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moDELoS DE GrAmáTiCA Em LiNGuÍSTiCA 
CoGNiTiVA: PriNCÍPioS CoNVErGENTES E 

PErSPECTiVAS ComPLEmENTArES

                              Lilian Ferrari

RESUMO

Este trabalho discute três modelos de gramática propos-
tos pela Linguística Cognitiva: a Gramática Cognitiva, 
a Gramática de Construções e a Teoria da Mesclagem 
Conceptual. Argumenta-se que os três modelos repre-
sentam perspectivas diferentes (mas complementares) 
no âmbito de uma mesma abordagem teórica, cujos 
princípios fundamentais são a conceptualização da lin-
guagem como inventário estruturado de unidades sim-
bólicas e a continuidade léxico-sintaxe.

PALAVRAS-CHAVE: Gramática Cognitiva, Gramática 
de Construções; Teoria da Mesclagem Conceptual.   
    

1.introdução 

Uma das principais premissas da Linguística Cognitiva (LC) é a de 
que léxico e sintaxe não constituem módulos rigidamente separados, 
mas formam um continuum de construções, partindo de elementos 

muito específicos, como o item lexical cadeira ou a expressão idiomática dar no 
pé, até padrões mais abstratos, tais como a categoria “verbo” ou a construção 
transitiva [SN1 V SN2]. A premissa da continuidade léxico-sintaxe sustenta-
se, por sua vez, em outro postulado básico da LC, que é o pareamento entre 
forma e significado de acordo com padrões gerais (ou esquemas) que captam 
características comuns entre várias instanciações específicas. Por exemplo, as 
sentenças “O menino quebrou um copo” e “Eles perderam a cabeça” são ambas 
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consideradas instanciações da construção transitiva [SN1 V SN2], em que SN1 
e SN2 constituem argumentos do verbo. Já os sintagmas nominais “um copo” 
e “a cabeça” constituem instanciações da construção [Art N], em que o artigo 
restringe o domínio de aplicação do nome, marcando-o como novo, dado ou 
disponível no discurso. Trata-se, portanto, de uma visão não-derivacional, que 
explica a regularidade da gramática com base em esquemas abstratos gerais asso-
ciados a significados específicos, e não em regras de manipulação de símbolos, 
como fazem os modelos gerativos.

Se, por um lado, o tratamento da gramática como estrutura simbólica dis-
tingue a proposta da Linguística Cognitiva do modelo algorítmico de lingua-
gem adotado pela Teoria Gerativa, o principal fator distintivo entre a LC e os 
diferentes modelos funcionalistas situa-se no desenvolvimento de uma semânti-
ca cognitiva, que atribui especial importância à questão da categorização e a pro-
cessos de projeção de significado entre domínios conceptuais (Ferrari, 20091).

Em que pesem as características que a distinguem de outras vertentes 
teóricas, não se pode afirmar que a LC constitua uma teoria linguística homo-
gênea; na verdade, a área abriga um conjunto de vertentes inter-relacionadas 
que compartilham as hipóteses do pareamento forma-significado e da nature-
za cognitiva dos processos semânticos, mas possuem especificidades que me-
recem ser detalhadas.

O objetivo do presente artigo é apresentar os modelos de gramática 
propostos pela LC, enfocando três vertentes principais, a saber: a) a Gra-
mática Cognitiva, de Ronald Langacker (1987, 19912); b) a Gramática de 
Construções, de Adele Goldberg (1995, 20063); c) A Teoria da Mesclagem 
Conceptual (Fauconnier e Turner, 20024). Como ficará claro no decorrer do 
1 FERRARI, L. Linguística Cognitiva: pesquisas recentes e aplicações interdisciplinares. In 

Ferrari (org.). Espaços mentais e construções gramaticais: do uso lingüístico à tecnologia. Rio de 
Janeiro: Imprinta, 2009.

2 LANGACKER, R. Foundations of  cognitive grammar. vol. I:Theoretical  prerequisi-
tes. Standford CA: Stanford University Press, 1987. 

    LANGACKER, R. Foundations of    cognitive grammar. vol II   Descriptive applications.
Standford CA: Stanford University Press, 1991

3 GOLDBERG, A . Constructions. Chicago: University of Chicago Press, 1995.
    GOLDBERG, A. Constructions at work: the nature of generalization in  language. Oxford: 

Oxford University Press, 2006
4 FAUCONNIER, G. e TURNER, M.  Conceptual blending and the mind´s hidden 

complexities. New York: Basic Books, 2002.
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trabalho, tais modelos compartilham uma visão não-modular da gramática, 
e suas especificidades não caracterizam necessariamente uma oposição entre 
eles, mas antes definem áreas complementares de investigação do fenômeno 
linguístico.

O artigo está organizado em quatro seções. O objetivo da seção 2 é 
fundamentar a discussão subsequente, apresentando brevemente a questão 
da categorização (Rosch, 1973, 19785) e dos processos de projeção de sig-
nificado (Lakoff e Johnson, 19806, Fauconnier, 1994, 19977). Na seção 3, 
serão apresentados três modelos de gramática propostos pela LC8, especifi-
cando-se suas características comuns e suas áreas de interseção e/ou comple-
mentaridade.

2. Por uma semântica cognitiva

A semântica cognitiva fundamenta-se na ideia de que o significado de 
uma expressão linguística não reflete diretamente a relação entre “palavra” 
e “mundo”, mas é sempre mediado por processos inerentes à cognição hu-
mana. Dentre esses processos, destacam-se a questão da categorização e a 
projeção de informações entre domínios cognitivos, que serão detalhados 
nas subseções a seguir.

5 ROSCH, E. On the internal structure of perceptual and semantic categories. In: 
MOORE, T. (ed.), Cognitive Development and the   Acquisition of Language. New York: 
Academic Press, 1973, pp.111-44.

    ROSCH, E. Principles of categorization. In Rosch, E. e Lloyd, B. (eds.), Cognition and  
Categorization, Hillsdale, NJ; NY: Lawrence Erlbaum1978, pp. 27-48.

6 LAKOFF, G & JOHNSON, M. Metaphors we live by. Chicago: The University of 
Chicago Press, 1980.

7 FAUCONNIER, G.Mental spaces. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
    FAUCONNIER, G. Mappings in thought and language. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1997.
8 No âmbito da LC,  o termo “gramática”  tem sido usado de duas formas diferen-

tes:  em sentido restrito, gramática corresponde ao conjunto de características sintá-
ticas (por ex., padrões de ordem vocabular) e morfológicas (por ex., flexões); em sentido 
amplo,  gramática envolve o funcionamento da linguagem de um modo geral, não 
se restringindo apenas à sintaxe e à morfologia, mas incluindo outros níveis de 
análise, tais como fonologia, semântica e pragmática. O presente artigo assume o 
sentido amplo.
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2.1. Processos de categorização 

A categorização constitui, na verdade, uma das condições de possibilida-
de da linguagem. Para que seja possível nomear o mundo, é preciso agrupar, 
em categorias específicas, entidades, qualidades e ações consideradas seme-
lhantes. Assim, embora não existam duas árvores idênticas no mundo, a pala-
vra “árvore” designa um grupo de vegetais percebidos como suficientemente 
semelhantes para receberem a mesma designação. 

Mas como se decide que duas entidades são “suficientemente seme-
lhantes”, a ponto de se lhes poder atribuir o mesmo nome? Essa questão 
tem como resposta clássica a visão aristotélica de categorização, que prevê 
que os membros de uma categoria são aqueles que possuem todos os traços 
definidores da mesma. 

Em meados do século XX, entretanto, o modelo clássico de categori-
zação começou a ser questionado. Inicialmente, na filosofia da linguagem 
(Wittgenstein, 19589), e depois na antropologia cultural (Berlin e Kay, 
196910) e na psicologia cognitiva (Rosch, 1973, 197811), chegou-se a um 
novo modelo de categorização, que passou a ser conhecido como Teoria dos 
Protótipos. 

A Teoria dos Protótipos prevê que as categorias se organizam, de um 
modo geral, em torno de um núcleo prototípico. Embora o protótipo se 
caracterize por possuir todos os traços definidores de uma determinada ca-
tegoria, membros que apresentam um número menor de traços definidores 
também podem ser incluídos. 

Por outro lado, as pesquisas demonstraram que a categorização apre-
senta níveis de inclusão, de modo que um dos níveis funciona como o 

9 WITTGENSTEIN, L. Philosophical investigations.(Trad. G.E.M Ascombe). Lon-
don: Basil Blackwell, 1958.

10 BERLIN, B. e KAY, P. Basic color terms: their universality and evolution. Berkeley: 
University of California Press, 1969.

11 ROSCH, E. On the internal structure of perceptual and semantic categories. In: 
MOORE, T. (ed.), Cognitive Development and the   Acquisition of Language. New 
York: Academic Press, 1973, pp. 111-44.

     ROSCH, E. Principles of categorization. In Rosch, E. e Lloyd, B. (eds.), Cognition 
and Categorization, Hillsdale, NJ; NY: Lawrence Erlbaum1978, pp. 27-48.
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nível básico de especificidade (Berlin et al., 197312; Rosch et al., 197613). 
Observemos:

(1) a. Veículo ► ônibus ► ônibus escolar 
b. Fruta ► maçã ►maçã verde
c. Animal ►cavalo ►alazão 
d. Item do mobiliário ► mesa ► mesa de escritório
Nos conjuntos acima, os elementos básicos de cada categoria estão mar-

cados em negrito, e constituem elaborações (ou instanciações) dos elementos 
superordenados mais genéricos (à esquerda). Os elementos básicos, embora 
sejam considerados suficientemente específicos, também admitem maiores 
elaborações (elementos à direita).

Com relação à gramática, as construções também podem apresentar ní-
veis de inclusão. Como veremos mais adiante, Langacker propõe que a gramá-
tica se organiza com base em estruturas superordenadas (esquemas abstratos) e 
estruturas básicas, que representam instanciações desses esquemas mais gerais.

2.2. Projeções entre domínios

Um traço que diferencia a Linguística Cognitiva de outras abordagens é 
a importância atribuída ao conceito de metáfora. Tradicionalmente conside-
rada uma forma especial de discurso, característica da linguagem literária, a 
metáfora passou a ser tratada como um processo fundamental no uso cotidia-
no da linguagem.

No livro “Metaphors we live by”, Lakoff e Johnson (198014) fornecem 
uma série de evidências linguísticas que comprovam o caráter rotineiro dos 
processos metafóricos, argumentando ainda que tais processos têm lugar na 
linguagem, em função do papel central que desempenham no pensamento e 
na ação : “Nosso sistema conceptual ordinário, em termos do qual pensamos 
e agimos, é basicamente de natureza metafórica” (1980:3). 

12 BERLIN, B., BREEDLOVE, D. e RAVEN, P. General principles  of classification 
and nomenclature in folk biology. American Anthropologist 75, 1973, pp. 214-242,

13 ROSCH, E., MERVIS, C., GRAY, W., JOHNSON, D. e BOYES-BRAEM, P. 
Basic objects in natural  categories. Cognitive Psychology 8, 1976, pp. 382-439.

14 LAKOFF, G & JOHNSON, M. Metaphors we live by. Chicago: The University of 
Chicago Press, 1980.
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Entre outros exemplos, os autores demonstram que podemos falar meta-
foricamente do conceito de “afeto” em termos de noções físicas ancoradas em 
nossa experiência corporal, tais como:

(a) temperatura (ex: Ele é uma pessoa fria; Os alunos foram recebidos calo-
rosamente pela professora). 

(b) distância espacial (Eles são muitos próximos; O jeito dela é meio dis-
tante).

Do mesmo modo, uma “discussão” pode ser caracterizada a partir de 
bases experienciais concretas, tais como:

(a) um prédio (Isso sustenta o que eu estou dizendo; Seu argumento desmo-
ronou). 

(b) uma jornada (Aonde você quer chegar?; Isso me leva à próxima con-
clusão; Esse argumento nos leva mais adiante), de modo que compreender um 
raciocínio também pode ser construído como “seguir alguém” (Eu não consigo 
te acompanhar; Você me deixou perdida).

(c) uma guerra (exs. Seus argumentos são indefensáveis; Ele atacou todos os 
pontos fracos do meu argumento; Sua crítica foi direto ao alvo; Eu destruí o argu-
mento dele; Ninguém consegue vencer uma discussão com ele).

A metáfora é essencialmente um mecanismo que envolve a conceptuali-
zação de um domínio de experiência em termos de outro. Sendo assim, para 
cada metáfora, é possível identificar um domínio-fonte e um domínio-alvo. O 
domínio-fonte envolve propriedades físicas e áreas relativamente concretas da 
experiência, enquanto o domínio-alvo é sempre mais abstrato. 

Em suma, a metáfora não é apenas uma questão de palavras. Ao con-
trário, metáforas como expressões linguísticas são possíveis precisamente por-
que há projeções metafóricas no sistema conceptual humano. Nos termos de 
Lakoff e Johnson, as metáforas são analisadas como relações estáveis e siste-
máticas entre dois domínios conceptuais. A estrutura conceptual e as expres-
sões associadas ao domínio-fonte são usadas para retratar uma situação no 
domínio-alvo. 

Com o desenvolvimento da Teoria dos Espaços Mentais, as metáforas, 
inicialmente concebidas como projeções entre dois domínios conceptuais, 
passaram a ser analisadas como projeções entre, pelo menos, quatro domí-
nios cognitivos, envolvendo o processo de mesclagem, conforme o diagrama 
a seguir: 
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Diagrama.1- Mesclagem conceptual

Passo a passo, o processo constitui-se como segue abaixo:

1. projeção interdomínios: projeção parcial entre contrapartes dos es-
paços iniciais (inputs 1 e 2); ou seja, não é necessário que todos os 
elementos dos inputs sofram projeção para que se forme o esquema 
genérico e se torne possível a mescla.

2. esquema genérico: reflete a estrutura e a organização abstrata que há 
em comum entre dois inputs, ou seja, aquela que é compartilhada por 
esses domínios.

3. mescla: os inputs são parcialmente projetados nesse quarto espaço. Po-
dem ser projetados elementos que eram contrapartes ou não; além dis-
so, esses elementos podem ser fundidos em um só elemento na mescla, 
ou podem ser projetados separadamente.

4. estrutura emergente: a mescla tem estrutura emergente própria, que 
não é dada pelos inputs, e sim formada por contribuição deles.

 
Tomemos a sentença “Paris é o coração da França” para ilustrarmos o 

processo descrito acima. O Input 1 é o domínio correspondente ao Corpo 
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Humano e o Input 2 é o domínio correspondente à França. A analogia entre 
os dois inputs é estabelecida porque ambos podem ser concebidos como um 
“todo” composto por várias “partes”. Assim, coração (órgão central do corpo 
humano), elemento do Input 1, corresponde a Paris (capital da França), ele-
mento do Input 2. Na mescla, o elemento “Paris/coração” refere-se não apenas 
a uma cidade que constitui o centro político-administrativo da França, mas 
ressurge como estrutura vital para o funcionamento do país. 
Como veremos mais adiante, as projeções entre domínios e os processos de 
mesclagem conceptual passaram a fundamentar vários modelos de estrutura-
ção da gramática em redes construcionais, como a Gramática de Construções 
e o modelo baseado na Teoria dos Espaços Mentais.

3. Modelos de gramática

Os modelos de gramática propostos pela LC compartilham a perspectiva 
não-modular da linguagem, caracterizada pelo estabelecimento de um con-
tinuum sintaxe-léxico e a concepção simbólica da estrutura linguística. Para 
além desse núcleo comum, há assunções particulares, que caracterizam verten-
tes específicas. Esta seção detalhará três dessas vertentes, cujas contribuições 
fundamentam um conjunto substancial de análises gramaticais do inglês e de 
várias outras línguas.

3.1. Gramática Cognitiva 

O termo Gramática Cognitiva foi cunhado por Langacker (1987, 
199115), para designar um modelo descritivo-explicativo que concebe a gra-
mática como “inventário estruturado de unidades simbólicas”. Essa acepção 
do termo “gramática” assume que toda expressão linguística é um símbolo, 
formado pela associação entre um pólo fonológico e um pólo semântico. Por 
exemplo, o item lexical abacaxi consiste de uma estrutura semântica (incluin-
do os chamados sentidos denotativo e conotativo da palavra, cuja abreviação 

15 LANGACKER, R. Foundations of  cognitive grammar. vol. I:Theoretical  prerequi-
sites. Standford CA: Stanford University Press, 1987. 

    LANGACKER, R. Foundations of    cognitive grammar. vol II   Descriptive applica-
tions.Standford CA: Stanford University Press, 1991
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seria [ABACAXI]) e uma estrutura fonológica (abreviada como [abaka∫i’]).
O modelo fundamenta-se ainda na hipótese do continuum sintaxe-léxi-

co, resultante das seguintes observações: 
(i) as unidades linguísticas variam quanto ao tamanho, incluindo desde 

unidades atômicas como abacaxi, até estruturas complexas como a construção 
de movimento causado (ex. Ele chutou a bola para o gol).

(ii) As unidades linguísticas variam quanto ao grau de especificidade, 
incluindo desde esquemas genéricos, como “nome” ou “construção de movi-
mento causado”, até instanciações de padrões específicos, como casa e Ele deu 
o presente para o amigo, respectivamente. 

A tabela a seguir, adaptada de Croft (200116), ilustra o continuum sintaxe-
léxico decorrente das observações acima:

Tipo de Construção Nome tradicional Exemplos
Complexa e esquemática Sintaxe Nome verbo nome (construção  

transitiva), nome adjetivo (sintagma 
nominal)

Complexa e específica expressão idiomática Dar no pé, sorte grande
Complexa, com restrições Morfologia Nome-s
Atômica e esquemática Classe de palavras Nome, verbo, adjetivo, etc.
Atômica e específica Palavra/ léxico Dar, pé, sorte, grande

Tabela 1 – o continuum sintaxe-léxico 

Ao conceber a gramática como um inventário, Langacker deixa bem cla-
ro que esse inventário não corresponde a uma lista; ao contrário, as unidades 
simbólicas são esquemas abstraídos de eventos de uso, que se estruturam com 
base em processos cognitivos específicos, como as relações de categorização 
e os mecanismos de projeção de significado. Por exemplo, a sentença “Ele 
comeu o abacaxi” é uma instanciação ou elaboração da construção transitiva 
[SN1 V SN2]; o adjetivo “quente” com sentido de “impactante”, como em 
“notícia quente”, é uma extensão metafórica do domínio da temperatura para 
o domínio das emoções.

16  CROFT, W. Radical Construction Grammar; syntactic theory in typological pers-
pective. Oxford: Oxford University Press, 2001.
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Com relação às classes de palavras, Langacker propõe uma caracteriza-
ção esquemática, definida prototipicamente, das chamadas partes do discurso. 
Assim, nomes perfilam prototipicamente “coisas”, concebidas genericamente 
como regiões em um determinado domínio; por exemplo, o nome “time” 
perfila conexões entre entidades (sem individualizá-las). Já verbos, adjetivos 
e advérbios perfilam “relações”. Enquanto os verbos perfilam relações tem-
porais (ou processos), os adjetivos e advérbios perfilam relações atemporais, 
diferenciando-se entre si pelo fato de os adjetivos privilegiarem relações sim-
ples (por exemplo, na expressão “casa azul”, o adjetivo “azul” perfila uma re-
lação atemporal entre o nome “casa” e a região correspondente à cor azul no 
espectro cromático), e os advérbios designarem relações atemporais comple-
xas entre um processo e uma região em uma escala (por exemplo, em “andar 
lentamente”, o advérbio “lentamente” indica uma relação atemporal entre o 
processo de andar e uma região em uma escala de velocidade). O diagrama, a 
seguir, resume essas ideias:

ENTIDADES

	 	 	 							↓															↓

COISAS     RELAÇÕES 

(NOMES)

	 	 	 	 ↓						 								↓

                   ATEMPORAIS           PROCESSOS (VERBOS)

	 	 	 									↓						 					↓

RELAÇÕES               RELAÇÕES

ATEMPORAIS             ATEMPORAIS

SIMPLES                   COMPLEXAS

(ADJETIVOS)               (ADVÉRBIOS)

Diagrama 2 – Proposta da Gramática Cognitiva para análise das classes de palavras

No diagrama acima, os itens em negrito representam conceitos que são 
pólos semânticos possíveis para classes de palavras; assim, enquanto a categoria 
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“processos” indica o pólo semântico da classe dos verbos, a categoria genérica 
“relações atemporais” não corresponde a uma classe de palavra específica.

3.2. Gramática de Construções

O paradigma da Gramática de Construções, cujas principais referências 
são os trabalhos de Fillmore (198817) e Goldberg (1995, 200618), parte da 
noção de pareamento forma-significado para questionar a ideia de composi-
cionalidade, recorrente na literatura semântica19. As construções gramaticais 
passam a ser caracterizadas como estruturas formais cujas características se-
mânticas não são previsíveis a partir de suas partes componentes e nem a par-
tir de outras construções previamente estabelecidas. Além disso, o paradigma 
estabelece uma distinção entre significado lexical e significado construcional, 
propondo parâmetros de correspondência entre verbo e construção.

Para tratar dessa correspondência, Goldberg estabelece uma diferença 
entre papéis participantes (relacionados ao verbo) e papéis argumentais (asso-
ciados à construção). As restrições semânticas simultaneamente associadas ao 
verbo e à construção determinam a possibilidade de fusão entre os referidos 
papéis, de acordo com os seguintes princípios: 

1. Princípio da Coerência Semântica – apenas papéis semanticamente 
compatíveis podem ser fundidos, sendo que a compatibilidade existe quando 
um dos papéis pode ser caracterizado como instância do outro (por exemplo, 
o papel participante “chutador”, associado ao verbo “chutar”, é uma instância 
do papel argumental de “agente”, que faz parte da construção transitiva).

2. Princípio da Correspondência – cada papel participante perfilado pelo 
verbo deve ser fundido com um papel argumental perfilado pela construção; 
entretanto, não é necessário que cada papel argumental da construção corres-
ponda a um papel participante do verbo. 

17 FILLMORE, C. The mechanisms of ‘Construction Grammar’. Berkeley Linguistics 
Society 14, 1988, pp. 35-55.

18 GOLDBERG, A . Constructions. Chicago: University of Chicago Press, 1995.
    GOLDBERG, A. Constructions at work: the nature of generalization in  language. 

Oxford: Oxford University Press, 2006
19 A composicionalidade determina que o significado do todo corresponde à soma 

dos significados de suas partes componentes.
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Observemos a “Construção de Movimento Causado”, cuja semântica é 
“CAUSAR-MOVER”, associada aos papéis argumentais agente, tema, e alvo; 
a estrutura sintática correspondente é [SUJ V OBJ OBL]: 

Sem         CAUSAR-MOVER            < causa alvo tema>                                                                                     

            PRED                 <          >

                  ↓                       ↓  ↓ ↓

Sin                V                   SUJ      OBL      OBJ

Diagrama 3 – Esquema abstrato da Construção de Movimento Causado

Os exemplos a seguir representam instanciações da Construção de Mo-
vimento Causado:

(1) Patrícia colocou a cenoura na salada.
(2) O menino chutou a lata para o canto da rua.
(3) O jogador cabeceou a bola para o gol.
Todos os exemplos acima obedecem ao Princípio da Coerência Semântica, 

porque os papéis participantes dos verbos “colocar”, “chutar” e “cabecear” são 
compatíveis com, pelo menos, um dos papéis argumentais da construção (causa, 
destino ou tema).20 Quanto ao Princípio da Correspondência, entretanto, ape-
nas o exemplo (1) apresenta fusão entre todos os papéis participantes do verbo 
(colocador, colocado, local-alvo) e os papéis argumentais da construção. Os exem-
plos (2) e (3) são casos em que não há fusão de todos os papéis, e alguns papéis 
argumentais constituem contribuições da construção apenas. Em (2), o verbo 
“chutar” apresenta dois papéis participantes (chutador e chutado), que se fundem 
respectivamente com os papéis argumentais causa e tema; entretanto, o verbo não 
atribui o papel participante alvo, que é agregado por força da construção. Já em 
(3), o verbo “cabecear” apresenta apenas um papel participante, que se funde com 
o papel argumental de causa disponibilizado pela construção; os papéis argumen-
tais de tema e alvo, entretanto, são instanciados por contribuição da construção. 

20 No caso de “colocar”, a correspondência é colocador-causa, colocado-tema e local de colo-
cação-alvo; no  caso de “chutar”, a correspondência é chutador-causa e chutado-tema; e no 
caso de “cabecear”, o papel que se compatibiliza é cabeceador-causa. 
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As análises apresentadas acima sustentam que o significado construcio-
nal independe do significado verbal, evitando postular sentidos implausíveis 
do verbo para dar conta de exemplos como (3). Para uma teoria léxico-se-
mântica (Chomsky, 198621, Levin e Rapoport, 198822), por exemplo, o verbo 
cabecear reconhecidamente intransitivo, apresentaria um sentido que envolve 
três argumentos, “X CAUSA Y a MOVER para Z ao cabecear”. Na aborda-
gem construcional, ao contrário, pode-se conceber a interpretação final como 
resultante do significado da construção, que contribui com argumentos não 
licenciados pelo verbo.

3.3. integração conceptual e gramática 

Embora a Teoria dos Espaços Mentais, e mais especificamente, a Teoria 
da Integração Conceptual ou Mesclagem não constituam, em sua motivação 
inicial, uma teoria da gramática, Fauconnier e Turner (200223) argumentam 
que a operação conceptual de mesclagem pode ser recrutada para dar conta 
das construções gramaticais, desde as mais simples, tais como combinações 
nome-adjetivo (ex. bola vermelha; praia segura), até as mais complexas, como 
as construções sentenciais.

A proposta dos autores é que as estruturas de dois (ou mais) espaços são 
projetadas em um espaço separado, a mescla, integrando-se em uma unidade 
conceptual que desenvolve estrutura própria, ausente nos inputs - a estrutura 
emergente. 

Consideremos, inicialmente, o processo de mesclagem associado à ex-
pressão iate terrestre, exemplificada no seguinte texto retirado do site da Revista 
Quatro Rodas24:

(1) Que tal um Audi Q7 V12 (...)? E o que dizer de um acabamento 
interno que tem referências náuticas como diferencial? Se a ideia lhe parece 

21 CHOMSKY, N. Knowledge of language. New York: Praeger, 1986.
22 LEVIN, B. e  RAPAPORT, M. Lexical subordination. CLS 24, Part 1, 1988, pp. 275-289.
23 FAUCONNIER, G. e TURNER, M.  Conceptual blending and the mind´s hidden 

complexities. New York: Basic Books, 2002
24 PEREIRA, F. 2008. Audi equipa um Q7 V12 com acabamento digno de um iate. 

In Quatro Rodas. São Paulo:Abril. (http://quatrorodas.abril.com.br/reportagens/sa-
lao/salao_carro_272115.shtml).
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atraente, então saiba que a Audi já pensou nisso e assim criou a proposta de 
seu coastline. (...) O branco domina o exterior e o interior do veículo, que foi 
intencionalmente criado para parecer um iate terrestre. 

A tabela abaixo representa a mesclagem decorrente da projeção analó-
gica entre os domínios “automobilístico” e “náutico”, ativada pelo termo iate 
terrestre25: 

 Input 1                  
(Automobilismo)             

 Input 2 
(Náutico)       

Mescla   Espaço
Genérico   

Carro iate iate/carro veículo

terrestre marítimo terrestre               superfície

motorista capitão motorista/ capitão condutor

estrada curso auto-estrada trajeto 

proprietário magnata proprietário/magnata proprietário

Tabela 2 – Mesclagem conceptual referente à expressão “iate terrestre”.

 Embora o termo iate terrestre selecione elementos lexicais que não são 
contrapartes nos inputs, esses itens são suficientes para construir a mescla, pos-
sibilitando uma série de correspondências projetivas entre os dois domínios, 
como demonstra a Tabela 2. 

 Com relação às construções sentenciais, Fauconnier e Turner reto-
mam as construções de movimento causado, analisadas por Goldberg, pro-
pondo uma análise baseada em mesclagem conceptual. Para ilustrar a proposta 
dos autores, observemos a representação da mesclagem ativada pela constru-
ção O jogador cabeceou a bola para o gol:

25 A análise é análoga à que foi  sugerida, por Fauconnier e Turner (2002: 357), para 
a expressão inglesa correspondente “land yatch”. 
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    Input 1                   
(Construção Esquemática )           

    Input 2 
1(Sequência real de eventos)       

Mescla   

Agente (SN)    Jogador Jogador/agente              
 Agir   

      
Causar    (V)

      
Movimento 

Ação de cabecear Cabecear/Agir, 
causar, mover

CAUSAR

Tema (SN) Bola Bola/tema 

MOVER

Alvo (SP) Para o gol Para o gol/alvo

 Tabela 3 – Mesclagem conceptual referente à construção “o jogador cabeceou a 
bola para fora o gol”.

Na tabela acima, o Input 1 contém a construção de movimento causado 
esquemática (pareamento forma-significado) e o Input 2 contém a sequência 
real de eventos envolvendo a ação de cabecear e o movimento da bola para o 
gol. Na projeção entre os dois inputs, os eventos “causar” e “mover”, do Input 
2, não possuem contrapartes no Input 1; apenas a “ação de movimento com 
a cabeça” pode ser projetada no verbo cabecear26. Mas a ideia de movimento 
causado surge mesmo assim, por força da construção. 

Vale observar que, quando toda a sequência de eventos pode ser pro-
jetada em um único verbo cuja semântica comprime “agir”, “causar” e “mo-
ver”, como é o caso do verbo “chutar” (ex.O jogador chutou a bola para o gol), 
a construção de movimento causado resulta de uma correspondência plena 
entre papéis participantes e papéis argumentais. Entretanto, o fenômeno da 
correspondência parcial entre sequência de eventos e construção esquemática 
também pode ocorrer, como é o caso do verbo cabecear, que apresenta apenas 
um papel participante compatível com a construção. 

26 O verbo cabecear estabelece apenas um papel participante, e costuma ser usado para indicar 
movimento voluntário ou involuntário com a cabeça, como nas sentenças Enquanto dormia, 
o rapaz cabeceava  e  Aquele jogador é quem melhor cabeceia na seleção.
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O ganho teórico na separação entre o significado construcional e o signi-
ficado verbal reside justamente na possibilidade de se propor um tratamento 
unificado para todas as instanciações da construção de movimento causado, 
independentemente das especificidades semânticas dos verbos envolvidos. A 
gramática ganha em economia ao estabelecer um significado construcional 
único, descartando a necessidade de proliferação de sentidos verbais. Além 
disso, a proposta de análise discutida nesta seção sugere que é justamente por 
estarem firmemente ancoradas em estruturas mentais que sustentam o meca-
nismo conceptual de mesclagem que as construções gramaticais podem apre-
sentar padrões estáveis recorrentes no uso, ao mesmo tempo em que exibem 
alto grau de flexibilidade e criatividade.

4. Conclusão 

O presente trabalho apresentou os principais modelos de gramática pro-
postos pela Linguística Cognitiva: a) Gramática Cognitiva; b) a Gramática 
de Construções; c) a proposta baseada na Teoria da Mesclagem Conceptual. 
Os três modelos compartilham as noções de pareamento forma-significado, 
adotando perspectivas específicas para o tratamento das relações entre o pólo 
semântico e a estrutura sintática das construções gramaticais. 

Ao conceber a gramática como um inventário, a Gramática Cognitiva 
assume que as unidades simbólicas são esquemas abstraídos de eventos de uso 
que se estruturam com base em processos cognitivos específicos, como as rela-
ções de categorização que relacionam construções esquemáticas e suas respecti-
vas instanciações. No paradigma da Gramática de Construções, as construções 
gramaticais têm sido caracterizadas como estruturas formais cujas característi-
cas semânticas não são previsíveis a partir de suas partes componentes. A ideia 
de que o significado construcional interage com significados lexicais representa 
uma importante contribuição desse paradigma. Por fim, a noção de pareamen-
to forma-significado pode ser associada a processos projetivos de mesclagem 
entre “sequência de eventos” e “estrutura sintática”. Esses processos explicam a 
associação, frequentemente observada nas línguas, entre a fixidez dos padrões 
construcionais e a criatividade das construções gramaticais.

Para além de suas especificidades, os modelos em pauta podem ser con-
siderados complementares, representando, na verdade, recortes diferenciados 
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que permitem o aprofundamento de questões tratadas de forma embrionária, 
ou simplesmente desconsideradas em outras vertentes. Mais especificamente, 
tais modelos descortinam um vasto repertório de construções gramaticais cuja 
descrição consistente em termos de pareamento forma-significado pode abrir 
novas perspectivas de análise do português brasileiro.

ABSTRACT

This paper discusses three cognitive approaches to 
Grammar: Langacker’s Cognitive Grammar, Goldberg’s 
Construction Grammar and Fauconnier and Turner’s 
Blending Theory. It is argued that these models 
highlight different (though related) facets of the shared 
conceptualization of language as a structured inventory 
of symbolic conventional linguistic units, as well as 
different aspects of the syntax-lexicon continuum. 
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