciona com o mundo. Em muitos casos, as teorias 
focalizam o primeiro e negligenciam o segundo, ou dão uma 
resposta vaga para o segundo. 

Somos autônomos na maneira de interagir com o 
nosso mundo imediato e mantemos conceitos próprios sobre 
esse mundo. Apesar disso, não tentamos internalizar uma 
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representação completa do mundo, nem mantemos, indivi-
dualmente, todos os possíveis conceitos herdados da nossa 
comunidade linguística. Se quiséssemos construir uma máqui-
na que usasse a linguagem no nível humano, por exemplo, essa 
máquina precisaria apresentar o mesmo tipo de autonomia: 
ser capaz de construir seus próprios conceitos a partir de sua 
própria experiência, mesmo dependente do seu ambiente e de 
sua comunidade para manter muito da situação do mundo e do 
significado da linguagem em geral. 

Na construção de uma máquina, sem considerarmos 
questões linguísticas, a necessidade desse tipo de autonomia é 
óbvia: um robô que se locomove, por exemplo, não é considerado 
um “robô que se locomove” se precisar ser carregado por um ser 
humano para se locomover. Com relação ao desenvolvimento de 
linguagens a serem utilizadas por máquinas, no entanto, esse 
tipo de limitação é amplamente aceito: são os seres humanos 
que fornecem os dados de input e a interpretação do output às 
máquinas, eliminando a possibilidade de a própria máquina 
apresentar qualquer tipo de intencionalidade.

Nesse sentido, consideramos que uma máquina conec-
tando palavras umas às outras esteja usando uma linguagem, 
embora ela dependa dos seres humanos para estabelecer 
qualquer tipo de significado externo às suas palavras. Isso não 
é meramente uma falha de utilização da linguagem por máqui-
nas: são as teorias sobre conceito que nos induzem a esse erro. É 
verdade que, com outros problemas, a solução humana pode não 
ser a melhor: talvez um robô conduzido por um humano possa 
se locomover melhor do que caminhando por conta própria em 
muitos casos. No entanto, há boas razões para construirmos 
robôs que caminhem: os seres humanos configuram seu ambien-
te para ser favorável ao nosso tipo de locomoção, por isso, se um 
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robô quer compartilhar esse ambiente, deve aprender a andar 
como um ser humano. O mesmo vale para a linguagem: pode 
haver maneiras mais eficientes e esclarecedoras de as máquinas 
definirem conceitos sem a exigência de que esses sejam concec-
tados ao mundo, mas se estamos construindo máquinas que 
usam a linguagem humana, tais conceitos e intencionalidades 
devem ser do mesmo tipo e qualidade que os dos humanos.

A ausência de uma ligação entre a estrutura linguística 
e o mundo ao qual tal estrutura se refere admite as teorias que 
negligenciam os aspectos intencionais dos conceitos. Basta que 
essas teorias definam palavras em termos de outras palavras 
ou símbolos. Acreditamos, porém, que, se quisermos construir 
uma máquina que use a linguagem de todas as maneiras que o 
ser humano é capaz, precisaremos começar do zero, com uma 
nova teoria dos conceitos, que considere desde a importância 
inicial da intencionalidade e crie pareamentos entre essa 
estrutura interna dos conceitos e a sua necessidade de ser/
estar sobre o mundo. Qualquer teoria que separe os conceitos 
do mundo está fadada a ter de lidar com conceitos isolados 
de qualquer intencionalidade. Em vez disso, acreditamos 
que cada elemento estrutural de um conceito o relaciona ao 
mundo e que cada conceito é tanto propriedade da estrutura 
linguística como da sua relação corporificada com o mundo. 

A noção de conceito baseado-em-affordances parece forne-
cer uma solução para a necessidade de se considerar a relação 
intencional entre o usuário da linguagem e o mundo, tornando 
essas interações previstas os elementos centrais. Nesse sentido, 
relacionamos constituintes gramaticais a planos de reconheci-
mento, ou seja, fundamentamos a linguagem em um substrato 
que representa objetos concretos e abstratos, juntamente com 
suas possíveis interações como conjuntos de affordances.
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Em suas pesquisas sobre percepção visual, Gibson (1986) 
reagiu às teorias de correspondência de percepção vigentes. Em 
vez de analisar representações como informação propiciada 
pela luz que incide na retina, ele argumentou que a percepção 
codifica o que o mundo externo proporciona ao observador. 
Nesse enquadre, as superfícies, por exemplo, fornecem um 
suporte para a caminhada se forem de tamanho adequado e 
suficientemente resistentes para suportarem o peso do obser-
vador e se esse observador for capaz de caminhar. 

As affordances são os aspectos primitivos da constituição 
física do mundo. Esses aspectos abrangem o limite entre o 
objetivo e o subjetivo. Por isso, affordances são singulares. Não 
há sentido em afirmar que uma cadeira em si proporcione o 
sentar, a menos que assumamos a perspectiva de uma pessoa 
que esteja atribuindo o ato de sentar à cadeira: a pessoa 
deve ter tamanho e peso adequados para se sentar em uma 
cadeira e ser suportada por ela. Dessa forma, uma cadeira 
de dimensões humanas viabiliza que um humano se sente, 
mas não um cavalo, por exemplo. Uma cadeira também pode 
permitir que seres humanos adultos a peguem e a empurrem, 
a não ser que ela esteja presa ao chão. Dessa forma, o conjunto 
de affordances de uma cadeira equivale a todas as possíveis 
interações do indivíduo com esse objeto. Esse conjunto não é 
idêntico ao conjunto das affordances percebidas pelo indivíduo, 
nem podemos pensar que o conjunto de affordances percebidas 
é um subconjunto do conjunto de todas as affordances, porque 
o indivíduo pode estar errado sobre o que o ambiente lhe 
proporciona. Se uma pessoa tenta (e falha) ao se sentar em um 
objeto que se parece com uma cadeira de madeira, mas que, na 
verdade, é feito de papel, descobre uma affordance não prevista.
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O processo de derivar affordances de referentes já inde-
xados linguisticamente pressupõe que todas as possibilidades 
de interação que um indivíduo deriva de objetos particulares 
reflitam as diversas maneiras de interação (e diversos objetivos 
da interação) com esses objetos num dado momento. Quanto às 
affordances a serem derivadas, por exemplo, do objeto caixa, se 
uma pessoa precisa usá-la como depósito de livros, a affordance 
ENCHER X COM Y vai ser derivada mais facilmente, ao passo 
que, se uma pessoa quer usá-la como suporte, a affordance PÔR 
Y SOBRE X vai ser derivada mais facilmente.

 
3.4 Combinação

No processo de compreensão da linguagem, as affordances 
não ocorrem isoladamente umas das outras. Elas são combina-
das pelas restrições que são intrínsecas aos objetos, bem como 
pelas que são fornecidas pela sintaxe da sentença. Esse dois 
tipos de restrição contribuem para a criação de padrões de 
ação voltados para objetivos específicos. A estrutura do objeto 
caixa de papelão, por exemplo, permite enchê-lo ou dispor 
coisas na sua superfície. Essas possíveis ações envolvendo o 
objeto podem ser combinadas com outras, tais como usar a 
caixa como suporte de um jogo de cartas. Em outras palavras, 
combinando as affordances CAIXA DE PAPELÃO, SUPORTE e JOGO 
DE CARTAS, compreendemos um enunciado como (14).

(14) As crianças jogam baralho sobre uma caixa de papelão.

Por outro lado, combinando as affordances CAIXA, 
RECIPIENTE e LIVROS, compreendemos um enunciado como (15).
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(15) O professor colocou o livro dentro de uma caixa 
de papelão.

Cumpre ressaltar que combinação, aqui, é diferente de 
blending (FAUCONNIER; TURNER, 2002), uma vez que o proces-
so de combinação diz respeito a restrições exclusivamente 
biológicas e físicas. Por nos basearmos nessas restrições, a 
compreensão de sentenças como (16) seria bem mais difícil.

(16) Os homens quebraram os pedregulhos com uma 
caixa de papelão. 

Em (16), a compreensão se torna mais difícil, uma vez que 
as affordances CAIXAS DE PAPELÃO não combinam com a ação 
de quebrar devido à sua estrutura frágil e flexível. Além das 
restrições físicas dos objetos, a sintaxe da sentença também 
fornece limitações à combinação. A forma de uma sentença 
fornece pistas da cena (ou evento) geral que está sendo descri-
ta. CENA DE TRANSFERÊNCIA, por exemplo, atribui relevância 
a certas affordances e, sobretudo, fornece instruções para que 
a combinação seja concretizada, de modo que todos os objetos 
e pessoas envolvidos sejam dispostos numa relação direta uns 
com os outros.

Em (14) e (15), a configuração sintática restringe o 
modo como a combinação das affordances pode ser realizada: 
ABERTURA PARA CIMA ou ABERTURA PARA BAIXO, e o modo como 
a caixa é manipulada, RECIPIENTE ou SUPERFÍCIE, respectiva-
mente. Em (14) e (15), é impossível compreendermos a sentença 
da perspectiva de CAIXA MANIPULAR CRIANÇAS/ PROFESSOR. 
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O papel da estrutura sintática na configuração das possi-
bilidade de combinação das affordances de objetos distintos nos 
exige a adoção de uma concepção de gramática que possibilite 
a integração, em seu escopo, das noções até aqui apresentadas. 
Acreditamos que a GCC possa cumprir esse papel.

 
3.5 A Gramática de Construção Corporificada11

A Gramática de Construção (GC) foi estimulada pelo desen-
volvimento da Semântica Cognitiva, com início em 1975, e se 
estendeu pela década de 1980. O artigo de Lakoff (1977) “Gestalts 
Linguistics” (Chicago Linguistic Society) foi uma versão inicial da GC, 
postulando que o sentido do todo não era uma função da compo-
sição do significado das partes. Em vez disso, o autor sugeriu que 
as construções acionavam significados próprios. 

O desenvolvimento da GC ocorreu na década de 1980, 
conduzido por Charles J. Fillmore, Kay Paul e George Lakoff com 
a finalidade de explicar casos que, intrinsecamente, ultrapassa-
vam a capacidade da gramática gerativa. O primeiro trabalho, 
“There-Constructions”, apareceu como um estudo de caso em 
Women, Fire, and Dangerous Things, de George Lakoff (1987). Nesse 
estudo, o autor demonstrou que o significado do todo não era 
a soma dos significados das partes; que propriedades grama-
ticais específicas da construção dêitica there se originavam 

11 O termo Gramática de Construções abrange uma família de teorias ou 

modelos de gramática que se baseiam na ideia de que a unidade básica 

da gramática é a construção gramatical em vez de regras que organizam 

unidades isoladas. Na perspectiva da GC, a gramática de uma língua é 

composta de taxonomias de famílias de construções.
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do significado pragmático da construção; e que as variações 
encontradas na construção central poderiam ser entendidas 
como simples extensões de uma construção central. 

O artigo de Fillmore, Kay e O’Connor (1988) sobre a cons-
trução “let alone” foi o segundo clássico sobre o assunto. Esses 
dois trabalhos conduziram a Linguística Cognitiva ao estudo 
da GC. O aspecto formal da construção é tipicamente descrito 
como um modelo de sintaxe, mas a forma não abrange apenas 
a sintaxe. Envolve, além disso, aspectos de fonologia, como 
prosódia (linguística) e entonação (linguística), bem como o 
significado semântico e pragmático.

3.5.1 O conceito
Uma construção gramatical, independentemente da 

sua complexidade formal e semântica e da sua composição, 
é um pareamento de forma e significado. Os estudiosos da 
abordagem construcional defendem que todos os pareamentos 
de forma e significado são construções gramaticais, incluindo 
frames discursivos, sentenças, expressões idiomáticas, palavras 
e, até mesmo, morfemas.

Ao contrário do modelo componencial, a GC nega 
qualquer distinção rigorosa entre léxico e sintaxe e propõe 
um contínuo. Tanto a palavra quanto a construção gramatical 
complexa são pareamentos de forma/significado e diferem 
apenas na complexidade simbólica interna. Em vez de serem 
módulos discretos e, portanto, sujeitos a processos, formam os 
extremos de um contínuo.

De acordo com Evans, Bergen e Zinken (2007), a língua 
pode ser caracterizada como constituída de um conjunto de 
camadas de organizações distintas – a estrutura do som, o 
conjunto de palavras compostas por esses sons, as estruturas 
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sintáticas constituídas por essas palavras etc. Os autores utili-
zam a metáfora da torta para explicar a maneira como essas 
camadas são organizadas, ou seja, uma sobre a outra. As abor-
dagens modulares cortam o bolo de forma horizontal, tomando 
camada por camada para estudá-las internamente. Em outra 
direção, a abordagem da GC corta a fatia do bolo verticalmente, 
ou seja, ao tomar uma fatia vertical da língua, apreende todas 
as camadas da língua: fonologia, morfologia, sintaxe e “uma 
vigorosa cobertura semântica” (EVANS; BERGEN; ZINKEN, 
2007, p. 4). Uma fatia vertical de língua é necessariamente mais 
complexa em alguns aspectos que uma fatia horizontal, mas, 
ao mesmo tempo, confere possíveis explanações que não estão 
disponíveis em uma perspectiva modular, horizontal.

3.5.2 O modelo de Bergen e Chang
Apesar de a noção de pareamento nos fornecer um 

aparato teórico interessante para o entendimento de como 
especificações de sentido são orientadas por construções 
sintáticas particulares, há muito mistério em torno de como 
o pareamento forma/sentido é construído. Com esse intuito, 
muitas teorias têm sido propostas. Uma dessas teorias, a 
Gramática de Construção Corporificada (GCC), desenvolvida 
por Bergen e Chang (2005) com o objetivo de compreender o 
modo como pessoas (e máquinas) adquirem e usam a língua, 
foi inspirada em noções oriundas da linguística computacio-
nal, da linguística cognitiva, da inteligência artificial e da 
psicologia do desenvolvimento.

De acordo com essa perspectiva corporificada, durante 
o processo de compreensão, o leitor/ouvinte utiliza a cons-
trução linguística para atribuir sentido ao mundo, ativando 
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várias estruturas conceptuais inter-relacionadas e, durante 
o processo de produção, o falante/escritor constrói padrões 
linguísticos que expressam suas intenções comunicativas.

A GCC se diferencia de outras propostas construcionais 
por ajustar o foco na maneira como construções favorecem 
a comunicação, ou seja, por se tratar de uma perspectiva 
orientada-para-o-processo. Nesse sentido, para a GCC, não 
é suficiente especificar o pareamento forma e significado.  
É necessário investigar o modo como esses pareamentos inte-
ragem com o conhecimento de mundo e com o contexto comu-
nicativo de entorno para suportar o uso da linguagem. Para 
isso, devemos caracterizar forma e sentido como esquemas de 
forma e de sentido, respectivamente. Nesse caso, os esquemas 
de forma fornecem informação relevante para a superfície 
(por exemplo, cadeias fonológicas ou gráficas associadas, 
informação entonacional, ordenação temporal), enquanto os 
esquemas de significado ajudam a especificar parâmetros para 
simulações mentais (BARSALOU, 1999). De acordo com Bergen 
e Dennison (2010), é por meio dessas simulações que se torna 
possível parear as informações especificamente linguísticas 
(codificada por construções) com os modelos mentais.

Dentro desse quadro, a linguagem parece explorar 
grande parte das mesmas redes neurais acionadas na ação, na 
percepção, na imaginação, na memória e em outros processos 
fundamentados neuralmente. As estruturas linguísticas defi-
nem parâmetros para as simulações, que, por sua vez, recor-
rem às estruturas corporificadas. Sendo assim, os defensores 
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da hipótese da simulação percebem uma nítida relação entre 
as estruturas linguísticas – construções – e outros processos 
cognitivos e sensório-motores.

 
3.6 A integração entre a Hipótese Indexal e a GCC

Nesta seção, pretendemos integrar a perspectiva de 
construções aos três procedimentos usados na compreensão 
da linguagem propostos por Glenberg e Robertson (1999). Em 
(17), por exemplo, os referentes para crianças, caixa e sala são 
indexados e usados na configuração de um modelo mental.

(17) As crianças empurraram a caixa para fora da sala.

Quando as affordances são acionadas por “crianças” e 
“caixa”, o processo de combinação tem início. À medida que 
a sentença é lida/ouvida, as affordances vão sendo combinadas 
em uma simulação mental do evento retratado na sentença.  
A gramática atua em todos esses estágios, ajudando no proces-
so de indexação ao fornecer restrições sobre como a simulação 
mental deve operar.

Alterações em qualquer um desses processos, como uma 
mudança na estrutura sintática da sentença, por exemplo, 
resultariam numa alteração da simulação a fim de acomodar 
as mudanças. No discurso, muito desse trabalho é realizado no 
contexto discursivo, isto é, as representações para crianças, 
caixa e sala poderiam ter sido indexadas em uma etapa anterior 
do discurso. Em geral, se as affordances não puderem ser combi-
nadas da forma orientada pela sintaxe (por exemplo, “empur-
rar” “caixa” “com barbante”), a compreensão é prejudicada.
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Esse processo de simulação proporcionado pela integração 
entre construções e affordances envolve também experiências 
de controle motor. Por exemplo, ao pensarmos em que direção 
giramos a maçaneta de uma porta, normalmente criamos uma 
imagem visual do movimento da mão girando a maçaneta. 
Ao realizar esse exercício simples de simulação, alguns chegam 
a refazer o movimento mimicamente. Durante esse exercício 
de imaginação, fizemos mais do que evocar imagens visuais. 
Imaginamos a força adequada a ser aplicada e refletimos 
sobre o sentido do giro da mão em torno do pulso (horário ou 
anti-horário?). Ao imaginar diferentes objetos, simulamos dife-
rentes forças. Bergen e Wheeler (2005) denominam a construção 
mental de rotinas motoras de simulação motora.

De acordo com os autores, a simulação mental é a criação 
de experiências mentais de percepção e de ação, na ausência 
de sua manifestação externa. Em outras palavras, somos capa-
zes de reproduzir a experiência de ver alguma coisa ou ouvir 
um som (ou ruído) sem que o estímulo esteja sendo captado 
pelo nosso campo visual/auditivo. Além disso, somos capazes 
de reproduzir a experiência de executar uma ação mesmo que 
o movimento não esteja acontecendo de fato.

Essas experiências de simulação são sentidas qualita-
tivamente como percepções reais: as cores, por exemplo, são 
simuladas da mesma maneira como as cores diretamente 
percebidas, e as ações são simuladas da mesma forma como 
são sentidas durante sua execução.

Da mesma forma que as outras funções cognitivas, a 
linguagem depende dessas simulações mentais. Enquanto 
ouvimos (ou lemos) frases, simulamos mentalmente a visão 
de cenas e a realização das ações que estão sendo descritas. 
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Incrivelmente, as simulações mentais realizadas durante 
a compreensão da linguagem podem ser bem detalhadas. 
Observemos o exemplo (18).

(18) Antes de esticar o arame-farpado, o homem enfiou 
os moirões na terra.

Alguns experimentos (AZIZ-ZADEH et al., 2006; BERGEN; 
WHEELER, 2010) têm evidenciado que, para compreender 
sentenças como essa, simulamos ações, como ENFIAR. Para 
compreender essa sentença, simulamos as affordances dos obje-
tos mencionados: MOIRÕES EM POSIÇÃO PERPENDICULAR AO 
CHÃO. Simulamos as cores dos objetos, como a COR DE MADEIRA 
do moirão. Simulamos formatos: moirões são ESTACAS GROSSAS 
que devem ser PARCIALMENTE ENTERRADAS NO CHÃO.

Exemplos como esse contribuem para reforçar a ideia de 
que simulamos percepções e ações. Mas o que há na linguagem 
que nos possibilita a realização dessas simulações mentais com 
propriedades tão específicas? Parte da resposta a essa pergunta 
está nas próprias palavras. Substantivos como “homem” e 
“moirões” acionam tipos de experiências que podem ser simula-
das perceptualmente; já formas verbais como “enfiou” acionam 
simulações internas de ações motoras. As palavras constituem 
apenas parte da explicação, uma vez que, para que haja a simu-
lação mental do conteúdo integral de uma frase, os elementos 
perceptuais e motores acionados pelas palavras devem ser 
combinados apropriadamente: o homem está enfiando o 
moirão na terra, não a terra no moirão. Enquanto as palavras 
de uma sentença sinalizam quais tipos de experiência devemos 
simular mentalmente (HOMENS, MOIRÕES, TERRA etc) e suas 
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affordances, a gramática nos orienta como organizar tais expe-
riências numa simulação, isto é, coloca as palavras em ordens 
específicas, caracterizando-as de modos particulares.

Nesse sentido, simulamos diferentes cenas quando nos 
deparamos com:

(19) O homem enfiou o moirão na terra.
(20) O moirão enfiou o homem na terra.

Notemos que as simulações das sentenças (19) e (20) são 
diferentes, não por causa da diferença entre as palavras em 
si, uma vez que os termos são os mesmos nas duas sentenças 
(“homem”, “enfiou”, “moirão”, “terra”). O que causa essa diferen-
ça é principalmente a ordem dos termos. Dessa forma, a ordem 
gramaticalmente determinada é de importância crucial para a 
simulação mental, ou seja, é papel da gramática juntar as contri-
buições que as palavras individuais trazem para essa simulação.

Cumpre enfatizar, no entanto, que restringir o papel da 
gramática à ordenação das palavras numa frase não é novi-
dade nos estudos linguísticos. Em suas definições, a tradição 
gramatical sempre atribuiu à gramática uma função de orde-
nação, como o conjunto de regras e princípios que determinam 
a ordenação de palavras numa sentença. A noção de simulação 
mental revela que a gramática faz mais do que simplesmente 
combinar palavras individuais em uma dada sequência orde-
nada. A gramática exerce outras funções adicionais, conforme 
veremos a seguir.

A primeira função da qual trataremos é a de contribuir 
para a simulação mental, fornecendo-lhe conteúdos reais. 
Observe as sentenças a seguir:
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(21) Conca lançou a bola para Washington.
(22) O advogado mostrou o processo para o cliente. 

As sentenças (21) e (22) compartilham a mesma organi-
zação gramatical, ou seja, são transitivas diretas e indiretas. 
Em cada uma delas, há um verbo (“lançou” e “mostrou”) segui-
do por um objeto (“a bola” e “o processo”) e por uma pessoa 
(“Washington” e “o cliente”). Logo, a estrutura transitiva em 
questão compreende um verbo, um objeto e uma pessoa. O que 
é relevante em sentenças que apresentam essa estrutura é que, 
enquanto simulamos mentalmente as cenas que elas descre-
vem, identificamos alguém que transfere um objeto de sua 
posse para um recipiente. Por exemplo, em (21), CONCA agiu 
de forma a fazer com que WASHINGTON recebesse A BOLA. De 
onde esse significado de transferência vem? 

Sabemos que esse significado de transferência não vem 
das palavras individuais, pois há muitas formas de lançar sem 
que haja uma transferência de coisas (lançar um produto, 
lançar um alerta, lançar a nota no diário de classe etc.); além 
disso, o jogador Conca é capaz de executar outras tarefas que 
não sejam de transferência de coisas. Nesse enquadre, o signi-
ficado de TRANSFERÊNCIA não parece ser acionado por meio 
das palavras em si, mas da estrutura gramatical da sentença 
como um todo. Podemos generalizar que, ao serem organiza-
das em padrões transitivos, como o apresentado nos exemplos 
(21) e (22), essas construções acionam o significado de trans-
ferência de posse. Portanto, além da ordenação das palavras, 
a gramática em si acrescenta sentido, com o acionamento de 
novos significados, ao processo de simulação.
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Além da ordenação e do sentido, as estruturas grama-
ticais contribuem para a simulação mental de uma outra 
maneira, que vem a ser sua outra função: além de um enun-
ciado indicar o que simular, a gramática deixa evidente como 
simular. Quando realizamos a simulação visual, adotamos uma 
perspectiva particular: a de uma pessoa realizando uma ação, 
a de uma pessoa para quem uma ação é realizada, ou a de um 
observador externo.

As palavras presentes em uma sentença, por si, normal-
mente não restringem as perspectivas a serem adotadas. Mas 
a construção gramatical compensa essa carência atribuindo 
algumas instruções. Por exemplo, você adota a perspectiva de 
primeira pessoa quando lê (23).

(23) Você está sentado em frente ao livro.

Já ao ler o exemplo (24), adota a perspectiva de terceira pessoa.

(24) O livro está sobre a mesa. 

Nesse sentido, a gramática direciona a perspectiva a ser 
adotada durante a realização de uma simulação mental. Nos 
últimos anos, houve uma ampliação da pesquisa sobre simulação 
mental no processo de compreensão da linguagem. Com isso, vem 
sendo cada vez mais aceito que as pessoas constróem, incons-
cientemente, muitas imagens mentais perceptuais e motoras dos 
conteúdos dos enunciados. As palavras até contribuem, mas é a 
construção gramatical que reúne e orienta a simulação.

Apesar de parecer óbvia para quem lida com compreen-
são da linguagem, essa perspectiva não é admitida pela maioria 
das abordagens linguísticas. A visão mais comum sustenta que 
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o significado pode ser completamente capturado por símbolos 
abstratos flutuantes, isto é, haveria uma língua interna na 
nossa mente (nem o Inglês, nem o Alemão, por exemplo, mas 
uma espécie de “Mentalês”), composta de símbolos, inata e 
modelada num módulo específico de linguagem, independente 
de outras funções cognitivas. Defensores dessa perspectiva 
acreditam que esses símbolos refletem internamente o mundo 
através de alguma relação representacional e por meio das 
relações desses símbolos com outros. 

Um questionamento à perspectiva corporificada aqui 
defendida é se a noção de affordances conjugada com a da GCC 
pode ser estendida ao tratamento de conceitos abstratos. É disso 
que trataremos a seguir.

 
3.7 Conteúdos abstratos

Lakoff (1987) defende que os esquemas imagéticos 
podem se estender metaforicamente a domínios mais abstra-
tos. Dentro desse enquadre, CONTÊINER, por exemplo, é um 
esquema-I estruturado com base na experiência direta de 
que um recipiente apresenta um interior e um exterior e que 
um objeto pode estar dentro ou fora de outro, mas nunca 
dentro e fora ao mesmo tempo. Essa compreensão concreta de 
contêineres seria a base, de acordo com o autor, para a nossa 
compreensão de um princípio lógico estruturado como “p ou 
não-p, mas não ambos”.

Barsalou (1999) oferece outra abordagem para entender 
ideias abstratas. O autor sugere que uma simulação é criada 
a partir de uma situação. Essa simulação, muitas vezes, é 
refinada pela linguagem. Nessa perspectiva, a compreensão 
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de conteúdo/contêiner pode ter surgido a partir da experiên-
cia com exemplos específicos de recipientes, assim como a 
compreensão de uma teoria (por exemplo, sobre como funciona 
a linguagem) pode ter surgido a partir de exemplos específicos 
(por exemplo, frases sobre caixas de papelão). Em outras pala-
vras, usamos a linguagem baseados em situações concretas das 
quais affordances são extraídas. Nesse sentido, pode ser que os 
símbolos abstratos se originem dos múltiplos exemplos. Assim, 
o conceito abstrato de democracia, por exemplo, talvez seja, 
em parte, construído a partir das experiências específicas 
envolvidas no ato de votar.

Acreditamos que uma compreensão mais sofisticada de 
DEMOCRACIA é mais do que isso. No entanto, tal sofisticação 
parece ser baseada em exemplares múltiplos, da mesma forma 
que a compreensão sofisticada sobre CADEIRA inclui CADEIRAS 
DE JANTAR, CADEIRAS ESTOFADAS, CADEIRAS DE BALANÇO 
etc. Em suma, a compreensão de ideias abstratas tem relação 
com o uso de exemplos concretos em todos os níveis de apren-
dizagem. Mas como isso ocorre?

Como já vimos, o ser humano aciona seus sistemas percep-
tuais e motores durante o processo de compreensão linguística 
sobre coisas que vê ou ouve. Nesse processo, as pistas linguísticas 
parecem guiar as simulações mentais. Uma das propriedades da 
linguagem humana é podermos usá-la para falar/escrever sobre 
noções que não vemos e ações que não podemos executar. Que 
simulações mentais são conduzidas por pistas linguísticas como 
“amor”, “solidão” e “sociedade”? Como ocorre a compreensão a 
partir de uma pista linguística como (25)?

(25) Vocês vão ter que me engolir!
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Tudo indica que, em (25), nossos sistemas motor e 
perceptual não estão em jogo durante a compreensão. Pistas 
linguísticas como essas – sobre conceitos abstratos – apresen-
tam um obstáculo para a noção de que compreender é simular. 
Como podemos acionar simulações mentais a partir de enun-
ciados sobre coisas que não se parecem com nada? 

Para verificarmos como ocorre a compreensão de senten-
ças sobre conceitos abstratos, selecionamos algumas ocorrên-
cias de palavras que nos remetem a noções intangíveis como 
AMOR, SOLIDÃO e SOCIEDADE. Para entender como as pessoas 
usam essas pistas linguísticas, utilizamos o mecanismo de busca 
Google e verificamos que as pessoas falam sobre sociedade de 
diferentes maneiras, como em (26), (27) e (28), por exemplo.

(26) Entre os mecanismos alienantes da economia e as 
limitações opressoras do poder, o Homem reage infil-
trando, nas fendas da sociedade, formas de vivências 
revitalizadoras para recuperar seu sentido de participa-
ção e construção de identidade.  (Disponível em: <http://
www.plurall.com>. Acesso em: 6 out. 2011.).

(27) Atualmente a nossa sociedade se abriu para uma 
grande discussão no âmbito educacional. (Disponível 
em: <www.webartigos.com>. Acesso em: 15 fev. 2018.).

(28) Sempre presentes na história da humanidade, as 
epidemias continuam a interferir no comportamento 
das pessoas, trazendo medo e preconceito para dentro 
da sociedade. (Disponível em: <psiquecienciaevida.uol.
com.br>. Acesso em: 15 fev. 2018.).
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Apesar de não termos noção de como a SOCIEDADE se 
parece, que cheiro tem ou que som emite, somos capazes de 
compreender os enunciados (26), (27) e (28). Ao analisarmos mais 
atentamente tais trechos, verificamos que o modo como (26), 
(27) e (28) se referem à sociedade é semelhante à maneira como 
falamos de coisas concretas que possuem fendas que podem ser 
abertas para que coisas possam ser introduzidas nelas. Mesmo 
sem uma análise mais profunda, esses exemplos evidenciam 
que tratamos a sociedade como se ela fosse um CONTÊINER que 
possui portal (“fendas”), que pode ser aberto ou fechado e que 
possui um interior no qual podemos depositar coisas.

Em nossa rápida investigação, identificamos outras 
formas de se falar sobre sociedade, que pode ser um CORPO, 
como em (29), (30) e (31).

(29) O arroz representava a espinha dorsal econômica da 
sociedade samurai. (Disponível em: <www.aikikai.org.
br, em>. Acesso em: 15 fev. 2018.).

(30) Hoje, o que mutila a sociedade é a desagregação da 
família e o enfraquecimento dos seus valores. (Disponível 
em: <www.psdc.org.br>. Acesso em: 15 fev. 2018.).

(31) Esse video que estou postando junto é de uma banda 
que gosto muito, e mostra as mentes e os braços da 
sociedade. (Disponível em: <sociologiass-unesp.blogspot.
com>. Acesso em: 15 fev. 2018.).

O uso sistemático de enunciados que normalmente 
descrevem uma coisa concreta (como um CONTÊINER ou um 
CORPO) para descrever uma coisa abstrata (como SOCIEDADE) é 
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conhecido como metáfora. Os enunciados metafóricos sugerem 
que o fato de “o medo e o preconceito” serem trazidos “para 
dentro da sociedade” descreve alguma coisa se movendo para 
dentro de um recipiente por meio de uma abertura. Isso nos 
leva a simular mentalmente o movimento físico descrito.

Dessa forma, conceitos abstratos são construídos por 
meio de simulações concretas quando expressos em linguagem 
metafórica, ou seja, realizamos simulações motoras e percep-
tuais quando processamos enunciados metafóricos. Mas isso 
levanta uma questão: quando lemos/ouvimos um enunciado 
metafórico, o que, exatamente, é simulado?

Tudo indica que as simulações mentais realizadas quan-
do compreendemos enunciados metafóricos devem ser menos 
detalhadas do que as construídas durante o processamento de 
enunciados concretos. Apesar disso, com a linguagem meta-
fórica temos, pelo menos, um indicador claro de que coisas 
concretas estão sendo simuladas mentalmente, o que viabiliza 
a extração de affordances. No entanto, há enunciados sobre 
conceitos abstratos que não especificam coisas concretas. 
Comparemos os exemplos (32) e (33).

(32) O preço no mercado de usados despencou e ficou mais 
fácil comprar um super esportivo nos Estados Unidos 
(Disponível em: <http://www.boss568.com>. Acesso em: 
15 fev. 2018.).

(33) Além do novo design, o 307 tem um novo motor e o 
melhor: o preço diminuiu (Disponível em: <www.santan-
der.com.br>. Acesso em: 15 fev. 2018.).
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Há uma diferença sutil entre a sentença metafórica (32) e a 
sentença abstrata (33): o verbo “cair” nos leva a simular movimen-
to para baixo, enquanto o verbo “diminuir” nada nos diz sobre 
qualquer movimento no espaço. Sendo assim, como compreende-
mos enunciados abstratos como o apresentado em (33)? 

Compreendemos conceitos abstratos como coisas concre-
tas, da mesma forma como acontece no caso da metáfora, 
mesmo que a conexão entre abstrato e concreto não seja estabe-
lecida explicitamente em uma dada sentença. Compreendemos 
“o preço diminuiu”, em (33), do mesmo jeito que “o preço caiu”, 
em (32), simulando um movimento para baixo, mas como não 
há especificação de qual domínio concreto é acionado durante a 
simulação, pode haver variação no domínio concreto usado para 
compreender os conceitos abstratos. Nesse sentido, é possível 
simularmos PREÇOS DIMINUINDO em termos de movimento 
para baixo ou como diminuição de volume. Essa explicação, no 
entanto, não dá conta de todo o processo. Se as simulações que 
realizamos desempenham um papel na compreensão da lingua-
gem, contribuindo de algum jeito para realizarmos inferências 
apropriadas, ajustando nossas crenças apropriadamente, então 
deve haver alguma diferenteça entre simulações de conceitos 
concretos e simulações concretas de conceitos abstratos.

Compreendemos enunciados abstratos não apenas rela-
cionando-os a algum domínio concreto distante, mas também 
o fundamentamos nos objetos e eventos concretos que estão 
diretamente relacionados com eles. Basicamente, simulamos 
coisas e eventos concretos que acompanham o conceito abstra-
to. Nesse sentido, se lemos/ouvimos pistas como “o preço 
diminuiu”, simulamos uma caixa registradora, um corretor da 
bolsa ou alguém remarcando o preço de um produto.
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Mesmo na ausência completa de linguagem – metafórica 
ou abstrata –, pessoas compreendem conceitos abstratos em 
termos de conceitos concretos. Se tivermos que decidir qual 
dos dois domínios, espaço ou tempo, é mais abstrato, prova-
velmente vamos escolher o do tempo, pois o espaço pode ser 
visto, explorado e sentido, mas o tempo só pode ser pensado 
em termos de espaço (o ponteiro se move no relógio e o sol 
se move no céu). A linguagem também reflete essa assimetria. 
Falamos de tempo em termos de espaço, como em (34), (35) e 
(36), mas o inverso não é comum.

(34) As férias de verão ainda estão muito distantes da 
gente.

(35) Meu aniversário é próximo ao Carnaval.

(36) Daqui a meia hora, eu termino a prova.

Pesquisas têm demonstrado que as pessoas não apenas 
falam de tempo em termos de espaço, como também pensam 
em tempo em termos de espaço, mesmo quando não há 
linguagem envolvida. Isso evidencia que os conceitos abstratos 
sejam compreendidos em termos de experiências perceptuais 
e motoras concretas.

Como vimos, o significado de uma sentença não parece 
estar vinculado à semântica de um verbo particular, uma vez que 
a estrutura da construção parece fornecer as restrições sobre 
como devermos compreender o verbo. Dentro desse enfoque, 
argumentamos que cabe à estrutura da sentença orientar o 
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processo de construção do sentido. Apesar da relevância de uma 
abordagem construcional, defendemos também que as affordances 
sejam consideradas nos estudos sobre compreensão linguística.

Vimos, portanto, que as pistas fornecidas pelos parea-
mentos forma-significado (ou seja, construções) podem ser 
vitais para aprendermos, inclusive, o significado de novas 
palavras, sugerindo que o mecanismo usado na aquisição da 
linguagem continua a desempenhar um papel importante no 
processamento da linguagem dos adultos.

Verificamos também como a Hipótese Indexal pode 
fornecer novos subsídios para o estudo da compreensão de 
sentenças. Parece claro que a forma parece desempenhar 
um papel importante na determinação do significado que é 
atribuído aos itens lexicais que a integram. No entanto, affor-
dances particulares (ações específicas necessárias para usar 
o objeto no processo de transferência) são necessárias para 
os participantes entenderem frases com esses itens lexicais. 
Essas restrições são importantes para a compreensão de novas 
palavras, uma vez que, em geral, seu significado não pode ser 
previsto fora do contexto em que aparecem (CLARK;   CLARK, 
1979; KELLY, 1998).

Note-se que o nosso apelo ao conceito de affordances não 
equivale dizer que, ao usar um item lexical estranho, estamos 
utilizando o objeto nomeado pelo substantivo de forma este-
reotipada. O uso incomum de objetos cujos nomes são trans-
formados em verbos é mais importante para a compreensão 
do que o uso de sentenças estereotipadas. Acreditamos que a 
computação de affordances para o substantivo é talvez a única 
maneira de determinar o uso de um objeto no ambiente.
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Com relação ao modo como sentenças são compreendi-
das, nossa reivindicação básica é de que o significado não é 
alcançado apenas através da combinação de palavras e outros 
símbolos abstratos por manipulações sintáticas e probabilís-
ticas. Em vez disso, os símbolos devem ser fundamentados, e 
propomos que o significado de situações e sentenças se baseia 
na ação. Mas, assim como a linguagem não é uma concatenação 
de palavras, o significado não é uma concatenação de affordan-
ces. Affordances devem ser combinadas em um padrão coerente, 
isto é, naquele que apoia a ação. Uma explicação sobre como 
isso é feito é a seguinte: a construção de significados fornece 
um quadro para a seleção e combinação de affordances. Ou 
seja, o cenário básico especificado pela construção restringe a 
combinação de affordances para que os objetivos especificados 
pela cena sejam alcançados.

Se as affordances não podem ser combinadas, a compreen-
são é lenta e mal sucedida. Trabalhos sobre a combinação de 
informações lexicais e contextuais na compreensão de sentenças 
(SWINNEY, 1979; FAUCONNIER, 1999) têm lidado com problemas 
semelhantes. Nesse sentido, a contribuição deste livro é especi-
ficar como um tipo particular de conhecimento sobre o mundo 
(affordances) interage com um tipo específico de conhecimento 
linguístico (construções) para produzir significado.

A combinação de perspectivas defendida aqui nos leva 
a postular que o processamento cognitivo da compreensão 
faz uso dos sistemas perceptuais e motores, orientados por 
affordances dos referentes acionados por pistas linguísticas 
configuradas em construções gramaticais específicas. Esse 
postulado repercute no nosso pensamento acerca do que é 
o significado e de como ele é produzido. O significado passa 
a ser representado no cérebro concretamente por meio de 
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representações específicas de percepção e ação (não de meros 
símbolos abstratos). Dentro desse enfoque, acreditamos que, 
ao invés de a linguagem ser computada como um módulo sepa-
rado da mente, ela é processada em conjunto com os sistemas 
cognitivos dedicados à percepção e à ação.



CAPÍTULO 4

Análise Construcional:  
aspectos conceituais e metodológicos

Paulo Henrique Duque (UFRN)

 
A execução de uma atividade corriqueira como fazer compras 
– ir ao supermercado, escolher produtos, acomodá-los no 
carrinho, colocá-los na esteira, pagar por eles e levá-los para 
casa – é tão complexa que parece inviabilizar uma descrição 
formal. Rotinas como essas envolvem a coocorrência de várias 
tarefas motoras e perceptuais: deslocamo-nos espacialmente 
e interagimos fisicamente com objetos e com pessoas que nos 
cercam. Identificamos formatos, texturas, cores, pesos, dimen-
sões etc. e, ao conectarmos todos esses estímulos perceptuais 
no cérebro, formamos todos estruturais. Assim, apesar de 
compartilharem muitos dos mesmos estímulos perceptuais, 
uma caixa de leite e uma caixa de sabão em pó, por exemplo, 
são dispostas em categorias conceptuais distintas. 

Nesse sentido, ir ao supermercado pode nos revelar 
muitas das propriedades básicas do pensamento e da linguagem 
humana. Andar pelos corredores em busca de produtos, por 
exemplo, envolve um conjunto de padrões de experiências bem 
mais simples. Tudo indica que, ao longo da vida, esses padrões 
de experiências mais simples vão sendo conectados cultural-
mente de diversas formas. Saber como agir num supermercado, 
num banco ou num restaurante, por exemplo, exige os mesmos 
padrões básicos de experiência que, combinados de maneiras 
distintas, configuram roteiros específicos de atuação. Apesar 
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de não conhecermos com precisão sua natureza e quantidade, 
esses constructos cognitivos mais básicos, conhecidos como 
esquemas imagéticos (esquemas-I), desempenham um papel 
crucial nos estudos sobre linguagem e cognição.

 
4.1 Imagens e Esquemas

Em meados da década de 70, teve início a “Revolução 
da Corporalidade” (BERGEN, 2012, p. 9), quando Dewey (1958) 
e Merleau-Ponty (1962) questionaram a visão tradicional de 
mente. Para eles, ao contrário do que se propunha até então, 
nossos corpos têm absolutamente tudo a ver com as nossas 
mentes, ou seja, nossos cérebros se desenvolveram para permi-
tir o funcionamento dos nossos corpos no mundo e é esse 
envolvimento do corpo com o mundo físico, social e intelectual 
que torna os conceitos e a linguagem significativos. De acordo 
com essa visão, mente e corpo não deveriam ser vistos como 
entidades separadas entre si, mas como polos de um contínuo 
da integração organismo-ambiente. A partir dessa perspectiva, 
Lakoff (1987) e Johnson (1987) alteraram radicalmente a concep-
ção de esquemas até então adotada. Esses constructos deixaram 
de ser concebidos como arquétipos de uma pretensa capacidade 
tomada de forma pura e passaram a ser vistos como padrões 
originados de nossas experiências sensório-motoras recorren-
tes. Nesse sentido, esquemas só podem existir em organismos 
detentores de arquiteturas cerebrais que operam em corpos que 
interagem com ambientes de affordances muito específicas.

Em Linguística Cognitiva, o termo “imagético” implica a 
percepção em todos os atos de conceptualização, isto é, concei-
tos (mesmo os mais abstratos) se desenvolvem a partir de 
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experiências visuais, auditivas, táteis, olfativas e gustativas. De 
acordo com Bergen (2010), teorias corporificadas de linguagem 
propõem que o significado da palavra está inextricavelmente 
fundamentado em representações mentais de experiências 
perceptuais, motoras e afetivas do mundo.

Assim, acessar o significado de verbos de ação como 
“pegar”, “furar” e “chutar”, por exemplo, exige que o usuário 
da língua ative representações cognitivas de modalidade 
específica para realizar e perceber as ações. Segundo o autor, 
as ciências cognitivas apresentaram muitas evidências de que 
os aspectos da cognição de nível mais alto (linguagem, memó-
ria e representação de conceitos) estão fundamentados em 
elementos da cognição de baixo nível (aparato sensório-motor 
do cérebro). Essas evidências (FELDMAN; NARAYANAN, 2002; 
GALLESE; LAKOFF, 2005; FELDMAN, 2006) vêm fortalecendo o 
pressuposto fenomenológico de que a mente é corporificada 
e, consequentemente, de que os esquemas conceituais são 
fundados nas experiências corpóreas de percepção e de ação. 

Cumpre esclarecer que imagético, aqui, não deve ser 
confundido com imagem. Imagem é a informação perceptual 
capturável diretamente das possíveis atuações de cada ser vivo 
no ambiente em conformidade com as características corpo-
rais de sua espécie (anatomia, dimensões do corpo, alcance 
da visão, formas de obter alimentos etc.). O adjetivo imagético 
diz respeito às propriedades de uma imagem que permanecem 
na memória, mesmo na ausência de informação perceptual.  
É graças à captura de invariâncias nos estímulos eletromagné-
ticos, mecânicos, químicos e térmicos que os organismos perce-
bem um elemento físico como sendo o mesmo, de diferentes 
distâncias, de diferentes ângulos, sob diferentes incidências de 
luz etc. Paradoxalmente, a invariância só pode ser identificada 
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na diversidade. O deslocamento físico do corpo é que possibilita 
ao ser vivo identificar o que não varia no ambiente. No caso dos 
humanos, invariâncias perceptuais são retidas na memória 
como circuitos neurais (portanto, se tornam imagéticas). São 
essas invariâncias imagéticas (esquemas-I) que orientam a 
maneira como construímos informações linguísticas.

 
4.2 Esquemas Imagéticos (Esquemas-I)

Os esquemas-I foram primeiramente vinculados à Teoria 
da Metáfora Conceptual, de Lakoff e Johnson (1980). Com esses 
padrões cognitivos mais básicos, Johnson (1987) aprofundou a 
perspectiva corporificada na filosofia e Lakoff (1987) remode-
lou a visão de categorização com base nos achados de Eleanor 
Rosch (1975). Em decorrência disso, os esquemas-I influen-
ciaram muitas outras áreas de estudo: a psicolinguística de 
Gibbs e Colston (1995), a poética de Lakoff e Turner (1989), a 
teoria gramatical de Langacker (1987), a matemática (LAKOFF; 
NUÑEZ, 2000) e a modelagem computacional do grupo NTL 
(Neural Theory of Language). 

De modo mais preciso, Lakoff (1987) e Johnson (1987), com 
focos distintos (o primeiro, na linguagem; o segundo, na filo-
sofia), caracterizaram o esquema-I como sendo um dos pilares 
do experiencialismo. Para Johnson (1987), esse padrão cognitivo 
emerge como estrutura significativa a partir de nossos movi-
mentos corporais no espaço, da manipulação de objetos e das 
interações perceptuais. Segundo Lakoff (1987), esquemas-I são 
estruturas abstratas e genéricas originadas de experiências 
sensório-motoras facultadas pelas características corporais da 
espécie humana. Nesse sentido, tais invariâncias imagéticas 
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são de natureza cinestésica, pois dizem respeito a importantes 
aspectos da atividade humana no espaço, tais como: movimento, 
equilíbrio, orientação, dimensão etc. De acordo com Johnson 
(1987), caracterizamos esses constructos como abstratos por 
serem esquemáticos, não por serem imagéticos.

Em linhas gerais, “Women, Fire and Dangerous Things”, 
de Lakoff (1987), e “The Body in The Mind”, de Johnson (1987), 
caracterizam esquemas-I como modelos cognitivos:

1. configurados como estruturas conceptuais significati-
vas fundamentadas no deslocamento do corpo no espaço, 
nas interações perceptuais e na manipulação de objetos;

2. organizados como esquemas de invariância das 
experiências perceptuais e motoras, a partir da captura 
de estímulos variados de múltiplas modalidades (visão, 
audição, paladar etc.);

3. situados abaixo da consciência, anteriores e indepen-
dentes de outros conceitos;

4. estruturados internamente, ou seja, são compostos de 
poucas partes relacionadas;

5. flexíveis e manifestam sua flexibilidade por meio de 
transformações em contextos experienciais distintos.

A partir dessas características, podemos afirmar que as 
invariâncias imagéticas constituem a base da organização do 
conhecimento e de raciocínio no/sobre o mundo. Cenas diferen-
tes como CAMINHAR PARA O SUPERMERCADO ou PROCURAR 
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LEITE NA PRATELEIRA, por exemplo, exibem a mesma estrutura 
esquemático-imagética: no caso, revelam uma trajetória com um 
ponto de chegada específico1. Para demonstrar como a natureza 
do esquema-I CONTÊINER pode repercutir nos vários sentidos 
espaciais da palavra inglesa “out”, Johnson (1987, p. 34) discorre 
sobre três usos desse item linguístico:

1. quando um trajetor, claramente definido, se afasta de 
um marco espacialmente delimitado, como em “John 
went out of the room” (John saiu do quarto). No caso mais 
prototípico, o marco2 é um recipiente físico (QUARTO);

2. quando o trajetor é uma massa que se espalha, indo 
além da área que o contém, o marco (PANELA, por 
inferência), como em “She poured out the beans” (Ela 
derramou o feijão);

3. quando out é usado para descrever o movimento ao 
longo de uma trajetória linear e a área que contém o 
marco não é definida, como em “The train started out 
for Chicago” (O trem partiu para Chicago).

1 De acordo com Dodge e Lakoff (2005), ao analisarmos sentenças que 

descrevem movimento de uma pessoa, como é o caso desses dois exemplos, a 

sequência temporal básica de mudança de localização do trajetor é expressa 

usando a estrutura esquemática ORIGEM-CAMINHO-META.
2 Ponto de referência.
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Em sua análise, o autor verifica que o esquema-I 
CONTÊINER (do qual o esquema OUT deriva3) “empresta” a sua 
lógica a situações não necessariamente espaciais. Por exemplo, 
o termo “out” é largamente usado para descrever experiências 
não espaciais, como em “I don’t want to leave any relevant data 
out of my argument” (Eu não quero deixar quaisquer dados 
relevantes fora do meu argumento). 

Desse estudo, Johnson conclui que mesmo o raciocí-
nio mais abstrato pode ser moldado por padrões espaciais 
subjacentes. É por isso que a lógica do esquema-I CONTÊINER 
não está restrita ao fato de uma coisa estar dentro ou fora 
de um recipiente. O autor exemplifica que, se alguém está 
em depressão profunda, sabemos que talvez essa pessoa leve 
muito mais tempo para ficar bem, uma vez que, quanto mais 
o trajetor se aprofunda no recipiente, mais tempo ele leva para 
voltar à tona. Da mesma forma, para Johnson (1987, p. 39), a 
lei do terceiro excluído4 da lógica aristotélica parece estar 
fundamentada em experiências corporificadas pré-concei-
tuais do esquema-I CONTÊINER. Nesse caso, segundo o autor, 
se compreendemos que uma proposição está situada dentro 
de um espaço limitado, a negação a colocaria fora dos limites 
desse espaço, como na Figura 3.

3 Esquemas menos imagéticos derivam de esquemas mais imagéticos.
4 A lei do terceiro excluído expressa que uma dada proposição deve ser 

verdadeira ou falsa, “ou p ou não-p”.
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P 

Não-P 

Figura 3 – Negação como espaço fora dos limites. 

Fonte: Adaptada de Johnson (1987, p. 39).

No mesmo ano, Lakoff (1987) reapresenta uma análise 
da palavra inglesa “over”, já realizada por Brugman em 1981. 
Através de estudo de caso, o autor demonstra que seis esque-
mas espaciais básicos são acionados pelo item sob investigação. 
Para isso, o autor investiga a conexão entre os esquemas envol-
vidos em termos do que ele denomina “Estrutura de Categoria 
Radial”5. Como resultado, o autor verifica que os esquemas 
podem ser mais ou menos especificados: se o trajetor, por 
exemplo, está em contato físico com o marco, como em “João 
escalou a montanha”, cujos indexadores linguísticos acionam 
vários esquemas-I (VERTICALIDADE, CONTATO, DIREÇÃO, 
TRAJETÓRIA, FORÇA etc.). Por outro lado, se o trajetor não está 
em contato físico com o marco, como em “o avião sobrevoou 
a montanha”, ocorre uma especificação menos detalhada de 
esquemas-I (EM CIMA/ EMBAIXO e TRAJETOR/MARCO). Nesse 
sentido, a análise de Lakoff traz à tona dois questionamentos: 
de que maneira esquemas-I se agrupam e se transformam, e de 
que maneira sequências de esquemas-I integram linguagem, 
mente e cérebro. 

5 O autor propõe uma escala de prototipicidade, que parte do uso mais 

prototípico até chegar ao uso mais periférico.
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Quanto aos tipos de esquemas-I, de acordo com Johnson 
(1987), o levantamento inicial foi realizado a partir da análi-
se de diferentes línguas, em relação aos conceitos ESPAÇO e 
MOVIMENTO, e da análise dos contornos fenomenológicos de 
experiências cotidianas. Obviamente, os diferentes interesses 
científicos produziram vários inventários de esquemas-I.

No Quadro 1, por exemplo, apresentamos três inventários: 
I) os esquemas-I nucleares apresentados por Johnson (1987) 
e Lakoff (1987); II) esquemas-I que ocorrem apenas na lista de 
Johnson6, em (a), e esquemas de orientação apresentados por 
Lakoff, em (b); c) esquemas-I acrescentados posteriormente.

I
a

CONTEÚDO-CONTÊINER, TRAJETÓRIA ou ORIGEM-CAMINHO-
META, LIGAÇÃO, PARTE-TODO, CENTRO-PERIFERIA, 
EQUILÍBRIO

b FORÇA, CAPACIDADE, BLOQUEIO, CONTRA-FORÇA, ATRAÇÃO, 
FORÇAÇÃO, BARREIRA, REMOÇÃO, DESVIO

II
a

CONTATO, ESCALA, PERTO/LONGE, SUPERFÍCIE, CHEIO-
VAZIO, PROCESSO, CICLO, INTERAÇÃO, AMÁLGAMA, 
CORRESPONDÊNCIA, DIVISÃO, OBJETO, COLEÇÃO, [MASSA-
CONTÁVEL], [SOBREPOSIÇÃO]

b EM CIMA- EMBAIXO, FRENTE-TRÁS

III

a MOVIMENTO INANIMADO, MOVIMENTO ANIMADO, 
MOVIMENTO PRÓPRIO, MOVIMENTO CAUSADO*, LOCOMOÇÃO 

b
EXPANSÃO (TURNER 1991: 171), RETA (CIENKI 1998), 
RESISTÊNCIA (GIBBS et al. 1994: 235), ESQUERDA/DIREITA 
(CLAUSNER E CROFT 1999: 15).

*Mandler (1992, p. 593-596).

Quadro 1 – Esquemas-I. 

Fonte: Autoria própria.

6 MASSA/CONTÁVEL e SOBREPOSIÇÃO, embora incluídos na lista de esquemas-I, 

aparecem como “transformações de esquema-I” em Lakoff (1987) e Johnson (1987).
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Apesar da diversidade identificada no Quadro 1, pode-
mos nos ater à sugestão de Clausner e Croft (1999, p. 15) e 
agrupar muitos desses esquemas-I em domínios cognitivos: 

Domínios Cognitivos Esquemas-I

ESPAÇO

EM CIMA-EMBAIXO, FRENTE-
TRÁS, DIREITA-ESQUERDA, 
PRÓXIMO-LONGE, CENTRO-

PERIFERIA, CONTATO

ESCALA TRAJETÓRIA

CONTÊINER
LIMITE, DENTRO-FORA, 

SUPERFÍCIE, CHEIO-VAZIO, 
CONTEÚDO

FORÇA

EQUILÍBRIO, CONTRA-FORÇA, 
COERÇÃO, RESTRIÇÃO, 

CAPACIDADE, BLOQUEIO, DESVIO, 
ATRAÇÃO

UNICIDADE-MULTIPLICIDADE
FUSÃO, COLEÇÃO, DIVISÃO, 

PARTE-TODO, MASSA-CONTÁVEL, 
LIGAÇÃO

IDENTIDADE CORRESPONDÊNCIA, 
SOBREPOSIÇÃO

EXISTÊNCIA
AFASTAMENTO, ESPAÇO 

LIMITADO, CICLO, OBJETO, 
PROCESSO

Quadro 2 – Domínios Cognitivos e Esquemas-I. 

Fonte: Autoria própria.

Como podemos constatar no agrupamento apresentado 
no Quadro 2, tendemos a projetar categorias perceptuais em 
categorias conceptuais mais abstratas. Nesse sentido, é possível 
que o nível de abstração de um esquema menos imagético esteja 
relacionado ao grau de integração de esquemas mais imagéticos. 
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Por exemplo, a integração entre os esquemas-I (mais imagéticos 
e menos esquemático) LIMITE, DENTRO-FORA, SUPERFÍCIE, 
CHEIO-VAZIO, CONTEÚDO equivale ao esquema-I (menos imagé-
tico e mais esquemático) CONTÊINER.

Pensamos que os agrupamentos apresentados na coluna 
direita possam ser descritos em termos de perfis dos domínios 
apresentados na coluna esquerda do Quadro 2. Nesse sentido, 
limite, dentro-fora, superfície, cheio-vazio, conteúdo e (portal) 
seriam perfis do esquema-I CONTÊINER. Por serem menos 
esquemáticos (que apresentam menos invariâncias imagéti-
cas), perfis são agrupados em estruturas mais esquemáticas e 
essas estruturas podem constituir perfis de estruturas ainda 
mais esquemáticas e assim por diante.

4.2.1 Níveis de esquematização
De acordo com Kreitzer (1997), podemos identificar três 

níveis de esquematização:

a) nível do componente: dimensão que coloca o conjunto 
de componentes dos esquemas em relevo. O autor cita 
como exemplo os elementos específicos do domínio 
espaço geometricamente esquemático, tais como linha, 
ponto, textura etc. Esses elementos podem ser encontra-
dos numa grande variedade de objetos e relações (como 
a de suporte e contato). A preposição “sobre”, por exem-
plo, pode acionar os componentes suporte e contato de 
uma massa em contato com uma superfície (esquemas-I 
MASSA e SUPERFÍCIE);
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b) nível das relações: dimensão em que os componentes 
se organizam em relações espaciais específicas. O autor 
exemplifica esse nível com o item linguístico “ultrapas-
sar”, que exige um trajetor em movimento indo além dos 
limites do marco. Nesse caso, o componente contato não é 
relevante para o nível do componente;

c) nível de integração: dimensão que enfoca a fusão entre 
esquemas–I. Podemos exemplificá-lo com “ela entrou 
no supermercado”, que aciona os esquemas-I ORIGEM-
CAMINHO-META e CONTÊINER, em que o componente 
meta do esquema-I ORIGEM-CAMINHO-META está inte-
grado ao componente interior do esquema-I CONTÊINER. 
A integração desses dois esquemas-I faz emergir o 
esquema menos imagético ENTRAR.

Baseando-nos nesses três níveis de esquematização, 
podemos afirmar que esquemas-I não são estruturas nem 
fixas nem específicas. Essa carência de especificidade e de 
conteúdo tem levado muitos pesquisadores a concebê-los como 
padrões pré-conceituais, primitivos e flexíveis, usados para 
raciocinarmos em diferentes contextos.

Assim, a variedade de sentidos que atribuímos a nossas 
experiências cotidianas parece se fundamentar em esquemas-I 
enquadrados e combinados de diferentes maneiras. Os esquemas 
GARRAFA e SUPERMERCADO, por exemplo, diferem obviamente 
em inúmeros aspectos, mas são equivalentes do ponto de vista 
esquemático-imagético: ambos são construídos sobre o esque-
ma-I CONTÊINER, pois apresentam limite, dentro-fora, superfície, 
cheio-vazio, conteúdo e portal.
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CONTÊINER GARRAFA SUPERMERCADO

limite bojo paredes

dentro-fora interior/exterior da 
garrafa

interior/exterior do 
supermercado

superfície tampa telhado

cheio-vazio cheia/vazia lotado/vago

conteúdo líquido clientes, produtos

portal gargalo porta de entrada/
saída

Quadro 3 – Esquema-I subjacente.  

Fonte: Autoria própria.

No entanto, apesar de GARRAFA e SUPERMERCADO 
acionarem o mesmo esquema-I CONTÊINER, para cada caso, 
ocorre a combinação de esquemas distintos e/ou de diferentes 
maneiras: tanto em GARRAFA quanto em SUPERMERCADO, 
por exemplo, os componentes cheio-vazio integram também o 
esquema-I QUANTIDADE. No entanto, em GARRAFA, o esque-
ma-I QUANTIDADE se integra com o esquema-I VERTICALIDADE 
na constituição do esquema menos imagético7 ESCALA, isto é, 
à medida que o conteúdo do interior do CONTÊINER se desloca 
pelo portal, do interior para o exterior, a QUANTIDADE do líquido 
diminui. Essa diminuição gradual pode ser capturada pelo 
rebaixamento gradativo da superfície do líquido na garrafa, 

7 Diz respeito à capacidade para a metáfora conceitual, que nos permite 

projetar a estrutura experimental dos domínios “imagéticos” da experiên-

cia sensório-motora em estruturas não-imagéticas (“mais abstratas”). Os 

esquemas-I são como âncoras corporificadas de todo o sistema conceitual, 

do menos ao mais abstrato.
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formando a noção de ESCALA. Em SUPERMERCADO, o esque-
ma I QUANTIDADE não parece se integrar com o esquema-I 
VERTICALIDADE. Logo, no que diz respeito à QUANTIDADE, 
normalmente não acionamos o conteúdo de SUPERMERCADO, ou 
seja, clientes e produtos por meio de expressões como “subir” ou 
“descer”, como fazemos em relação ao conteúdo de GARRAFA.

Há quatro mecanismos básicos de integração de esque-
mas: constituência, subcategorização, evocação e unificação.

a) Constituência: esquemas complexos são estruturados 
por esquemas simples. O esquema ENTRAR, por exem-
plo, é constituído dos esquemas-I TRAJETOR-MARCO, 
ORIGEM-CAMINHO-META e CONTÊINER integrados pela 
equivalência dos perfis meta (do esquema-I ORIGEM-
CAMINHO-META) e interior (do esquema-I CONTÊINER) 
e marco (do esquema-I TRAJETOR-MARCO);

b) Subcategorização: esquemas são organizados em 
hierarquias e cada nível de inclusão é induzido por uma 
relação de subcaso entre um esquema e sua estrutura 
mais genérica (ou o conjunto dessas estruturas). Os 
esquemas SUPERMERCADO e GARRAFA, por exemplo, 
são subcasos do esquema-I CONTÊINER (Quadro 3).

c) Evocação: esquemas podem evocar estruturas de 
fundo (frames ou esquemas de base) sem que isso 
implique em qualquer relação de herança (subcategori-
zação) ou constituência. Essa subespecificação fornece a 
flexibilidade necessária para a construção de especifi-
cações semânticas. No esquema ENTRAR, por exemplo, 
o esquema-I TRAJETOR-MARCO evoca o perfil meta do 
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esquema-I ORIGEM-CAMINHO-META que, por sua vez, 
evoca o perfil interior do esquema-I CONTÊINER. No 
caso do esquema SAIR, embora a constituência fosse a 
mesma de ENTRAR, as evocações seriam diferentes.

d) Unificação: trata-se da etapa da construção do sentido 
em que os perfis que integram um esquema são preenchi-
dos por elementos do contexto situacional ou discursivo.

Para sermos coerentes com a teoria corporificada, uma 
maneira de começarmos a examinar mais detidamente esque-
mas-I é realizando a descrição fenomenológica dos componen-
tes estruturais mais básicos da experiência corporificada de 
percepção (e de movimento) dos humanos, considerando que 
compartilhamos várias capacidades sensório-motoras básicas 
(de acordo com as dimensões e constituição dos nossos corpos) e 
características comuns dos diferentes ambientes em que vivemos.

Ao refletirmos sobre quais seriam esses componen-
tes fundamentais, certos elementos logo se destacam: por 
exemplo, levando-se em conta a simetria bilateral dos nossos 
corpos, há uma relação íntima com a simetria direto-esquerdo. 
Quanto a isso, Turner (1991) observa que, se fôssemos criatu-
ras assimétricas, flutuando em um meio líquido, sem em cima 
ou embaixo, nem direita nem esquerda, nem frente nem trás, o 
significado de nossa experiência corporificada poderia afetar 
a maneira como construímos o sentido de direção e de posi-
cionamento das entidades. Devido ao tipo de corpo que temos, 
desenvolvemos noções básicas como DIREITA e ESQUERDA, 
FRENTE e TRÁS, PRÓXIMO e LONGE, ao longo das nossas inte-
rações perceptuais. Além disso, a maneira como nosso sentido 
de visão é configurado nos leva a desenvolver recursos de foco, 
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que salientam alguns elementos em detrimento de outros, e de 
atenção, que selecionam e mantêm o foco. Além disso, nossos 
corpos lidam com forças físicas que empurram e puxam coisas.

Considerando o tipo de experiência corporal, os compo-
nentes integrantes e a lógica por trás dos esquemas-I, elabora-
mos um quadro de caracterização desses esquemas (Quadro 4). 
Para isso, selecionamos os mais recorrentes nos trabalhos 
apresentados neste livro, ou seja, CONTÊINER, PARTE/TODO, 
LIGAÇÃO, CENTRO/PERIFERIA, ORIGEM-CAMINHO-META e 
TRAJETOR/MARCO. 

ESQUEMAS-I EXPERIÊNCIA 
CORPORAL BÁSICA

PAPÉIS 
ENVOLVIDOS LÓGICA EMERGENTE

CONTÊINER
e LIGAÇÃO 
CONTEÚDO-
CONTINENTE

Experienciamos 
nossos corpos de duas 
maneiras diferentes:
1, como recipientes 
limitados pela pele, 
com portais (boca, 
nariz, ouvido etc.) e
2, como entidades 
que ocupam espaços 
limitados, como 
restaurantes, por 
exemplo.

interior
limites
exterior
portal
conteúdo

Toda e qualquer coisa sempre 
está ou dentro ou fora de um 
recipiente. Se o recipiente B está 
dentro do recipiente C, e A está 
dentro do recipiente B, então A 
está dentro de C também.
Muitos conceitos podem ser 
emulados na base do esquema-I 
CONTÊINER, como SOCIEDADE, 
CASAMENTO, FAMÍLIA etc.
“margens da sociedade”
“fora do casamento”
“entrar para a família”
A ligação CONTEÚDO-
CONTINENTE estabelece 
uma relação de inclusão e 
pertinência de classe.
“excluídos da sociedade”
“inclusão escolar”
“pertencer ao  grupo”
O acúmulo de unidades no 
CONTÊINER produz a noção de 
QUANTIDADE e MASSA.
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LIGAÇÃO 
PARTE-TODO

Somos seres 
inteiros cujas 
partes podem ser 
identificadas. Assim, 
experienciamos 
nossos corpos 
como TODOS com 
PARTES. Nosso nível 
básico de percepção 
distingue a estrutura 
fundamental 
parte-todo de que 
necessitamos para 
interagir no/com o 
espaço.

todo
partes
configuração

A relação parte/todo é 
assimétrica, uma vez que se A é 
parte de B, então B não pode ser 
parte de A.
Não pode ocorrer o todo 
sem as partes, mas podemos 
realçar partes específicas 
do todo. Só existe o todo se 
as partes estiverem em uma 
CONFIGURAÇÃO.
Conceitos como SOCIEDADE, 
CASAMENTO, FAMÍLIA etc. 
também podem ser emulados 
na base do esquema-I 
PARTE-TODO. O conceito 
geral de estrutura, em si, 
é esquematizado como 
PARTE-TODO.
“a sociedade como um todo”
“faz parte do casamento”
“membro da família”
A ligação PARTE-TODO 
estabelece uma relação de 
estruturação de um todo.
“o respeito é uma peça 
fundamental do casamento”
“família unida”

LIGAÇÃO
CENTRO-
PERIFERIA

Experienciamos 
nossos corpos como 
tendo centro (o 
tronco e órgãos 
internos) e periferias 
(dedos, pele, 
unhas). O espaço 
também é concebido 
em termos de 
CENTRO-PERIFERIA.

centro
periferia

A periferia depende do centro, 
não o contrário; as teorias 
apresentam princípios centrais 
e periféricos; o importante é 
entendido como central.
“o alvo da nossa ação”
“morar nas redondezas”
“som da periferia”
A ligação entre centro e 
periferia justapõe elementos 
em radicalidade.
“falar com o responsável”
“ir direto ao ponto”

(continuação)
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TRAJETÓRIA 
e LIGAÇÃO 
ENTRE os 
PONTOS DA 
TRAJETÓRIA

Cada movimento 
pressupõe um ponto 
de partida, um ponto 
de chegada, uma 
sequência contínua 
de espaços que 
conectam os pontos 
em uma direção.

origem
meta
pontos 
intermediários
direção

Se um corpo se desloca de uma 
origem a um destino ao longo 
de um percurso, deve passar 
por cada ponto intermediário 
do referido percurso. (Paradoxo 
de Zenão).
“entrar na sala”
“sair de casa”
“passar pela praça”
Objetivos são emulados nas 
metas. Atingir um objetivo é 
entendido como percorrer uma 
trajetória, passando por pontos 
intermediários, até chegar ao 
destino.
“objetivo geral e objetivos 
específicos de uma dissertação”
A ligação entre pontos 
intermediários estabelece 
as noções de contiguidade 
e causalidade presente em 
eventos complexos.
“redigir o e-mail” e “enviar o 
e-mail”
Se origem e meta se sobrepõem, 
temos um CICLO.
A integração entre TRAJETÓRIA 
e QUANTIDADE produz a noção 
de VERTICALIDADE.

(continuação)
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LIGAÇÃO
TRAJETOR-
MARCO

Experienciamos 
nossos corpos em 
movimento no 
espaço. Vemos 
entidades se 
moverem de um 
ponto a outro no 
espaço.

trajetor
marco

O trajetor se desloca em 
relação a um marco. O trajetor 
é mais dinâmico que o marco 
(normalmente fixo).
“Mônica foi para casa”
“Ana passou pelo Jardim 
Botânico”
Além de estabelecer a relação 
entre agente e espaço, ligações 
TRAJETOR-MARCO podem 
relacionar um agente e um 
objeto.
“marceneiro” e “madeira” 
(serrar)
“professor” e “exercício” 
(corrigir)
A relação figura/fundo é 
emulada nesse esquema-I.

Quadro 4 – Caracterização dos Esquemas-I. 

Fonte: Caracterização de esquemas-I (DUQUE, 2015, p. 34-35).

4.2.2 Tipos de esquemas-I
Os esquemas-I podem ativar dois tipos de conteúdo: 

conteúdo perceptual e conteúdo não-perceptual:

a) esquemas-I sensoriais: referem-se a experiências 
relacionadas à percepção de objetos, pessoas e animais 
(LAKOFF, 1987; JOHNSON, 1987);

b) esquemas-I não sensoriais: padrões conceptuais, 
propostos por Johnson (1987), que não parecem estar 
relacionados a aspectos específicos das experiências 
sensoriais, como CICLO (círculo temporal), CAUSAÇÃO, 

(continuação)
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ESCALA e PROCESSO. Assim como Johnson, Sweetser 
(1990) também defende a existência de esquemas-I não 
vinculados diretamente à experiência corporal.

Apesar da diversidade com que os esquemas-I podem se 
apresentar aos olhos do pesquisador, Clausner e Croft (1999,  
p. 22) os localizam em um contínuo, dos esquemas-I percep-
tuais aos esquemas não-perceptuais. Para isso, os autores os 
caracterizam como estruturas localizadas em uma vasta quan-
tidade de domínios matrizes que dão conta de conceitos que 
usamos recorrentemente. Dessa forma, quanto mais imagético 
for um domínio, menos esquemático ele será. O esquema-I 
CAUSAÇÃO (menos imagético), por exemplo, parece ser bem 
mais esquemático do que o esquema-I CONTÊINER, imagético 
por estar associado a arranjos espaciais de substância material.

Por ser mais imagético, um esquema pode limitar a 
abrangência de instâncias conceptuais que subcategoriza.  
O esquema-I TEMPERATURA, por exemplo, está diretamente 
relacionado às experiências perceptuais envolvendo temperatu-
ra, o que o torna muito imagético. Seu baixo grau de esquemati-
cidade, por sua vez, limita muito seu poder de subcategorização. 
De qualquer forma, as experiências sensoriais, associadas aos 
esquemas-I, devem ser vistas como dimensões autônomas cons-
tituídas de experiências perceptuais detalhadas. 

Segundo Clausner e Croft (1999), quando descemos 
uma escada, por exemplo, nossa experiência mental presu-
mivelmente inclui, entre outros aspectos, padrões corres-
pondentes a movimentos para a frente e para baixo. A noção 
de movimento para a frente pode ser analisada a partir dos 
esquemas-I TRAJETOR/MARCO e ORIGEM-CAMINHO-META. 
Esses esquemas-I acabam configurando um todo que nos 
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parece coerente e experiencialmente básico, em que uma 
parte não faz sentido sem a outra, ou seja, se transformam em 
único esquema, o de MOVIMENTO DIRECIONADO. Mas como 
ocorre essa transição?

Ao optarmos pela ideia de contínuo, proposta por 
Clausner e Croft (1999), encontramos alguns problemas na 
delimitação entre esquemas mais ou menos imagéticos. De 
acordo com Grady (1997), essa fluidez parece se confundir com 
projeções metafóricas, que se originam diretamente de expe-
riências sensório-motoras. Os conceitos que estão no domí-
nio-fonte das metáforas primárias apresentam um conteúdo 
fortemente imagético e os conceitos que estão no domínio alvo 
dessas mesmas metáforas apresentam um conteúdo responsi-
vo (não-imagético), conforme o Quadro 5.

Metáforas Primárias (GRADY, 1997)
ExemploFonte (conteúdo 

imagético)
Alvo (conteúdo 
não-imagético)

Esquema-I PESO Esquema DIFICULDADE “Ela carrega o 
mundo nas costas”.

Esquema-I 
QUANTIDADE

Esquema 
VERTICALIDADE

“Os preços subiram”.

Esquema-I ESPAÇO Esquema TEMPO “Vou viajar perto do 
seu aniversário”.

Quadro 5 – Metáforas primárias. 

Fonte: Autoria própria.

No Quadro 5, verificamos que a correspondência entre 
os esquemas-I da coluna-fonte e os esquemas não-imagéticos 
da coluna-alvo não é aleatória. Seria mais difícil executarmos 
cognitivamente mapeamentos metafóricos do tipo: PESO é 
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VERTICALIDADE e ESPAÇO é DIFICULDADE, por exemplo. De 
acordo com Grady (2005), essa restrição parece estar relaciona-
da à existência de esquemas em um terceiro nível de abstração, 
que ele denomina “superesquemas”. Nessa perspectiva, além 
dos esquemas-I (por exemplo, PESO, QUANTIDADE e ESPAÇO), 
dos esquemas não-imagéticos (por exemplo, DIFICULDADE, 
VERTICALIDADE e TEMPO), haveria os superesquemas, que 
capturariam a estrutura compartilhada entre esquemas-I e 
esquemas não-I, garantindo o isomorfismo do mapeamento 
metafórico. Vejamos no Quadro 6:

Esquema-I Esquema não-I Superesquema Exemplo

BRILHO FELICIDADE ESCALA Ao ver o presente, os olhos da 
menina brilharam.

CONTÊINER/
CONTEÚDO GRUPO/MEMBRO

RELAÇÃO 
ENTRE DOIS 

PARTICIPANTES
Ele vive à margem da sociedade.

TRAJETÓRIA VERTICALIDADE ESCALA
No final da campanha, parece 

que o desespero dos candidatos 
está aumentando.

TRAJETÓRIA ITERAÇÃO CICLO Ela termina um casamento e 
começa outro.

TRAJETÓRIA CAUSAÇÃO PROCESSO

Colocar numa panela com água 
fervente e cozinhar por 20 

minutos (o chuchu deve perma-
necer firme). Retirar do fogo, 
escorrer a água e rechear com 
ovos temperados com salsinha 
e sal. Salpicar a pimenta-do-

-reino e servir em seguida com 
salada de alface e rodelas de 

cebola.

Quadro 6 – Estruturas compartilhadas entre esquemas. 

Fonte: Autoria própria.
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Cumpre esclarecermos que o mapeamento metafórico 
não emerge dos superesquemas. Esses constructos devem 
ser compreendidos como restrições que favorecem determi-
nados mapeamentos metafóricos e bloqueiam outros. Tais 
restrições, no entanto, não correspondem a propriedades 
objetivas do mundo, mas sim à nossa maneira de perceber e 
compreendê-lo. No enunciado “Em 7 anos, o desemprego caiu 
de 12,4% para 6,7%”, por exemplo, “o desemprego caiu” projeta 
um TRAJETOR que se desloca de um ponto A (12,4%) para um 
ponto B (6,7%) de um percurso em declive, ou seja, construído 
na VERTICALIDADE. Logo, esse mapeamento metafórico pare-
ce capturar a estrutura do superesquema ESCALA.

 

Figura 4 – Taxas de desemprego no Brasil entre 2003 e 2001. 

Fonte: <http://advivo.com.br/blog/claudio-ribeiro/brasil-que-da-certo-e-

-escondido-do-povo-pela-grande-imprensa>. Acesso em: 24 abr. 2018.

http://advivo.com.br/blog/claudio-ribeiro/brasil-que-da-certo-e-escondido-do-povo-pela-grande-imprensa.
http://advivo.com.br/blog/claudio-ribeiro/brasil-que-da-certo-e-escondido-do-povo-pela-grande-imprensa.
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O mapeamento metafórico que transforma “o desem-
prego” em um trajetor capaz de se deslocar continuamente 
por um percurso vertical, subindo ou descendo, não é um fato 
do mundo, mas um fato sobre a nossa forma de pensar sobre 
DESEMPREGO. É cultural.

Quanto a esse aspecto, em suas pesquisas, Talmy (1975) 
descobriu que mesmo línguas relacionadas variam muito na 
maneira de construir sentidos espaciais. Independentemente 
dessa variação, as diferenças entre as línguas podem ser explica-
das em termos da maneira como elas combinam os esquemas e os 
projetam metaforicamente. Os resultados das pesquisas revelam 
que as palavras ativam combinações específicas entre esquemas.

Nesse sentido, de acordo com Feldman (2006, p. 137), a 
diversidade com que a relação espacial é construída em dife-
rentes línguas parece estar associada a três fatores:

a) a relevância do formato e da orientação do marco. As 
pesquisas indicam que o tipo de marco pode ser ativado 
por pistas linguísticas diversas. Na língua Mixtec, por 
exemplo, enquanto objetos verticais são descritos com 
base no corpo humano, objetos horizontais são descritos 
com base no corpo dos quadrúpedes (algo como cabeça 
da árvore e garupa da mesa, respectivamente);

b) a presença ou a ausência de contato. Em Português, o 
indexador “sobre” não permite a especificação do tipo de 
proximidade física entre as duas entidades. Em “o pássaro 
está sobre a mesa”, por exemplo, o pássaro pode estar em 
contato com a mesa ou não. No Inglês, dois indexadores 
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linguísticos, “on” e “above”, especificam se há contato 
entre as entidades, como em “the bird is on the table”, ou 
não, como em “the bird is above the table”8;

c) o encaixe tenso ou frouxo: algumas línguas podem 
especificar até mesmo o tipo de tensão de encaixe entre 
um trajetor e o portal do CONTÊINER, se frouxo ou apertado.

4.3 Frames

Frames são estruturas cognitivas adquiridas por meio 
da cultura. Frames completos ou partes dele são indexados por 
palavras. Cumpre esclarecer que o frame não mantém uma 
relação hierárquica com as suas partes, mas sim de domínio 
cognitivo. Para melhor esclarecer isso, vamos utilizar os 
exemplos clássicos de Fillmore (1977): o frame TRANSAÇÃO 
COMERCIAL e o frame TRANSFERÊNCIA DE VALORES.

Os elementos que compõem TRANSAÇÃO COMERCIAL 
são: um COMPRADOR, um VENDEDOR, MERCADORIAS e 
DINHEIRO (como atributos situacionais, não como papéis 
semânticos: agente, paciente, tema etc.). De acordo com o 
autor, há um conjunto de pistas linguísticas relacionadas a 
esse frame: “comprar”, “vender”, “pagar”, “custar”, “gastar” e 
“cobrar”, e cada um indexa (ou aciona) aspectos distintos do 
frame. O verbo “comprar”, por exemplo, focaliza o COMPRADOR 
e a MERCADORIA comprada, deixando o VENDEDOR e o 
DINHEIRO no background (fundo) da cena (esses atributos são 

8 Algo como “o pássaro está sobre a mesa, tocando-a” e “o pássaro está sobre 

a mesma, sem tocá-la”.
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facilmente recuperados por inferência). Já o verbo “pagar” 
focaliza o COMPRADOR, o DINHEIRO e o VENDEDOR, deixando 
a MERCADORIA comprada de fundo.

Conhecer o significado de um verbo relacionado ao frame 
TRANSAÇÃO COMERCIAL, por exemplo, exige conhecer os atri-
butos desse frame. Nesse sentido, conhecer o significado de um 
verbo relacionado a esse frame significa conhecer o significado 
de todos os demais. O conhecimento e a experiência estrutura-
dos pelo frame TRANSAÇÃO COMERCIAL fornecem o background 
e a motivação para as categorias das palavras. As palavras, isto 
é, as pistas linguísticas acionam frames na mente do falante/
ouvinte. Durante a leitura de um texto (habitat natural das 
palavras) acionamos frames e seus atributos.

A descrição completa dos verbos, por exemplo, deve 
incluir também informações sobre suas propriedades grama-
ticais e sobre os vários padrões sintáticos em que eles podem 
ocorrer, ou seja, sobre sua estrutura proposicional. Que atri-
butos do frame podem ser realizados como sujeito do verbo 
ou do objeto, se houver um? E qual será a forma de superfície 
dos outros verbos? Quais desses elementos são obrigatórios e 
quais são opcionais? 

De acordo com Fillmore (1977), em frases do tipo “Carla 
comprou o computador de Célia por R$ 1.000, 00”, por exemplo, 
“Carla”, o COMPRADOR, e o “computador”, a MERCADORIA 
comprada, são elementos obrigatórios. Os elementos de fundo, 
ambos opcionais, são “de Célia”, o VENDEDOR, e “por R$ 1.000, 
00”, o VALOR da compra. Notemos que diferentes preposições 
são utilizadas por cada elemento de fundo; o “de é o que 
permite a interpretação de “Célia” como VENDEDOR. Outras 
preposições podem ser usadas diante do valor da compra, 
como, por exemplo: “com R$ 1.000,00”.
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Essas informações gramaticais sobre a descrição de 
valência semântico-sintática de cada verbo não são especifica-
das no frame. Porém, elas são deduzíveis das ricas descrições dos 
diferentes atributos do frame. Um frame de TRANSFERÊNCIA 
DE VALOR serve como domínio para a descrição dos significa-
dos de muitos substantivos. O domínio conceptual9 subjacente 
é necessário para a compreensão e para a referência. Alguns 
substantivos vinculados a um frame de transferência de valores 
são: “gorjeta”, “troco”, “desconto”, “recompensa”, “honorário”, 
“saldo”, “despesa”, “bônus”, “renda”, “tarifa”, “salário-família”, 
“prêmio” e “pensão”. 

Dessa forma, referências a quantias em dinheiro a partir 
de um desses substantivos exigem informações ricas e detalha-
das sobre uma cena muito ampla, da qual a transferência de 
valor é apenas uma pequena parte. Por exemplo, usar a palavra 
“pensão” é ativar o seguinte domínio: DUAS PESSOAS QUE JÁ 
FORAM CASADAS AGORA ESTÃO DIVORCIADAS. Em consequên-
cia do divórcio, foi acordado que um deles daria uma quantia em 
dinheiro ao outro mensalmente. Há outras informações envolvi-
das nesse domínio, incluindo as negociações em juízo, decisões 
judiciais etc. Isto é, todas as palavras vêm como cenas inteiras. 

Dentre os fatores que devem ser considerados para uma 
descrição completa de substantivos vinculados a um frame de 
TRANSFERÊNCIA DE VALORES está a sintaxe das expressões 
em que qualquer substantivo específico ocorre. Alguns subs-
tantivos exigem o artigo indefinido, por exemplo, enquanto 
outros exigem o artigo definido (e pronomes possessivos, 

9 Cumpre esclarecer que frames criam domínios conceptuais através de 

enquadramentos. Nesse sentido, podemos examinar qualquer entidade e 

identificar seus atributos, criando novos domínios conceptuais.
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demonstrativos etc.). Para Petruck (1996), a escolha do artigo 
depende de a quantia transferida ser esperada ou não. Se o 
dinheiro não é esperado, o termo indefinido é o preferido: “Ela 
lhe deu uma gorjeta/ uma recompensa”. Se o dinheiro é espe-
rado, o termo definido é o preferido: “Ela lhe deu o salário/ 
o troco”. Compreender essas sentenças envolve a simulação 
mental de uma cena. E a maneira como a cena será simulada 
depende, em parte, da escolha do determinante.

De acordo com Petruck (1996), o frame é considerado uma 
ferramenta útil na semântica do texto e na semântica da gramá-
tica. O intérprete de um texto aciona um frame quando sinaliza 
uma interpretação para um pedaço de texto por colocar seus 
conteúdos em um padrão conhecido independentemente do 
texto. Um texto evoca um frame quando uma forma ou padrão 
linguístico está convencionalmente associado a este frame.

Por exemplo, ao considerarmos a sentença “Na igreja, 
ela disse sim emocionada”. Embora não haja menção a uma 
cerimônia de casamento, compartilhamos um fundo cultural 
que ativa uma cena de CASAMENTO. A estrutura proposicional 
“dizer sim ____” é perfilada por algo como “ao noivo, uma vez 
que a sentença contém pistas que evocam muito da mesma 
cena, como, por exemplo, “na igreja” e “emocionada”.

Segundo Fillmore (1982a), o idealizador da Semântica 
de Frames, usar o conceito de frame na semântica do texto 
estabelece e afirma a estreita ligação entre semântica lexical 
e semântica do texto não só porque um item lexical pode ser 
tomado como um texto muito pequeno, mas também porque o 
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significado de qualquer item lexical simples desempenha um 
importante papel na construção do significado de qualquer 
texto (mais longo), por exemplo, uma sentença.

4.3.1 Categorização de frames
De acordo com Duque (2015), apesar de haver inúmeras 

abordagens sobre frames, todas elas se baseiam no pressu-
posto de que frames constituem estruturas cognitivas que 
orientam a maneira como construímos sentidos. Essa varie-
dade de abordagens acaba repercutindo em muitas tipologias. 
Independentemente da variedade, no entanto, frames devem ser 
pensados como constructos cujos componentes, ou perfis, esta-
belecem relações entre si formando uma estrutura reticulada.

Muitas vezes é difícil identificar os componentes que 
integram um frame por se confundirem com informações de 
fundo ou com eventos em si. De acordo com Duque (2015), essa 
dificuldade pode ser evidenciada pelo frame MORRER, constituí-
do pelo frame CICLO DA VIDA, que, por sua vez, inclui dois frames 
diferentes: CAUSA-EFEITO e TRANSFORMAÇÃO. O frame CAUSA-
EFEITO inclui os frames CAUSA DA MORTE e ORGANISMO. O frame 
MORRER orienta os tipos de conexão entre os frames incluídos: 
o frame CAUSA DA MORTE, por exemplo, precisa estar vinculado 
diretamente ao frame TRANSFORMAÇÃO do ORGANISMO (do 
estado VIVO para o estado MORTO).

Segundo Duque (2015), quanto à complexidade, frames 
podem ser extremamente simples, contendo poucos papéis 
e poucas relações entre esses papéis, reduzindo-se a meros 
esquemas imagéticos (esquema-I). Como vimos, devido ao prin-
cípio de constituência, esquemas-I podem compor esquemas 
mais complexos, por meio da evocação. Esquemas complexos, 
ou frames, apresentam vários componentes, relações e eventos, 



Paulo Henrique Duque

133

normalmente em ordem cronológica (como é o caso do frame 
IR-AO-RESTAURANTE). Em IR-AO-RESTAURANTE, a integração 
entre esquemas por meio da ligação entre seus componentes 
produz frames.

Duque (2015) propõe uma classificação pensada em 
termos de possíveis perspectivas a serem adotadas numa 
análise do discurso baseada em frames. Nesse sentido, ele 
apresenta oito tipos de frames: frames conceptuais básicos, 
frames descritores de evento, frames interacionais, frames-
-roteiro, frames de domínio específico, frames sociais, frames 
culturais e esquemas-I.

a) Frame Conceptual Básico
Frames Conceptuais Básicos são frames indexados direta-

mente por itens ou expressões lexicais individuais. Os compo-
nentes desse tipo de frame são interconectados tão fortemente 
que cada conceito específico só pode ser definido em relação à 
estrutura completa. Em termos da construção incremental do 
sentido no discurso, o fato de itens lexicais simples indexarem 
frames completos possibilita a realização de inferências, sem 
que seja necessário apresentar um conjunto exaustivo de itens 
e expressões lexicais.

Normalmente, durante a visualização ou audição do 
texto, um item lexical nominal ativa um frame conceptual 
básico que, aos poucos, vai sendo reforçado, delineado e pers-
pectivado pelo acionamento de regiões específicas da estru-
tura reticulada. O discurso se desenvolve como uma lanterna 
iluminando regiões precisas da estrutura e provocando a 
emergência instantânea de Espaços Mentais (FAUCONNIER, 
1994) a partir do frame conceptual previamente ativado.
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É possível recuperar a sequência de Espaços Mentais 
ativados por meio da elaboração de um mapa contendo as 
relações entre os conceitos acionados. Os frames conceptuais 
fornecem os conceitos, mas são os frames descritores de even-
tos que indicam que tipos de relação são estabelecidos entre os 
conceitos acionados.

b) Frame descritor de evento 
Eventos, aqui, são concebidos com ações que consti-

tuem uma cena. Descrever esses eventos exige a identifi-
cação de relações estáticas e dinâmicas, tais como as ações 
em si, os estados prévios à execução da ação e os estados 
resultantes da ação. A ação de cortar, por exemplo, configu-
ra um evento à medida que os estados prévios e posteriores 
à ação são descritos. O frame descritor de eventos apresenta 
os seguintes componentes:

1. Tipos do evento: componente da descrição que corres-
ponde ao tipo de evento realizado. Os eventos devem 
ser categorizados a partir do tipo de ação executada. As 
ações mais básicas são a de deslocamento físico (CORRER, 
CAIR, DERRAMAR, EMPURRAR EM), transferência de 
objetos (TRANSFERIR, ENVIAR, DAR) e manipulação de 
objetos (CHUTAR, CORTAR, AMASSAR). O deslocamento 
físico pode ser autopropulsionado (CORRER), causado 
(DERRAMAR) e/ou direcionado (EMPURRAR EM); e a 
manipulação pode causar alterações no objeto manipu-
lado (AMASSAR) ou não (CHUTAR).
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2. Esquema de ação (Esquema-X): componente da 
descrição que fornece os slots da cena que precisam ser 
preenchidos por elementos do contexto pragmático ou 
discursivo. Em CORRER e CAIR, são necessários respec-
tivamente o CORREDOR e o CAIDOR. Em DERRAMAR, 
são necessários o DERRAMADOR (CAUSADOR DO 
DERRAMAMENTO) e o DERRAMADO. Em EMPURRAR 
EM, são necessários o EMPURRADOR, o EMPURRADO 
e a DIREÇÃO DO EMPURRAMENTO. Em TRANSFERIR, 
são necessários o TRANSFERIDOR, o RECEBEDOR e o 
OBJETO TRANSFERIDO. Em CHUTAR, são necessários 
o CHUTADOR e o CHUTADO. Cumpre esclarecer que 
outros slots podem ser ativados pelo Esquema-X, como, 
por exemplo, em CORTAR, além do CORTADOR e do 
CORTADO, o INSTRUMENTO de cortar. Estados prévios 
e resultantes da ação normalmente são preenchidos por 
elementos default, como em SENTAR, cujo estado prévio, 
por default, é ESTAR DE PÉ.

3. Preenchedores: componentes que identificam os 
elementos do contexto pragmático ou discursivo que 
subcategoriza os elementos default que preenchem os 
slots ativados pelo Esquema-X. Por exemplo, em CHUTAR, 
o CHUTADOR e CHUTADO podem ser subcategorizados 
respectivamente por NEYMAR e BOLA.

4. Ajustes temporais e espaciais: componentes vincu-
lados ao tempo e ao espaço da cena, respectivamente. 
Esses componentes fornecem o instante (ou o período) 
e o CENÁRIO (ou DEFAULT) da ação. Normalmente, 
os ajustes temporais e espaciais são acionados por 
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indexadores como “na segunda-feira”, “naquele dia”, 
“no circo” etc. ou acionados por inferência na estrutura 
reticulada do frame conceptual básico, como, por exem-
plo, a partir do enunciado “depois que a noiva disse ‘sim’, 
eu tive que sair”, “noiva” e “ disse ‘sim’” ativam o roteiro 
CASAMENTO e, por default, o cenário IGREJA.

5. Segmento discursivo: componente associado a um 
frame interacional, com a categoria discursiva (RECEITA, 
AULA, ROMANCE etc.), o assunto do enunciado (POLÍTICA, 
FÉRIAS, COMPRAS etc.) e o ato de fala (declararivo ou 
interrogativo, por exemplo.

Quanto ao papel dos eventos em narrativas, de acordo 
com Lakoff (2008, p. 23), “os eventos são coisas boas e ruins que 
acontecem. E há emoções apropriadas que encaixam deter-
minados tipos de eventos nos cenários”. Para o autor, tendo 
em vista que narrativas são casos especiais de frames, elas 
podem ser sobre indivíduos específicos, sobre tipos de pessoas 
(garçons, religiosos, crianças) ou sobre pessoas em geral (um 
professor, um homem, alguém).

c) Frame interacional
De acordo com Fillmore (1976), existe um tipo de frame 

associado à comunicação que contempla a conceptualização 
de uma situação de comunicação entre um falante e um 
ouvinte ou entre um escritor e um leitor. Tais frames incluem o 
conhecimento das intenções do falante/escritor e as rotinas de 
eventos de fala, o que contribui para a compreensão do inter-
câmbio conversacional. Também inclui o conhecimento de 
categorias discursivas tais como CONTO, RECEITA e NOTÍCIA. 
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De acordo com Fillmore (1982, p. 117), trata-se de um “[...] tipo 
de acionamento de frame igualmente importante”, apesar de 
receber pouca atenção dos estudiosos da semântica de frames 
e da gramática de construção.

Muitas das estruturas narrativas discutidas por Lakoff 
(2008b) se encaixam nessa categoria de frame. Frames intera-
cionais orientam a nossa conduta e as nossas expectativas no 
discurso. Um exemplo citado por Lakoff é o frame DEBATE-
POLÍTICO, fundamentado nos clássicos programas de debate na 
TV e no rádio. Esse frame contém dois ou mais DEBATEDORES, de 
visões antagônicas sobre um determinado assunto, que, a cada 
troca de turno, fornecem suas respectivas OPINIÕES enquanto 
tentam invalidar os ARGUMENTOS um do outro. O debate é 
orientado por um MODERADOR, que normalmente fica locali-
zado entre os debatedores oponentes. O DEBATE-TELEVISIVO 
é normalmente estruturado em uma sequência de ASSUNTOS, 
cuja progressão é orientada pelo moderador. 

d) Frame de domínio-específico
 Certos conceitos são evocados por frames de domínios 

conceptuais bem específicos (JUSTIÇA, RELIGIÃO, POLÍTICA 
PARTIDÁRIA, ECONOMIA etc.). Esses frames, muitas vezes, 
entram em confito com frames convencionais. Por exemplo, 
ASSASSINO e INOCENTE orientam uma construção de senti-
do 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 preenchidas no frame 
JULGAMENTO, em que pessoas podem ser inocentes mesmo 
que tenham matado alguém. Fora desse domínio, normalmente 
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as pessoas acionam o frame ENVOLVIMENTO NO CRIME e este 
frame não apresenta o componente intenção do homicida na sua 
estrutura.

f) Frame social
Frames sociais orientam o nosso comportamento e as 

nossas expectativas sociais. Podem ser frames simples, como 
FAMÍLIA, ou complexos, como é o caso de instituições como 
ESCOLA, GOVERNO e IGREJA. Normalmente, por ser configurado 
como o nosso primeiro frame social, FAMÍLIA serve de modelo 
para os demais frames sociais. Nesse sentido, é comum realizar-
mos o o mapeamento metafórico entre os componentes do frame 
FAMÍLIA e os papéis que compõem outros frames sociais.

g) Frame-roteiro
Roteiros são frames que normalmente constituem vários 

eventos cronologicamente. 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 eventos experienciados com frequência guiam 
nossas expectativas e formatam comportamentos em situações 
cotidianas. Em outras palavras, a experiência recorrente de 
um determinado evento pode criar um molde internalizado da 
provável sequência de ações, participantes e entidades dentro 
da situação experienciada. Por nos guiarem na elaboração de 
inferências sobre os eventos seguintes, quebras de expectativa 
são compensadas com sensações de humor, ansiedade, tristeza 
etc. O frame conceptual CASAMENTO, por exemplo, dentre 
outras coisas, ativa o roteiro de eventos específicos de um 
casamento.
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h) Esquema-I
A inclusão dos esquemas imagéticos nesta tipologia se 

justifica, tendo em vista que são os esquemas que organizam 
a estrutura reticulada sobre a qual os diversos tipos de frames 
se estruturam. Como vimos, os esquemas imagéticos retêm 
na memória as invariâncias das experiências vivenciadas 
pelo homem. Nesse sentido, o DESLOCAMENTO FÍSICO orienta 
frames descritores de eventos e roteiros; TRANSFERÊNCIA DE 
POSSE orienta o compartilhamento de foco durante a apren-
dizagem da linguagem e frames interacionais; DENTRO/FORA 
orienta cenários e frames sociais; CENTRO/PERIFERIA orienta 
a estrutura reticulada dos frames conceptuais; TRAJETOR/
MARCO orienta a identificação dos participantes das cenas etc.

f) Frames-culturais
Um modelo cultural é um frame específico de uma deter-

minada cultura. Cumpre esclarecer que todos os tipos de frames 
apresentados aqui passam por uma espécie de filtro cultural, 
conforme demonstrado no Quadro 7.

Tipos de frames Filtro do frame-cultural 

Frames Conceptuais Básicos O mesmo item lexical pode acionar frames (ou partes 
de frames) distintos em diferentes culturas.

Frames Descritores de eventos A maneira como concebemos os eventos pode variar 
de cultura para cultura.

Frames Interacionais Regras de interação variam de cultura para cultura.

Frames Roteiro
A forma como eventos são organizados pode variar 
culturalmente, inclusive, afetando a noção de 
expectativa.

Frames de domínio específico Domínios específicos variam de cultura para cultura.
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Frames Sociais Comportamentos sociais são orientados mais direta-
mente pela cultura.

Esquemas-I Diferentes perfis de um mesmo esquema-I tendem a 
ser focalizados em diferentes culturas.

Quadro 7 – Aplicação do filtro cultural. 

Fonte: Autoria própria.

Por meio dos frames, construímos e modelamos a situa-
cionalidade e o discurso.  Acionamos frames por meio do enqua-
dramento de Centros Dêiticos10 (CD) (Quadro 8) ou de ROTEIRO 
(Quadro 9):

Enquadramento dos CD Conjunto de 
atributos Inclusão

a. Com foco nas entidades (QUEM) Descrição Definição

b. Com foco no CENÁRIO (ONDE) Descrição Definição

c. Com foco no TEMPO (QUANDO) Descrição Definição

Quadro 8 – Enquandramento dos Centros Dêiticos. 

Fonte: Autoria própria. 

Enquadramento do 
ROTEIRO Perspectiva do Trajetor Sequencialidade

Com foco no roteiro (O QUÊ)

1ª e 3ª pessoa: Narração Causação

2ª pessoa: Injunção Comando

meta do discurso Argumentação

Quadro 9 – Enquadramento do roteiro. 

Fonte: Autoria própria.

10 O conceito de Centro Dêitico é desenvolvido no Capítulo 10.

(continuação)
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Os diversos frames discursivos decorrentes da combina-
ção de enquadramentos estão dispostos num contínuo como 
Categorias Discursivas (alguns protótipos dessas Categorias 
Discursivas são RECEITA, NOTÍCIA, DISSERTAÇÃO, PEDIDO 
etc.). Cumpre esclarecer que as informações linguísticas mais 
refinadas são deduzíveis das ricas descrições dos elementos dos 
frames, produzindo PROPOSIÇÕES SIMPLES, como no Quadro 10.

Ontologia Esquemas-I TIPOS

ARGUMENTOS
ESTRUTURA 

ARGUMENTAL

TRAJETOR/TRAJETÓRIA 
Deslocamento causado

Deslocamento direcionado 

TRAJETOR/MARCO Transitividade

TRAJETOR/CONTÊINER Transferência

Quadro 10 – Frame de proposição simples. 

Fonte: Autoria própria.

4.4 O Modelo de Análise Construcional  
e Simulação Mental

De acordo com Bergen e Chang (2005), as construções 
são instanciadas por enunciados e se relacionam a uma especi-
ficação semântica (semspec) que identifica esquemas de signi-
ficado e suas inter-relações.  Nesse caso, objetos e eventos da 
especificação semântica são projetados nos contextos comu-
nicativos correntes, produzindo uma especificação semântica 
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resolvida (semspec resolvida), e as possíveis formas de evoca-
ção de estruturas corporificadas dinâmicas nas especificações 
semânticas resolvidas produzem as inferências apropriadas.

Nessa perspectiva, as palavras não têm significado em 
si mesmas, mas funcionam como guias que nos direcionam 
a significados construídos socialmente por meio de nossas 
interações. Três processos estão envolvidos na compreen-
são de um enunciado:

a) Análise Construcional – processo de identificação das 
construções que são instanciadas por um enunciado 
e de como tais construções delimitam a especificação 
semântica (semspec), ou seja, identificação dos esque-
mas envolvidos (esquemas imagéticos e esquemas em 
geral) e de como eles se relacionam entre si.

b) Resolução Contextual – processo de mapeamento 
entre os objetos e os eventos da especificação semântica 
e o contexto comunicativo corrente (pistas linguís-
ticas anteriores; entidades e eventos em processo de 
simulação e frames), que resulta em uma especificação 
semântica resolvida.

c) Simulação Mental – processo de acionamento do 
aparato sensório-motor do cérebro pelas especificações 
semânticas resolvidas, repercutindo na produção de 
inferências apropriadas.

A simulação mental é um processo dinâmico que inclui 
a execução de Esquemas-X (esquemas de ação) especificados 
no semspec e propaga atualizações em rede. Esse mecanismo é 
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usado para a compreensão da metáfora (NARAYANAN, 1999), por 
exemplo. Nesse sentido, uma simulação baseada em Esquemas-X 
fornece grande quantidade de inferências detalhadas sobre a 
estrutura temporal, causal e interacional do evento. 

Durante o processo de compreensão de um enunciado, 
três tipos de informações são utilizados:

a) conhecimento linguístico, isto é, o conjunto de cons-
truções gramaticais (esquemas de forma e esquemas de 
significado – imagéticos ou não) que o leitor/ouvinte 
conhece;

b) a expressão linguística sob análise, isto é, as pistas 
escritas, faladas e gestuais (no caso de língua de sinais) 
que o leitor/ouvinte percebe;

c) o contexto comunicativo, isto é, as simulações de 
entidades e eventos que o leitor/ouvinte já realizou.

De modo geral, o processo de compreensão ocorre da 
seguinte maneira (Figura 5): o leitor/ouvinte percebe uma 
expressão linguística e identifica a construção que melhor se 
encaixe no que ele está percebendo, ou seja, que satisfaça todas 
as restrições da construção, considerando-se as maneiras 
como tal construção possa produzir uma especificação 
semântica coerente. Em seguida, o leitor/ouvinte verifica se 
a especificação semântica produzida se resolve no contexto 
comunicativo vigente, considerando-se as pistas linguísticas 
anteriores, as entidades e eventos em processo de simulação e 
os frames disponíveis.
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Figura 5 – Modelo de arquitetura da GCC. 

Fonte: Adaptado de Chang (2009, p. 82).

Por exemplo, ao se deparar com “O gato pulou para 
baixo”, o leitor identifica uma cadeia de sinais gráficos, 
segmentados em palavras. As pistas de superfície disponíveis, 
neste caso, não passam de palavras individuais: “o”, “gato”, 
“pulou”, “para”, “baixo”, posicionadas em uma determinada 
ordem e finalizadas com um sinal de pontuação.

O processo de compreensão da sentença em foco exige o 
uso dessas pistas de superfície no acionamento de vários blocos 
de conhecimento linguístico, como esquemas de forma (“o”, 
“gato”, “pulou”, “para”, “baixo” e ordem dessas construções 



Paulo Henrique Duque

145

lexicais). Esses esquemas de forma estão pareados com esque-
mas de significado (GATO, PULAR, PARA BAIXO e a noção de 
MOVIMENTO DIRECIONADO).

Esses esquemas são generalizações ligadas a atributos e 
funções fundamentadas na experiência. “Para baixo” aciona 
um conhecimento visual, motor e proprioceptivo (capacidade de 
reconhecer a localização espacial) sobre orientação e movimento 
de um trajetor no espaço. É por isso que o leitor reconhece a cadeia 
gráfica “o”, “gato”, “pulou”, “para”, “baixo” como uma instância 
da construção gramatical de MOVIMENTO DIRECIONADO.

As construções gramaticais fornecem outras pistas que 
favorecem a sua identificação. Construções de MOVIMENTO 
DIRECIONADO, por exemplo, apresentam um constituinte em 
posição pós-verbal. Se o esquema pareado com a construção 
PARA BAIXO satisfaz o tipo de restrição que a construção de 
MOVIMENTO DIRECIONADO impõe acerca da existência de um 
trajeto, então ela pode conectar o esquema de forma “para 
baixo” ao esquema de significado EXPRESSÃO DE TRAJETO.

O leitor também conecta o evento de ação MOVIMENTO 
DIRECIONADO ao esquema de forma “pular” e atribui o papel 
de trajetor à entidade que pula do frame configurado, ou seja, ao 
esquema de forma “gato”. O evento PULAR é restrito em termos 
de tempo: diz respeito a um tempo anterior ao tempo de fala. O 
trajetor é um gato específico, o que revela algo sobre a identidade 
do referente: trata-se de um membro particular da categoria que 
é identificável pelo leitor no contexto comunicativo corrente.

A configuração resultante dos esquemas é a parame-
trização utilizada para orientar a melhor simulação mental.  
Nós chamamos essa configuração de especificação semântica 
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(semspec). A especificação semântica revela que frame simular 
e como simular. Para isso, o leitor/ouvinte usa sistemas percep-
tuais e motores. 

A semspec captura muito do que deve ser considerado no 
processo de significação acionado pelas pistas linguísticas, tais 
como os papéis desempenhados no frame em questão (quem 
está fazendo o que a quem), as relações espaciais e temporais, 
e as restrições criadas a partir de simulações anteriores (ex.: 
a pista “o” revela que o esquema GATO já foi ativado anterior-
mente). Mas a semspec sozinha não fornece todos os elementos 
de que precisamos para realizar a simulação e dar conta de 
todas as inferências que um leitor pode criar. Apesar de muitas 
inferências, no exemplo em questão, poderem depender do 
trajeto ou do trajetor especificado, outras podem estar baseadas 
no contexto em simulação (pode ter sido revelado que o gato 
estava caminhando sobre o muro) e no conhecimento das 
categorias ativadas (o que o leitor já conhece sobre GATO).

Os participantes específicos identificados (ou instan-
ciados) no frame favorecem simulações que podem produzir 
inferências refinadas sobre, por exemplo, a posição anterior 
do trajetor, durante e após o evento; a quantidade de energia 
utilizada e o envolvimento do fêmur e das patas do felino no 
deslocamento; a força padrão do salto etc. 

Nós devemos distinguir a semspec que captura as cone-
xões gerais e as restrições impostas pelos esquemas e constru-
ções de uma semspec resolvida pelo contexto – que captura 
restrições baseadas em frames e em simulações já executadas 
durante a identificação de pistas precedentes. 

O importante é que a semspec resolvida conduz o 
leitor/ouvinte a ter informações suficientes para produzir 
adequadamente uma simulação mental. É com os resultados 
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dessa simulação que o leitor/ouvinte (re)elabora suas crenças 
sobre a situação que está sendo simulada, cria expectativas 
e/ou prepara-se para apresentar as reações apropriadas. No 
exemplo “o gato pulou para baixo”, a semspec resolvida pode 
instanciar a categoria geral GATO com um GATO específico 
saliente num contexto já simulado, ou, não havendo essa simu-
lação prévia, numa instância selecionada arbitrariamente ou 
recorrendo à prototipicidade.



CAPÍTULO 5

Metáfora: contexto histórico e perspectivas

Ricardo Yamashita Santos (UnP)
 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma visão pano-
râmica da teoria da metáfora conceptual, inaugurada em 
1980 no livro Metaphors we live by, por George Lakoff e Mark 
Johnson1, e aprimorada nos anos subsequentes por diversos 
autores. Pretendemos demonstrar esse aprimoramento por 
meio da descrição dos mapeamentos metafóricos para RAIVA. 
Cumpre esclarecer que a teoria desenvolvida por Lakoff 
e Johnson considera a mente como sendo corporificada e 
dependente da realidade experiencial. Esse ponto de vista se 
contrapõe à proposta cartesiana de mente autônoma, adotada 
por abordagens cognitivas clássicas.

Com os recursos disponíveis na década de 1970, Lakoff 
e Johnson mostraram que a metáfora não se constitui apenas 
no plano linguístico, mas se fundamenta, principalmente, 
no plano conceptual. A proposta inicial de Lakoff e Johnson 
(1980) sofreu ajustes (LAKOFF, 1993; LAKOFF; JOHNSON, 1999) 
até chegar à era da computação neural (FELDMAN, 2006; 
LAKOFF, 2008a). No entanto, muitos dos pressupostos da 
teoria da metáfora conceptual inicial se mantiveram ao longo 
de todos esses anos, a saber:

1 A obra foi traduzida para o Português, em 2002, por Mara Sophia Zanotto, 

com o título Metáforas da vida cotidiana.
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• metáforas são mapeamentos conceptuais fundamen-
tais de nosso sistema conceptual e não meras expressões 
linguísticas;

• existe um enorme sistema de mapeamentos meta-
fóricos fixos e convencionais, fruto das experiências 
corpóreas e culturais;

• o sistema conceptual existe fisicamente em nossos cére-
bros, armazenado como informações em nossos neurônios;

• mapeamentos metafóricos são, tipicamente, conceptu-
alizações entre domínios;

• mapeamentos operam a partir da estrutura do domínio 
de origem e da estrutura dos esquemas imagéticos;

• via mapeamentos metafóricos, determinadas estru-
turas do domínio-fonte (esquemas imagéticos e frames) 
são usadas para processar o domínio-alvo. Em tese, 
grande parte de nosso pensamento se deve às metáforas 
conceptuais; 

• mapeamentos metafóricos são parciais;

• muitas metáforas conceptuais são parte do incons-
ciente cognitivo por envolverem processamentos 
inconscientes de cognição. O que emerge na linguagem 
são apenas pistas linguísticas desse processamento;
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• a linguagem metafórica poética faz uso de nosso 
sistema conceptual metafórico;

• comumente, tomamos as metáforas conceptuais como 
definições da realidade e vivemos de acordo com elas; e
generalizações sobre os padrões que surgem das infe-
rências (do domínio-fonte e domínio-alvo) e dos itens 
lexicais (idem) são fontes de dados fundamentais para 
a compreensão de qual metáfora conceptual subjaz a 
determinado uso de linguagem.

Tais assertivas são corroboradas, hoje, pelos estudos 
neurais da metáfora, que permitiram maior refinamento da 
compreensão da ativação dos domínios que envolvem a proje-
ção metafórica.

5.1 Metáforas primárias: o elo entre as  
experiências sensoriais e a cognição

A base do funcionamento cognitivo para a construção da 
linguagem é alicerçada, principalmente, pelos esquemas imagé-
ticos primários, como ORIGEM/CAMINHO/META (TRAJETÓRIA), 
CONTÊINER, FORÇA etc., que vão sendo formados desde nosso 
nascimento, quando começamos a nos deslocar, a manipular 
objetos e a interagir em sociedade (JOHNSON, 1987). Esses 
esquemas imagéticos são preservados e nos permitem criar 
padrões cognitivos fundamentais para todo o desenvolvimento 
da linguagem. Nesse sentido, as metáforas também têm, em sua 
base, a formação dos esquemas imagéticos (NARAYANAN, 1997; 
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FELDMAN, 2006; DUQUE; COSTA, 2012a). As pesquisas de Grady 
(1997), Narayanan (1997) e Johnson (1987) foram fundamentais 
para a formulação teórica da metáfora primária.

No estudo de Narayanan, o objetivo foi analisar determi-
nados mapeamentos metafóricos associados à economia inter-
nacional. No estudo, ele verificou que as possíveis inferências 
na relação metafórica são de base física, como em (1).

(1) A economia internacional continua em constante 
queda.

Em (1), a economia internacional é vista como algo que 
apresenta uma TRAJETÓRIA e que está caindo. O foco recai no 
percurso, mas podemos inferir que a economia internacional 
estava em um local mais alto, ou, pelo menos, mais estabilizada 
na sua origem e que se deslocou para um lugar mais baixo, a meta. 
Narayanan, em sua pesquisa, apresenta diversas computações 
neurais2 capazes de modelar essa construção metafórica.

No trabalho de Johnson, a metáfora é analisada sob o 
foco da aquisição. No estudo, o autor verificou que a aquisi-
ção metafórica apresenta três estágios: o primeiro, em que 
as crianças criam um domínio-fonte; o segundo, em que 
utilizam domínios-fonte e alvo do modo de forma confusa, 
e o terceiro estágio, em que as crianças passam a empregar 
as palavras metaforicamente. De acordo com Lakoff (2008a), 
os resultados obtidos nas pesquisas de Narayanan, Grady e 
Johnson favorecem a compreensão de que os circuitos neurais 

2  Computações neurais são as conexões formadas através das sinapses 

neurais e que nos permitem organizar o conhecimento, como salienta 

Feldman (2006).
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disparados simultaneamente na formação de domínios fonte e 
alvo reforçam gradativamente os mapeamentos responsáveis 
pela construção metafórica.

Segundo Grady (1997), as metáforas iniciais, formadas 
a partir das relações corporificadas, são primárias. Devido a 
essa base corporificada, as metáforas primárias são aprendidas 
da mesma maneira em todo o mundo. As experiências físicas 
que vivenciamos desde bebês vão constituindo aos poucos um 
complexo mapeamento neural em nossos cérebros, a ponto 
de internalizarmos abstratamente as experiências, de modo 
inconsciente3. Esse processo estabiliza determinados circuitos 
neurais e, a partir daí, passa a estabilizar parcialmente as metá-
foras – parcialmente porque, a partir das novas relações expe-
rienciais, a ampliação das possibilidades de analogia se torna 
possível. Na metáfora O AMOR É UMA VIAGEM, estudada por 
Lakoff, existem algumas metáforas primárias fundamentais:

PROPÓSITOS SÃO TRAJETOS: os objetivos da relação, 
ou propósitos, são entendidos como metas, como em: 
“Vamos fazer de tudo para chegarmos ao fim da jornada 
com todos os relatórios prontos”.

DIFICULDADES SÃO IMPEDIMENTOS PARA O MOVIMENTO: 
a dificuldade é algo que inibe a realização de algum obje-
tivo, que é metaforicamente chegar a um destino, meta. 
Daí, as dificuldades são conceituadas metaforicamente 
como impedimentos para o movimento até um destino, 
como em: “Cada um tem que ceder um pouco para que a 
relação não passe por nenhum solavanco”;

3  Falamos mais sobre esse trabalho em Santos (2011).
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RELACIONAMENTO É CONTÊINER: as pessoas podem 
estar “dentro” ou “fora” de um relacionamento, como se 
estivessem no interior ou no exterior de um recipiente. 
Para que não saiam dele, devem manter a coerência dos 
objetivos e fazer com que o relacionamento mantenha 
sua trajetória sem impedimentos;

INTIMIDADE É PROXIMIDADE: a intimidade é entendida 
como algo que se constrói fisicamente com as pessoas 
mais presentes no dia a dia. Nesse sentido, o fato de 
um cônjuge dizer ao outro que este “está distante”, 
por exemplo, pode remeter à ausência de intimidade. 

Vejamos algumas outras metáforas primárias encontra-
das por Narayanan (1997):
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AFETO É CALOR: “Eles me receberam calorosamente”.

FELIZ É PARA CIMA: “Eu estou para cima hoje”.

INTIMIDADE É PROXIMIDADE: “Você conhece alguém muito próximo a mim”.

DIFICULDADE É ALGO PESADO: “Ela está sobrecarregada de atividades”.

MAIS É PARA CIMA: “Os preços estão altos”.

CATEGORIAS SÃO CONTÊINERS: “João está no grupo dos apoiadores do governo”.

SIMILARIDADE É PROXIMIDADE: “Coloque os livros e as revistas naquele canto”.

ESCALAS LINEARES SÃO CAMINHOS: “A inteligência de Raimundo vai além da conta”.

TEMPO É MOVIMENTO: “Nem vi a hora passar”.

ESTADOS SÃO LUGARES: “Eu estou em depressão”.

MUDANÇA É MOVIMENTO: “De homem ele foi passando a lobisomem”.

PROPÓSITOS SÃO DESTINOS: “Eu disse que um dia ele chegaria lá! Fez seu primeiro show”.

PROPÓSITOS SÃO OBJETOS DESEJADOS: “Você tem que segurar essa oportunidade”.

CAUSAS SÃO FORÇAS FÍSICAS: “Eles empurraram o projeto de lei para todo o Congresso”.

CONHECER É VER: “Deixa eu ver se entendi”.

Quadro 11 – Metáforas primárias. 
Fonte: Autoria própria.

As metáforas primárias são, portanto, de base univer-
sal e surgem das experiências físicas associadas a domínios. 
Essas metáforas, no entanto, quando imersas nas culturas, 
sofrem variações, que correspondem às metáforas congruentes 
(KÖVECSES, 2005).
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5.2 Metáforas congruentes: experiências sensoriais,  
cognição e contexto

Segundo Kövecses (2005), a metáfora é um fenômeno 
linguístico, conceptual, sociocultural, neural e corpóreo.  
O processo que envolve a construção da metáfora produz 
preferências cognitivas e estilísticas influenciadas diretamen-
te por esses fatores. Estilo, aqui, deve ser entendido como o 
modo pelo qual determinada cultura constrói suas concepções 
de mundo, a partir de uma base neural da metáfora. Nesse 
sentido, as metáforas que são influenciadas também pelo 
contexto cultural recebem o nome de metáforas congruentes 
(KÖVECSES, 2005). É nesse sentido que os frames auxiliam na 
organização das metáforas.

De acordo com o pesquisador húngaro, as metáforas 
congruentes fornecem às estruturas das metáforas primárias 
uma contrapartida on-line, agregando experiências concre-
tas das estruturas socioculturais. Para esse entendimento, 
Kövecses analisa a metáfora conceptual PESSOA COM RAIVA 
É UM CONTÊINER COM PRESSÃO, como em “Eu estou com 
tanto ódio que acho que vou explodir”. Ele evidencia, através 
da análise, a existência dessa metáfora em diversas culturas, 
como no Japão, na Hungria, na Polônia, na China etc. Essa 
condição da metáfora primária pode causar a impressão de 
que ela seja universal, visto que é sistematizada a partir dos 
mesmos aspectos conceptuais: PESSOA e CONTÊINER; RAIVA 
e LÍQUIDO FERVENDO; PERDA DE CONTROLE e EXPLOSÃO 
etc. Porém, percebemos que essa metáfora é extremamente 
genérica, pois não especifica questões do tipo: se a raiva é 
um líquido fervendo dentro de um recipiente, que é o corpo 
humano, onde ela se concentra? Na cabeça? No coração? No 
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estômago? Sabemos que cada cultura localiza a ravia numa 
parte do corpo. De acordo com Kövecses, no Japão, a raiva 
está no estômago; em Zulu, localiza-se no coração; na China, a 
raiva flutua pelo corpo, como se fosse um gás. Essas metáforas 
são congruentes por sofrerem a influência direta da cultura 
em questão. Dessa forma, podemos afirmar que as metáforas 
primárias recebem contornos específicos quando analisadas 
em contextos culturais diversos, causando variações meta-
fóricas. Segundo Schröder (2008), por exemplo, enquanto a 
cultura zulu associa o conceito de raiva ao coração, no inglês, 
normalmente coração está associado com amor.

O envolvimento do coração na metáfora RAIVA É NO 

CORAÇÃO recorre a um local menos comum em línguas 

ocidentais. Quando a metáfora do CORAÇÃO é usada em 

inglês, ela é associada ao amor. Em zulu, ela é aplicada para 

denominar o local de vários estados, por exemplo, paciência 

e impaciência, tolerância e intolerância etc. Esses exemplos 

ilustram como uma metáfora no nível genérico torna-se uma 

metáfora específica em dependência da respectiva cultura 

(SCHRÖDER, 2008, p. 50).

Essa variação revela outro aspecto da metáfora: o 
alcance que uma metáfora pode ter em determinado contexto 
cultural (SCHRÖDER, 2008). Como a metáfora em Zulu mantém 
diversos domínios-alvo para o coração, a exemplo de paciên-
cia, raiva, tolerância etc., acaba abrangendo um escopo maior 
do que no inglês, por exemplo, em que, com maior frequência, 
associa-se metaforicamente o coração ao amor.
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Desse modo, os valores originários dos contextos cultu-
rais estão intimamente associados ao modo como organizamos 
as metáforas congruentes, a partir das quais se constatam 
comportamentos sociais. Um bom exemplo disso é tratado 
por Kövecses (2005) quando analisa a metáfora AMOR É UMA 
VIAGEM em contextos comunicativos norte-americanos e britâ-
nicos. Os britânicos utilizam muito mais a metáfora O AMOR É 
UMA VIAGEM para tratar das relações de outras pessoas do 
que da própria relação, enquanto na cultura norte-americana 
existe uma marca determinante dessa metáfora para o relato de 
sua própria experiência, o que refletiria, segundo o autor, uma 
maior extroversão dos norte-americanos. 

Em suma, a distinção entre metáforas primárias e 
congruentes é decisiva para o entendimento de universais e de 
variações metafóricas, constatando-se que as metáforas primá-
rias podem resultar em diversas variedades estilísticas, de acor-
do com cada contexto cultural. Vale salientar que ambas são 
construídas simultaneamente, como resultado das relações de 
ordem linguística, conceptual, neural, sociocultural e corpórea. 

 
5.3 Metáforas congruentes analisadas  
em corpus do português 

Dentro do escopo de pesquisas relacionadas às metáforas 
congruentes, pesquisamos sobre a construção das metáforas 
que envolvem o domínio RAIVA (SANTOS, 2014). Para isso, sele-
cionamos quatro obras literárias: “O crime do padre Amaro”, 
de Eça de Queirós; “O cortiço”, de Aluísio Azevedo; “Memórias 
de um sargento de milícias”, de Manuel Antonio de Almeida;  
“A escrava Isaura”, de Bernardo Guimarães. Nelas, 
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identificamos algumas amostras de metáforas envolvendo 
RAIVA. Ao todo, foram 12 metáforas analisadas. Para realizar-
mos a seleção dos mapeamentos metafóricos, identificamos 
os trechos em que aparece a palavra “raiva” nas obras utili-
zadas. Em seguida, delimitamos esses fragmentos em Blocos 
Construcionais4. Em todas as metáforas analisadas, CORPO, ou 
alguma parte dele, foi tomado como CONTÊINER da RAIVA. 
A escolha pela raiva foi motivada a partir de estudos prévios 
realizados por Lakoff e Kövecses (1987), Kövecses (2005), dentre 
outros sobre as emoções. A raiva, nesses trabalhos, é analisa-
da, grosso modo, como algo em ebulição, prestes a explodir 
e sair do corpo. Como argumentam os linguistas, as metáfo-
ras variam de acordo com cada cultura, o que implica uma 
mudança de focalização do que vai ser relacionado em cada 
contexto. Cumpre esclarecer que essa relação não é aleatória, 
mas determinada por frames.

A análise nos permitiu criar três subgrupos. No subgru-
po 1, temos uma associação mais geral, em que o CORPO é 
um CONTÊINER. Nesse grupo, as manifestações de RAIVA no 
interior do CORPO seguem um padrão: em nenhuma delas 
identificamos de forma mais precisa como se constitui a 
composição física do CONTÊINER da raiva, pois o foco parece 

4 Categoria teórico-metodológica desenvolvida por Santos (2011). De forma 

geral, tal categoria nos permite delimitar o fragmento a ser escolhido a 

partir da análise do pesquisador e o que ele toma como foco de sua investi-

gação, no caso, a construção metafórica de RAIVA. Em termos notacionais, 

a discriminação do Bloco Construcional é realizada pela sigla BC, acompa-

nhada do número referente ao bloco em descrição.
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estar na quantificação do CONTEÚDO, ou seja, na QUANTIDADE 
DE RAIVA dentro do CORPO. Vejamos as ocorrências das metá-
foras desse subgrupo:

BC 2 – O cortiço: “[...] quando a raiva era grande [...]”.

BC 4 – O cortiço: “estourou-lhe a raiva”.

BC 7 – O crime do padre Amaro: “ficou carregada de raiva”.

BC 10 – A escrava Isaura: “ardendo em fúrias de raiva”.

BC 11 – Memórias de um sargento de milícias: “quase rebentou de raiva”.

BC 12 – Memórias de um sargento de milícias: “ardia em raiva”.

BC 13 – Memórias de um sargento de milícias: “uma raiva que lhe crescia n`alma”.

Quadro 12 – Subgrupo 1. 

Fonte: Autoria própria.

Em alguns desses casos, como no BC 2 e no BC 13, perce-
bemos uma relação de ESCALA modelando um entendimento 
de que a raiva pode aumentar ou diminuir. Em casos como o 
do BC 10 e o do BC12, as palavras “ardendo” e “ardia” ativam 
experiências relacionadas a TEMPERATURA, que, associada 
a ESCALA, permite inferir que a quantidade de raiva esteja 
relacionada ao grau da temperatura: quanto mais quente, mais 
raiva. Já no BC 4 e no BC 11, encontramos a metáfora específica 
que Kövecses (2005) analisou: PESSOA COM RAIVA É CONTÊINER 
COM PRESSÃO. No entanto, o foco dos nossos exemplos parece 
recair no esquema-I ESCALA. Em decorrência disso, visualiza-
mos mentalmente a raiva como um líquido sob aquecimento que 
pode, ou não, ultrapassar os limites do CONTÊINER.
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No subgrupo 2, temos o CORPO como um CONTÊINER 
específico: a cabeça. O foco desse CONTÊINER (cabeça) recai no 
papel portal. Diferente do subgrupo 1, portanto, a composição 
física de RAIVA passa a ter maior precisão.

BC 6 – O crime do Padre Amaro: “olhos enevoados de duas lágrimas de raiva”.

BC 9 – A Escrava Isaura: “a vergonha e uma espécie de raiva me cegaram”.

Quadro 13 – Subgrupo 2. 

Fonte: Autoria própria.

Nos BC 6 e 9, verificamos que a relação entre o sentimen-
to e o recipiente se dá de uma forma mais refinada. No BC 6, o 
fato de os olhos estarem enevoados de duas lágrimas de raiva 
justifica a escolha para a construção metafórica especificar no 
recipiente, o seu portal: os olhos. No BC 9, temos os olhos como 
um tipo de portal bloqueado pela RAIVA.

No subgrupo 3, a cabeça também é o recipiente especí-
fico da raiva, no entanto, o foco do CONTÊINER nesse caso é a 
boca como portal.

BC 3 – O cortiço: “espumando de raiva e quase sem fôlego para falar”.

BC 5 – O crime do Padre Amaro: “replicou com um azedume de raiva concentrada”.

BC 8 – A escrava Isaura: “espumar de despeito e raiva”.

Quadro 14 – Subgrupo 3. 

Fonte: Autoria própria.
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Nos BC 3, 5 e 8, a relação entre o sentimento e o recipiente 
se dá de forma mais refinada. Nos dois primeiros casos, a cons-
trução metafórica está associada ao falar: “replicou” e “quase 
sem fôlego”. Já, no BC 5, o “azedume de raiva concentrada”, o 
portal boca é remetido pela palavra “azedume”. 

Essa pesquisa nos permitiu chegar a algumas conclu-
sões importantes com relação à construção da metáfora em 
corpus escrito em língua portuguesa. Se, nas demais culturas, 
a metáfora é localizada em lugares específicos, no português, 
de acordo com as nossas análises, existe uma tendência a essa 
localização ser equacionada na cabeça, com foco específico no 
portal desse CONTÊINER. Nesse sentido, encontramos evidências 
de que as pistas linguísticas que ativam a metáfora RAIVA É 
ÁGUA FERVENTE NA CABEÇA focalizam ou os olhos ou a boca. 
Isso se constata através das pistas linguísticas que remetem a 
esses elementos.

Apresentada a análise que foi objeto deste capítulo, espe-
ramos contribuir com os estudos sobre a relação entre metáfora 
e cultura, tema que, a despeito de ter sido explorado por muitos 
estudiosos da área da cognição, ainda se mostra merecedor de 
investigações à luz de uma abordagem fundamentada nas rela-
ções entre linguagem, mente, corpo e aspectos culturais.



CAPÍTULO 6

A figuratividade em narrativas em quadrinhos: 
uma proposta de análise

Ada Lima Ferreira de Sousa (UFRN)

Este capítulo apresenta uma proposta de análise de metáforas 
motivadas por metonímias e construídas durante a leitura inte-
grada de mecanismos verbais e recursos gráficos. O modelo aqui 
sugerido é apresentado por meio da análise de um fragmento da 
obra V de Vingança (MOORE; LLOYD, 2006), cuja leitura possibilita 
a construção de uma metáfora em cuja base se encontra uma 
metonímia. Nossa proposta se fundamenta na Teoria Neural 
da Linguagem (TNL), de modo que evidenciaremos o funciona-
mento dos esquemas imagéticos (esquemas-I), esquemas de ação 
(esquemas-X) e frames envolvidos no fenômeno analisado. 

O modelo apresentado traz a novidade da descrição do 
funcionamento dos processos e estruturas neurais envolvidos 
na elaboração das metáforas. Desde Lakoff e Johnson (1980), 
muitos trabalhos situados no campo da Linguística Cognitiva 
já se propuseram a investigar esse fenômeno, sem, no entanto, 
descrever em detalhes o que se passa em termos de funcio-
namento de redes neurais acionadas durante a leitura de 
recursos gráficos atrelada à de mecanismos verbais. O foco em 
metonímias e metáforas resultantes dessa integração também 
merece ser ressaltado, pois parecem predominar estudos sobre 
construções dessa natureza ancoradas em textos verbais, de 
maneira que a análise de um fragmento de história em quadri-
nhos pode ser considerada uma importante contribuição. 
Pensamos, portanto, que, com o modelo aqui apresentado, 
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podemos contribuir para os estudos sobre metáfora e meto-
nímia. Em capítulos anteriores, foram mencionados trabalhos 
que evidenciam o funcionamento das estruturas neurais 
envolvidas nos processos de construção de sentido, e é com 
base nas descobertas neles mencionadas que apresentamos, 
neste capítulo, nossas considerações acerca das construções 
metafóricas metonimicamente motivadas.

Por fim, ressaltamos que não é nosso objetivo explici-
tar como as simulações mentais podem ser diferenciadas de 
pessoa para pessoa, mas evidenciar como certos mecanismos 
neurais tomam parte no processo de compreensão. Nesse 
sentido, pensamos que o modelo de análise proposto neste 
capítulo pode contribuir para a formulação de considerações 
importantes sobre a construção de metáforas e metonímias 
em textos multimodais, que poderão, futuramente, ser confir-
madas por experimentos.

Antes da análise, é importante fornecer algumas infor-
mações gerais sobre as concepções de metáfora e metonímia 
adotadas neste capítulo.

 
6.1 A metáfora na visão da TNL

Não é novidade que a Linguística Cognitiva considera 
a metáfora um fenômeno cognitivo e evidenciado cotidiana-
mente em nossas práticas de linguagem. A TNL não só adota 
essa compreensão como, principalmente, a reforça, posto que 
concebe a metáfora como a ativação conjunta de estruturas 
neurais que correspondem a elementos de domínios distintos 
entre os quais ocorrem ligações. Nesse sentido, para compreen-
der o processamento metafórico, é fundamental conhecer 
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algumas nuances dos circuitos de ligação, assim chamados 
porque viabilizam as conexões entre outras redes neuronais. 
Há vários tipos de circuitos de ligação, dos quais interessa-nos, 
agora, compreender os circuitos de mapeamentos (também 
chamados circuitos de projeções), estando entre eles os de 
mapeamentos metafóricos.

Os mapeamentos metafóricos, de acordo com Lakoff 
(2008a), aplicam-se a esquemas de todos os tipos. Os mapea-
mentos fazem com que se projetem os papéis ou atributos 
(isso depende de os circuitos-esquema envolvidos serem de 
esquemas-I ou de frames) dos esquemas de um domínio-fonte 
aos papéis ou atributos de esquemas de um domínio-alvo. 
Para mostrar as etapas dessa ativação, pensemos na metá-
fora DISCUSSÃO É GUERRA1. Nesse caso, temos dois frames, 
identificados, para fins de análise, como S1 (guerra, domínio 
mais concreto a partir do qual é conceptualizado o alvo) e S2 
(discussão, domínio que é conceptualizado). Cada um desses 
frames contém vários atributos, identificados como A1, B1, C1, 
D1, e A2, B2, C2, D2, e assim por diante. Esses frames e cada um 
dos atributos que os compõem são mapeados pelos circuitos de 
ligação LS, LA, LB, LC, LD. Compreendendo que cada circuito 
de ligação é dirigido por um nódulo gestáltico, identificamos 
cada um destes como GS, GA, GB, GC, GD. Além disso, uma vez 
estabelecida a metáfora, há um nódulo G correspondente à sua 

1 A convenção de grafar a metáfora toda em letras maiúsculas é adotada por 

Lakoff e Johnson (1980) e preservada aqui.
2 A escolha da letra “S” é motivada pelo fato de ela ser a inicial de “schema”, 

inglês de “esquema”. Assim, “S” se aplica à representação dos frames, posto 

que estes são estruturas esquemáticas.
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ativação como um todo. Assim, conforme Duque (no prelo), 
temos a seguinte representação gráfica do processamento da 
metáfora DISCUSSÃO É GUERRA:

S1: frame GUERRA S2: frame DISCUSSÃO

A1: Adversários A2: Debatedores

B1: Ataques B2: Uso de estratégias argumentativas

C1: Defesa C2: Apresentação de contra-argumentos

D1: Destruição D2: Anulação do argumento do interlocutor

Quadro 15 – Representação da estrutura  

da metáfora DISCUSSÃO É GUERRA.  

Fonte: Duque (no prelo, com adaptações).

Identificados os frames nos quais se baseia a metáfora, 
bem como os atributos de ambos entre os quais podem ser 
estabelecidos mapeamentos, os circuitos de ligação atuam 
estabelecendo as seguintes projeções:

DISCUSSÃO É GUERRA

DEBATEDORES SÃO ADVERSÁRIOS

USO DE ESTRATÉGIA ARGUMENTATIVA É ATAQUE

CONTRA-ARGUMENTO É DEFESA

ANULAÇÃO DO ARGUMENTO DO INTERLOCUTOR É DESTRUIÇÃO

Quadro 16 – Representação das projeções  

metafóricas de DISCUSSÃO É GUERRA.  

Fonte: Duque (no prelo, com adaptações).
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Com relação aos nódulos G, a correspondência se dá de 
modo que:

G: permite ativar ou inibir a metáfora DISCUSSÃO É GUERRA

GS: permite ativar ou inibir LS (ligação entre o frame DISCUSSÃO e o frame GUERRA)

GA: permite ativar ou inibir LA (ligação entre os atributos debatedores e adversários)

GB: permite ativar ou inibir LB (ligação entre os atributos uso de estratégias argumen-
tativas e ataque)

GC: permite ativar ou inibir LC (ligação entre os atributos contra-argumentação e defesa)

GD: permite ativar ou inibir LD (ligação entre os atributos anulação do argumento do 
interlocutor e destruição)

Quadro 17 – Representação da correspondência entre os nódulos G e os 

circuitos L no processamento da metáfora DISCUSSÃO É GUERRA.  

Fonte: Duque (no prelo, com adaptações).

As observações acerca de inibir ou ativar ligações decor-
rem do fato de os disparos dos circuitos responsáveis por elas 
dependerem da ativação do GL que controla cada um deles. Da 
mesma forma, esses nódulos GL dependem da ativação de GS, 
que, por sua vez, está na dependência de G. É importante ressal-
tar, relembrando observações feitas nos tópicos sobre os esque-
mas-I e os frames, que a ativação não significa, necessariamente, 
o disparo de todos os nódulos GL e L. O frame é uma estrutura 
gestáltica, de modo que ele é todo ativado, mas o acionamento 
de nódulos específicos está subordinado às pistas linguísticas 
que exercem influência sobre este ou aquele atributo. 

O fornecimento de uma descrição para os mecanismos 
neurais envolvidos na construção das metáforas é, sem dúvida, 
uma grande contribuição advinda da TNL, mas não a única. 
Graças a essa teoria, hipóteses foram confirmadas e noções 
vagas acerca do funcionamento da cognição humana foram 
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desfeitas, como tem sido verificado ao longo da leitura deste 
livro. De modo semelhante, o tratamento da metonímia se bene-
ficia das considerações feitas por estudiosos vinculados à TNL.

 
6.2 A metonímia na visão da TNL

A metonímia, a exemplo de outras atividades cognitivas, 
deve ser tomada como um fenômeno decorrente não só das 
experiências físicas, mas, também, atrelada a fatores culturais 
e sociais, responsáveis pela formação e estabilização dos frames 
ativados durante os processos de construção do sentido. 

Com relação à contrapartida neural, a metonímia também 
tem, na sua base, a ativação de circuitos de ligação. Porém, não 
se tratam dos mesmos circuitos envolvidos na conexão de espa-
ços mentais e nos mapeamentos metafóricos. De acordo com 
Lakoff (2008a), no caso da metonímia, existem:

a) um circuito (normalmente, um circuito-esquema 
de frame) constituído por um nódulo gestáltico G que 
assume o controle;
 
b) pelo menos mais dois nódulos (A e B, cada um relacio-
nado a um papel semântico);
 
c) uma condição X que permite identificar um elemento 
em termos de outro; 
 
d) uma ligação (L) assimétrica entre A e B, dependente 
da ativação do nódulo gestáltico G que, por sua vez, só 
dispara se X disparar antes.
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Assim, pensando nas ativações neurais resultantes 
de “O sanduíche de presunto quer sua conta”, ativa-se o 
frame restaurante; sanduíche de presunto desempenha o papel 
semântico A (prato); sua sinaliza a entidade que desempenha 
o papel semântico B (cliente); há uma ligação L entre A (prato) 
e B (cliente); X permite, ao garçom, identificar o cliente (B) em 
termos do prato (A). Uma vez ativado o nódulo concernente 
à condição X, o nódulo-G dispara e ativa todo o restante do 
circuito, construindo-se, assim, a metonímia.

Com relação à construção de metonímias em histórias 
em quadrinhos, uma amostra desse fenômeno, bem como da 
sua ocorrência concomitante à construção de metáforas, será 
fornecida durante a apresentação do modelo de análise que 
propomos. Antes, apresentaremos a obra V de vingança e algu-
mas considerações acerca do seu enredo e de algumas caracte-
rísticas a ela inerentes na condição de história em quadrinhos.

 
6.3 O material de análise

V de vingança é uma obra de ficção, inspirada, porém, em 
alguns fatos históricos. O cenário desenhado é uma Inglaterra 
pobre e dominada por um governo totalitário que assume 
o poder após um conflito entre os Estados Unidos e alguns 
países da Europa. Essa guerra culmina com um ataque nuclear 
pelos EUA. Mesmo escapando do bombardeio, a Inglaterra 
acaba sofrendo grandes prejuízos. Por causa das explosões, o 
clima é afetado a ponto de o continente europeu quase sumir 
em decorrência das inundações. Além de plantações serem 
destruídas, o país para de receber comida porque não há mais 
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quem a forneça. Além disso, muitas pessoas adoecem e morrem 
em decorrência do transbordamento de esgotos.  Nesse cená-
rio, o governo se desmonta, quadrilhas armadas tentam tomar 
o poder e, na sequência, grupos fascistas e as grandes corpo-
rações sobreviventes ao conflito nuclear formam uma coalizão 
denominada Nórdica Chama, que instaura um regime totali-
tário. Após quatro anos de opressão – incluindo o controle dos 
meios de comunicação, a repressão a qualquer tentativa de 
protesto e o envio de radicais, negros, estrangeiros e homos-
sexuais a um campo de concentração, denominado “campo 
de reabilitação de Larkhill” –, um homem mascarado, que se 
apresenta como “V”, pratica atos considerados terroristas, 
tais como a explosão de prédios do governo e a execução de 
militares e de ex-funcionários de Larkhill. Numa dessas ações, 
V conhece a jovem Evey Hammond, uma órfã de 16 anos que 
passa a apoiá-lo em suas ações. 

Por se tratar de uma história em quadrinhos, V de 
vingança fornece, como guias do leitor no processo de cons-
trução de sentidos para a história, pistas advindas não só dos 
mecanismos verbais, como, também, dos não verbais. Sobre 
isso, Eisner (2001; 2008) e McCloud (2005; 2008) ressaltam que 
a relação entre a estrutura dos quadrinhos e o efeito que ela 
provoca sobre o leitor envolve mais do que a decodificação 
dos textos postos dentro dos balões e as impressões sobre as 
representações gráficas de personagens e de cenários.

Quanto à configuração do texto verbal, diversas fontes 
podem ser utilizadas nos textos escritos no interior dos balões 
e dos quadros, dependendo da intenção do autor quanto à 
representação do tom e do volume de voz das personagens, de 
modo que o leitor possa “ouvir com os olhos” (McCLOUD, 2008, 
p. 146). Com relação ao não verbal, elementos básicos como 
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as sarjetas3, os requadros4, as fontes utilizadas nos textos, os 
espaçamentos entre os quadros, os formatos dos balões, as 
características e expressões faciais e gestuais das persona-
gens, entre outros, podem funcionar como pistas de modo que 
o leitor construa sentidos para a história. O enquadramento 
de certos detalhes da ação, por exemplo, “não só define seu 
perímetro, como estabelece a posição do leitor em relação 
à cena e indica a duração do evento” (EISNER, 2001, p. 25). 
Já a noção de tempo é construída a partir da quantidade de 
quadros, aumentando-a ou diminuindo-a de modo a tornar a 
ação mais ou menos segmentada (EISNER, 2001). As sarjetas, os 
requadros e os formatos dos quadros, por sua vez, podem ser 
explorados em função da noção de espaço (McCLOUD, 2005).

Os elementos supracitados não são os únicos a compor o 
mosaico de pistas que constitui as narrativas em quadrinhos; 
há outros recursos muito eficientes no que diz respeito à ativa-
ção das capacidades cognitivas do leitor, embora nem sempre 
eles sejam perceptíveis quando da(s) primeira(s) leitura(s). Em 
conformidade com o que destacamos no capítulo 3, Eisner 
(2001; 2008) e McCloud (2005; 2008) apontam a importância do 
trabalho minucioso com a caracterização das personagens de 
modo a conquistar o leitor, mediante a evocação de suas expe-
riências e suas emoções. Afinal, quanto maior a identificação 
do leitor com a história, maior seu envolvimento. 

Nesse sentido, a ativação do repertório cultural (que, 
conforme já vimos, está na raiz da constituição dos frames) 
pode exercer grande influência sobre a pessoa que lê uma 
história, a ponto de permitir a construção de inferências que 

3 Linhas que separam os quadros (MCCLOUD, 2005).
4 Linhas que demarcam os limites dos quadros (MCCLOUD, 2005).
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acabam tendo grande participação no processo de construção 
da figuratividade. Em V de vingança, por exemplo, há uma evoca-
ção frequente do conhecimento de mundo do leitor acerca de 
situações de perseguição e opressão. Afinal, trata-se de uma 
história cujo cenário é o de uma cidade (Londres) que sofre as 
consequências dos danos causados à Inglaterra por uma guerra 
entre outras duas nações. A cidade é dirigida por um governo 
totalitário, contra o qual se insurge um homem que se apresenta 
como V e que, dependendo da perspectiva, pode ser um herói 
que luta contra a repressão ou um terrorista que quer se vingar 
do sistema que o aprisionou em um campo de concentração.

Por fim, ressaltamos que a análise foi estruturada de 
modo a facilitar a compreensão do processo em tela. É preciso 
lembrar que as redes neurais se organizam com uma rapidez 
que acaba não ficando evidente em decorrência da necessidade 
de tornar a explanação mais didática. 

Tendo em mente essas informações, vamos à apresenta-
ção do modelo de análise proposto.

6.4 Uma proposta de análise

A sequência de quadrinhos reproduzida na Figura 
6 corresponde ao momento da história em que V, em seu 
esconderijo, consola Evey após ouvir o relato sobre a vida dela.  
A moça está chorando porque se comoveu ao falar sobre a doença 
e a morte da mãe em decorrência das mudanças no clima da 
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Inglaterra, após bombardeios em países vizinhos; a captura do 
pai por ter feito parte de um grupo socialista na juventude; o fato 
de ter sido levada para trabalhar em uma fábrica de fósforos, na 
qual, ao lado de outras crianças, empacotava caixas do produto; 
e as condições insalubres do albergue em que morava. Esse episó-
dio se passa pouco tempo depois do resgate de Evey, salva por V 
no momento em que, ao tentar se prostituir, é descoberta e por 
policiais. Percebe-se, na fala deste, além da tentativa de consolar 
a moça, a sinalização de que, juntos, eles podem usufruir de uma 
vida melhor do que a que Evey teve até o momento.
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Figura 6 – Fragmento de V de vingança.  

Fonte: Moore e Lloyd (2006, p. 31).
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Dessa sequência de quadrinhos, interessam especial-
mente os três primeiros, porque neles estão as pistas que 
guiam o leitor à construção da metonímia INTERIOR PELO 
EXTERIOR, a qual, por sua vez, motiva a metáfora DOR É 
ROSTO TRISTE DISFARÇADO PELA MAQUIAGEM. Os primeiros 
elementos analisados serão os esquemas-I, seguidos dos frames 
e, depois, dos Esquemas-X.

Com relação aos esquemas-I, o leitor pode ativar 
CENTRO/PERIFERIA, PARTE/TODO, CONTÊINER e LIGAÇÃO, 
conforme as observações a seguir.

Quanto ao esquema CENTRO/PERIFERIA, é acionado o 
papel centro, o que se evidencia pelo destaque dado, em cada 
quadrinho, ao que é mais relevante à trama. A princípio, as 
personagens V e Evey se sobressaem aos elementos da periferia, 
quais sejam, os itens que mobiliam e decoram o recinto em que 
se encontram (um cômodo da Galeria das Sombras, local em 
que V reside). Afinal, o que mais interessa, nessa passagem da 
história, é a interação entre as duas personagens. Já no tercei-
ro quadrinho o leitor é novamente guiado a focalizar o rosto 
de Evey, ao qual se sobrepõe um balão com a fala “a dor sumiu”, 
pronunciada por V. A organização dessas pistas permite fazer 
a analogia entre a dor de Evey e seu rosto triste e maquiado, 
conforme será detalhado adiante.

Os elementos não verbais da sequência também permi-
tem ativar o esquema PARTE/TODO, posto que a saliência de 
algumas partes das personagens e do cenário faz com que o 
leitor tenha de, naturalmente, simular o todo, seja o restante 
da configuração física das personagens ou da configuração do 
cômodo em que se encontram. 
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Outro esquema que pode ser ativado é o CONTÊINER, e 
ele se configura desde o primeiro quadrinho da sequência, em 
que V fala: “Transformaram você numa vítima, Evey... Em mais 
uma estatística. Só que essa não é você. Não é o seu interior”. 
Nesse momento, Evey pode ser conceptualizada como um 
CONTÊINER do qual se salienta o papel interior. A focalização 
do esquema se reconfigura no terceiro quadrinho da sequên-
cia, em que o foco passa a ser o exterior, em decorrência do 
destaque na face de Evey, e também do seu conteúdo, a saber, a 
dor mencionada por V e compreendida como um sentimento 
que preenchia a personagem. 

Por fim, pode-se ativar o esquema LIGAÇÃO em decorrên-
cia da associação de todos os elementos que compõem o espaço 
mental construído a partir da leitura da Figura 6. A ligação 
entre uma entidade referida no texto verbal e outra apresen-
tada em forma de recursos não verbais acaba tendo papel 
muito importante no processo descrito. A sobreposição de 
“a dor sumiu” à face limpa de Evey está na raiz da analogia 
entre DOR e ROSTO TRISTE DISFARÇADO POR MAQUIAGEM, 
domínios que são mapeados no circuito metafórico descrito 
adiante. É necessário ressaltar que essa “dor” mencionada por 
V não é um incômodo físico, mas um sofrimento íntimo, o que 
torna mais abstrata sua natureza.

Com relação aos frames, pensando no mapeamento metafó-
rico já anunciado, ROSTO TRISTE DISFARÇADO POR MAQUIAGEM 
se constitui como domínio-fonte, a partir do qual será conceptua-
lizado o domínio-alvo DOR. Além de esses frames mais específicos 
terem seus próprios atributos, são ativados outros entre os que 
compõem nosso sistema conceptual. No exemplo analisado, é 
possível a ativação de Categorias e Taxonomia.
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No dado em tela, o atributo Categorias se fundamenta 
nos esquema-I CONTÊINER, CENTRO-PERIFERIA e PARTE/
TODO. Evey, conforme já observamos, pode ser conceptualiza-
da com um CONTÊINER que tem em seu exterior um rosto triste 
e maquiado e, em seu interior, a dor como conteúdo. O rosto 
triste e maquiado e a dor são ressaltados pelo fato de serem 
referenciados no centro, respectivamente, de um quadrinho e 
da última frase proferida por V na sequência em tela. Assim, 
são Categorias que se constituem como partes a partir das 
quais o leitor conceptualiza Evey, percebida como todo.

A ativação da Taxonomia, nesse caso, se dá de modo 
que ROSTO TRISTE DISFARÇADO POR MAQUIAGEM e DOR são 
Categorias compreendidas como estando no mesmo patamar, 
posto que se constrói uma analogia entre elas de modo que 
uma é conceptualizada em termos da outra. A possibilidade 
dessa relação já foi evidenciada na análise sobre a ativação de 
esquemas-I pela ligação entre duas entidades diferentes, quais 
sejam, os domínios que participam da metáfora. No caso do 
fragmento reproduzido na Figura 6, DOR é focalizada na moda-
lidade verbal e ROSTO TRISTE DISFARÇADO POR MAQUIAGEM 
é salientado no texto não verbal. Nesse ínterim, o leitor não 
só faz a ligação entre essas duas entidades, como as coloca, em 
decorrência da analogia indicada pelas pistas, em situação 
de equivalência. É interessante perceber, ainda, o efeito do 
enunciado “Só que essa não é você. Não é o seu interior” sobre 
essa categorização da dor e da maquiagem como elementos 
com algo em comum. É como se a pintura no rosto e o sofri-
mento da personagem escondessem sua verdadeira face e sua 
real personalidade. Retirada a maquiagem e eliminada a dor, 
Evey pode se revelar como quem de fato é. Trata-se, portanto, 
de mais uma ocorrência de ativação do esquema LIGAÇÃO na 
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base da categoria Taxonomia, de maneira a vincular verbal e 
não verbal em prol da aproximação conceptual de dois frames, 
operação que está na raiz da metáfora DOR É ROSTO TRISTE 
DISFARÇADO POR MAQUIAGEM.

À semelhança do que ocorre com os esquemas-I e os 
frames, a ativação do Esquema-X a partir da leitura do fragmento 
se ancora tanto nos elementos verbais quanto nos não verbais. 
Afinal, do texto verbal depreende-se que Evey é incentivada pelo 
seu parceiro a não sentir dor quando ele fala: “Confie em mim. 
Nós podemos apagar tudo... A dor, a crueldade, juntos podemos 
recomeçar”. Mas é nas imagens que o leitor vê o ato de apagar 
em execução. Caso não houvesse esse apoio do não verbal, o 
processo e a conclusão da ação até poderiam ser inferidos a 
partir do trecho “Pronto. Viu só? A dor sumiu”, mas não estaria 
explícita a atitude tomada em prol do sumiço da dor. É por meio 
das imagens que se faz a analogia entre apagar a dor e a ação, 
por parte de V, de limpar a maquiagem que Evey usava antes. Em 
sendo assim, a ação que parece estar no cerne da ocorrência em 
questão é a de apagar, mesmo porque a metonímia e a metáfora 
construídas durante a leitura dessa sequência ancoram-se em 
uma relação entre minar a dor e retirar a maquiagem, conforme 
será descrito a seguir.
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Na Figura 7, está a representação básica do circuito de 
“apagar” e, depois, o Quadro 18, com informações sobre os 
parâmetros e os valores envolvidos na execução dessa ação. 

 

Figura 7 – Esquema-X APAGAR (a maquiagem). 

Fonte: Autoria própria.

Parâmetros Valores

Deslocamento Para fora do corpo

Força Fraco

Agentividade Alta transitividade

Quadro 18 – Parâmetros e valores de APAGAR (a maquiagem). 

Fonte: Autoria própria.
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Basicamente, o Esquema-X APAGAR pode ser descrito 
da seguinte maneira: o nódulo G é ativado tão logo o leitor 
simula a preparação necessária ao ato de apagar a maquiagem. 
O disparo desse nódulo G permite ativar o nódulo gestáltico 
que controla o que se chama de pré-estado, ou seja, o estágio à 
transição para a simulação do ato de apagar em si. No estágio 
de preparação é possível simular o agente fechando a mão 
em torno do lenço (instrumento utilizado por V para limpar 
o rosto de Evey, conforme evidenciado nos dois primeiros 
quadrinhos da sequência reproduzida na Figura 6) e estenden-
do o braço de modo a alcançar a face da outra pessoa. Passadas 
a preparação e a transição, os nódulos a elas referentes são 
inibidos, e ativa-se o nódulo G da ação. Cabe ressaltar que 
apagar a maquiagem de alguém é uma ação iterativa, ou seja, 
caracterizada pela repetição de movimentos. Enquanto a 
iteração perdura, à medida que se alternam os movimentos de 
tocar e esfregar suavemente o rosto, os nódulos G referentes 
à simulação deles são ativados e inibidos, conforme a ocasião. 
Uma vez encerrada a ação, todos os nódulos a ela concernentes 
param de disparar, e ativam-se nódulos do pós-estado, ou seja, 
do momento em que a ação é encerrada.

Vale acrescentar que, ao longo de todo o processo acima 
descrito, são ativados nódulos de timing: um dispara quando se 
simula a preparação; outros disparam no momento de iteração, 
ou seja, de repetição dos movimentos que constituem a ação de 
apagar a maquiagem do rosto de alguém; e mais um é ativado 
quando a ação é dada como concluída. A cada nova ativação, o 
nódulo correspondente ao momento anterior da ação é inibido. 
No caso em análise, o que fica mais saliente é o momento concer-
nente à conclusão da ação. Isso ocorre porque a preparação da 
ação pela personagem sequer chega a ser vista (o que não quer 
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dizer que não possa ser simulada) e o momento da execução em 
si é retratado apenas no texto não verbal. Já o aspecto de ato 
concluído é salientado em decorrência de dois fatores: a frase 
“a dor sumiu”, em que o verbo no pretérito perfeito indica ação 
finalizada; e o fato de os quadrinhos seguintes mostrarem as 
personagens envolvidas em outras ações.

Conforme observamos, o Esquema-X APAGAR participa da 
construção metafórica e metonímica quando se lê o fragmento 
reproduzido na Figura 6. Então, é plausível pensar que existe 
uma ligação entre o circuito desse Esquema-X e os circuitos 
metonímico e metafórico. Assim, haveria um circuito de ligação 
entre o nódulo G que controla “apagar” e o G que estrutura 
os nódulos gestálticos da metonímia interior pelo exterior e da 
metáfora DOR É ROSTO TRISTE DISFARÇADO POR MAQUIAGEM. 
Trata-se, portanto, de um grande circuito composto por outros 
três. Compreendido isso, é o momento de descrever os processa-
mentos metonímico e metafórico que compõem o espaço mental 
construído durante a leitura da Figura 6.

Nas observações acerca dos esquemas-I, foi dito que 
Evey pode ser conceptualizada como CONTÊINER que tem um 
ROSTO TRISTE DISFARÇADO POR MAQUIAGEM em seu exterior 
e a DOR em seu interior. Nesse sentido, ao pensar em DOR sendo 
conceptualizada em termos de ROSTO TRISTE DISFARÇADO POR 
MAQUIAGEM, parece haver, nesse caso, uma relação de contigui-
dade em que uma pessoa tem dois de seus atributos salientados, 
sendo um (o interior marcado pela dor) pensado em termos de 
outro (o exterior maquiado). Nessa relação de representação do 
INTERIOR PELO EXTERIOR, DOR desempenha o papel semântico 
do primeiro, e MAQUIAGEM assume o do segundo.
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Assim, DOR e MAQUIAGEM não só são domínios distintos 
participantes de uma metáfora, como, também, os nódulos A 
e B do circuito-esquema EVEY, que, por sua vez, é comandado 
por um nódulo G. Essa projeção metonímica pode ser descrita 
conforme visto no Quadro 19.

S: interior pelo exterior
SA: DOR 

(desempenha o papel 
semântico de interior)

SB: ROSTO TRISTE DISFARÇADO POR 
MAQUIAGEM 

(desempenha o papel semântico de 
exterior)

X: Condição que permite identificar DOR em termos de ROSTO 
TRISTE DISFARÇADO por MAQUIAGEM

Quadro 19 – Estrutura básica da metonímia DOR POR ROSTO TRISTE 

DISFARÇADO por MAQUIAGEM. 

Fonte: Autoria própria.

Os nódulos que permitem ativar ou inibir a projeção 
metonímica podem ser representados assim:

G: permite ativar ou inibir a metonímia DOR POR ROSTO TRISTE 
DISFARÇADO por MAQUIAGEM

GX: permite ativar ou inibir a projeção 

GS: permite ativar ou inibir LS (ligação assimétrica entre DOR E 
ROSTO TRISTE DISFARÇADO por MAQUIAGEM)

Quadro 20 – Ativações na metonímia DOR POR ROSTO TRISTE 

DISFARÇADO por MAQUIAGEM. 

Fonte: Autoria própria.
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Conforme os Quadros 19 e 20, a metonímia interior pelo 
exterior motiva a metáfora DOR É ROSTO TRISTE DISFARÇADO 
por MAQUIAGEM. O leitor que consegue perceber os papéis 
semânticos de DOR e ROSTO TRISTE DISFARÇADO POR 
MAQUIAGEM e, mais do que isso, traçar a analogia entre a 
primeira e certas características do segundo (esconder carac-
terísticas que Evey possui, mas ainda não revelou), permite 
que se ative o GX, de maneira que o nódulo-G responsável pela 
ligação L entre os dois domínios dispara. Assim, todo o circuito 
é ativado até que uma nova relação, estabelecida entre elemen-
tos construtores de outro espaço mental, seja estabelecida 
durante a leitura da história em quadrinhos. 

O circuito metonímico DOR POR ROSTO TRISTE 
DISFARÇADO por MAQUIAGEM pode ser representado da 
seguinte maneira:

           

Figura 8 – Representação do circuito metonímico DOR POR ROSTO TRISTE 

DISFARÇADO POR MAQUIAGEM. 

Fonte: Autoria própria.
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Com relação à metáfora DOR É ROSTO TRISTE DISFARÇADO 
POR MAQUIAGEM, o domínio-fonte ROSTO TRISTE DISFARÇADO 
POR MAQUIAGEM é identificado como S1, e o domínio-alvo DOR 
como S2. No Quadro 21, podem ser visualizados os atributos 
desses domínios que ficam em evidência nesse mapeamento.

S: DOR É ROSTO TRISTE DISFARÇADO POR MAQUIAGEM

S1: frame ROSTO TRISTE 
DISFARÇADO POR MAQUIAGEM

S2: frame DOR

A1: semblante triste A2: sofrimento que aflige a alma
B1: semblante sereno que se revela 
sem a maquiagem

B2: mal que pode ser curado

Quadro 21 – Estrutura básica da metáfora DOR É ROSTO TRISTE 

DISFARÇADO POR MAQUIAGEM. 

Fonte: Autoria própria.

As ligações L entre esses atributos se estabelecem de 
maneira a permitir estas projeções:

DOR É ROSTO TRISTE DISFARÇADO POR MAQUIAGEM

Sofrimento que aflige a alma é Semblante triste

Mal que pode ser curado é Semblante sereno que se revela sem a maquiagem

Quadro 22 – Projeções metafóricas de DOR É ROSTO TRISTE  

DISFARÇADO POR MAQUIAGEM. 

Fonte: Autoria própria.
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Os nódulos gestálticos que controlam as projeções 
atuam conforme explicitado no Quadro 23:

G: permite ativar ou inibir a metáfora DOR É ROSTO TRISTE DISFARÇADO 
POR MAQUIAGEM

GS: permite ativar ou inibir LS (ligação entre o frame DOR e o frame ROS-
TO TRISTE DISFARÇADO POR MAQUIAGEM)

GA: permite ativar ou inibir LA (ligação entre os atributos Sofrimento que 
aflige a alma e Semblante triste)

GB: permite ativar ou inibir LB (ligação entre os atributos mal que pode 
ser curado e rosto sereno que se revela sem a maquiagem)

Quadro 23 – Correspondência entre os nódulos G e os  

circuitos L no processamento da metáfora DOR É  

ROSTO TRISTE DISFARÇADO POR MAQUIAGEM. 

Fonte: Autoria própria.

O circuito metafórico DOR É ROSTO TRISTE DISFARÇADO 
POR MAQUIAGEM pode ser representado da seguinte maneira:
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Figura 9 – Circuito metafórico DOR É ROSTO TRISTE  

DISFARÇADO POR MAQUIAGEM. 

Fonte: Autoria própria.

Observamos que o espaço mental que pode ser construído 
pelo leitor a partir da Figura 6 resulta de uma simulação percep-
tual e motora, pois sua construção é ensejada tanto por pistas 
que ativam esquemas-I e frames, quanto por outras relaciona-
das aos circuitos de Esquema-X. Estes, por sua vez, se ligam ao 
grande circuito composto pelos processamentos da metáfora 
e da metonímia. Isso pode ser tomado como uma evidência de 
que, em se tratando da construção de metáforas e metonímias, 
o repertório conceptual do leitor pode ser ativado tanto no que 
concerne às experiências sensoriais e socioculturais, quanto 
no que tange à simulação de ações. Essa conexão entre os três 
circuitos pode ser representada conforme a Figura 10:
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Figura 10 – Espaço mental construído a partir da leitura da Figura 6. 

Fonte: Autoria própria.
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Neste capítulo, propusemos um modelo de análise tendo 
em vista a necessidade, por parte de pesquisadores vincu-
lados à TNL, de evidenciar e descrever os processos neurais 
concernentes à construção de sentidos. Tratamos, especifi-
camente, de uma construção metafórica metonimicamente 
motivada, em cuja raiz se encontra a simulação perceptual e 
motora. Vimos que o modelo em questão permite evidenciar o 
funcionamento de esquemas e frames envolvidos no fenômeno 
analisado. Observamos que é possível, nesse tipo de análise, 
descrever os processos neurais concernentes à construção do 
fenômeno estudado, e que o modo como são apresentados os 
acionamentos e as ativações dos esquemas e dos frames, bem 
como dos componentes dessas estruturas que são evidenciados 
ao longo da leitura, pode favorecer a compreensão acerca do 
comportamento dos diversos elementos envolvidos na cons-
trução de sentidos. Vale reforçar que, uma vez aplicando esse 
modelo, o pesquisador não pode perder de vista a necessidade 
de ressaltar que a apresentação desse processo em etapas, 
numa espécie de “passo a passo”, tem fins didáticos e não 
reflete o processamento veloz e em paralelo das redes neurais.

Evidenciamos que a proposta apresentada neste capítulo 
comunga com os compromissos do cognitivismo e da gene-
ralização (LAKOFF, 1990). O primeiro desses compromissos 
consiste no fato de que, ao situarmos uma questão de pesquisa 
em um determinado campo, precisamos ser coerentes teórica 
e metodologicamente, de modo a não trairmos os pressupostos 
da área. No caso do modelo apresentado, há congruência com 
a perspectiva cognitivista, posto que o foco da análise não são 
os componentes da superfície textual, mas o aparato mental 
que pode ser ativado a partir das pistas que a compõem. E o 
compromisso da generalização é evidenciado pelo fato de a 
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análise conduzir a resultados que não se apliquem somente a 
um corpus específico (no caso, um fragmento de V de vingança), 
mas, também, a outros exemplares de textos, como charges, 
peças publicitárias e demais exemplares de textos constituídos 
por elementos verbais e por recursos não verbais; ademais, 
vale testá-lo na análise de outros fenômenos da esfera da figu-
ratividade, como a ironia. 

Por fim, lembramos que adotar esse modelo não signifi-
ca dispensar outras metodologias, a exemplo da realização de 
testes. Nesse caso, cabe ao pesquisador definir, com base nas 
suas questões de pesquisa, nos seus objetivos e na natureza do 
seu corpus, optar ou não pela complementação desse modelo, 
que, conforme já explanado, tem em sua base a introspecção.

Fica, então, a expectativa de que o modelo aqui proposto 
seja empregado em outras análises – incluindo a de outros 
corpora e fenômenos –, de maneira que se possa verificar se ele, 
de fato, se constitui como uma opção para os linguistas que, 
assim como nós, pretendem se debruçar sobre as bases neurais 
dos fenômenos concernentes à construção de sentidos a partir 
da leitura de textos constituídos tantos por recursos verbais 
quanto por mecanismos não verbais.



CAPÍTULO 7

Modelos de situação em animês:  
um estudo de caso

Túlio de Santana Batista (UFRN)
Paulo Henrique Duque (UFRN)

 

Na vida cotidiana, normalmente temos consciência da 
nossa localização no espaço e no tempo, dos nossos objetivos, 
das pessoas em nosso meio e de seus objetivos e emoções, bem 
como dos objetos necessários para atingirmos nossas metas. 
Ao mantermos contato com textos ficcionais, é comum que 
tenhamos a sensação de “entrarmos” na história, criando 
expectativas sobre o que vai acontecer na cena seguinte. 
Assim, vivenciamos, indiretamente, a história que está sendo 
lida a ponto de nos sentirmos felizes, preocupados ou tristes 
com os acontecimentos narrados. 

A partir dessa perspectiva, pretendemos, neste capítulo, 
verificar, com base no conceito de modelos de situação (MS), 
de Zwaan e Radvansky (1998), como espaço, tempo, persona-
gens e objetivos são construídos cognitivamente durante a 
compreensão de narrativas. Conforme esse constructo teórico, 
a construção de sentido a partir de narrativas envolve mais do 
que apenas elaborar uma representação mental do texto em si; 
de fato, esse processo de significação envolve, antes de tudo, 
a elaboração de cenários com seus participantes, objetivos, 
espaços e tempos, acionados a partir de pistas linguísticas. 
Nesse sentido, esses modelos não são meras representações de 
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palavras, sintagmas, orações, frases e parágrafos. Assim, leito-
res são influenciados pela natureza da situação que narrada/
descrita no texto, e não só pela estrutura do texto em si.

Desse modo, quando nos colocamos em uma situação, 
seja ela fictícia ou não, adotamos determinados pontos de 
vista – espaciais, temporais e psicológicos – a partir dos quais, 
indiretamente, experimentamos os eventos. A perspectiva 
adotada pelo leitor/ouvinte tem sido chamada de Centro 
Dêitico1 (BRUDER et al., 1986), e a mudança de perspectiva, de 
mudança dêitica. Nesse sentido, através de pistas linguísticas 
e não-linguísticas, verificamos como ocorre o acionamento 
de tais Centros Dêiticos no episódio da série Os Cavaleiros do 
Zodíaco intitulado Além do Orgulho.

 
7.1 Os Cavaleiros do Zodíaco:  
breve apresentação e episódio em análise

Os Cavaleiros do Zodíaco é uma série japonesa, lançada 
nos anos 1990, que conta a história de jovens guerreiros que, 
guiados pelo poder das constelações, têm a missão de proteger 
a Terra e a deusa Atena, reencarnada na jovem Saori Kido, das 
investidas de outras divindades. Em um dos arcos da história, 
os cavaleiros lutam contra Hades, o deus do Inferno.

No episódio analisado, as personagens Shaka – cava-
leiro da constelação de Virgem e guardião da sexta casa do 
Santuário em que a deusa vive protegida por seus guerreiros 
– e os renegados (Saga, Camus e Shura, cavaleiros que fingiam 
estar a serviço de Hades) entram no Jardim das Árvores Gêmeas 

1 O conceito de Centro Dêitico será mais bem desenvolvido no Capítulo 10.
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e iniciam uma batalha2. Shaka utiliza o golpe “Tesouro do Céu”. 
Diante da técnica3, os renegados não conseguem revidar, nem 
se defender, uma vez que ficam privados dos cinco sentidos. 
Como saída, resta a eles usar a “Exclamação de Atena”4, uma 
técnica proibida pela própria deusa em virtude do seu grande 
poder destrutivo. Com seus sentidos exauridos, os renegados 
entram num dilema sobre usar ou não esse golpe, por se tratar 
de um artifício injusto, o que lhes causaria a perda da honra 
de ser cavaleiros pela eternidade. Enfim, Saga convence os 
companheiros a usarem a técnica. Nesse momento, ocorre uma 
quebra de tempo e é exibida uma cena da infância de Shaka 
em que ele conversa com Buda. No diálogo, o cavaleiro faz 
perguntas sobre o sentido da morte.

Quando os renegados se posicionam para fazer “A 
Exclamação de Atena”, Shaka se dá conta de que a morte é só uma 
passagem, o começo de uma nova vida. Enfim, o golpe provoca 
uma enorme explosão e, do lado de fora do jardim, Mu, o cavalei-
ro de Áries e guardião da primeira casa do Santuário de Atena, 
lamenta: “Shaka de Virgem caiu!”.

Nesse ponto, cabe evocar os estudos sobre modelos de 
situação feitos por Zwaan e Radvansky (1998), que enfocam 
as dimensões de tempo, espaço, causação, intencionalidade e 
protagonista. Van Dijk (2012, p. 99), por sua vez, sugere que

2 Pelo fato de os renegados estarem voltando do mundo dos mortos, Shaka pensa 

que eles querem fazer algum mal a Atena e, por isso, luta em defesa da deusa.
3 Os golpes são referidos por técnicas porque dizem respeito a um conjunto de 

procedimentos específicos das lutas para as quais os cavaleiros foram treinados.
4 Tal técnica se dá na forma de um ataque único, preciso e fulminante de três 

cavaleiros de ouro.
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como há coisas que não se identificam com o Ambiente espaço-

-temporal e com os Protagonistas, precisamos de Eventos (e de 

suas relações, uma das quais é a causação) e/ou Ações, que por 

sua vez, requerem uma análise em termos de intenções.

Segundo o autor, a Intenção e Causação não devem 
ser pensadas como categorias independentes dos eventos ou 
situações, mas como elementos cruciais para a compreensão e 
a explicação das ações e eventos. É, pois, com base nelas que 
empreendemos a análise a seguir.

 
7.2 O Espaço do Santuário de Atena

O principal espaço em Os Cavaleiros do Zodíaco, o Santuário 
de Atena, é constituído por doze casas (Figura 11) que são guar-
dadas pelos cavaleiros de ouro e correspondem, cada uma, a 
um signo do zodíaco; pela Sala do Grande Mestre, cavaleiro que 
comanda o Santuário; pelo Templo de Atena, recinto no qual 
fica a deusa; pela área em que fica o Relógio de Fogo; e pela 
Arena de Combate, onde os aprendizes são treinados.
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Figura 11 – Santuário de Atena. 
Fonte: Anime Os Cavaleiros do Zodíaco, Toei Animation.

Na saga, os renegados tentam chegar ao Templo de 
Atena e, para isso, precisam percorrer todas as doze casas do 
Santuário. O episódio sob análise trata da passagem dos cava-
leiros pela Casa de Virgem, ou seja, a sexta casa. O animê nos 
coloca em contato com o espaço onde as personagens estão, 
de modo que nos localizamos em relação ao cenário em que a 
história se passa e assumimos a perspectiva das personagens, 
seus desafios e seu objetivo final, que é chegar até Atena. 

No decorrer da história, tomamos conhecimento da 
distribuição espacial do cenário da história e atualizamos 
nossas imagens mentais de acordo com as mudanças de locali-
zação e os objetivos das personagens. Os espaços onde aconte-
cem os confrontos, além de bem caracterizados visualmente, 
são construídos, em parte, por pistas linguísticas apresentadas 
nos diálogos das personagens. É possível observar isso na 
fala de Shaka enquanto ele encaminha os renegados para o 
ambiente em que se dará o confronto.
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(1) Saga: Para onde vamos? 

Shaka: A um lugar para morrer! 

Shura: Não sabia que havia um jardim de flores tão 
grande perto da casa de Virgem!

Camus: Que tipo de jardim é esse? Jamais tinha visto 
algo assim!

Saga: Já entendi! Os rumores estavam certos. Aqui deve 
ser o Jardim da Árvores Gêmeas!

Camus: Jardim das Árvores Gêmeas?

Saga: Dizem que Shaka é a reencarnação de Buda, e 
quando Buda estava para morrer, deitou-se embaixo das 
Árvores Gêmeas para ir para o repouso eterno!

Nessa passagem, há várias pistas que auxiliam na cons-
trução do cenário. Trata-se de um espaço destinado à reflexão e 
à concentração, mas que, no episódio, também é utilizado para 
o combate derradeiro de Shaka. As falas indicam que a escolha 
do cenário da sua própria morte não foi aleatória. A persona-
gem escolheu morrer no local outrora eleito por Buda: deitado 
“embaixo das Árvores Gêmeas”. É possível, também, identificar 
pormenores do cenário, como o tamanho das flores, e que tal 
espaço, até então, não passava de uma lenda para os renegados. 
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7.3 O Tempo no Santuário

Quanto ao tempo, os acontecimentos no Santuário são 
normalmente narrados em ordem cronológica, o que facilita 
a compreensão da saga, tendo em vista que experimentamos 
os eventos na vida cotidiana dessa forma. O Relógio de Fogo 
(Figura 12) é a referência de tempo no animê. No entanto, 
outras pistas contribuem para a construção dessa noção, 
como, por exemplo, o próprio deslocamento das persona-
gens pelas doze casas e as frequentes quebras de tempo. No 
caso do episódio sob análise, há uma única quebra, ocorrida 
quando é narrado o diálogo entre Shaka e Buda sobre a morte. 

Figura 12 – Relógio de Fogo.  
Fonte: Os Cavaleiros do Zodíaco, Toei Animation.

O Relógio de Fogo marca o início da saga, pois o tempo 
em que os cavaleiros têm para alcançar seus objetivos é de 12 
horas. Cada chama acesa representa uma casa a ser perpas-
sada. A relevância desse relógio para o Santuário é explicada 
no diálogo entre o Mestre Ancião (Dohko, cavaleiro de Libra) 
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e Shion (antigo cavaleiro de Áries e mestre de Mu). O ancião 
compara o tempo de vida concedido por Hades aos renegados 
à passagem do tempo no relógio.

(2) Mestre Ancião: Você deveria ter 261 anos como eu, 
mas está com a mesma aparência jovem de há 243 anos, 
durante a Guerra Santa que tomamos parte! 

Shion: Hum! Você está surpreso, Dohko? Isso é graças ao 
poder do senhor Hades, o senhor do Mundo dos Mortos!

Dohko: O quê?

Shion: Em troca da lealdade que jurei ao imperador 
Hades, ele me deu uma nova vida e, melhor do que isso, 
junto com um corpo jovem de 18 anos de idade, quando 
se está no auge da força, da beleza e da juventude. Em 
compensação, você, meu caro Dohko, está acabado!

Dohko: Não passa de ilusão!

Shion: Como?

Dohko: Estou dizendo que a vida e a juventude que 
ganharam não passam de ilusões. Por que você acha que 
acendi as chamas da torre do relógio? Suas vidas, sendo 
ilusões, durarão tanto quanto aquelas chamas! Não 
sabiam? Vocês deveriam saber disso melhor do que qual-
quer outro, Shion! Mu! Vá atrás de Saga e dos demais, 
agora mesmo. Una suas forças com Aiolia [cavaleiro de 
Leão] e os outros para impedir que os espectros deem 
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um passo sequer em direção de Atena. Temos 12 horas 
até que todas as chamas desapareçam. Devemos fazer 
todo o possível para proteger Atena até essa hora!

No diálogo acima, as personagens remetem a outra 
passagem de tempo não revelada pelas imagens do vídeo: o 
envelhecimento. No caso, Dohko faz a seguinte reflexão: vale 
mais ter uma aparência jovem durante o tempo em que o 
Relógio de Fogo esteja aceso?

Na vida real, os eventos são encadeados perfeitamente 
um após o outro, mas, nas narrativas ficcionais, pode haver 
descontinuidades temporais. Nesse sentido, pode-se omitir 
eventos não tão relevantes para a trama, como fica evidente 
na citação à Guerra Santa, um momento específico de um 
tempo passado; ou momentos de quebra de tempo, como a 
que ocorre para que se mostre o diálogo entre Shaka e Buda 
(39). Nessa ruptura temporal, vemos um momento de esclare-
cimento da personagem em relação aos contrastes presentes 
na vida do ser humano na Terra, através de pistas linguísticas 
que sinalizam os embates morte vs vida, tristeza vs alegria, 
começo vs fim, que revelam a constante transformação pela 
qual as personagens passam. Além do diálogo contendo 
várias pistas de contrastes, a própria cena é marcada pelo 
contraste entre claro vs escuro.

(3) Buda: Shaka! Shaka! Por que está tão triste? Você tem 
apenas 6 anos e, apesar disso, senta aí todos os dias para 
se lamentar. O que é que te preocupa?
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Shaka: Hoje eu vi muitos corpos mortos flutuando no 
rio Ganges e, na beira do rio, eu vi peregrinos vindo da 
Índia inteira tomando banho. Eu tive a impressão de 
que celebravam a morte no lugar da vida! Por que, por 
que é tão pobre este país onde eu nasci? Parece que só 
nascemos para sofrer e nos lamentar, as pessoas vivem 
no meio de desgraças!

Buda: Shaka, isso te deixa triste?

Shaka: É claro! Quem é que quer uma vida cheia de 
tristezas?

Buda: Você está enganado. Onde há tristeza há alegria, 
e o contrário também é verdade. Lindas flores nascem, 
mas eventualmente morrem. Tudo neste mundo está em 
eterna mudança, sempre em movimento, nunca é igual, 
tudo muda e a vida do homem também é assim!

Shaka: Mas se o nosso fim, a morte, é inevitável, então 
talvez seja a tristeza que domine nossas vidas. Mesmo 
quando superamos o sofrimento, mesmo que busquemos 
o amor e a felicidade, no fim a morte irá transformar 
tudo em nada. Eu não entendo para que os homens 
nascem neste mundo se é impossível desafiar algo tão 
completo e eterno como a morte!

Buda: Shaka, parece que você esqueceu...

Shaka: Esqueci?
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Buda: A morte!

Shaka: A morte...

Vimos que o tempo, em Os Cavaleiros do Zodíaco, é delimi-
tado pelo Relógio de Fogo e que cada chama acesa representa 
uma casa do Santuário e do Zodíaco, bem como uma missão a 
ser realizada pelas personagens nesse espaço. Porém, devido 
ao caráter episódico do animê, somos levados a considerar 
também o tempo real em que a história é contada. Por se tratar 
de uma animação da década de 90, o processo de montagem do 
desenho utiliza poucos frames5  para cada cena, o que repercute 
na dinamicidade – bastante limitada – das imagens. Dessa 
forma, para os espectadores, cuja experiência perceptual é 
bem dinâmica, parece ocorrer um conflito na construção do 
sentido do tempo, de modo que a marcação pelo Relógio de 
Fogo não parece corresponder ao tempo em que os aconteci-
mentos, de fato, ocorrem, de maneira que estes parecem durar 
muito mais tempo.

 
7.4 Objetivos das personagens

Em nosso cotidiano, somos capazes de prever as ações 
futuras das pessoas, criando expectativas e fazendo inferên-
cias sobre seus objetivos. À medida que interagimos com o 
ambiente, há forte tendência a interpretarmos sequências de 
eventos como sequências causais. Em Cavaleiros do Zodíaco, os 

5 Frame, aqui, está sendo usado no sentido cinematográfico, correspondendo 

a cada um dos quadros ou imagens fixas de um produto audiovisual.
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guerreiros que protegem Atena, os cavaleiros que parecem 
traí-la e os espectros de Hades têm objetivos distintos, a saber: 
garantir a segurança da deusa ao mesmo tempo em que prote-
gem as Doze Casas, matar Atena ou assegurar que os renegados 
cumpram sua missão (SATO, 2005). Muitas vezes, por não serem 
explícitas, as ações subsequentes das pessoas (ou personagens, 
no caso de uma obra de ficção) são previstas e, dessa previsão, 
seus objetivos são inferidos. Para que esse mecanismo cogniti-
vo ocorra, a percepção de como as personagens interagem com 
o ambiente possibilita a construção de um conjunto de pistas 
que nos favorece uma interpretação das sequências de eventos 
como sendo sequências causais.

No episódio em questão, por exemplo, ocorre um diálogo 
em que Shaka questiona os renegados sobre seus reais obje-
tivos e, ao ouvir deles que querem matar Atena, os direciona 
ao jardim secreto. O espectador, a partir daí, constrói expec-
tativas sobre o possível desfecho do encontro. Conhecendo os 
episódios anteriores, torna-se fácil deduzir que o objetivo de 
Shaka é impedir os renegados de continuarem sua trajetória 
até a deusa. Interessante seria analisar que expectativas 
teriam os espectadores que não conhecem a saga inteira.

O objetivo dos renegados – supostamente, matar Atena 
– parece também equivaler ao fim de uma jornada, cuja 
origem, no episódio, se dá no encontro deles com Shaka. Uma 
vez que conheçam a estrutura do animê, os espectadores 
sabem, de antemão, que os cavaleiros conseguirão chegar ao 
fim da jornada. No entanto, o que parece fazer o espectador 
acompanhar toda a saga é o fato de não se saber se a morte de 
Atena se concretizará.
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Assim, ao percorrerem as Doze Casas, percurso reple-
to de combates, os cavaleiros chegam ao Templo de Atena. 
Cognitivamente, essa trajetória é apresentada por meio de 
metáforas (LAKOFF; JOHNSON, 2002[1980]), de modo que 
DESTINOS são OBJETIVOS e a JORNADA é a própria VIDA.  
A cada confronto bem-sucedido, OBSTÁCULOS são PROBLEMAS 
e os renegados obtêm novas informações e esclarecimentos 
sobre seu real propósito, que se atualiza a cada etapa e acaba 
se revelando como favorecer um confronto posterior entre 
Atena e Hades no Mundo dos Mortos. Assim, possibilita-se 
aos espectadores uma construção do sentido das posturas 
adotadas pelas personagens com base nas posturas que vemos 
e adotamos em nosso cotidiano. 

Ao simularmos as experiências (DUQUE, 2011) vividas 
pelas personagens, nós as categorizamos em grupos e o foco 
recai sobre os renegados, sobre os cavaleiros de Atena e sobre 
a deusa. Há ainda outro grupo que participa da história 
fornecendo elementos para o refinamento dos cenários, bem 
como subsídios para a construção de expectativas: trata-se de 
mais dois renegados, Máscara da Morte de Câncer e Afrodite 
de Peixes, que protegiam Atena e agora se apresentam como 
servos de Hades; dos cavaleiros de bronze Seiya de Pégaso, 
Shiryu de Dragão, Shun de Andrômeda e Hyoga de Cisne, que 
continuam a proteger a deusa; e, por fim, os servos de Hades 
Radamanthys de Wyvern, Pandora e espectros. 

No episódio em análise, observamos que o objetivo dos 
cavaleiros de ouro é o de proteger as doze casas e, em especial, 
Atena, como podemos constatar na fala do Mestre Ancião:
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(4) Mu, vá atrás de Saga e dos demais agora mesmo! 
Una suas forças com Aioria e os outros, para impedir 
que os espectros deem um passo sequer em direção de 
Atena. Temos doze horas até que todas as chamas desa-
pareçam. Devemos fazer todo o possível para proteger 
Atena até essa hora!

Assim como os cavaleiros de ouro, os de bronze têm o 
objetivo de proteger Atena, como é evidenciado em diversas 
falas de Mu de Áries, Seiya, Shun, Shiryu e Hyoga. Por outro 
lado, o suposto objetivo dos renegados, o de chegar até Atena 
para matá-la, é explicitado através da fala de Shaka.

(5) Shaka: o que Saga está falando é a mais pura verdade. 
Vocês realmente vieram aqui para matar Atena...

Saga: Sim!

Shaka: Não estão mentindo.

Saga: Já disse que não!

Shaka: Estou entendendo! Vocês me convenceram! Então 
é verdade que estão preparados para matar Atena e 
prometeram isso a Hades! Não há o que fazer a respeito! 
Podem passar, podem passar.

É interessante, neste momento, observar uma importante 
característica da categoria discursiva aqui representada pelo 
animê Os Cavaleiros do Zodíaco. Por se tratar de um conjunto 
de sagas estruturadas em episódios, o espectador precisa ser 
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lembrado constantemente de momentos importantes para a 
compreensão da história. Portanto, os diálogos trazem muito 
mais detalhes do que os que se apresentam em conversas do coti-
diano. No diálogo anterior, por exemplo, o acordo dos renegados 
com Hades, ocorrido em um episódio anterior, é relembrado.

O foco no cumprimento das missões, ou seja, no fim da 
trajetória e, consequentemente, no fato de que se deve atingir 
um objetivo é sempre o tema principal das histórias. No entan-
to, durante o desenrolar de cada episódio, vão acontecendo 
situações que geram elementos para tramas futuras. Em Além 
do Orgulho, ocorre a cena em que os renegados Saga, Shaka e 
Camus não só são reconhecidos como traidores de Atena, como 
dividem a responsabilidade por descumprir uma lei estabele-
cida pela deusa no momento em que usam a técnica proibida, 
que repercute na perda de sua honra como cavaleiros.

(6) Saga: Está querendo dizer que...

Shaka: Exatamente! Durante a era mitológica, Atena 
proibiu os Cavaleiros de Ouro de usarem essa técnica das 
sombras: a Exclamação de Atena!

Saga: A Exclamação de Atena? O que está dizendo?

Shura: Não é possível! Essa técnica jamais deve ser usada!

Camus: Não podemos! Isso não!
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Como podemos verificar em (6), o fato é marcado, no 
desenho, pelo diálogo entre os renegados, por meio de pistas 
como tom de voz (aqui evidenciado com várias exclamações 
e interrogações) e o tempo dedicado à discordância, o qual 
sugere que haverá uma retomada.

7.5 Perspectiva do episódio

No caso do animê, parte da perspectiva a ser adotada 
pelo espectador é sugerida pelo posicionamento e pelo foco 
da cena. Artifícios como closes de imagens, entremeados com 
cenas de ação utilizando efeitos de luz, favorecem a simulação 
de sentimentos como raiva e sofrimento.

Figura 13 – Close da boca de Shaka.  

Fonte: Os Cavaleiros do Zodíaco, Toei Animation.

Na Figura 13, vemos o close da boca da personagem Shaka 
no momento do diálogo com os espectros, na Casa de Virgem.
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Figura 14 – Reação a golpe.  
Fonte: Os Cavaleiros do Zodíaco, Toei Animation.

Na Figura 14, temos a imagem do momento em que a perso-
nagem recebe um golpe do seu oponente. Observamos, nesse caso, 
o contraste entre luz e sombra e a distorção da face de Shaka.

Figura 15 – Semblante de Seiya. 

Fonte: Os Cavaleiros do Zodíaco, Toei Animation.

A Figura 15 retrata o momento em que Seiya tem a visão 
extra-sensorial da morte de Atena (Saori), que acabara de ser 
golpeada pelo punhal de Saga. Para retratar o caráter realista 
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de tal visão mediúnica, é projetada na face de Seiya a imagem 
da queda da deusa em seus momentos finais, acompanhada 
da música-tema da saga. Esse recurso favorece a simulação da 
perspectiva adotada pela personagem.

7.6 Os Cavaleiros do Zodíaco:  
um animê baseado em contrastes 

Verificamos, nos episódios analisados, um conjunto de 
contrastes, sinalizados por escolhas linguísticas, que caracteri-
zam as cenas. O tema lealdade vs traição é marcado por constru-
ções de contraste (DUQUE, 2010) e por elementos visuais como: 
claro vs escuro, alto (Templo de Atena) vs baixo (as casas do 
zodíaco que os renegados devem percorrer), bem (representado 
por Atena, Shaka, Aiolia, Mu, Seiya, Shiryu, Shun, Milo e Hyoga) 
vs mal (renegados), vida (Shaka, cavaleiro de ouro) vs morte (os 
renegados e Hades). Em termos visuais, esses contrastes são niti-
damente marcados pelo jogo de luz e sombra das cenas, em que 
podemos observar sempre o bem sendo apresentado em cenas 
ricas em tons claros, nítidos e de cores vivas e, em contraparti-
da, o mal apresentado em cenas escuras, com imagens mórbidas 
e por meio de melodias lúgubres.
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Figura 16 – Contrastes.  

Fonte: Os Cavaleiros do Zodíaco, Toei Animation.

As duas cenas de diferentes momentos do episódio, 
retratadas na Figura 16, apresentam, respetivamente, dois 
contrastes: bem vs mal e vida vs morte. No primeiro recorte, a 
personagem Shaka (o bem) é iluminada e medita à frente das 
demais personagens. O contraste é reforçado pela fala das perso-
nagens ao término da meditação, em (3). No segundo recorte, há 
uma imagem da quebra temporal, em que ocorre o diálogo entre 
Shaka e Buda sobre o contraste entre vida e morte.
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(7) Hoje, eu vi muitos corpos mortos flutuando no rio Ganges 

e, na beira do rio, eu vi peregrinos vindo da Índia inteira 

para tomar banho. Eu tive a impressão de que celebravam 

a morte no lugar da vida! Por que, por que é tão pobre este 

país onde eu nasci? Parece que só nascemos para sofrer e nos 

lamentar. As pessoas vivem no meio de desgraças!

De acordo com Duque (2010), o uso de antônimos coorde-
nados (como morte e vida) normalmente indica que ambos os 
estados são tidos como verdades. E essa parece ser a tônica do 
animê em questão: os eternos contrastes entre vida e morte, 
bem e mal, alegria e sofrimento, vitória e derrota.

Por meio da análise do animê, verificamos que a 
compreensão de uma história envolve representações de 
personagens, eventos, estados, objetivos e ações que são 
descritos no decorrer da narrativa. Nesse sentido, parece que, 
a fim de possibilitar a simulação das situações vividas pelas 
personagens, são utilizados textos e imagens que provocam 
representações visuais análogas ao espaço tridimensional das 
nossas experiências reais.

Ao optarmos por uma análise de como são construídas 
as dimensões situacionais no episódio analisado, seleciona-
mos elementos linguísticos e artefatos utilizados no processo 
de construção de modelos de situação. Sabemos que a cons-
trução de sentido a partir de narrativas envolve mais do que a 
mera elaboração de uma representação mental do texto em si.  
A construção de sentido, nessa perspectiva, é, antes de tudo, 
a elaboração de cenários, com seus participantes, objetivos e 
momentos a partir de pistas linguísticas e, no caso do animê, 
de outros artefatos. 
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Os Modelos de Situação não podem, portanto, ser 
resumidos a representações de palavras, sintagmas, orações, 
frases e parágrafos; como explicita Duque (2012), esses mode-
los preveem que leitores sejam influenciados pela natureza 
da situação que é descrita no texto, e não meramente pela 
estrutura do texto em si. Quando nos colocamos em uma 
situação, temos certo ponto de vista espacial, temporal e 
psicológico a partir do qual, indiretamente, experimenta-
mos os eventos. Vimos que essa perspectiva adotada pelo 
cognoscente é chamada de Centro Dêitico, e a mudança de 
perspectiva, de Mudança Dêitica.

No episódio Além do orgulho, verificamos que elementos 
linguísticos e não linguísticos se alinham na construção 
desses centros (o quem, o onde, o quando) e dos objetivos 
das personagens. Verificamos também que, apesar dos 
recursos visuais (característicos da categoria discursiva 
animê), pistas linguísticas desempenham um papel crucial 
no refinamento dos sentidos em construção, principalmente 
no que concerne aos aspectos psicológicos das personagens 
e ao direcionamento do foco do espectador. O episódio aqui 
analisado – e pensamos que os demais de todas as sagas de 
Cavaleiros do Zodíaco – tem sua trama construída a partir da 
noção de trajetória, em que personagens partem de um ponto 
de origem (a primeira casa do zodíaco) e atingem um ponto 
final (a última casa do zodíaco). Tal deslocamento espacial 
é marcado temporalmente pelo Relógio de Fogo. Durante a 
odisseia, as personagens se deparam com obstáculos que 
podem, inclusive, alterar seus objetivos iniciais.
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Esclarecemos que, por se tratar de um trabalho prelimi-
nar, esta investigação carece de aprofundamentos e do uso de 
ferramentas metodológicas que conduzam a uma maior preci-
são das análises. Apesar disso, esperamos ter contribuído com 
as reflexões acerca da construção de sentidos para narrativas.



CAPÍTULO 8

A construção do sentido a partir  
da leitura de charges

Emanuelle Pereira de Lima Diniz (UFRN)

Entendemos que a categorização consiste em uma atividade 
complexa que envolve experiências perceptuais. Para corroborar 
esse pressuposto, analisamos opiniões expressas por alunos do 
Ensino Médio de escolas da rede pública de Natal/RN sobre uma 
charge relacionada à Copa do Mundo 2014. Adotamos, na investi-
gação em tela, o pressuposto de que todo o nosso conhecimento 
se estrutura a partir de esquemas-I, estabelecidos através da 
nossa experiência corpórea, e de frames, configurados a partir 
de experiências recorrentes em situações específicas. 

Nesse sentido, todos os aspectos de nossa experiência 
espacial são definidos por padrões recorrentes – esquemas-I – que 
constroem contornos básicos de nossa experiência no mundo 
como: dentro-fora, de cima para baixo, perto-longe, entre outros.

1.1 Esquemas-I: a base da construção do sentido

Um esquema-I é

Um padrão dinâmico e recorrente de interações entre 

organismo-ambiente. Como tal, irá revelar-se nos 

contornos de nossa experiência sensório-motora básica. 

Consequentemente, uma maneira de começar a pesquisar a 

respeito dos esquemas imagéticos é através de uma descrição 
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fenomenológica das características estruturais mais básicas 

de toda a experiência do corpo humano. [...] são as estruturas 

mais fundamentais da percepção, manipulação de objetos e 

movimento corporal, dado que os corpos humanos comparti-

lham várias capacidades sensório-motoras muito específicas 

que têm formatos especiais para o tamanho e constituição 

de nossos corpos e das características comuns dos diversos 

ambientes em que vivemos. (JOHNSON, 2007, p. 136).

Diante dessa definição, depreendemos que todas essas 
estruturas perceptuais são específicas devido à constituição 
dos nossos corpos e às semelhanças entre os ambientes em que 
estamos inseridos. Dessa forma, se não tivéssemos uma consti-
tuição corporal em comum, os sentidos de nossas experiências 
perceptuais seriam completamente diferentes da maneira pela 
qual damos sentido ao mundo. Dentre os esquemas imagéticos 
mais recorrentes, Duque e Costa (2012a), com base em Lakoff 
(1987), apontam: CONTÊINER, PARTE/TODO, LIGAÇÃO, CENTRO/
PERIFERIA, ORIGEM-CAMINHO-META e ESCALA. Esses esque-
mas não atuam de maneira isolada, uma vez que muitas de 
nossas composições proposicionais são elaboradas a partir da 
combinação de dois ou mais esquemas-I (BERGEN; CHANG, 2005).

Nesse sentido, uma vez combinados, os esquemas-I estru-
turam os frames, que podem ser entendidos como estruturas 
cognitivas abrangentes por comportar informações acerca de 
ambientações e situações cotidianas, atuando, portanto, como 
esquemas de conhecimento que dizem respeito às expectativas 
dos participantes – amplamente compartilhadas numa determi-
nada cultura – que lhes permitem fazer associações e inferên-
cias acerca das pessoas, objetos, eventos e cenários constantes 
no mundo. Assim, podemos compreender que um frame está 
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associado aos aspectos e elementos que compõem um evento 
particular, instanciado culturalmente pela nossa experiência de 
base corpórea. Quando vamos a um CASAMENTO, por exemplo, 
temos um conhecimento prévio, um entendimento do frame que 
compõe esse evento: o roteiro realizado na celebração – entrada 
dos convidados, padrinhos, noivo, noiva; o cenário, composto 
pela igreja decorada com flores para tal celebração; os papéis 
das entidades que fazem parte do evento – noivo, noiva, damas 
de honra, padre etc. Sobre os frames, Duque e Costa (2012a, p. 84) 
explicitam resumidamente:

O esquema CONTÊINER, por exemplo, é associado à compre-

ensão de que uma coisa pode estar dentro da outra, mas é 

a noção de frames que nos direciona a procurar uma caixa 

de leite na geladeira e nos impede de procurá-la dentro do 

guarda-roupa, por exemplo. [...] É constituído por estru-

turas hierárquicas, com atributos fixados nos níveis mais 

elevados, e slots fixados nos terminais. No frame “cozinha”, 

por exemplo, os slots são preenchidos com “geladeira”, 

“fogão”, “talheres” etc.

Assim sendo, podemos depreender que os esquemas-I 
nos dão suporte na compreensão a partir das experiências 
básicas de nosso corpo; já os frames instituem algumas regras 
do ambiente em que estamos inseridos e também nos orientam 
em relação às diversas maneiras de nos comportarmos em 
determinadas situações.
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1.2 A metonímia como foco da categorização

Fundamentados nos pressupostos da Linguística 
Cognitiva, consideramos a metonímia como uma das carac-
terísticas básicas da cognição humana (LAKOFF, 1987). Desse 
modo, os conceitos metonímicos não podem ser considerados 
arbitrários, mas sim sistemáticos, uma vez que são estrutu-
rados a partir da forma como agimos, pensamos e falamos 
cotidianamente, levando em consideração os aspectos socio-
culturais (LAKOFF; JOHNSON, 1980; LAKOFF; TURNER, 1989). 
Lakoff e Johnson (1980) apontam que a metonímia se estru-
tura a partir de uma contiguidade conceptual de modo que 
um termo com significado A sustenta um significado B. Como 
exemplo disso, Duque e Costa (2012a, p. 94) expõem que 

na metonímia PARTE PELO TODO, instanciada linguistica-

mente em construções como ‘precisamos garantir um TETO 

e um PEDAÇO DE PÃO’, as entidades-parte TETO e PEDAÇO 

DE PÃO sustentam as entidades-todo MORADIA e ALIMENTO.

Para demonstrar a sistematicidade dos processos meto-
nímicos, Lakoff e Johnson (1980) se utilizam de vários exem-
plos que apresentam relações entre objetos de uma mesma 
entidade conceptual: produtor pelo produto (“Minha filha 
adora Danone”); objeto usado pelo usuário (“Os táxis pararam 
essa semana por causa da violência na cidade”); controlador 
pelo controlado (“Hitler invadiu a União Soviética”); institui-
ção pelas pessoas responsáveis (“A igreja condena o adulté-
rio”); entre outros. Todos esses exemplos são compreendidos 
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facilmente, uma vez que, nas atividades de construção de 
sentido, podemos evocar diversas estruturas conceptuais 
instauradas pelas nossas experiências.

A partir dos exemplos apresentados e da citação, 
percebemos que, nos processos de construção de sentido, 
utilizamos a estratégia de focalização. Tomamos como 
exemplo a metonímia PARTE PELO TODO, na qual é destacada 
uma característica de um objeto/pessoa/evento por acredi-
tarmos que esta é relevante para o processo de compreensão. 
Podemos dizer que essa focalização refere-se à estratégia 
gestáltica figura-fundo, uma vez que a característica em foco 
se mostra como figura em relação às demais, categorizadas 
como fundo (DUQUE; COSTA, 2012a). 

1.3 O processo de compreensão da charge

A seguir, analisaremos os processos cognitivos envolvi-
dos na categorização a partir da leitura do texto multimodal. 
Para isso, selecionamos cinco respostas elaboradas a partir da 
compreensão de uma charge, a qual estava presente em uma 
atividade aplicada em turmas do Ensino Médio de uma escola 
pública de Natal/RN. A Figura 17 tem como foco questões rela-
cionadas à desapropriação de casas e à Copa 2014, seguida das 
compreensões apresentadas pelos alunos.
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Figura 17 – Copa do Mundo 2014 e desapropriação de casas. 

Fonte: <http://apublica.org/2012/02/e-rir-para-nao-chorar/>.  

Acesso em 15 abr. 2014.

Os textos com a interpretação dos participantes são apre-
sentados a seguir, conforme escritos pelos próprios alunos:

(1) Participante A
Este cartum representa um cartola da FIFA empurrando 
as comunidades de baixa Renda para as periferias. Para 
que o mundo só veja tudo bonito. Para dá a impressão o 
Brasil é só maravilhas.

(2) Participante B 
Com a construção do estádio de futebol em Natal, os 
governantes removeiro muitas família do centro para 
periferia sem ao menos se preocupa com tantas pessoas 
que construíram seus lares e seus comércios. Eles não 

http://apublica.org/2012/02/e-rir-para-nao-chorar/
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estão preocupado se pessoas vão fica longe de seu traba-
lho e de outras coisas mais. Só estão pensando no lucro 
para eles e isso é um abuso.

(3) Participante C 
Esse cartum contém um enorme homem, e umas peque-
nas casinhas amontoadas. E o grande homem está preste 
a chutar as pequenas casas para dentro da trave como 
se fosse uma bola de futebol. O que o desenho retrata e 
o que acontece no momento no pais, uma grave situação 
dos brasileiros; o “grande homem” representa o poder, 
os políticos, empresários, e os poderosos que tem gran-
des interesses financeiros.

(4) Participante D 
Transmite na imagem justamente, o que os cidadão de 
cada cidade sede irá passar durante o período do jogo, 
ninguém poderá se movimentar por perto de um deter-
minado distância do estado, como se tivéssemos culpa 
pela falta de organização das coisas de mobilidade. Nas 
principais avenidas só pra ressaltar e como se eles nos 
chutassem para os canteiros da cidade e deixassem livre 
acessos para os turista e a imagem trata a isso de uma 
maneira bem direta mesmo como se nós pessoas pobres 
não se relacionassem como homens.

(5) Participante E
O significado desse cartum, é a força dos empresário 
e os políticos competentes do pais. Veja que ele está 
chutando as casas. Ele está pensando no dinheiro, 
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que, passa ter com as construções das estradas e vias 
nas cidades tudo isso é o capitalismo e a esperteza da 
politicagem do nosso pais.

Tomando como base a fundamentação teórica indi-
cada neste trabalho, nossa compreensão de mundo parte de 
modelos de conhecimentos que se estruturam a partir de 
nossa experiência individual e sociocultural. Partindo das 
categorizações propostas pelos alunos, que, em última instân-
cia, permitem-nos inferir acerca da compreensão que eles 
constroem sobre os conceitos que envolvem o tema indicado, 
notamos a conceptualização de COPA DO MUNDO 2014 e de 
DESAPROPRIAÇÃO DE CASAS.
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COPA DO MUNDO 2014 DESAPROPRIAÇÃO DE CASAS

- um cartola da FIFA (Participante A)

- dá a impressão que o Brasil é só maravilhas. 
(Participante A)

- construção do estádio de futebol em Natal 
(Participante B)

- eles não estão preocupado se pessoas vão 
fica longe de seu trabalho (Participante B)

- só estão pensando no lucro para eles e isso 
é um abuso. (Participante B)

- um enorme homem (Participante C)

- o “grande homem” representa o poder, 
os políticos, empresários, e os poderosos 
que tem grandes interesses financeiros.                    
(Participante C)

- ninguém poderá se movimentar por perto 
de um determinado distância do estado.          
(Participante D)

- é a força dos empresário e os políticos com-
petentes do pais. (Participante E)

- ele está pensando no dinheiro, que, passa 
ter com as construções das estradas e vias 
nas cidades tudo isso é o capitalismo e a 
esperteza da politicagem do nosso pais. (Par-
ticipante E)

- empurrando as comunidades de baixa renda 
para as periferias (Participante A)

- os governantes removeiro muitas família do 
centro para periferia sem ao menos se preocu-
pa com tantas pessoas que construíram seus 
lares e seus comércios (Participante B)

- o grande homem está preste a chutar as 
pequenas casas para dentro da trave como se 
fosse uma bola de futebol. (Participante C)

- o que acontece no momento no pais, uma 
grave situação dos brasileiros. (Participante C)

- mostra os poderosos querendo desesartar as 
periferias, favelas e moradores que residem 
em locais em que são de grande interesse da 
prefeitura para obras da copa. (Participante C)

- o que os cidadão de cada cidade sede irá pas-
sar durante o período do jogo (Participante D)

- como se eles nos chutassem para os cantei-
ros da cidade e deixassem livre acessos para 
os turista (Participante D)

- Veja que ele está chutando as casas          
(Participante E)

Quadro 24 – Processos de categorização de COPA  

e de DESAPROPRIAÇÃO DE CASAS. 

Fonte: Autoria própria.

Com as pistas linguísticas e visuais disponíveis na char-
ge, constatamos a ativação, por parte dos alunos, de frames 
relacionados à Copa do Mundo 2014 e à desapropriação de 
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casas, indexados por várias construções linguísticas: Copa do 
Mundo – “um cartola da FIFA” (Participante A), “dá a impres-
são que o Brasil é só maravilhas” (Participante A), “Só estão 
pensando no lucro para eles e isso é um abuso” (Participante 
B), “construção do estádio de futebol em Natal” (Participante 
B), “o ‘grande homem’ representa o poder, os políticos, empre-
sários, e os poderosos que tem grandes interesses financeiros” 
(Participante C), “ninguém poderá se movimentar por perto 
de um determinado distância do estádio” (Participante D), 
“é a força dos empresário e os políticos competentes do pais” 
(Participante E); desapropriação de casas –  “empurrando as 
comunidades de baixa renda para as periferias” (Participante 
A), “os governantes removeiro muitas família do centro para 
periferia [...]” (Participante B), “o que acontece no momento 
no pais, uma grave situação dos brasileiros” (Participante C), 
“o que os cidadão de cada cidade sede irá passar durante o 
período do jogo” (Participante D), “Veja que ele está chutando 
as casas” (Participante E).

Na conceptualização de “Copa”, os fragmentos “um 
cartola da FIFA” (Participante A), “Eles não estão preocupado 
se pessoas vão fica longe de seu trabalho” (Participante B), “o 
‘grande homem’ representa o poder, os políticos, empresá-
rios, e os poderosos que tem grandes interesses financeiros” 
(Participante C), “é a força dos empresário e os políticos 
competentes do pais” (Participante E), “Ele está pensando no 
dinheiro, que, passa ter com as construções das estradas e vias 
nas cidades” (Participante E) estão relacionados aos atributos 
de CENÁRIO e TAXONOMIA.

A partir da experiência social, os alunos preveem, por 
meio de simulações mentais, que os políticos não estão preocu-
pados com o povo e que só pensam no lucro, construindo assim 
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o cenário da política brasileira em relação à Copa do Mundo 
2014.  Ao observar a personagem da charge e ao classificá-la 
como “cartola da FIFA”, “grande homem”, “empresário”, “pode-
rosos”, “políticos”, os alunos apresentam uma hierarquia entre 
essas subcategorias, o que constitui a Taxonomia, que, por sua 
vez, está intimamente ligada ao esquema-I ESCALA, ou seja, a 
partir de nossas vivências em determinados ambientes, somos 
capazes de apreender que os objetos indicam graus de tipici-
dades que podem ser compartilhados. Desse modo, as diversas 
classificações dadas à personagem da charge evidenciam uma 
gradação de status profissional.

Considerando ainda a constituição de CENÁRIO e da 
TAXONOMIA, vemos a focalização dada pelos alunos a alguns 
elementos, como os profissionais (“empresários”, “políticos” 
e “governadores”) na categorização do evento futebolístico. 
O trecho que nos chama mais atenção é o “cartola da FIFA” 
(Participante A), que se configura como processo metonímico 
quando o aluno, a partir das pistas visuais disponíveis na 
charge, focaliza a cartola utilizada pela personagem. Esse foco 
configura a metonímia – empresários, políticos, governadores 
= Copa do Mundo; Cartola= Funcionário da FIFA –, a qual se 
estrutura a partir do esquema-I PARTE/TODO.

Em relação à “desapropriação de casas”, podemos verifi-
car a ativação dos mesmos atributos (CENÁRIO e TAXONOMIA) 
relacionados ao frame COPA e, consequentemente, os mesmos 
esquemas-I, pois os alunos apresentam a desapropriação como 
um CENÁRIO do nosso país, que envolve várias partes: “o que 
acontece no momento no pais”, “uma grave situação dos brasi-
leiros” (Participante C), “comunidades de baixa renda para as 
periferias” (Participante A), “mostra os poderosos querendo 
desesartar (sic) as periferias, favelas e moradores que residem 
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em locais em que são de grande interesse da prefeitura para 
obras da copa” (Participante C), “o que os cidadão de cada cida-
de sede irá passar durante o período do jogo” (Participante D).

Os processos metonímicos PARTE (“comunidades de 
baixa renda”, “muitas família”, “pequenas casas”, “periferia”, 
“favelas”, “moradores”) pelo TODO (SOCIEDADE) são construí-
dos a partir da relação das pistas verbais descritas na charge 
(“centro” destacado acima das casas e “periferia”, acima da 
trave de futebol) com as não verbais (pequenas casas e trave 
de futebol). Tal construção de sentido é ativada pelo esquema-I 
CENTRO/PERIFERIA, uma vez que os alunos inferem que as 
comunidades de baixa renda, famílias, moradores, favelas 
estão à margem da sociedade.

A imagem da personagem se preparando para chutar as 
casas e a frase proferida por ela (“Deixa que eu chuto!”) pare-
cem ter feito com que os participantes elaborassem simulações 
mentais da ação concretizada do chute e de suas possíveis 
consequências. As interpretações também nos permitem infe-
rir que eles tomaram chute como o descaso com os moradores 
que podem ter suas casas desapropriadas: “os governantes 
removeiro muitas família do centro para periferia sem ao 
menos se preocupa com tantas pessoas que construíram seus 
lares e seus comércios” (Participante B), “o grande homem 
está preste a chutar as pequenas casas para dentro da trave 
como se fosse uma bola de futebol” (Participante C), “mostra 
os poderosos querendo desesartar (sic) as periferias, favelas e 
moradores que residem em locais em que são de grande inte-
resse da prefeitura para obras da copa” (Participante C), “como 
se eles nos chutassem para os canteiros da cidade e deixassem 
livre acessos para os turista” (Participante D).
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A partir dos fragmentos “os governantes removeiro 
muitas família do centro para periferia sem ao menos se 
preocupa com tantas pessoas que construíram seus lares e 
seus comércios” (Participante B), “o grande homem está pres-
te a chutar as pequenas casas para dentro da trave como se 
fosse uma bola de futebol” (Participante C), também podemos 
inferir acerca da ativação de dois esquemas: TRAJETÓRIA 
(TRAJETÓRIA) e CONTÊINER, ilustrados na Figura 18.

Figura 18 – Esquemas combinados:  

ORIGEM-CAMINHO-META e CONTÊINER. 

Fonte: Adaptado de Bergen e Chang 

(2003, p. 3 apud DUQUE; COSTA, 2012a, p. 83).

Assim, considerando os trechos escritos pelos alunos, 
“muitas família do centro e as pequenas casas” podem ser 
compreendidas como trajetor saindo do centro (origem/
CONTÊINER), por meio do chute realizado pela personagem, 
encerrando seu percurso (caminho) no interior da trave, a 
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periferia (meta/CONTÊINER). Esse é um modelo que procura 
capturar uma compreensão simples do movimento ao longo 
de um percurso que parte de um recipiente para outro. 
Considerando a natureza de nossa análise, ressaltamos que os 
excertos utilizados para categorizar a COPA DO MUNDO 2014 e 
a DESAPROPRIAÇÃO DE CASAS trazem informações importan-
tes acerca das experiências e, consequentemente, dos valores 
socioculturais dos alunos.

Dessa forma, as opiniões coletadas para análise dos 
processos de categorização, a partir da leitura da charge sobre 
a COPA DO MUNDO 2014 e DESAPROPRIAÇÃO DE CASAS, eviden-
ciam que os alunos foram capazes de ativar diversos frames, 
como o CENÁRIO POLÍTICA BRASILEIRA e o CENÁRIO SITUAÇÃO 
DO POVO BRASILEIRO, nos quais foram estabelecidas muitas 
hierarquizações (Taxonomia) quanto à categorização da perso-
nagem da charge e, também, relações que envolvem aspectos 
ausentes no texto verbal – povo brasileiro, por exemplo, é inferido 
a partir de elementos não verbais, como as pequenas casas que 
serão “chutadas” para a trave (periferia). A partir dessa breve 
análise, observamos que a ativação desses frames está relaciona-
da a diversos esquemas-I como ESCALA, PARTE/TODO, CENTRO/
PERIFERIA e, até mesmo, da combinação entre estes. Outro 
aspecto relevante da interpretação é a focalização de determi-
nados elementos visuais por parte de alguns participantes.

Com base nesta investigação preliminar, chegamos à 
conclusão de que muitos processos metonímicos ocorrem 
durante a compreensão da charge e, consequentemente, nos 
processos de categorização.



CAPÍTULO 9

Estratégias de compreensão de textos  
narrativos por alunos da EJA

Natalia de Lima Nobre (UFRJ)

Ao longo do tempo, o processo de leitura foi concebido de 
diferentes maneiras. Nesse ínterim, quando tratamos a leitura 
– processo de significação textual – como uma atividade da 
cognição, muitos pensam que isso significa tratá-la como 
uma atividade meramente subjetiva, individual e/ou interna. 
Entretanto, o conceito de cognição corporificada (conforme 
apresentado anteriormente) tem contribuído para a cons-
trução de uma concepção de leitura situada, ou seja, relativa 
às experiências dos sujeitos no mundo físico e social que os 
rodeia. Assim, defendemos que 

a cognição não pode ser considerada algo isolado, subjetivo 

ou determinado apenas por influências externas. Por seu 

turno, o significado convencional, apesar de nunca estar 

livre de contexto, depende em grande medida de esquemas 

imagéticos, de projeções conceptuais (metafóricas e meto-

nímicas) e de capacidades e conhecimentos práticos. [...] Por 

isso, não é de surpreender que cognição e aprendizagem 

sejam situadas e estejam relacionadas à emergência de 

esquemas imagéticos (DUQUE; COSTA, 2012b, p. 77-78).
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Nessa perspectiva, nosso objetivo neste capítulo é repor-
tar o estudo (NOBRE, 2012) acerca das estratégias de alunos da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) na leitura (compreensão) de 
textos narrativos e discutir suas implicações para um ensino 
de leitura mais produtivo do que o que temos atualmente. Falar 
de processo de compreensão textual em situação escolar ou, 
mais especificamente, na EJA implica levantar pelo menos duas 
questões: (1) o que está envolvido no processo de compreensão 
de textos? e (2) que especificidades (capacidades, facilidades, 
dificuldades) caracterizam o processo de compreensão de 
textos por alunos da EJA?

9.1 O processamento cognitivo do discurso

Como construímos sentido para os textos com os quais 
temos contato diariamente? Muitos dos estudiosos da lingua-
gem veem a compreensão textual como resultado de uma 
análise sintática dos itens linguísticos apresentados por meio 
das regras estocadas na memória. No entanto, verificamos 
com certa facilidade que um leitor manipula mais informação 
do que as que aparecem linguisticamente expressas no texto. 
Para construir suas inferências, ele faz uso de seu conheci-
mento prévio sobre situações, ações, objetos. 

Esses conhecimentos prévios são estruturas significativas 
(esquemas e frames) construídas e estocadas em nossa memória 
principalmente a partir de nossos movimentos corporais no 
espaço, nossas manipulações de objetos e nossas interações 
psicológicas, físicas e sociais (JOHNSON, 1987). A necessidade de 
acionamento e manipulação dessas estruturas conceptuais ou 
de partes delas no processo de compreensão textual (enquanto 



Natalia de Lima Nobre

227

falamos, pensamos ou lemos) o coloca não como a simples cone-
xão de uma sequência de sentenças individuais por elementos 
coesivos, mas sim como um constructo da cognição.

Nesse sentido, pesquisadores têm se dedicado ao estudo 
de padrões cognitivos, com vistas a compreender o processo 
de organização do conhecimento de mundo na memória 
humana (LAKOFF, 1987; LAKOFF; JOHNSON, 1980; TOMASELLO, 
2003), bem como das estratégias de ativação, acionamento e 
manipulação dessas estruturas no processamento linguístico 
( JOHNSON, 1987; GOLDBERG, 1995; FAUCONNIER; TURNER, 
2002; BERGEN; CHANG, 2005; JOHNSON, 2007; DUQUE; COSTA, 
2012b, entre outros).

Tais pesquisas têm postulado que qualquer processo 
de significação (conhecer ou compreender algo) evoca um ou 
mais esquemas e frames, e mesmo as situações não familiares 
são inicialmente semantizadas recorrendo-se a um padrão 
relativamente semelhante. E não é diferente com o processo 
de compreensão textual. Ele acontece pela manipulação dessas 
estruturas conceptuais ou de partes delas. Isso significa que 
expressões linguísticas servem enquanto acionadores e inde-
xadores de esquemas e frames, que se comportam como “gati-
lhos”, criando verdadeiras redes de integração conceptual por 
meio da ativação de estruturas cognitivas enquanto falamos, 
pensamos ou lemos.

A compreensão de textos, na perspectiva em tela, opera-
ria por meio do acionamento concomitante e da integração de 
frames e esquemas suscitados por itens lexicais, ou seja, por 
trás de simples construções linguísticas existem vastas redes 
conceptuais manipuladas inconscientemente por meio da 
ativação de circuitos neurais.
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Na contramão da descrição dessa complexa rede de rela-
ções e atividades cognitivas envolvidas no processo de signi-
ficação, o público da modalidade de ensino da EJA é, muitas 
vezes, estigmatizado como sendo cognitivamente limitado 
devido ao seu processo de escolarização tardio e/ou defasado. 
Mesmo em algumas pesquisas com base na Psicologia (ORTIZ, 
2002), esses indivíduos têm sido descritos como apresentando 
um déficit cognitivo em relação aos indivíduos com um proces-
so de escolarização regular e contínuo.

Tais concepções refletem no trabalho com a leitura nas 
salas de aula da Educação de Jovens e Adultos. Em tais espaços, 
as habilidades relacionadas à leitura não passam de simples 
decodificação, reconhecimento e localização de informações 
no texto (NOBRE; COSTA, 2012). Chegamos, então, a mais uma 
pergunta: que especificidades caracterizam o processo de 
compreensão de textos por alunos da EJA?

9.2 A leitura em contexto de sala de aula – a EJA

Tendo em vista os pressupostos de uma abordagem 
corporificada da compreensão apresentados ao longo deste 
livro, não parece ser possível que qualquer sujeito inserido 
na sociedade atual seja incapaz de trabalhar com estratégias 
cognitivas complexas ou recorra a mecanismos mentais 
diferenciadas ou simplificados. A aceitação de tal assertiva 
leva-nos à hipótese de que alunos da EJA utilizam as mesmas 
estratégias complexas de processamento cognitivo do discurso 
já descritas na literatura científica.
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Em 2012, realizamos um estudo experimental (NOBRE, 
2012) que ratifica tal hipótese. Nele, procuramos mapear as 
estratégias cognitivas ativadas na compreensão de textos 
narrativos por alunos da EJA com vistas a responder às ques-
tões a seguir.

Como os alunos da Educação de Jovens e Adultos usam o 
material linguístico que forma os textos para construir 
sentidos? 

Em se tratando da compreensão de narrativas, que 
esquemas e frames tais alunos acionam no processamento?

Que constructos teóricos da Linguística Cognitiva 
podem nos auxiliar na compreensão do processamento 
cognitivo de textos de base narrativa?

Para ter uma clara percepção das estratégias cognitivas 
utilizadas no processo de compreensão, construímos dois 
protocolos de leitura1. Com o objetivo específico de identificar 
o material linguístico que serve como acionador/indexador 
dos frames ativados e como se dá a necessária reconfiguração 
dessas estruturas cognitivas ao longo do processamento 
discursivo, no primeiro protocolo utilizamos a verbalização 
em tempo real, por meio da interrupção da leitura para a 

1 Protocolos de leitura são atividades de verbalização, oral ou escrita, do 

fluxo de consciência. Para mais esclarecimentos sobre a natureza desse 

instrumento, ver Hirano (2007).
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resolução de questionário. Já no segundo, utilizamos a verba-
lização retrospectiva, por meio da evocação livre e guiada e, 
também, mediante questionário.

A escolha por textos narrativos não foi aleatória. 
Segundo Duque e Costa (2012b, p. 166-167), na condição de 
humanos, nós temos

a narrativa como uma de nossas estruturas fundamentais de 

compreensão de nós mesmos e do mundo que nos rodeia [...]. 

O ato de contar (e ouvir/ler) histórias pressupõe a ativação 

do esquema ORIGEM-CAMINHO-META, que se baseia na 

experiência corpórea de deslocamento.

Uma vez que a estrutura narrativa é fruto de uma expe-
riência corpórea universal, mesmo com um processo de esco-
larização defasado, pensamos que os alunos da EJA não devam 
apresentar dificuldades em compreender textos narrativos. 

Os textos com o quais trabalhamos são os contos 
humorísticos “Sozinhos” e “Rápido”, de Fernando Veríssimo, 
publicados no livro “Comédias para se ler na escola”, por se 
caracterizarem pela quebra de expectativas e por uma temá-
tica familiar, respectivamente. O segundo conto, apesar do 
tema que facilita a compreensão por parte dos alunos, traz 
um complicador em sua textualidade: esta exige um processa-
mento maior na compreensão dos eventos apresentados como 
ligados por uma sequência temporal, devido ao fato de se cons-
truir prioritariamente por uma sequência dialogal que faz com 
que não se coloque em foco muitas informações recuperadas 
apenas contextualmente (cenários, relações temporais).
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9.3 Detalhamento da compreensão

O texto “Sozinhos” (49), estímulo do primeiro protocolo, 
configura-se como um conto humorístico devido ao conjunto 
de seus elementos (organização narrativa, personagens e 
ações caricatas, quebra de expectativa, pequena extensão), 
cujo humor parece residir na tentativa mal sucedida de um 
narrador em causar medo e terror com uma história banal e 
corriqueira. Vejamos como o texto se inicia.

Sozinhos: Esta ideia para um conto de terror é tão terrível 

que, logo depois de tê-la, me arrependi. Mas já estava tida, 

não adiantava mais. Você, leitor, no entanto, tem uma esco-

lha. Pode parar aqui, e se poupar, ou ler até o fim e provavel-

mente nunca mais dormir. Vejo que decidiu continuar. Muito 

bem, vamos em frente. Talvez, posta no papel, a ideia perca 

um pouco do seu poder de susto. Mas não posso garantir 

nada (VERÍSSIMO, 2001, p. 33).

Ao apresentar o primeiro protocolo aos participantes, 
nada lhes foi dito com relação ao suporte ou ao autor do texto 
apresentado, ou sobre como esse texto se configura enquan-
to categoria discursiva – se é de fato um conto ou não, por 
exemplo. Com isso, tentamos fazer com que apenas as pistas 
linguísticas guiassem a compreensão. A única informação que 
revelamos antes da realização da atividade de leitura foi que 
o texto, embora estivesse na íntegra, seria apresentado aos 
poucos, e que, após a leitura de cada parte, seriam apresen-
tadas algumas questões acerca da compreensão que eles (os 
alunos) estavam construindo acerca do texto.
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Tendo em vista o baixo nível de alfabetização comumen-
te encontrado nas turmas da EJA mesmo nos últimos níveis do 
ensino fundamental, optamos por ler o texto em voz alta para 
os alunos na aplicação dos dois protocolos. Com isso, visamos 
diminuir a incidência de incompreensões devido a dificulda-
des em lidar com textos escritos.

Consoante a discussão teórica proposta até agora, o 
processamento discursivo é compreendido como a ativação 
de frames e esquemas indexados e/ou remodelados em função 
da expressão (verbal, gestual ou pictórica) que os aciona e do 
contexto que os configura. Assim sendo, ao ler as primeiras 
palavras de um texto, um cognoscente busca em sua memória 
informações que possibilitem reconhecer uma categoria discur-
siva específica, a partir da qual o texto será compreendido.

Para a perspectiva em tela, diferentes categorias discur-
sivas exigem modelos de integração cognitiva distintos. No caso 
das que têm base narrativa, o esquema-I que as organiza é o 
ORIGEM-CAMINHO-META (OCM), e os atributos de seus frames 
correspondem aos ROTEIROS, CENÁRIOS e CATEGORIAS. Nesse 
sentido, os alunos da EJA, para construir sentidos adequados 
para o excerto lido, teriam de ativar frames específicos junta-
mente com o esquema OCM, preenchendo os slots que o material 
linguístico deixa vazios, primeiramente com seu conhecimento 
de mundo para, depois, reconfigurá-los de acordo com as infor-
mações que o material linguístico for apresentando.

Ao analisar as respostas dos alunos ao primeiro proto-
colo, percebemos que a compreensão do texto se desenrola a 
partir da análise dos elementos linguisticamente expressos 
que inicialmente instanciam uma categoria discursiva. Este, 
por sua vez, parece limitar as possibilidades de construção de 
sentido para o texto. O aparecimento de novas informações 
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tem o papel de manter ou reconfigurar tais possibilidades. 
Dessa forma, ao precisarem fazer um julgamento a cada 
excerto lido, a partir de ainda poucas informações que ativem 
cenários e scripts específicos, todos os alunos participantes 
adotam a perspectiva do narrador e sinalizam a ativação da 
categoria discursiva conto de terror no processo de compreen-
são do texto lido. 

Cumpre esclarecer que a apresentação do texto como 
sendo um conto de terror pode ter contribuído para acionar os 
esquemas e frames relacionados a essa categoria. Os participan-
tes apontam para o tom misterioso/de suspense da narração, o 
título (Sozinhos), ações descritas (nunca mais dormir), além de 
expressões diversas (se poupar) como servindo de “gatilhos” 
para a ativação dessas estruturas cognitivas. A focalização de 
tais pistas linguísticas possibilita a ativação do frame terror e a 
compressão, pela relação de CAUSA-EFEITO, de alguns de seus 
elementos numa narrativa. 

Verificamos, então, que não é difícil, para os alunos, 
ativar esquemas e frames no processo de atribuição de sentidos 
para um texto. Mesmo com a leitura apenas do primeiro excer-
to, todos são capazes de conjecturar acerca do possível tema 
ou “desenrolar” da história, conforme atestam suas respostas 
transcritas no Quadro 25. 
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QUESTÃO RESPOSTA PARTICIPANTES

1. Em sua opi-
nião, sobre o 

que esse texto 
vai falar?

Vai falar de terro Mau Mau

Pelo que eu entendo do texto 
vai falar sobre uma coisa mui-
to assustadora.

Fernanda

Eu acho que está pessoa estava 
falando de uma coisa muito 
terrível por exemplo um filme 
de terror muito horrível.

Maria

O texto vai falar sobre malda-
de e pesardelo Izete

Uma História de terror Zêra

Na minha opinião vai falar 
sobre uma história que pode 
ter um final feliz ou não

Silva

Sobre terror Mônica

Este texto é de um terrorista Joãozynho

O texto vai falar sobre alguma 
coisa de terror e muito assus-
tador como múmias, monstros 
e muito terror

Romário

O texto fala de um conto de 
terror Carvalho

Pra mim o final desta história 
é muito ruim Aldenice

Quadro 25 – Respostas dos alunos à 1ª questão depois da  

leitura do excerto 1 do texto “Sozinhos”. 

Fonte: Autoria própria. 
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A apresentação dos excertos seguintes do texto “Sozinhos”, 
no entanto, deixa entrever que o preenchimento dos slots dos 
frames ativados com elementos não compatíveis com a categoria 
discursiva instanciada exige uma reconfiguração do frame.

As respostas dos alunos às questões que seguem à leitura 
do segundo excerto, o qual apresenta as personagens, o cenário 
e o conflito da trama, permitem afirmar que tal reconfiguração 
é possibilitada pelo monitoramento do que Rapaport et al (1994) 
chamam de Centros Dêiticos (CD).

Já na apresentação da outra parte do texto, em (50), dos 
onze participantes, quatro (Maria, Joãozynho, Carvalho e Izete) 
passam a “duvidar” do “terror” apresentado pelo texto, conjec-
turando sobre um final feliz ou ações banais, não compatíveis 
com o que se costuma categorizar como conto de terror.

(50) É assim: Um casal de velhos mora sozinho numa casa. Já cria-

ram os filhos, os netos já estão grandes, só lhes resta implicar um 

com o outro. Retomam com novo fervor uma discussão antiga. Ela 

diz que ele ronca quando dorme, ele diz que é mentira.  

– Ronca.  

– Não ronco.  

– Ele diz que não ronca – comenta ela, impaciente, como se 

falasse com uma terceira pessoa.   

Mas não existe outra pessoa na casa. Os filhos raramente 

visitam. Os netos, nunca. A empregada vem de manhã, faz 

o almoço, deixa o jantar e sai cedo. Ficam os dois sozinhos. 

– Eu devia gravar os seus roncos, pra você se convencer – diz ela. E em 

seguida tem a ideia infeliz. 
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– É o que eu vou fazer! Esta noite, quando você dormir, vou ligar o 

gravador e gravar os seus roncos.   

– Humrfm – diz o velho. 

Ao serem questionados sobre em que partes do texto 
teriam se baseado para construírem suas expectativas, Maria, 
Joãozynho e Carvalho focalizam a fala (discurso direto) das 
próprias personagens, apontando para uma mudança do CD 
do QUEM FOCAL, o qual guia a perspectiva sob a qual se veem 
os fatos, do narrador para uma das personagens. Já Izete foca-
liza a discrepância de elementos apresentados pelo narrador 
(“porque aqui ele ta falando de outras coisas”), apontando para 
uma percepção da incompatibilidade dos elementos apresen-
tados pelo narrador e os slots vazios do frame ativo. Esse mesmo 
movimento de reconfiguração é feito pelos demais participan-
tes ao longo da leitura dos demais excertos.

Na manhã seguinte, certa do seu triunfo, a velha roda a 

fita. Ouvem-se alguns minutos de silêncio. Depois, alguém 

roncando.

– Rarrá! – diz a velha, feliz.

Pouco depois ouve-se o ronco de outra pessoa, a velha 

também ronca!

– Rarrá! – diz o velho, vingativo.

E em seguida, por cima do contraponto de roncos, ouve-se 

um sussurro. Uma voz sussurrando, leitor. Uma voz 

indefinida. Pode ser de homem, de mulher ou de criança.  

A princípio – por causa dos roncos – não se distingue o que 

ela diz. Mas aos poucos as palavras vão ficando claras. São 

duas vozes.

É um diálogo sussurrado.
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“Estão prontos?”

“Não, acho que ainda não...”

Então vamos voltar amanhã...”

Após a apresentação do excerto (51), apenas duas alunas 
mantiveram o frame terror acionado. Para tanto, elas perfi-
laram os elementos apresentados em busca de traços que os 
adequassem ao frame ativo (Maria: “Foi a morte que veio busca 
eles mais não era a hora deles” e Zêra: “Eu acho que tinha 
alguém querendo entrar na casa”).

As respostas ao segundo protocolo também possibilitam 
afirmar que a compreensão de um texto depende da ativação 
de esquemas e frames. O texto do segundo protocolo – “Rápido” 
– organiza-se textualmente por uma sequência dialogal, que, 
por representar uma interação face a face, não explicita as 
ações das personagens, o cenário onde elas ocorrem, a passa-
gem temporal entre os eventos, nem a relação causal entre 
eles. Ainda assim, ao serem solicitados a reescrever a história 
lida, uma vez que suas respostas se organizam pela sequência 
narrativa, fica evidente que todos os participantes compri-
mem os eventos difusos que foram apresentados por meio da 
relação de CAUSA-EFEITO, a qual se estrutura pelo esquema-I 
ORIGEM-CAMINHO-META.
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Questão Resposta Participante

1. Reescreva a 
história que 
acabou de 

ler com suas 
palavras

Era uma vez um rapaz que foi pedir em namoro uma 
moça muito bonita.
Ela disse: você tem que falar com meu pai. Aí então ele 
foi falar com o pai dele e depois a moça chegou para 
o seu namorado dizendo que estava grávida, ele ficou 
surpreso. Você tá grávida? Tô ai acho q vou ter nosso 
filho umm
É menina eu to grávida de novo mais já? Agora é meni-
no. Vem cá olhe as criança, o Junior saiu com o carro. 
Você explicou tudo pra ele? Sim. Você deu até instrução.

Fernanda 19*

A história que li foi um romance ou um namoro que 
terminou em casamento que terminou em uma famí-
lia. E este casal foi muito rápido em pouco tempo de 
casado apareceu um casal de filho e que a moça em 
duas gravidez foi de gêmio,
O nome da moça era bete. O rapaz tinha uma banda. 
Mais o texto não tinha o nome dos dois só sei que ele 
convidou a moça para dançar e já pediu em namoro é 
que já marcou a data do casamento e que foi 26 de julho.
O Junior saiu de carro para encontar com uma moça e 
mãe perguntou se o pai tinha falado sobre algo o pai 
disse não preciso as criança já nasce sabendo.

Silva

Rápido – um casamento qui acontecia muito rápido 
logo veio uma gravideis, os bebe eram gemeis logo 
depois lis chamou a mulher vamo li ela dis não poso 
qui os menino istão dormino logo depois veio outra 
gravides de de mais  dos gêmeos.

Joãozynho

*Na resolução do segundo protocolo, duas alunas escolheram o pseudônimo de Fernanda. Para diferen-

ciar suas respostas, usamos o número referente às suas idades após o nome: Fernanda 19, Fernanda 26.

Quadro 26 – Respostas dos alunos à 1ª questão depois  

da leitura do texto “Rápido”. 

Fonte: Autoria própria.
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Tais produções textuais dos alunos sinalizam, por 
exemplo, por meio do uso da expressão “Era uma vez”, não só 
o acionamento do esquema-I OCM, mas também de frames de 
CENÁRIO, de ROTEIROS e de CATEGORIA característicos de um 
conto ficcional. Tendo em vista que, segundo os pressupostos 
da Gramática das Construções (GC), as construções linguísti-
cas são um pareamento de forma e sentido, essas respostas 
evidenciam a instanciação não só do esquema narrativo, mas 
de uma categoria discursiva específica – conto ficcional.

Para ratificar se, a partir do material linguístico, os 
alunos conseguiam realmente ativar os frames acima citados, 
apresentamos excertos do diálogo presente no texto que 
caracterizavam molduras comunicativas, situações cotidianas 
e etapas da vida específicas (paquera, pedido de casamento, 
briga de casal/traição, idade avançada); em seguida, solicita-
mos que indicassem as situações que lhes vinham à mente. 
Apenas três participantes não indicaram uma situação, cená-
rio ou moldura comunicativa, não sendo possível perceber se 
isso se deu por incompreensão do excerto ou do enunciado 
do protocolo. Treze alunos indicaram, com mais ou menos 
elementos, a ativação dos frames esperados. Três dos alunos 
que não indicaram uma situação responderam às questões do 
diálogo, conforme observamos no Quadro 27.
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Questão Resposta Participante

3. A que situações 
específicas remetem 
os trechos abaixo? 
Justifique sua reposta.

a) – Quer dançar?

– Obrigada.

– Você vem aqui sempre?

– Venho.

Quero sim/ Venho 
sempre aqui/ Muito 
obrigada

Ana

Não por que Joãozynho

Não obrigada não 
posu Fabiano

Quadro 27 – Respostas dos alunos à 3ª questão depois  

da leitura do texto “Rápido”. 

Fonte: Autoria própria.

Uma análise das respostas reproduzidas no quadro 
27 evidencia o acionamento dos mesmos frames, já que elas 
se enquadram coerentemente no diálogo apresentado. Para 
conseguirem responder coerentemente às perguntas expres-
sas nos excertos, os alunos precisaram acionar os atributos 
ROTEIRO, CENÁRIO e CATEGORIA dos frames ativados. Ou seja, 
precisaram lançar mão de conhecimentos sobre onde se passa 
aquela situação, que “papel” as personagens desempenham, 
além de como agir e o que falar nas situações apresentadas.

O estudo aqui reportado possibilita afirmar que o 
processamento cognitivo do discurso é guiado pelo material 
linguístico, mas são a ativação/acionamento e a manipulação de 
estruturas cognitivas estabilizadas durante nossas experiências 
biopsicossociais e afetivas que possibilitam a construção de 
sentido. Coerentemente com o que foi apresentado em capítulos 
anteriores, no processo de significação do material linguístico, 
é possível construir inferências por meio de uma espécie de 
varredura dos esquemas e frames. Essa estratégia possibilita a 
criação de expectativas que dizem respeito ao tema, cenário, 
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personagens e ações possíveis. A partir daí, o que ocorre é 
um monitoramento dos elementos escolhidos pelo leitor para 
preencher os slots dos frames ativados, em termos de manuten-
ção e mudança dos elementos, guiado pelo material linguístico 
apresentado pelo texto. Nesse sentido, um texto em que sejam 
utilizadas muitas palavras desconhecidas pelos leitores gera 
dificuldade de compreensão uma vez que pode não servir para 
acionar as estruturas cognitivas necessárias à compreensão. 

Os esquemas e frames ativados dizem respeito, respec-
tivamente, às experiências individuais diretas dos indivíduos 
participantes, bem como a experiências compartilhadas pela 
comunidade da qual fazem parte. Assim sendo, o grau de fami-
liaridade que os cognoscentes têm com os frames e esquemas 
acionados por um texto incorrerá em facilidade ou dificuldade 
de compreensão. Conforme especificado nos capítulos deste 
livro, os esquemas-I são estruturas cognitivas multiestésicas 
formadas por nossa interação sensório-motora com nosso 
entorno físico-biológico. Sua participação na atividade de 
significação verbal confirma não só uma base corpórea do 
significado, mas também uma não-modularidade mental.

Apesar das diferenças de idade e das discrepâncias do 
processo de escolarização dos alunos da Educação de Jovens 
e Adultos participantes do estudo reportado neste capítulo, 
estes apresentam o mesmo percurso de compreensão, ou 
seja, utilizaram as mesmas estratégias cognitivas complexas 
de significação. Os sentidos divergiram algumas vezes, pois 
os elementos que compõem os frames ativados podem ser 
diferenciados, uma vez que eles são estabilizados pela expe-
riência individual. Ainda assim, a experiência compartilhada 
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(exposição, contextos socioculturais e comunicacionais em 
comum) possibilitou a instanciação de uma determinada cate-
goria discursiva (conto de terror) e de determinados frames.

Além disso, fica claro que, durante o processamento 
cognitivo do discurso, há o reconhecimento de esquemas e de 
frames de uma experiência discursiva. Esse reconhecimento 
também guia e restringe o processamento discursivo. Isso quer 
dizer que a associação das pistas a uma determinada categoria 
discursiva perfila o olhar do leitor para os elementos apre-
sentados pelo texto. Velhos que se apresentam como um casal 
e que moram sozinhos, por exemplo, podem se configurar 
como personagens de uma história de terror ou de um lindo 
romance. Contudo, a adoção de uma categoria específica faz o 
cognoscente acionar apenas os aspectos desse quadro que são 
compatíveis com ela. 

Na compreensão de categorias discursivas de base 
narrativa, os Centros Dêiticos auxiliam na construção das infe-
rências. Sendo o CD um construto cognitivo on-line a partir do 
qual se pode estabelecer o ONDE, o QUANDO e o QUEM de uma 
história, sua construção e monitoramento são imprescindíveis 
para compreensão de uma narrativa. A mudança de CD, na 
verdade, pode mesmo incorrer em o cognoscente afastar-se 
do/ou mesmo mudar a categorização de um texto. Um mesmo 
enredo pode compor um conto, uma crônica, uma piada ou um 
conto de terror, a depender da perspectiva adotada (QUEM), do 
lugar em que ocorre (QUANDO), por exemplo.
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9.4 Implicações para o ensino

Tomar o processamento do discurso como um ato cogniti-
vo pode implicar uma necessária mudança no ensino de leitura, 
na preparação de material didático e na formação de professores 
de língua. Os protocolos de leitura utilizados em nossa pesquisa 
constituem um pequeno exemplo de atividades que possibi-
litam a observação e o acompanhamento da compreensão do 
aluno durante a leitura de um texto. E, apesar dos mais de 10 
anos (entre desistências e reprovações) frequentando a escola, 
muitos dos alunos da EJA nunca fizeram uma atividade desse 
tipo. Um monitoramento similar, em situação de sala de 
aula, geraria um rico material para o professor trabalhar 
as dificuldades que o estudante enfrenta durante a leitura, 
bem como para propiciar, ao pesquisador, o entendimento 
acerca desse processo de compreensão, o que possibilitaria 
ao aluno maiores chances de ser bem-sucedido nas ativida-
des de leitura. Entretanto, as reflexões possibilitadas neste 
trabalho não visam a apontar culpados da defasagem no 
ensino de leitura/compreensão na modalidade de ensino 
da EJA, e também não são suficientes para construir uma 
metodologia (meta)cognitiva de ensino de leitura ou de 
compreensão de textos. Isso exigiria um mapeamento mais 
específico e controlado (experimental) de como o conheci-
mento e monitoramento consciente das estratégias cogniti-
vas de processamento cognitivo do discurso podem auxiliar 
e/ou otimizar o processo de compreensão. Tal questão fica 
em aberto para pesquisas futuras.



CAPÍTULO 10

Centro Dêitico e perspectivação na narrativa

Zélia Xavier dos Santos Pegado (UnP)

O objetivo deste capítulo é mostrar como a mudança dêitica 
de espaço constrói novos eventos e favorece a compreensão 
de narrativas. O estudo aqui reproduzido, feito com base em 
diários ficcionais escritos por alunos do ensino fundamental, 
baseia-se na concepção teórica das mudanças dêiticas de 
Segal (1998), sobre as quais postula que o leitor constrói um 
modelo mental de mundo ficcional nas narrativas, gerado 
pelas experiências e conhecimentos acerca dos lugares e dos 
eventos descritos. Esse mundo é modelado pelas representa-
ções de personagem(ens), tempo, lugar(es) e evento(s). Nessa 
perspectiva, apoiado nas pistas linguísticas, nos conheci-
mentos experienciados – tanto do mundo em que se vive como 
do mundo da ficção – e no enredo descrito pelo autor, o leitor 
assume o lugar de uma personagem ou um papel na narrativa 
e imagina-se em uma determinada parte da história.

Tradicionalmente, a dêixis vem sendo tratada como 
uma situação referencial realizada num ato enunciativo. 
A função dela é apontar e remeter a determinados elementos 
que indicam localização e identificação pessoal (eu, tu/você), 
espacial (aqui) e temporal (agora) de objetos, pessoas, processos, 
eventos e atividades. Avançando quanto a essa compreensão, 
Almeida (1995), Rapaport et al. (1994) e Rapaport e Shapiro (1995) 
postulam que, além dos pronomes pessoais e demonstrativos, 
e dos recursos que se relacionam com declarações de espaço e 
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tempo, também estão inclusos como termos dêiticos os verbos 
“vir”, “ir”, “trazer”, “buscar”, “deixar”, que, quando usados em 
diálogos face a face, têm significados dependentes do contexto 
espaço-temporal coordenado no ato da enunciação. Essas coor-
denadas originam o que chamamos de Centro Dêitico.

Segundo Rapaport et al. (1994), o centro dêitico é um 
modelo mental de informação espacial, temporal e de pessoa, 
de modo que o leitor da narrativa sente que faz parte da histó-
ria, experimenta-a, constrói representações mentais da narra-
tiva e posiciona-se como se fosse a personagem. Ancora-se, 
para tanto, em pistas que acionam lugar (“vir” e “ir”), tempo 
(“agora” e “depois”) e pessoa (“eu” e “você”). São nomeados 
como origem de lugar o ONDE, de tempo o QUANDO e de pessoa 
o QUEM. Tais elementos são construídos a partir da posição do 
corpo do locutor (SANTOS, 2006), de modo que o leitor constrói 
modelos cognitivos de cenários e eventos significativos para a 
compreensão narrativa.

Nessa configuração, o leitor assume uma perspectiva 
particular de uma personagem ou do narrador em determi-
nado momento e espaço no mundo da história, de forma que 
concebe, respectivamente, o QUEM, o AQUI e o AGORA num 
processo on-line. Nesse sentido, os eventos são simulados com 
base nas experiências humanas.

Assim, podemos dizer que o leitor é capaz de inferir 
determinadas informações sobre eventos, pessoas e objetos que 
não estão explícitos na narrativa e ir além do que está textual-
mente expresso, constituindo o evento narrativo, porque a 
construção e a modificação do centro dêitico ocorrem na mente 
do leitor à medida que a narrativa se desenrola. Evidentemente, 
isso é possível porque os fatos acontecem, em geral, em tempos 
e espaços diferentes dos que vivenciamos e, ao serem integrados 
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pelos centros dêiticos, movem o leitor na narrativa. Podemos 
entender melhor esse processo com o exemplo da seguinte 
construção linguística: “Depois que saiu do supermercado, foi 
para a empresa atender os clientes”. Cognitivamente, essa cena 
nos leva a processar um deslocamento da pessoa que estava no 
supermercado para a empresa, ou seja, a personagem deixou 
um local e dirigiu-se para outro. Essa compreensão é possível 
a partir da projeção mental criada pelos centros dêiticos. 
Assumimos a perspectiva do QUEM (personagem) e nos guiamos 
por ele até a localização, o ONDE (supermercado/empresa).

Percebemos, então, que as experiências e os conheci-
mentos adquiridos por meio da interação social (a compreen-
são do verbo “sair”, que enuncia que se está num espaço do 
qual se vai sair) e das experiências corporificadas (a expressão 
“foi para”, que indica o deslocamento do corpo de um lugar 
a outro) desempenham importante papel no processo de 
compreensão, visto que a construção dos modelos consiste, 
sobretudo, no uso que fazemos das informações armazenadas.

Corroboramos a teoria de que as experiências nos permi-
tem organizar as informações e compreender a narrativa, mas 
como e a partir de quê os eventos narrativos são construídos? 
Diante da necessidade de discutirmos esse assunto, vejamos, a 
seguir, o que nos é instruído acerca de narrativa.

A narrativa, além de se constituir como um relato no 
qual estão envolvidas personagens que se movem num espaço, 
num tempo e num enredo, evidencia as interações humanas 
no meio social. Desde os primórdios, sempre foi usada para 
facilitar a compreensão humana acerca dos aspectos físicos 
e sociais do mundo, desde a forma mais primitiva à mais 
contemporânea, como das pinturas rupestres às narrativas 
eletrônicas, respectivamente.
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De acordo com Mink (1978), a narrativa é uma forma 
básica na compreensão humana para entendimento das situa-
ções que nos circundam. Para Hazel (2007, p. 2), “a narrativa é 
uma reapresentação da realidade a partir de uma perspectiva 
particular. É um todo, internamente consistente [...] a fim de 
criar significado”.

Em linhas gerais, entendemos que, no momento da 
leitura ou da escuta de uma narrativa, integramos infor-
mações, imaginamos realidades e construímos significados 
muitas vezes próprios de nossa cultura, utilizando-nos de 
processos mentais e princípios básicos de nossa experiência 
e de nossas memórias para organizar a história, de forma que 
seja projetada e imaginada. De fato, a narrativa parece ser um 
meio fecundo para conciliar o processo interpretativo de uma 
história com a compreensão que se tem de si, do outro e do 
meio em que se vive – artifício possibilitado pela capacidade 
imaginativa a partir das experiências pessoais.

No entanto, mesmo com a utilização de saberes advin-
dos da interação humana, lembramos ainda que mecanismos 
psicológicos são utilizados quando as narrativas fictícias e/ou 
fantásticas se inter-relacionam com as que acontecem fora da 
narrativa, ou seja, na chamada “vida real”, de tal forma que os 
fatos do mundo da narrativa assemelham-se aos das tramas da 
vida cotidiana. Nessa perspectiva, o interlocutor tem a oportu-
nidade de adentrar o mundo narrado, planificar, criar mundos e 
ordenar acontecimentos, mesmo quando detalhes são omitidos 
nas descrições de pessoas, espaços e tempo, sendo preenchidos 
pelas lembranças e fantasias armazenadas na memória.
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Para fundamentar o que dissemos até agora acerca dos 
centros dêiticos e da construção de eventos nas narrativas, vamos 
descrever as entidades psicológicas (QUEM) relacionadas às 
personagens, ao espaço (ONDE) e ao tempo (QUANDO) narrativos.

 
10.1 Personagem (QUEM)

Rapaport et al. (1994) sugerem que os leitores reconhe-
cem quatro tipos de entidades psicológicas em uma narrativa: 
o QUEM FOCAL, o QUEM NÃO FOCAL, o QUEM FOCALIZADOR e 
o QUEM NARRADOR, os quais se diferenciam de acordo com a 
forma como o centro dêitico é construído e manipulado. Isso 
significa dizer que, conforme a perspectiva assumida pelo 
leitor, definimos o tipo de QUEM e, consequentemente, as 
coordenadas de TEMPO e LUGAR. Podemos pensar em quatro 
tipos de QUEM: o focal, o não focal, o focalizador e o narrador.

O QUEM FOCAL captura o centro dêitico e indica a 
coordenada espacial, temporal e psicológica da personagem, 
independentemente de o leitor ter ou não informações sobre 
os estados internos (sentimentos, julgamentos e pensamentos) 
da personagem. O leitor centra sua atenção nessa entidade e 
nela perspectiva o evento, situando-o no tempo e no espaço.

(52) Quando meu pai chegou em casa, notei que ele estava com 

uma aparência triste, mas pensei que fosse cansaço, ou algo 

assim. Não imaginaria que fosse algo tão terrível como foi.
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Em (52), dizemos que “meu pai” é o QUEM FOCAL. É possí-
vel afirmar isso porque, logo que lemos a sentença, percebemos 
que há um destaque do termo enunciado de modo que ele captu-
ra a atenção para a entidade e direciona o olhar do cognoscente 
para a situação em cena, de acordo com a ótica assumida.

Já o QUEM não focal é mencionado, mas não desloca o 
centro dêitico para ele. Assim, o QUEM focal não perde lugar 
para ele, e nem o leitor tem acesso ao mundo subjetivo da 
personagem não focal, como ilustra o exemplo (53).

(53) Quando meu pai chegou em casa, notei que ele estava com 

uma aparência triste, mas pensei que fosse cansaço, ou algo 

assim. Não imaginaria que fosse algo tão terrível como foi. Ele 

entrou no quarto e passou muito tempo por lá conversando 

com minha mãe, até quarenta minutos depois ele sair de lá 

junto com minha mãe e vir em direção ao meu quarto.

Em (53), “minha mãe” é o QUEM NÃO FOCAL. No frag-
mento, a citação da mãe no evento não muda o QUEM focal 
que, no exemplo, é o pai. Isso significa dizer que o leitor não 
tem acesso ao mundo subjetivo da personagem não focal.

Quanto ao QUEM FOCALIZADOR, trata-se de uma entida-
de psicológica cujo processo experiencial topicaliza experiên-
cias de vida de outras entidades nos eventos da narrativa. Essas 
experiências podem ser perceptuais, cognitivas ou cinestésicas 
– comunicação corporal –, podendo representar pensamentos, 
sentimentos, sons, visões ou desejos inconscientes experiencia-
dos pelo QUEM FOCALIZADOR.
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(54) (...) meu pai foi lá e recebeu um envelope, quando olha-

mos sua expressão, percebemos que não era uma boa coisa... 

Logo que mamãe percebeu que se tratava de um assunto 

delicado, pediu que nós subíssemos para o quarto.

Em (54), é clara a natureza do QUEM FOCALIZADOR quando 
vemos que há a topicalização das entidades “meu pai” e “mamãe” 
e as descrições de percepções cognitivas e cenestésicas, como as 
observações acerca dos pais.

Por fim, o QUEM NARRADOR é uma entidade psicológica 
que conta uma história, cujas ações estão restritas a narrar ou 
descrever fatos. Podem ser narradas em níveis diferentes, como, 
por exemplo, em um nível epistemológico, ou seja, distinto do 
tempo da história em si, numa narração retrospectiva, por 
exemplo; ou em nível ontológico, quando as personagens usam 
ações para dar sentido às suas vidas.

(55) Eu me lembro que quando tinha uns seis anos meus tios 

do brasil vinheram visita a minha família. Falavam muito 

estranho, eu gostei deles, isso faz muito tempo, nem sei 

como eles são hoje.

No exemplo (55), o “eu” que se lembra é logicamente o 
mesmo “eu” que, quando criança, recebeu a visita e conheceu 
os parentes, mas, epistemologicamente, eles não são os mesmos.  
O fato de o QUEM NARRADOR e o QUEM FOCALIZADOR diferirem 
– o primeiro é uma entidade psicológica que experimenta um 
relato em si mesmo, e o segundo, aquele que conta histórias, é 
um contador de histórias – exige que o leitor construa uma pers-
pectiva de mediação subjetiva, isto é, que distinga as entidades 
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psicológicas envolvidas na narrativa, bem como as mudanças 
ocorridas no evento, para a compreensão da narrativa acerca do 
QUEM narrador e do QUEM focalizador.

 
10.2 Espaço (ONDE)

A mudança de espaço (ONDE) na narrativa é indicada por 
dispositivos dêiticos a partir dos quais se constroem o “aqui” 
e “agora” do leitor no mundo da história. Como o centro dêiti-
co está na mente do leitor, essa construção fará com que ele 
acompanhe a locomoção das entidades e mudanças de espaço 
de um ONDE nos eventos narrativos.

É evidente que, para haver a construção de cenários e 
eventos narrativos, é necessário identificar os dispositivos 
dêiticos que marcam esse centro espacial entre uma cena e 
outra, ou entre um momento e outro. Esse acompanhamento 
dá-se cognitivamente, no desenvolvimento da narrativa, 
normalmente em espaços de tempos diferentes, isto é, num 
espaço e num tempo de cada vez, compreendidos pelo desloca-
mento do centro dêitico na narrativa.

Assim, vivenciamos o espaço narrativo como represen-
tações mentais experienciadas que consistem nas construções 
espaciais marcadas pelos dispositivos dêiticos, utilizados para 
localizar e acompanhar o QUEM no mundo da narrativa.

Vejamos o exemplo (56).

(56) ... se mudar para o Brasil Justo agora que eu estou come-

çando ‘auge’ aqui na Itália (...). O motivo de nossa ida é que 

nosso pai foi promovido para uma filial de lá.
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Em (56), norteado pelo indexador “lá”, o leitor constrói a 
noção de orientação a partir do AQUI da narrativa, “na Itália”, 
e compreende que há um deslocamento da Itália para o Brasil. 
O termo “lá” aponta para a mudança dêitica.

10.3 Tempo (QUANDO) 

Para que se possa compreender a estrutura temporal de 
uma sequência de eventos de uma narrativa, é necessário usar 
um tempo de referência que interaja com os eventos narrati-
vos, construindo a estrutura temporal da história. De acordo 
com Almeida (1995), esse tempo de referência pode ser enten-
dido como o momento atual da narrativa, o qual é concebido 
como o ponto AGORA e é identificado a partir dos dispositivos 
dêiticos que se referem ao tempo do próprio ato enunciativo 
no momento em que o evento ocorre. Esse AGORA funciona 
dentro da narrativa semelhantemente ao presente real, de 
forma que tudo que venha antes do ponto AGORA esteja no 
passado no mundo da história e tudo que venha depois seja 
futuro, a partir da expectativa desse momento na história. 
Com isso, entende-se que, mesmo que grande parte dos textos 
narrativos seja escrito no tempo passado, o tempo avança no 
decorrer da narrativa.

No processo de compreensão da narrativa há um 
princípio da inércia dinâmica, eventos que são descritos 
mais adiante no texto e que ocorrem depois daqueles que 
são descritos anteriormente, isto é, um QUANDO estável se 
move para a frente com eventos sucessivos na sequência 
em que são mencionados na narrativa, exceto se houver 
um dispositivo dêitico que mostre um avanço ou informe o 
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contrário (f lashback). Clark e Clark (1977 apud RAPAPORT et 
al., 1994, p. 13), dizem que “eventos são inferidos para ocorrer 
na sequência em que são mencionados, salvo se sinalizados 
fora de sequência”. Geralmente as narrativas são relatadas 
no passado, pois, na maioria das vezes, os eventos da histó-
ria estão no passado com relação ao tempo da narrativa. 
Analisemos o exemplo (57).

(57) Há dois ou três dias atrás, eu já não sabia o que fazer. 

Em (57), os marcadores adverbiais estão situados a partir 
do ponto AGORA. Em “Há dois ou três dias atrás, eu já não sabia 
o que fazer”, no momento da produção do texto, o evento já 
acontecera. A frase vem seguida dos advérbios “atrás” e “já”, 
que indicam que a ação foi realizada num tempo de referência 
no passado, antes do tempo de fala. O verbo “sabia” expressa o 
passado inacabado, um processo anterior ao momento da fala, 
mas que durou um tempo no passado, ou ainda, um fato casual.

Buscando responder ao questionamento feito ante-
riormente sobre como os eventos narrativos são construídos, 
convém esclarecer que, embora o evento narrativo seja organi-
zado em sequências de frases estruturadas sistematicamente 
e configurado nas descrições de cenários, apresenta maior 
complexidade. Isso porque, no processo de compreensão, o 
leitor atravessa as fronteiras das expressões textuais e estéti-
cas da narrativa, integra as informações fornecidas na história 
às experiências humanas vivenciadas por si e constrói modelos 
mentais acerca do tempo, do espaço e da personagem, relacio-
nando-a com o mundo que o rodeia.
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Dessa forma, a construção dos eventos narrativos está 
relacionada com os centros dêiticos que dizem respeito a 
personagens (QUEM) situadas no espaço (ONDE) e no tempo 
(QUANDO) narrativos, conforme descrito anteriormente. Neste 
trabalho, evidenciamos que são as pistas linguísticas a base da 
mudança e atualização dos centros dêiticos.

Para apresentar essas ocorrências com mais detalhes, 
utilizamos excertos de textos narrativos nos quais, a partir 
de dois aspectos da cognição, identificamos e destacamos 
os centros dêiticos. Para essa análise, o primeiro aspecto 
observado foi a perspectiva adotada pelo leitor para entender 
a narrativa e construir o modelo mental em que assume a 
perspectiva do QUEM narrativo e se posiciona vicariamente 
no texto, ou seja, assume o lugar de uma personagem e se 
imagina diretamente em uma determinada parte da história. 
O segundo aspecto diz respeito à estrutura do modelo mental 
das informações, entendida como a construção mental do 
leitor com base nas informações dos centros dêiticos.

Dentro dessa proposta, a partir da análise da narrativa, 
por meio das sentenças e das proposições e de como os eventos 
são construídos, podemos fazer predições sobre o processo 
de construção de sentido nas narrativas. Vejamos mais um 
exemplo de como isso se dá a partir de (58).

(58) Querido Diário,   

 

Hoje estou me sentindo horrível pois eu e minha irmã 

recebemos a péssima noticia de que iremos se mudar para 

o Brasil Justo agora que eu estou começando “auge” aqui 

na Itália, pois eu estou começando a amenizar a ausência 

do diálogo aqui em casa. Buscando no esporte o meu 
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suprimento de interação com o meio exterior. O motivo de 

nossa ida é que nosso pai foi promovido para uma filial de lá. 

Bem por hoje é só porque estou abalado com a noticia mas 

volto em breve!!! Liuzzi

Ainda que a construção de sentido em (58) tenha sido 
feita de maneira tão comum aos nossos olhos, a ela subjaz uma 
gama de complexidades que se entrecruzam e norteiam o 
leitor, conforme veremos a seguir.

Ao iniciarmos a leitura da narrativa, focalizamos o QUEM 
narrador (em quem o relato está centrado) e, a partir dele, vamos 
construindo a compreensão acerca de seu estado emocional, sua 
relação familiar, seu desenvolvimento esportista, as mudanças 
que irão acontecer. Essas informações vêm organizadas textual-
mente e nos deixam cientes dos acontecimentos. Mas como a 
informação é acessível e de que modo se conecta às informações 
do evento, as quais são obtidas a partir do processamento on-li-
ne das frases, para indicar a mudança dêitica?

Isso começa já na descrição inicial: “Hoje estou me 
sentindo horrível pois eu e minha irmã recebemos a péssima 
notícia de que iremos se mudar para o Brasil. Justo agora que 
eu estou começando ‘auge’ aqui na Itália, pois eu estou come-
çando a amenizar a ausência do diálogo aqui em casa...”, em 
que localizamos o QUANDO (“hoje”), que marca a narrativa 
numa situação temporal. Com essa referência, concebemos o 
ponto AGORA, situando-nos no tempo da narrativa, ou seja, 
o tempo do próprio ato enunciativo no momento em que o 
evento ocorre (ALMEIDA, 1995). Na mesma cena, também 
percebemos o ONDE (“aqui”), que corresponde ao local (a casa 
do garoto, na Itália) no qual se encontra o QUEM narrador, no 
caso, a personagem.
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À medida que a narrativa progride, percebemos a 
mudança de local a partir do dispositivo linguístico “ir”, que 
funciona como guia linguístico, seguido da expressão locativa 
“para o Brasil”, indicando um novo ONDE. Essa mudança é 
percebível quando o QUEM narrador diz “Justo agora que eu 
estou começando ‘auge’ aqui na Itália, pois eu estou come-
çando a amenizar a ausência do diálogo aqui em casa”. Nessa 
construção, novamente vemos a mudança com a expressão 
“aqui na Itália”. O QUEM narrador captura a atenção do leitor 
para a Itália e, mais ainda, para um espaço estabelecido na 
Itália, situado na expressão “aqui em casa”, de que se infere 
que ele mora na Itália. Nessa perspectiva, o leitor entende que 
haverá um deslocamento da personagem do local de origem, 
Itália, para o Brasil.

O acompanhamento dessas mudanças espaciais é possí-
vel e determinado porque o leitor se identifica com o QUEM 
narrador e, guiado pelo dispositivo dêitico “aqui”, seguido de 
“na Itália”, “em casa”, “ir” e “para o Brasil”, deixa-se conduzir 
por estes no decurso da narrativa, assumindo a posição desse 
QUEM e “mudando-se” de um local para outro juntamente 
com ele. Dessa forma, consegue processar as informações e 
construir as cenas descritas na narrativa.

A análise aqui apresentada evidencia, portanto, a relação 
entre mudança dêitica e construção de espaço, tempo e pessoas 
na narrativa. Verificamos, por meio da leitura de amostras de 
diários ficcionais escritos por alunos do ensino fundamental, de 
que maneira os centros dêiticos são monitorados, no processo 
de compreensão da narrativa, a partir de um conjunto de itens 
lexicais que permitem ao leitor construir modelos mentais com 
base em inferências acerca do QUEM, do QUANDO e do ONDE.



CAPÍTULO 11

Expressões idiomáticas proverbiais

Vanilton Pereira da Silva (UFRN)

O objetivo deste capítulo é identificar os processos cognitivos 
que contribuem para a categorização de determinadas cons-
truções gramaticais1 como sendo proverbiais. Num primeiro 
momento, acreditamos que as pessoas simplesmente recor-
riam a estruturas construcionais típicas de provérbios, como a 
estrutura QUEM X, Y (“Quem tudo quer tudo perde”, “Quem 
tem boca vai a Roma” etc.), para dar conta da semantização de 
construções inéditas, como as encontradas em Grande Sertão: 
Veredas, de Guimarães Rosa (“Quem muito se evita, se convive”, 
“Quem desconfia, fica sábio” etc.). Investigamos essa possível 
estratégia de categorização a partir de um levantamento das 
expressões linguísticas aparentemente proverbiais identifi-
cadas na referida obra.

Com base nesse levantamento, além de expressões 
linguísticas que, com certeza, compartilham estruturas 
proverbiais recorrentes, identificamos também um conjunto de 
expressões linguísticas que, mesmo parecendo ser proverbiais, 
não compartilham as estruturas proverbiais já conhecidas 
(“Tudo o que já foi é o começo do que vai vir”, por exemplo). Esse 

1 Cumpre esclarecer que estruturas construcionais, aqui, não se restringem 

à forma (estrutura esquemática), mas abrangem o pareamento imbricado de 

forma (esquemas de forma) e sentido (esquemas de significado).
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achado nos levou a propor uma reformulação da visão inicial: a 
de que construções linguísticas são categorizadas como prover-
biais com base em estruturas proverbiais já conhecidas. Para 
isso, realizamos um teste a fim de verificar se, realmente, outros 
fatores poderiam influenciar a categorização de expressões 
linguísticas como sendo proverbiais.

Assim, apresentamos quatro expressões linguísticas  
(a e b – expressões linguísticas inventadas utilizando-se estru-
turas linguísticas proverbiais recorrentes; c – uma expressão 
linguística aparentemente proverbial, retirada de Grande 
Sertão: Veredas, em que não se constatou uma estrutura linguís-
tica proverbial recorrente; d – uma expressão linguística não 
proverbial) e solicitamos que doze participantes assinalassem 
as alternativas que contivessem provérbios. O resultado do 
escore indicou que os informantes realmente parecem se 
basear em estruturas recorrentes de provérbios já conhecidos 
para categorizarem provérbios inéditos: todos os participantes 
assinalaram as alternativas (a) e (b); desse total, cinco assina-
laram também a alternativa (c).

Esse resultado parece ratificar a ideia de que, para catego-
rizar expressões proverbiais ainda não conhecidas, acionamos 
estruturas construcionais proverbiais já conhecidas, ou seja, a 
frequência de type (BYBEE, 2001) desempenha um importante 
papel no processo de categorização das expressões prover-
biais. Entretanto, o índice de assinalamentos da alternativa (c) 
confirmou a dúvida quanto ao mecanismo cognitivo adotado 
para a categorização de expressões linguísticas como sendo 
proverbiais: por que construções linguísticas que não utilizam 
estruturas linguísticas de provérbios comuns são categoriza-
das como tal? Para responder a essa pergunta, substituímos 
o foco metodológico exclusivamente introspectivo por uma 
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metodologia centrada em tarefas quasi-experimentais2. Antes 
de nos determos nesse conjunto de tarefas e nos resultados, 
precisamos tecer algumas considerações acerca da dimensão 
teórica da pesquisa desenvolvida.

 
De idiomatismos3 a construções

A noção inicial de que expressões linguísticas seriam 
categorizadas como proverbiais a partir do compartilhamento 
de estruturas linguísticas de expressões proverbiais comuns 
vem de longa tradição. De acordo com Nunberg, Sag e Wasow 
(1994), por exemplo, há forte coesão (determinada por regras) 
entre os elementos constituintes das expressões idiomáticas que 
são concebidas como repositórios ou conjunto finitos de elemen-
tos. Para defender a possível existência de traços “necessários” 
inerentes às expressões idiomáticas, eles citam alguns exemplos: 
expressões como “salt and pepper4”, “bag and baggage5” e “body 
and soul6 seriam estruturadas exclusivamente com base em 
convenções puramente sintáticas, uma vez que apenas a ordem 
de seus elementos parece ter sido consagrada pelo uso.

2 Os estudos quasi-experimentais caracterizam-se por não necessitarem de 

longos períodos de observação e coleta de dados.
3 Esta seção se justifica à medida que partimos do pressuposto de que os provér-

bios configuram um tipo específico de expressão idiomática cristalizada.
4 Sal e pimenta.
5 Mala e cuia.
6 Corpo e alma.
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No entanto, de acordo com Fillmore, Kay e O’Connor 
(1988, p. 501–538), expressões como “kick the bucket7”, “shoot 
the breeze8” e “go down the drain9 parecem depender de algo 
além da sintaxe. Casos como esses revelam que o enfoque 
meramente sintático parece não dar conta de todos os idioma-
tismos de uma língua. Em busca de explicação para esses tipos 
de ocorrências, Fillmore, Kay e O’Connor (1988) propuseram 
outra maneira de compreender o fenômeno.

Após verificarem diversos constructos gramaticais, os 
autores constataram que a organização gramatical como um 
todo corresponde a um conjunto de expressões idiomáticas 
mais ou menos cristalizadas. Essa constatação fez com que 
tais expressões, antes usadas como evidências da coesão sintá-
tica, passassem a servir de argumento favorável a uma visão 
construcional de gramática, ou seja, à percepção de que um 
empreendimento exclusivamente formal não seria suficiente 
para sustentar uma concepção de gramática. Nesse sentido, 
características atribuídas às expressões idiomáticas seriam 
também compartilhadas por expressões não idiomáticas.

A gramática, neste caso, passa a ser concebida como um 
conjunto de construções, em que cada uma delas corresponde a 
um pareamento de forma/significado (GOLDBERG, 1995; 2006). 
Nesse sentido, de acordo com Duque e Costa (2012a), o conhe-
cimento sintático e lexical da língua parece não ser suficiente 

7 Chutar o balde (em inglês, esta expressão equivale à expressão “bater as 

botas” do português).
8 Jogar tudo para o ar.
9 Ir pelo ralo.
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para o usuário saber como compreender os significados dessas 
expressões ou como determinar a convencionalidade desses 
constructos idiossincráticos.

Quanto a isso, Fillmore et. al. (1988, p. 506) propõem a 
existência de expressões idiomáticas com ponto pragmático 
e sem ponto pragmático. Nessa proposta, as expressões com 
ponto pragmático seriam aquelas que, além de apresentarem 
um significado no sentido habitual do termo, também seriam 
usadas em contextos pragmáticos específicos. São exemplos de 
expressões idiomáticas com ponto pragmático as usadas para 
abrir e fechar as conversas (“Boa tarde”, “Até amanhã” etc.) e 
as usadas em contextos discursivos especializados (“Era uma 
vez” e “Foram felizes para sempre”, por exemplo, usadas, em 
geral, na contação de histórias infantis).

A inserção da noção de ponto pragmático na compreen-
são de algumas expressões idiomáticas parece fornecer novas 
evidências para o fato de que os processos de significação 
desses constructos são extremamente complexos, por envol-
verem não apenas componentes sintáticos e semânticos, mas 
também pragmáticos, culturais e cognitivos. Sendo assim, 
conceber a convencionalidade de um ponto de vista meramen-
te sintático não contempla os mecanismos de construção de 
sentido acionados pelos indivíduos.

Entendemos que as expressões idiomáticas com ponto 
pragmático sejam motivadas diretamente pelo contexto de uso. 
Esse pressuposto é evidenciado quando, por exemplo, dizemos 
“bom dia!”. Isso exige um conjunto de pressuposições: a marca-
ção de tempo, alguém a ser cumprimentado, uma situação espe-
cífica de uso, entre outras. Nessa perspectiva, aquelas expressões 
que podem ser utilizadas independentemente do contexto 
(“num piscar de olhos”, por exemplo) seriam consideradas sem 
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ponto pragmático. Ressaltemos que na língua são encontradas 
expressões idiomáticas bastante fechadas, como “água mole em 
pedra dura, tanto bate até que fura” e outras bem mais flexíveis 
como “apunhalar alguém pelas costas”. Apesar disso, o fato de 
as expressões sofrerem variações em suas estruturas sintáticas 
não modifica o seu status de expressão idiomática: “O deputado foi 
apunhalado pelas costas”, “Fernando apunhalou o seu melhor 
amigo pelas costas” etc.

Outra importante observação realizada por Fillmore, 
Kay e O’Connor (1988) é que existem expressões idiomáticas 
substantivas e formais. Uma expressão idiomática substantiva, 
ou lexicalmente preenchida, seria aquela em que todos os seus 
elementos constituintes são fixos. Por exemplo, a expressão 
idiomática “Quem tudo quer tudo perde” é completamente 
fixa, uma vez que não se pode sequer flexionar a noção de 
tempo (*Quem tudo queria tudo perdia). Já uma expressão 
idiomática formal10, ou lexicalmente aberta, permite que 
pelo menos parte dos elementos constituintes da sua estru-
tura composicional possa ser modificada ou substituída por 
outros elementos sem comprometer sua característica sintá-
tico-semântica. Por exemplo, as expressões idiomáticas que 
apresentam a notação formal [X deu uma lição em Y] podem 
ser preenchidas por um sintagma nominal (ou pronome 
correferencial) referente à pessoa que recebe a lição. São os 
casos de “João deu uma lição em Maria”, “Jessé deu uma lição 
em Procópio”, “Amanda vai dar uma lição em Geraldo”, por 

10 O termo “formal” utilizado por Fillmore et al. (1988) corresponde ao termo 

“esquemático” de Langacker (1987) para indicar uma categoria mais geral.
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exemplo, que são mais abertas. Esse fato reforça a noção de um 
contínuo formado por expressões idiomáticas mais ou menos 
substantivas e mais ou menos formais.

Nessa direção, consideramos a construção como um 
todo significativo cujas partes desempenham o papel de espe-
cificar formas de compreender a linguagem. Ou seja, o todo 
não corresponde necessariamente à soma das partes, mas tem 
um significado próprio. E, por sua vez, o sentido da construção 
não advém exclusivamente das partes da estrutura sintática, 
uma vez que, a partir do momento em que essas partes passam 
a compor uma construção gramatical integrada, o seu valor 
semântico pode ser alterado.

Fillmore et. al. (1988) demonstram ainda que as expres-
sões idiomáticas podem variar em suas propriedades sintáticas, 
semânticas e pragmáticas, oscilando de expressões completa-
mente fixas a expressões mais gerais, que podem ser semantica-
mente mais ou menos opacas e, até mesmo, não correspondentes 
às regras sintáticas da língua. Essas distinções propostas pelos 
autores favorecem uma distribuição contínua das construções 
linguísticas, no que diz respeito à flexibilidade na sua organização. 

Nessa linha de raciocínio, Cowie, Mackin e McCaig (1984, 
p. 12-13) organizaram as construções em duas categorias: 
construções abertas e construções restritas. As primeiras são 
consideradas produtivas e admitem a composicionalidade, isto 
é, os constituintes contribuem com seus significados para o 
significado da sentença. As outras compreendem expressões 
idiomáticas e combinações de palavras habituais, denomina-
das colocações (collocations). 

Nessa perspectiva, os autores apresentam quatro tipos 
de construções:
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a) expressões idiomáticas puras – “água mole em pedra 
dura, tanto bate até que fura”;

b) expressões idiomáticas figurativas – “pegar o bonde 
andando”;

c) colocações restritas – “aquecimento global”; e 

d) colocações abertas – “encher” alguma coisa (encher o 
saco, encher a paciência, encher o pote, etc.).

Essa classificação reforça mais uma vez a noção de contí-
nuo e se opõe à ideia de que as expressões idiomáticas sejam 
compreendidas puramente através da sintaxe e da composicio-
nalidade. Além disso, acreditamos que o sentido evocado pela 
expressão idiomática extrapola os aspectos meramente compo-
sicionais. Zwaan (2009) postula que os processos de compreensão 
envolvem o repertório experiencial do cognoscente construído 
com base em suas experiências prévias. Nessa perspectiva, 
aspectos experienciais, culturais e pragmáticos tornam-se 
imprescindíveis para a atribuição de sentido às expressões 
idiomáticas. Já Barsalou (1999) e Bergen (2010), por sua vez, 
defendem que, para atribuirmos sentido a um enunciado, preci-
samos simular mentalmente seu conteúdo perceptivo ou motor. 
Tal proposição reforça o entendimento de que a compreensão de 
constructos linguísticos envolve a ativação de conhecimentos 
armazenados na memória do cognoscente através de simulações 
mentais. E esse processamento neural não se restringe à sintaxe 
ou à composicionalidade, mas abarca aspectos pragmáticos, 
cognitivos e sensório-motores.
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Por fim, recorremos a Duque (no prelo), que propõe a 
seguinte caracterização para as expressões idiomáticas:

a) Expressões Idiomáticas Puras (frases cristali-
zadas): “Quem desdenha quer comprar”, “Quem cala 
consente”, etc.;

b) Expressões Idiomáticas Figurativas (permitem algumas 
variações): Ex. “Cortar as asas de alguém”, “Estar com a 
corda no pescoço”, “Estar de mãos atadas”, “fazer ouvido 
de mercador”, “comer com os olhos”, etc.;

c) Expressões Idiomáticas Abertas (estrutura argumental): 
Ex. “João comeu o bolo”, “Júnior passou a bola para Zico que 
fez um golaço de bicicleta”, etc.

Diante disso, reforçamos que uma visão construcional 
que contemple aspectos semânticos, pragmáticos e cognitivos, 
envolvendo, inclusive, os conhecimentos prévios dos indiví-
duos, parece, a nosso ver, mais adequada ao nível de comple-
xidade pertinente aos idiomatismos. Por isso, postulamos que 
as expressões idiomáticas não devem ser vistas como itens 
estocados no léxico, mas como um contínuo constituído por 
diversos graus de idiomaticidade.

Frequência

Vimos que, apesar de não ser um fator decisivo, a frequên-
cia desempenha um papel crucial no processo de categorização 
de expressões linguísticas como sendo proverbiais. Bybee 
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(2001) emprega duas terminologias específicas para denotar a 
maneira como a frequência pode ser aplicada à arquitetura de 
uma gramática natural: “frequência de token” (token frequency) e 
“frequência de type” (type frequency).

O primeiro tipo considera a ocorrência dos mesmos itens 
lexicais em um determinado corpus. A palavra “Riobaldo”, 
por exemplo, ocorre 153 vezes em Rosa (2001), enquanto o 
neologismo “nonada” ocorre apenas 6 vezes na mesma obra. 
Nesse sentido, a frequência de token da palavra “Riobaldo” 
é bem mais elevada que a de “nonada”. O segundo tipo, por 
seu turno, considera a ocorrência de um determinado padrão 
específico. Esse mecanismo pode ser exemplificado pela estru-
tura construcional subjacente QUEM X, Y, compartilhada pelos 
provérbios abaixo:

(59) Quem corre, cansa;
(60) Quem cala, consente;
(61) Quem desdenha, quer comprar;
(62) Quem semeia vento, colhe tempestade.

Os exemplos de (59) a (62), apesar de distintos entre si, 
compartilham o mesmo tipo de estrutura construcional e, 
portanto, apresentam uma frequência de type elevada. No 
caso específico do corpus analisado neste trabalho, diagnosti-
camos construções proverbiais instanciadas por muitos itens 
lexicais diferentes, porém com o mesmo padrão construcional 
subjacente, o que caracteriza uma alta frequência de type. 
Esclarecemos, no entanto, que o que evidencia a frequência 
de type não é o fato de as construções serem instanciadas por 
muitos itens lexicais diferentes, pois, nesse caso, o type esta-
ria na superfície e não no uso, mas o fato de as construções 
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compartilharem as mesmas características. Vejamos, nos 
exemplos de (63) a (66), algumas expressões aparentemente 
proverbiais, elencadas de Rosa (2001), que evidenciam a rele-
vância da frequência de type para a nossa análise:

(63) Quem muito se evita, se convive;
(64) Quem mói no asp’ro, não fantasêia;
(65) Quem desconfia, fica sábio;
(66) Quem tem dois tem um, quem tem um não tem 
nenhum.

Nos exemplos, as expressões estão baseadas na estrutu-
ra subjacente QUEM X, Y. Tal estrutura é bastante frequente 
na estruturação de expressões proverbiais prototípicas. Tudo 
indica que, ao se tornarem frequentes tais estruturas subja-
centes, as construções evidenciam um processo de “rotiniza-
ção” (entrinchement, para LANGACKER, 1987) de certos padrões 
construcionais. E, uma vez rotinizada, a construção torna-se 
mais enraizada em nossa mente e mais facilmente categoriza-
da em nossas interações.

 
Das construções à categorização das  
expressões proverbiais

Vimos que a unidade básica da análise linguística é a 
construção, definida como um pareamento de forma/signi-
ficado em que alguns aspectos do significado e/ou da forma 
não são predicáveis das suas partes componentes (GOLDBERG, 
1995, p. 4). Essa noção de construção fornece as ferramentas de 
atribuição de significado sobre o mundo, pautadas em redes de 
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construções linguísticas. A definição de construção adotada 
por essa abordagem equivale à definição de “item lexical” em 
outras teorias sintáticas, mas, ao contrário dessas teorias, a 
Gramática de Construção faz uma pequena distinção entre o 
que é lexical e o que é gramatical. Em vez de opor a estrutura 
gramatical à lexical, ela defende uma gradação – com muitas 
estruturas gramaticais abstratas em uma extremidade do 
contínuo e morfemas simples na outra extremidade. No meio, 
localizam-se as unidades gramaticais que são especificadas 
por graus variáveis de conteúdo lexical. Nesse sentido, as 
estruturas gramaticais, da mesma forma que os itens lexicais, 
também são consideradas pareamentos de forma/significado. 
Daí surge a viabilidade de as estruturas gramaticais serem 
polissêmicas, como os itens lexicais o são (GOLDBERG, 1995). 
Em síntese, a proposta de Goldberg é a de que a construção 
seja entendida como o pareamento forma (elementos formais) 
e sentido (conceitos ou esquemas acionados pela forma).

Salomão (2002) assume uma postura similar ao sugerir 
que a perspectiva construcional de gramática tem em seu 
escopo dois pressupostos básicos, quais sejam:

a) a indistinção entre léxico e gramática: a linguagem é 
concebida como uma grande rede construcional;

b) a concepção do signo linguístico como vetor bipolar 
indissociável, pareando forma e condições da construção do 
sentido que são indissoluvelmente semântico-pragmáticas.

A Gramática de Construção Corporificada (GCC) 
assume o pressuposto de que o conhecimento linguístico 
em todos os níveis (morfemas, lexemas, idiomatismos, etc.) 



Vanilton Pereira da Silva 

269

pode ser caracterizado como construção. No entanto, amplia 
essa noção e passa a adotar um formalismo para a análise 
linguística, concebido especificamente para integrar um 
modelo de simulação baseado em compreensão de linguagem 
que considerasse aspectos pragmáticos também. Para melhor 
compreensão desse processo, no Capítulo 3, é exibido o mode-
lo de arquitetura da GCC.

 
Enfim, como reconhecemos provérbios? 

Em um teste de categorização de provérbios prototípi-
cos, objetivamos investigar se, aplicado a um número maior 
de informantes (trinta ao todo), as respostas individuais 
corroborariam quantitativamente o resultado do primeiro 
teste (realizado com apenas doze participantes) e forneceriam 
elementos para uma análise mais precisa. O material elaborado 
para o experimento, exemplificado em (67) e (68), constituiu-se 
de um teste composto por 10 (dez) conjuntos de 3 expressões 
linguísticas: uma construção proverbial de estrutura prototí-
pica; uma construção proverbial de estrutura atípica; e uma 
construção não proverbial. Consideramos como prototípicas 
as expressões linguísticas extraídas da obra Grande Sertão: 
Veredas, de Guimarães Rosa, que compartilham estruturas 
proverbiais recorrentes de type QUEM X, Y; e como atípicas, 
as expressões linguísticas, extraídas da mesma obra, que não 
compartilham estruturas proverbiais recorrentes, ou seja, de 
type pouco recorrente.

(67) Marque a alternativa que apresenta um provérbio.
a. Quem muito se evita, se convive.
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b. [...] pão ou pães, é questão de opiniães...
c. Mamãe eu quero mamar.

(68) Marque a alternativa que não apresenta um provérbio.
a. Quem muito se evita, se convive.
b. [...] pão ou pães, é questão de opiniães...
c. Mamãe eu quero mamar.

Os resultados evidenciaram que, no processo de compreen-
são das expressões linguísticas, os informantes de fato acionam 
estruturas de type para categorizar as construções inéditas. 
Ressaltamos, porém, que as construções linguísticas são apenas 
a ponta do iceberg (FAUCONNIER; TURNER, 2002), ou seja, pistas 
por meio das quais os cognoscentes acionam padrões conceptuais 
(esquemas/frames) construídos via experiências de mundo. 

Mais importante, os resultados revelaram uma variação 
no grau de idiomaticidade das expressões ditas proverbiais, 
sugerindo a existência de expressões fechadas, abertas e 
intermediárias, conforme a proposta de Duque (no prelo), já 
apresentada. Esse fato não apenas reforça a noção de contínuo, 
como também a suspeita de que outros elementos contribuam 
para o processo de categorização das expressões linguísticas. 
Sendo assim, apesar do alto índice de assinalação das alter-
nativas que continham exemplos prototípicos ou atípicos, 
chamaram nossa atenção, sobremaneira, as respostas que 
apresentaram percentuais medianos. 

O segundo teste, justificado pelas respostas de percen-
tuais medianos do primeiro teste, foi aplicado com o objetivo 
de verificar, de forma ainda mais detalhada, o perfilamento 
dos mecanismos cognitivos que atuam na categorização dos 
provérbios e de buscar evidências da ocorrência de contínuos 
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no processo de categorização. O material elaborado para o 
experimento, exemplificado em (69) e (70), constituiu-se de um 
teste composto por 10 (dez) conjuntos de 2 (duas) expressões 
linguísticas, sendo uma construção proverbial de estrutura 
atípica e uma construção não proverbial.

(69) Marque a alternativa que apresenta um provérbio.
a. O bom da vida é para cavalo, que vê capim e come.
b. Alegria minha era Diadorim.

(70) Marque a alternativa que não apresenta um provérbio.
a. O bom da vida é para cavalo, que vê capim e come.
b. Alegria minha era Diadorim.

Partimos do pressuposto de que, na ausência de uma 
estrutura de type de provérbio, tendemos a considerar como 
proverbiais as construções que apresentam uma estrutura 
linguística mais próxima da proverbial prototípica, uma vez 
que se encontra na radialidade (LAKOFF, 1987) das estruturas 
proverbiais recorrentes. Os resultados gerais obtidos revela-
ram que a maioria dos participantes (cerca de 90%) optou pelo 
tipo de construção categorizada como atípica no segundo teste 
e, no caso dos comandos negativos, por construções aparente-
mente não proverbiais. Os 10% restantes, porém, indiciaram a 
existência de outros elementos envolvidos no processo de cate-
gorização: a categorização dos provérbios parecia envolver não 
apenas a influência de estruturas linguísticas prototípicas.
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O terceiro teste, fundamentado em protocolos de recupe-
ração11, foi aplicado com a finalidade de recuperar esquemas-I a 
partir de pistas verbais e não-verbais específicas. Após sua apli-
cação, foi realizada uma entrevista coletiva para diagnosticar 
as motivações que interferiram nas escolhas dos informantes.  
O material elaborado para o experimento (Figura 19) constituiu-
-se de um teste formado por 5 (cinco) questões, sendo cada uma 
delas composta por uma construção proverbial, extraída da obra 
Grande Sertão: Veredas, e por 5 (cinco) imagens representativas de 
esquemas imagéticos específicos.

11 O termo “recuperação”, aqui, está sendo usado como o ato de ativar e 

acionar esquemas imagéticos e frames por meio de pistas linguísticas e ilus-

trações específicas. Um informante realiza uma recuperação, por exemplo, 

quando, por meio da pista linguística “noiva”, aciona informações perti-

nentes a CENÁRIOS, CATEGORIAS, TAXONOMIAS e ROTEIROS relacionados 

a “casamento”, como “igreja”, “bolo”, “padre”, “lua-de-mel”, e também a 

CONTÊINERES, LIGAÇÃO e ORIGEM-CAMINHO-META, como o percurso que 

a noiva realiza desde que entra na igreja.
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Figura 19 – Teste 3. 

Fonte: Autoria própria. 

O escore do teste revelou uma distribuição pouco cate-
górica. A entrevista coletiva mostrou que alguns participantes 
perspectivaram alguns detalhes em si das imagens e não os 
possíveis esquemas-I. Além disso, os informantes, em geral, 
atribuíram um determinado entendimento ao provérbio 
e o relacionaram não ao esquema-I como um todo, mas a 
atributos desse esquema. Esse acontecimento demonstra que 
determinados elementos da imagem podem modelar a nossa 
compreensão, repercutindo na nossa perspectivação e, por 
conseguinte, na forma de categorizar as coisas. Os resultados 
do teste pareciam evidenciar que recorremos a um enquadre 

 Aponte uma seta para a imagem mais adequada ao provérbio abaixo. 
“Quem muito se evita, se convive.” 
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perceptual para construirmos o sentido, ou seja, os atributos 
salientes contribuem sobremaneira para o processo de catego-
rização, enquanto os elementos periféricos pouco contribuem.

Dentro desse enquadre, as análises realizadas após 
as aplicações dos três primeiros experimentos mostraram 
que os papéis dos esquemas exercem influência na maneira 
como os informantes categorizam expressões proverbiais. 
Mesmo assim, notamos que, em muitos casos, outros fatores 
os influenciaram, como a perspectivação. Por isso, resolvemos 
investigar o papel dos frames no processo de categorização das 
expressões linguísticas em tela através do teste cloze (LEFFA, 
1996): em expressões aparentemente proverbiais extraídas de 
Grande Sertão: Veredas, os participantes foram orientandos a 
preencher o espaço correspondente à segunda cláusula, com 
a expressão linguística que julgassem ser a mais apropriada 
para a constituição de uma mensagem coerente e compreensi-
va. Cabe salientar que os informantes não foram comunicados 
de que os provérbios exibidos nas atividades haviam sido 
retirados dessa obra. Pretendemos, com isso, verificar a recor-
rência de frames vinculados aos itens linguísticos utilizados no 
preenchimento das lacunas. De acordo com Coste (1974 apud 
AMORIM CASTRO, 2008), para o preenchimento dessas lacunas, 
o participante recorre ao mesmo processo cognitivo adotado 
na inferência de eventos não explícitos no texto. 

Para isso, desenvolvemos dois tipos de teste: um envolvendo 
expressões linguísticas isoladas, e outro, expressões linguísticas 
inseridas em fragmentos mais amplos de texto. No primeiro caso, 
objetivamos verificar em que medida uma estrutura proverbial 
prototípica interfere no preenchimento da segunda cláusula 
e, consequentemente, no delineamento do frame já acionado, 
considerando-se o grau de idiomaticidade da expressão inteira. 
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No segundo, procuramos verificar se, dado um número maior de 
pistas linguísticas co-textuais, o foco do informante deixaria de 
recair sobre a expressão propriamente dita no que diz respeito ao 
acionamento de frames. O material elaborado para o experimento 
(71) constituiu-se de um teste composto por 5 (cinco) questões. 
Cada uma delas apresenta a primeira cláusula de um provérbio 
retirado da obra Grande Sertão: Veredas. 

(71) Observe o provérbio e complete adequadamente a 
segunda parte:
a. “Sujeito muito lógico, o senhor sabe: ________________”

Em face da diversidade das respostas apresentadas pelos 
informantes no preenchimento do teste, resolvemos produzir 
uma tabela cruzada com o objetivo de organizar as estratégias 
utilizadas nesse processo. Para isso, categorizamos as expres-
sões formuladas pelos participantes segundo alguns aspectos 
evocados durante suas análises. 

Os resultados apresentados nesse experimento aponta-
ram para alguns aspectos interessantes. De modo geral, veri-
ficamos que, para darem conta da semantização das frases que 
lhes foram apresentadas, os participantes recorreram a padrões 
conceptuais construídos culturalmente, isto é, ativaram frames. 
Provavelmente, por essa razão, a maneira como os informantes 
construíram a segunda cláusula foi influenciada pelos itens lexi-
cais identificados na primeira, o que levou à construção de redes 
lexicais responsáveis pelo acionamento de frames específicos. 
Além disso, verificamos que a presença de determinados itens 
lexicais com alta frequência de token, a exemplo do item “mas”, 
favoreceu relações semânticas específicas. Faltava, porém, 
verificarmos se a existência de um contexto discursivo mais 
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amplo influenciaria a segunda cláusula, uma vez que, nesse 
caso, se baseariam em frames mais bem delineados. No teste 5, 
utilizamos provérbios contextualizados (72) que deveriam ser 
completados adequadamente.

(72) Observe o provérbio destacado em negrito e complete 
a segunda cláusula.

Sujeito muito lógico, o senhor sabe: Assuntos principais, 
Zé Bebelo fazia a lição, e deduzia ordens. – “Trabucar 
duro para dormir bem!” – publicava. Gostadamente: 
– “Morrendo eu, depois vocês descansam...” – e ria: 
– Mas eu não morro ...” Sujeito muito lógico, o senhor 
sabe: ______________________. E – engraçado dizer – a gente 
aprecia aquilo. Dava uma esperança forte. Ao um modo, 
melhor que tudo é se cuidar miudamente trabalhos de 
paz em tempo de guerra.

Assim como no experimento anterior, neste também 
confeccionamos uma tabela cruzada com o objetivo de catego-
rizar as estratégias utilizadas no processo de preenchimento 
da segunda cláusula dos provérbios elencados. Verificamos 
que, de fato, o contexto exerce uma forte influência na cons-
trução de sentido dos constructos linguísticos, modelando 
detalhes da compreensão em construção. Além disso, notamos 
que algumas estruturas construcionais acabam exercendo 
uma influência maior do que a do próprio contexto discursivo. 
É o caso das construções de contraste que, impulsionadas 
pelo item “mas”, acabaram direcionando o preenchimento da 
segunda cláusula.
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Portanto, os estudos que desenvolvemos acerca das 
expressões idiomáticas indicaram que os cognoscentes recor-
rem à frequência, notadamente a de type (BYBEE, 2001), e a 
conhecimentos prévios acerca das estruturas construcionais 
de provérbios conhecidos para categorizarem provérbios 
inéditos. Os resultados revelaram, ainda, que esse proces-
so está diretamente ligado ao acionamento de estruturas 
relacionadas à corporalidade e de estruturas conceptuais de 
conhecimento de mundo, como esquemas imagéticos e frames. 
Desse modo, parece haver uma estreita relação entre o aciona-
mento de esquemas e de frames e o grau de idiomaticidade das 
expressões testadas. 

Cumpre ratificar, também, que a variação no grau de 
idiomaticidade das expressões ditas proverbiais – existência 
de expressões fechadas, abertas e intermediárias – reforçou 
a noção de contínuo, uma vez que foi corroborado o entendi-
mento de que os idiomatismos não existem a priori, mas são 
forjados por meio da interação e configurados pelo acionamen-
to de esquemas imagéticos e frames. Apesar dos importantes 
resultados obtidos, ficou demonstrado que o entendimento 
dos processos de categorização e construção de sentido dos 
idiomatismos e, mais especificamente, dos provérbios é um 
desafio que exigirá o desenvolvimento de técnicas e de análi-
ses mais refinadas acerca dos mecanismos de categorização 
de expressões linguísticas. Por isso, é fundamental que novas 
pesquisas sejam desenvolvidas para esse fim.



CAPÍTULO 12

Trajetórias de mudança dos pronomes 
mostrativos em português: um caso de 

construcionalização

José Romerito Silva (UFRN)
Matheus Bezerra de Azevedo (USP)

Neste capítulo, realizamos um estudo dos mostrativos portu-
gueses provenientes do pronome demonstrativo latino “ille”. 
Nossa atenção recai mais especificamente sobre as trajetórias 
de mudança que resultaram nas formas atuais “o”, “ele” e 
“aquele”, procurando descrever os micropassos ocorridos 
entre um estágio e outro. Interessa-nos, em relação a isso, 
explicitar motivações e mecanismos implicados no processo 
de construcionalização dessas formas. Nessa perspectiva, 
nossa abordagem se orienta no sentido de responder às 
seguintes questões: (1) que funções desempenhava o mostra-
tivo “ille” no latim?; (2) que novo(s) uso(s) levou(aram) à 
alteração formal/funcional desse mostrativo?; (3) em que 
momento histórico essa alteração pôde ser observada e que 
fatores estavam nela envolvidos?; (4) é possível identificar 
coexistência (variação) e competição entre o uso conven-
cional de “ille” e o(s) emergente(s)?; (5) quais micropassos 
(modificações graduais) ocorreram, de modo a resultarem 
na divergência formal e funcional (construcionalização) dos 
atuais pronomes “o”, “ele” e “aquele”?
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Para fundamentar teórica e metodologicamente nosso 
estudo, recorremos às contribuições da Linguística Cognitivo-
Funcional, particularmente as advindas da Gramática de 
Construção, conforme postuladas por pesquisadores como 
Croft e Cruse (2004), Bybee (2010), Traugott e Trousdale (2013), 
entre outros. Esse paradigma de investigação linguística tem 
entre seus pressupostos a concepção de língua como uma rede 
de construções inter-relacionadas, as quais exibem, ao mesmo 
tempo, regularidades, variação e mudança em razão, sobretu-
do, de pressões cognitivas e sociocomunicativas.

O material utilizado para análise provém de dados do 
Latim Clássico e do Eclesiástico e do português contemporâneo. 
Pretendemos, com este trabalho, fornecer um breve quadro 
diacrônico, relativamente elucidativo, da expansão construcio-
nal por que passou o mostrativo “ille” em seu percurso mutante 
para as formas e funções exibidas no português contemporâneo, 
buscando captar fatores semântico-cognitivos e discursivo-
-pragmáticos subjacentes a ele.

Em geral, os trabalhos que envolvem “o”, “ele” e “aquele” 
separam tais itens em categorias discretas, isto é, em partes do 
discurso, sobretudo em abordagens que privilegiam a prescri-
ção linguística (CUNHA; CINTRA, 2008; BECHARA, 2009). “O” 
é categorizado ora como artigo definido (como em “o menino 
sorridente”), ora como pronome oblíquo átono (a exemplo de 
“deixe-o sair”), ora como pronome indefinido (em casos como 
“assim o fez”); “ele”, como pronome reto (“ele gosta de livros”); 
“aquele”, como pronome demonstrativo (“aquele livro eu já li”).

Vemos, nesse caso, que a categorização privilegia um 
critério formal, mais especificamente, o morfológico. Além 
dessa divisão mais geral, há outras mais específicas, levando-
-se em consideração os aspectos sintáticos desempenhados 
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por cada um deles. Havia, em latim, o pronome demonstrativo 
masculino nominativo “ille” (“aquele”, em português), um 
pronome de terceira pessoa. Ele ocupava a posição à esquerda 
do núcleo, encabeçando o sintagma nominal (nesse caso, o 
argumento externo). Desse uso, surgiu o pronome demonstra-
tivo “aquele” (com o acréscimo da partícula de reforço “aqu-”).

A forma desse pronome flexionada no acusativo (o caso 
latino para a função de objeto direto) era “illum”: daí surgiu 
o artigo definido “o”, antes inexistente em latim. Por essa 
evidência histórica, é possível apontar que demonstrativo e 
artigo integram um mesmo grupo, sendo a paridade distribu-
cional uma das evidências mais esclarecedoras dessa afirma-
ção (CASTILHO, 2012; NEVES, 2011).

O clítico “o” e o pronome reto “ele” têm sua origem 
explicada por um mesmo fenômeno: a inferência pragmática, 
que leva à reanálise sintagmática (BAGNO, 2011). Por ser o 
núcleo do sintagma uma informação já dada, isto é, manifesta 
anteriormente no discurso do falante ou escrevente, esta 
é comumente suprimida, por economia de processamento, 
uma vez que já está na mente dos interlocutores na cena 
enunciativa. Dessa maneira, codifica-se apenas o restante, os 
determinantes. Eles se transformaram em pronomes-núcleo 
porque incorporaram a função de seus núcleos, passando eles 
mesmos a exercerem tal função, deixando de ser vistos como 
membros periféricos desse esquema de forma.

A diferença de “o” e “ele”, por exemplo, é puramente 
sintática: enquanto o primeiro apenas exerce função de objeto 
(isto é, núcleo de um sintagma nominal interno a um sintagma 
verbal), o outro exerce função de sujeito (ou seja, núcleo de um 
sintagma nominal que determina a concordância do sujeito e 
que é externo a um sintagma verbal em uma dada oração). Essa 
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é uma herança latina, tendo em vista que “ele” tem origem no 
nominativo, e “o”, no acusativo; a diferença de casos foi mantida 
em português apenas entre os pronomes.

Essa abordagem privilegia apenas os produtos, isto é, o 
retrato do item linguístico no momento atual da língua. Além 
disso, também tende para o formalismo, tendo em vista que cate-
goriza o item considerando sua relação com os demais dentro da 
construção, e não suas semelhanças dos pontos de vista discursi-
vo, pragmático e semântico, aspectos priorizados na análise que 
aqui empreendemos. Nosso foco está não apenas nos produtos 
linguísticos já estabelecidos na língua, mas também nos proces-
sos cognitivos e interacionais que motivaram ou restringiram a 
emergência e a regularização de cada forma. 

A classificação feita por Castilho (1996) privilegia não só a 
posição que cada item ocupa no sintagma nominal, mas também 
os aspectos de dêixis e foricidade. Ele defende que o demonstra-
tivo e o artigo devem ser reunidos sob um mesmo rótulo, como 
já dito aqui. Mas vai mais além: aponta que os mostrativos têm 
uma função de localização no espaço e no tempo.

Ocorreu um processo de construcionalização dessas 
formas: esta é vista como uma gramaticalização tanto no polo 
da forma (fonologia, morfologia e sintaxe) como no da função 
(semântica, pragmática, discurso e cognição). Em cada um 
desses níveis, ou simultaneamente em mais de um deles, há 
mudança, seja em ganho ou em perda de uma dada proprieda-
de (NORDE; TROUSDALE, 2013). Em geral, existem duas prin-
cipais abordagens de gramaticalização: uma que privilegia o 
aumento da dependência e da redução (a da forma), em oposi-
ção a uma outra, que privilegia a expansão (ou seja, a função).
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A concepção mais tradicional de gramaticalização 
concentra-se no item isolado, levando em conta os aspectos 
estruturais. A partir dessa concepção, é possível estabelecer 
previsões a respeito dos futuros usos que vão emergir a partir 
dos processos que incidirão sobre o item. A sequência de 
mudanças é chamada de trajetória (cline, em inglês), e nela os 
estágios não podem co-ocorrer nem reaparecer no lugar de 
onde o outro deveria. Os principais parâmetros e processos 
estão descritos no Quadro 28.

Parâmetro
Gramaticalização

inicial
Processo Gramaticalização 

avançada

Paradigmático

Integridade
há empacotamento 
dos traços semânticos, 
possivelmente polissilábicos

atrição

tem poucos traços 
semânticos, 
poucos segmentos 
fonéticos ou 
monossegmental

Paradigmaticidade
o item participa 
frouxamente no campo 
semântico

paradigmaticização

tem paradigma 
pequeno, 
estreitamente 
integrado

Variabilidade 
paradigmática

a escolha do item é livre 
de acordo com o propósito 
comunicativo

obrigatoriedade

tem uso 
obrigatório, 
a escolha fica 
restrita

Sintagmático

Escopo estrutural
o item se relaciona 
ao constituinte de 
complexidade arbitrária

condensação o item modifica 
palavra ou radical

Fronteira
o item é 
independentemente 
justaposto

coalescência o item é afixo ou 
encabeçador

Variabilidade 
sintagmática

pode ser codificado 
livremente ao redor fixação ocupa uma 

posição isolada

Quadro 28 – Gramaticalização.  
Fonte: Lehmann (2002).
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A gramaticalização como expansão focaliza os contex-
tos, porque é neles que a gramaticalização se dá. Essa expansão 
é de três tipos: de classe hospedeira (aumento da co-ocorrên-
cia com outros tipos de unidades do discurso, que conduz a 
novas colocações), a sintática (novos contextos sintáticos, que 
leva a novas configurações morfossintáticas) e a semântico-
-pragmática (novas polissemias, que caminham não só para o 
momento da gramaticalização, mas também para depois dela) 
(HIMMELMANN, 2004).

As duas perspectivas são complementares. Portanto, 
é uma abordagem construcional conciliar as duas visões de 
gramaticalização, visto que cada uma delas aborda um dos polos 
da construção. A redução também envolve função (desbotamen-
to semântico), como a expansão também envolve forma (expan-
são sintática). A construcionalização envolve a esquematicidade 
(generalidade, não especificidade), a produtividade (frequência 
do aparecimento da instância) e a composicionalidade (até 
que ponto o significado do todo é resultado do das partes), que 
carregam consigo mecanismos como gradualidade (sequência 
de mudanças) e gradiência (maior aptidão para o paradigma) 
além da reanálise (que envolve foco e consignificação). Pronome 
é um item lexical, tendo passado, portanto, por uma constru-
cionalização lexical, em que há uma perda de produtividade, 
generalidade e composicionalidade.

 
12.1 Descrição e origem dos mostrativos

Do ponto de vista da datação (HOUAISS; VILLAR, 2001; 
COROMINAS, 1954; MACHADO, 1952-1977), tem-se o seguinte: 
em 1013, surgiram “o, a, os, as” (artigo definido), posteriormente 
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desenvolvendo-se o uso como oblíquo. Já quanto às formas que 
têm origem no nominativo, “ele, ela, eles, elas” aparecem pela 
primeira vez no século XIII; “aquele, aquela, aquilo”, em 1152, 
com o acréscimo de “aqu-” (+ “accu-” [ecce+hunc]). As formas 
*accuille e *accuillum não possuem ocorrências atestadas e são, 
portanto, consideradas como formas hipotéticas (ALI, 1964).

As formas no nominativo deram origem aos pronomes 
demonstrativos de terceira pessoa e aos pronomes pessoais do 
caso reto; as de acusativo, aos artigos definidos e aos pronomes 
oblíquos de terceira pessoa, com exceção de lhe (e flexões) e de 
se. O surgimento deu-se primeiramente nas formas singulares 
e, depois, analogicamente, já em português, apareceram os 
respectivos plurais. São formas divergentes, uma vez que têm 
a mesma etimologia, mas passaram por diferentes processos 
fonético-fonológicos.

O “o” como artigo definido ocupa a margem direita 
do sintagma nominal (SN). Está em relação de paridade 
distribucional com o pronome demonstrativo, uma vez que 
os dois necessariamente encabeçam o sintagma nominal (na 
ausência de termos pré-determinantes), sendo especificado-
res. Semanticamente, denota algo a que já se fez referência 
no discurso ou uma informação partilhada entre os enun-
ciadores. É uma forma dependente, uma vez que precisa de 
um núcleo para constituir um sintagma. Já na condição de 
pronome oblíquo, pode ser núcleo do SN que é complemento 
de um predicado verbal.

Na condição de clítico, pode vir antes (próclise), no meio 
(mesóclise) ou depois (ênclise) de um verbo pleno. É uma forma 
dependente, uma vez que pode alternar de posição, mas não 
tem um estatuto de independência para formar sintagma por 
si mesma. Heine e Kuteva (2002) apresentam uma trajetória 
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de gramaticalização demonstrativo>artigo definido, para o 
primeiro caso, e demonstrativo>pronome terceira pessoa> 
clítico>concordância verbal, no segundo. 

“Ele” figura apenas como o núcleo do sintagma nominal. 
Sendo pronome demonstrativo (com o acréscimo de “aqu-”, 
partícula de reforço), ocupa a periferia do sintagma nominal, 
como o artigo. Ambos possuem uma referência vazia, por 
serem fóricos, ou seja, o assunto sobre o qual se fala, exceto em 
poucas situações em que a pessoa de que se fala está presente 
do posto de vista espácio-temporal. Semanticamente, evocam 
algo que está distante dos interlocutores, mas que é uma infor-
mação partilhada por ambos.

“Aquele” é uma forma dependente, uma vez que depende 
de um núcleo para veicular uma mensagem completa, funcio-
nando como especificador. Há ainda um uso como adjetivo que, 
apesar de estar sendo produzido, ainda carece de mais inves-
tigação e reconhecimento como acepção nos dicionários de 
língua portuguesa. Funciona como um modificador dentro do 
sintagma nominal, tendo um sentido de intensificação (como 
em “foi aquela confusão”). A saliência cognitiva do demonstra-
tivo tem relação com seu desenvolvimento com o adjetivo, que 
não está contemplado na trajetória demonstrativo>pronome 
terceira pessoa>clítico> concordância verbal, devido a seus 
papéis de localizar, situar ou focalizar o núcleo. Tal uso não é 
novo, e aparece já no latim, como atesta o exemplo (73).

(73) Em geral, os demonstrativos destacam pessoas ou coisas 

perto do enunciador (hic liber, este livro = este meu livro, este 

livro aqui) ou do coenunciador (iste liber, esse livro, esse seu 

livro, esse livro perto de você), ou distante de ambos (ille liber, 

aquele livro = aquele livro ali em cima, aquele livro dele ou dela). 
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Ille e hic são, por vezes, equivalentes a o primeiro e o último, 

respectivamente, e ocasionalmente têm um pouco mais de 

força do que nossos pronomes pessoais, he, she, it, they; ille 

pode também significar o famoso [...] (WHEELOCK, 2005, p. 56) 

O fenômeno de inferência pragmática que ocorreu em 
“o” de artigo para pronome oblíquo também se verificou na 
passagem de “ele” para “aquele”, com acréscimo de uma 
partícula de reforço “aqu-”. Essa reanálise sintagmática por 
metonímia implica questões de informatividade, possivel-
mente sendo o núcleo uma retomada de referente já citado 
ou de conhecimento partilhado entre os interlocutores, uma 
informação dada.

(74) Quod ubi ille intellexit, id agi atque id parari ut filiae 

suae vis adferretur, servos suos ad se vocat. [‘Tão logo ele 

(Filodamo) percebeu que o que estava acontecendo e o que 

estava sendo preparado era o estupro de sua filha, convoca 

seus escravos’]. (Marco Túlio Cícero, “Verrem”).

(75) Sed quid oportet amplius dici, cum illum ipsum in nauali 

certamine relinquens, id est maritum et parentem commu-

nium filiorum, tradere eum exercitum et principatum et se 

sequi coegit? [‘Mas o que mais necessita ser dito, quando ela, 

abandonando até mesmo a ele — seu marido e pai de seus 

filhos — na batalha naval, obrigou-o a render seu exército e 

seu título imperial por ela?’] (Flávio Josefo, “Contra Apionem”) 

(76) Sicut, si aliquis habet amicitiam ad aliquem hominem, 

ratione eius diligit omnes ad illum hominem pertinentes, 

sive filios, sive servos sive qualitercumque ei attinentes. 
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[‘Assim, quando se tem amizade por alguém, por causa dele 

ama-se também tudo o que tem relação com ele, como os 

filhos, os servos e tudo que lhe concerne’]. (Tomás de Aquino, 

“Suma Teológica”).

(77) Abiit ille homo et nuntiavit Iudaeis quia Iesus esset 

qui fecit eum sanum. [‘E aquele homem foi, e anunciou aos 

judeus que Jesus era o que o curara’]. (Evangelho de João, 

5.15, “Biblia Sacra Vulgata”).

Os exemplos (74) e (75) são representantes do chamado 
Latim Clássico (do século I a.C ao século I d.C.), período em que 
havia um grande espírito de cultivo dos “bons usos” da língua, 
isto é, das formas prestigiadas usadas pelos magistrados, orado-
res e poetas, por exemplo. Seguindo-se essa tendência, o mais 
provável seria a codificação padrão, a de demonstrativo seguido 
de nome, que é característica de um sintagma nominal típico. 
No entanto, o que se vê já é inovador para os usos mais conserva-
dores em relação à prescrição gramatical: já se vê o apagamento 
do núcleo e o aparecimento apenas do pronome em seu lugar.

Os exemplos (76) e (77) são do chamado Latim Medieval 
(do século V ao Renascimento). Devido ao domínio de Roma 
sobre novos territórios na Europa e na África, o Latim passou a 
ser a língua oficial desses territórios dominados pelo império. 
Como, em geral, nas cidades havia apenas soldados (a fim de 
garantir a posse do novo domínio), sem uma presença maciça 
de uma classe letrada, o latim não sofreu tanta influência ou 
monitoramento nessas regiões. Nessa época, até na própria 
capital do Império já havia um considerável número de mudan-
ças em andamento, em dissonância com os usos previstos no 
período Clássico da língua.
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Partindo de tais afirmações, poderíamos pensar que o 
uso normal seria a codificação padrão no Latim Clássico, com o 
surgimento do novo uso posteriormente, seguindo a sequência 
da datação de Houaiss e Villar (2001) e Corominas (1954), por 
exemplo. Afinal de contas, a consolidação das formas pronomi-
nais só se deu de fato no período Medieval, tendo as demais se 
originado na Antiguidade.

Mas não foi o que se viu. As formas por inferência prag-
mática aparecem já no Período Clássico, e o mais importante: 
são vistas em textos de grandes escritores, que certamente 
dominavam as formas de mais prestígio da língua, o que exclui 
qualquer possibilidade de lapso ou ignorância quanto aos usos 
linguísticos consagrados. Esse fato parece apontar que, se isso já 
se dava na escrita de autores renomados desde o Período Clássico, 
deveria existir havia bastante tempo na fala (uma vez que, para 
determinados usos saírem da pena desses vultos da literatura e 
da retórica, a forma deveria ser legitimada a contento em outros 
escritores da época ou até mesmo naqueles de que já não temos 
sequer registro nos tempos de hoje). Assim, é possível afirmar 
que a inferência pragmática ocorria não só na fala de pessoas 
com baixo nível de letramento e escolaridade, como também na 
escrita formal e culta dos “mestres” da língua latina.

 
12.2 Construções Diacrônicas

Em termos de Gramática de Construção, estamos 
tratando do sintagma nominal, um esquema de forma cujo 
núcleo é um nome ou pronome. A configuração prototípica 
dessa construção é [Especificador – Núcleo – Complementador] 
(CASTILHO, 2012). Cada um desses componentes tem uma 
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função específica: o especificador localiza o núcleo em termos 
espaço-temporais; o complementador, por sua vez, integra a 
significação do núcleo, sendo por ele selecionado e mantendo 
relações de natureza sintático-semântica com este. Dentre 
esses três, apenas o núcleo é imprescindível, tendo em vista 
que a ideia expressa por esse grupo de palavras tem como 
informação referencial o conteúdo do núcleo.

A estrutura mais geral, que tem por base um esquema, 
é o que podemos chamar de macroconstrução, ou seja, o nível 
construcional mais abstrato e esquemático, que abarca o nível 
da gramática, cujo representante, neste caso, é o Sintagma 
Nominal; em seguida, vemos a mesoconstrução, em que já 
há um maior refinamento, tendo em vista que vemos os itens 
que a compõem em caráter imediato; aqui, o especificador, o 
núcleo e o complementador, respectivamente. Em um nível 
mais baixo, aparece a microconstrução, mais específica, que 
é instanciada por construtos, ocorrências reais no discurso 
falado ou escrito (ÖSTMAN; FRIED, 2005).

Quanto ao “ille” (e flexões), podemos afirmar que a 
macroconstrução é o Sintagma Nominal (a unidade mais 
virtual), a que se segue a mesoconstrução, que neste caso é 
[Especificador – Núcleo – Complementador]. Na microconstru-
ção, temos [Determinante + Nome], ou simplesmente [Nome], 
além de outras muitas possibilidades de codificação nesse 
nível. Eles podem ser codificados, considerando-se gênero, 
número e caso, de diversas formas: chega-se então ao último 
nível, ao das instanciações, que são os dados linguísticos 
empíricos propriamente ditos (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). 
Tratamos aqui, portanto, do nível da microconstrução, e como 
neste, tendo em vista a construcionalização, um item passou 
para um nível mais abstrato, o da mesoconstrução.
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Tendo em vista a forma, perdeu-se material fonético 
(um [l] desapareceu, desfazendo a consoante geminada), bem 
como um desbotamento semântico (um pronome tem uma 
referência muito mais genérica do que um nome). Na função, 
houve redução da classe hospedeira (uma vez que não há mais 
nenhum item co-ocorrendo com ele na construção), dos contex-
tos sintáticos (ele agora só aparece como sujeito ou objeto), da 
semântica e pragmática (um pronome dificilmente desenvolve 
novas polissemias, tendo em vista sua opacidade referencial).

Na construcionalização lexical, houve uma perda de 
produtividade (o pronome demonstrativo reduziu seu escopo/
classe hospedeira, ocorrendo sozinho num sintagma nu e 
gramaticalizando-se em pronome pessoal), além de perda 
de generalidade (não pôde mais ter como escopo qualquer 
nome, mas apenas o zero), bem como de composicionalidade 
(o significado do pronome já não necessita do significado do 
significado do nome, porque já o incorporou).

A Gramática de Construção Diacrônica permitiu a asso-
ciação da teoria cognitiva de descrição da língua para explicar 
fenômenos de variação e mudança linguísticas (como a emer-
gência e regularização de formas linguísticas). Isso permitiu que 
se desse um viés diacrônico a tal abordagem, que, até então, era 
utilizada para elaboração de um retrato sincrônico da língua e 
para questões de conceptualização e de aquisição da linguagem 
(GOLDBERG, 1995, 2006; TOMASELLO, 1998). A mudança e a varia-
ção linguísticas são vistas em termos de mudança construcional 
(uma forma nova para uma função antiga), exaptação (uma 
forma antiga para uma função nova) e construcionalização 
(forma e função novos) (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013).
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Essas evidências apontam para o fato de que novas cama-
das estão sempre emergindo. Elas são o resultado sincrônico 
da gramaticalização, de forma que contribuem para o mesmo 
domínio. Sendo assim, a hipótese da unidirecionalidade da 
gramaticalização parece não ser adequada. É preciso levar em 
consideração questões como gradualidade e gradiência, em 
termos de micromudanças individuais (variação sincrônica) 
e macrotipos de mudança (mudança diacrônica) – o que vem 
de encontro às trajetórias (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2010). É 
impossível captar alguns fenômenos mais discretos de varia-
ção ou da mudança através da trajetória porque esta trata de 
macroesquemas de mudança. 

Ao que parece, há problemas quanto às questões relativas 
às trajetórias de gramaticalização, uma vez que há vários está-
gios co-ocorrendo na sincronia presente (HOPPER; TRAUGOTT, 
2003), além de desenvolvimentos posteriores que também não 
estão contemplados nela, como a função intensificadora do 
“aquele”. Também parece haver imprecisão quanto à descrição 
dos estágios, uma vez que as designações para o pronome de 
natureza adnominal não são suficientes, já que as teorizações 
existentes destinam-se, sobretudo, a pronomes que preenchem 
o núcleo de um sintagma nominal. Portanto, uma nova análise 
se faz necessária.

Analisamos, neste capítulo, a construcionalização do 
pronome latino masculino singular nominativo “ille”. Essa 
abordagem concebe a construcionalização como um fenômeno 
que recobre a gramaticalização como forma (em seus aspectos 
linguístico-formais) e como função (quanto a questões discursi-
vo-pragmáticas e semântico-cognitivas). Tal fenômeno envolve 
ainda outros muitos processos, como a metonímia (reanálise), a 
estratificação, a gradiência e a gradualidade, entre outros.
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Esta perspectiva, como podemos perceber, apresenta-se 
como uma solução consistente para explicar certos aspectos 
com os quais as demais não lidaram, seja por recorte meto-
dológico, seja por tratamento teórico. Em outras palavras, 
a Gramática de Construção, ao conciliar os polos de forma e 
função num mesmo objeto de análise e ao afirmar que estas 
constituem nosso conhecimento a respeito da língua e que são 
formadas a partir de abstrações que fazemos do seu uso, integra 
a linguagem às demais áreas da psicologia humana, uma vez que 
essa habilidade depende de inúmeros fatores cognitivos para a 
formação dos esquemas linguísticos, a saber, a gramática da 
língua. Além disso, traz uma visão dinâmica de língua, moldada 
pela situação comunicativa e pelos fatores da cognição, que, ao 
mesmo tempo, alteram e são alterados por ela.

O “ille” é uma prova de que os processos da cognição e da 
interação são fundamentais para que consigamos compreen-
der o motivo de certas formas serem ou não codificadas no 
discurso. Vimos que a inferência pragmática que dirigiu a 
variação e a mudança dessa forma linguística é recorrente 
ao longo da história, desfazendo a visão de que as camadas 
são previsíveis e que se seguem linearmente no perpassar no 
tempo. Diferentemente, o estudo comprovou que estas tanto 
não são passíveis de uma previsão de aparecimento, quanto 
que novas camadas também podem desenvolver-se a partir 
das mais antigas, levando-se em consideração, no caso dos 
mostrativos, a saliência cognitiva, que levou ao surgimento de 
um “aquele” com função intensificadora. 
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A Gramática de Construção, portanto, é uma abordagem 
que consegue abarcar uma variada quantidade de fenôme-
nos da língua, trazendo contribuições significativas para a 
descrição e a teoria linguísticas, bem como para a aquisição da 
linguagem e o ensino de língua materna e estrangeira.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos apresentados neste livro estão fundamentados 
numa perspectiva que procura integrar linguagem, cognição 
e corporalidade, uma vez que a linguagem não comporta, em 
si própria, os vários sentidos que são atribuídos a um mesmo 
objeto e, além disso, aquele que produz e compreende enun-
ciados se apresenta como um ser interativo que se posiciona no 
mundo, identifica um aspecto e elabora um significado para si 
próprio a partir de um aparato neurocognitivo que o permite 
simular mentalmente situações e histórias. 

Cumpre ressaltar, pois, que a linguagem se dá em rela-
ção com o meio social e cultural no processo de categorização 
do mundo. A noção de acomodações mútuas entre linguagem, 
cognição e cultura já era defendida por Langacker (1994), ao 
propor que níveis de conhecimento e desenvolvimento cultu-
ral não podem ocorrer sem a linguagem, e um alto nível de 
desenvolvimento linguístico só pode ser obtido por meio da 
interação sociocultural, ou seja, o significado linguístico não 
pode ser isolado do conhecimento do mundo. Por esse motivo, 
o monitoramento dos usos linguísticos é fundamental e os 
processamentos (de conceptualização, de categorização, de 
interação, de experiências socioculturais) estão imbricados e 
se instituem nas práticas discursivas cotidianas.

Pensamos as práticas discursivas cotidianas como o 
espaço de negociação intersubjetiva no interior do qual ocorre 
o trabalho conjunto de construção de sentido, produção e 
compreensão da linguagem. Esse trabalho, realizado a partir de 
inúmeras e complexas estratégias semiológicas, é responsável 
pela (re)configuração de modelos de mundo. Desse modo, as 
práticas discursivas produzem e manipulam pistas linguísticas, 
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implicando, ao mesmo tempo, a necessidade de os sujeitos esco-
lherem determinado frame e, a partir dele, exercem um jogo 
de linguagem particular. A manipulação de pistas linguísticas 
e modelos cognitivos, como esquemas, frames, construções 
gramaticais etc., por meio das práticas discursivas, resulta na 
manipulação significativa de nossa própria percepção da reali-
dade. E, uma vez reconhecendo que a condição humana é depen-
dente do trabalho de recognização constante, sem o qual sequer 
poderíamos falar de cultura, entendemos que são as práticas 
discursivas que tornam significativas nossas experiências.

Dessa forma, a linguagem passa a ser vista como um 
elemento que não pode ser ignorado quando nos propomos 
a pensar os mais diversos aspectos da realidade, e isso se dá 
devido a nossa condição de seres dependentes da cultura e, 
portanto, simbólicos. Uma vez que a existência humana somen-
te se efetiva na cultura – isto é, a partir do trabalho social e 
intersubjetivo da vida em grupo e de sua rede de instituições e 
simbolismos consequentes –, resulta que nossas estruturas de 
conhecimento, que guiam nossas percepções, são, em grande 
medida, reguladas por uma contínua interação entre práticas 
culturais, esquemas cognitivos e linguagem. 

Assim, as ideias que construímos da realidade não são 
por nós produzidas “livremente”, conforme uma vontade 
independente, pessoal e racional, mas sob a influência de uma 
práxis intersubjetiva que fabrica estereótipos culturais que, 
por sua vez, são garantidos e reforçados através da atividade 
discursiva. Não há discurso no vazio. Os sistemas cognitivos 
construídos discursivamente regulam as estruturas mentais e 
perceptivas dos sujeitos e, ao mesmo tempo, são regulados por 
elas, organizando espaços sociais e articulando significados 
coletivos. Por tudo isso, entendemos que o fenômeno linguístico 
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é absolutamente imbricado com o contexto sociocultural em que 
ocorre e, simultaneamente, que o contexto em que uma ação 
discursiva se realiza não é independente da memória conversa-
cional dos sujeitos, das estruturas conceptuais disponibilizadas 
no presente, constituídas, inclusive, por suas emoções.
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