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Este capítulo traz uma introdução à empreitada intelectual hoje conhecida como 

Linguística Cognitiva (LC). O objetivo aqui é apresentar seus principais conceitos e 

ferramentas teóricas, a fim de permitir que o leitor explore os estudos descritivos 

reunidos neste volume. Por essa razão, optamos por não problematizar os pontos 

controversos. Nos casos em que consideramos útil pontuar o texto com comentários 

mais aprofundados ou sugestões bibliográficas, isso foi feito nas notas de rodapé. 

Caso se queira estabelecer uma “data de nascimento” oficial para a LC, é 

possível pensar no ano de 1989 – quando foi realizada a Primeira Conferência 

Internacional de Linguística Cognitiva. Nesse evento, decidiu-se pela criação da ICLA 

(International Cognitive Linguistics Association) e se anunciou o lançamento do 

periódico Cognitive Linguistics, cujo primeiro número veio à luz em 1990. Trata-se, 

portanto, do evento que marca a institucionalização da LC e transforma o 

empreendimento, nas palavras de um dos seus principais nomes, em um “movimento 

autoconsciente” (LANGACKER, 1991b: ix). 



Não foi gratuita a qualificação da LC como um “movimento”, “empreitada” ou 

“empreendimento”, em vez do mais usual “teoria”. De fato, já se tornou lugar-comum 

afirmar que a LC não constitui um corpo teórico unificado e claramente delimitado. É 

nesse sentido que Geeraerts (2006: 2) prefere recorrer à metáfora do arquipélago. Para o 

autor, o arcabouço cognitivista seria o resultado de um conjunto de posições teóricas 

mais ou menos afins. Diante desse quadro, porém, é natural que o leitor se pergunte: 

afinal, que traço, se algum, irmana essas diversas ilhas teóricas em um arquipélago? 

Acreditamos que uma resposta adequada deva ter como ponto de partida a 

hipótese da motivação conceptual da gramática, segundo a qual fenômenos léxico-

gramaticais devem ser explicados a partir de mecanismos cognitivos mais gerais. O alvo 

aqui, está claro, é a crença gerativista em uma faculdade da linguagem autônoma. Ao 

rejeitar essa crença, a LC se compromete com um pressuposto e dois corolários. O 

pressuposto, a rigor uma aposta filosófica de espessura apreciável, é o de que a estrutura 

léxico-gramatical das línguas naturais em alguma medida reflete a estrutura do 

pensamento.  

Quanto aos corolários, são os seguintes. Em primeiro lugar, assume-se que 

representação do “conhecimento de mundo” não será fundamentalmente diferente da 

representação semântica; em segundo lugar, defende-se que processos que operam em 

outros sistemas cognitivos – por exemplo, mecanismos de categorização ou de atenção 

– deverão repercutir no funcionamento da gramática. 

O primeiro corolário contribui para borrar as fronteiras entre semântica e 

pragmática, ou entre conhecimento linguístico e conhecimento enciclopédico. A 

suposição da existência de um significado estritamente linguístico é substituída pela 

ideia de que palavras atuam como sinais capazes de ativar ou iluminar alguma parcela 



do nosso arcabouço conceptual. Do ponto de vista programático, a demanda gerada por 

essa sugestão é clara: torna-se necessário investigar a estrutura desse arcabouço 

conceptual, a fim de que se entenda de que maneira estão organizadas as informações 

que compõem o tal “conhecimento de mundo”. O segundo corolário produz uma 

exigência análoga: a de que se conheça o funcionamento dos tais processos cognitivos 

gerais que motivam os fenômenos gramaticais. 

Juntos, esses corolários levaram à consolidação de uma semântica cognitiva, 

teoria que se socorre crucialmente do vasto arsenal teórico desenvolvido (ou importado, 

via psicologia cognitiva) pela LC para levar a cabo a tarefa de descrever e explicar a 

semântica das línguas naturais. Ao mesmo tempo, porém, sentiu-se a necessidade de ir 

além, incorporando esses instrumentos a um modelo de descrição gramatical que fosse 

mais adequado à centralidade atribuída ao significado dentro de uma perspectiva 

cognitivista. 

Nesse movimento, a LC adotou uma concepção de gramática que se afasta muito 

da imagem construída pelos pesquisadores alinhados à teoria gerativa. Nessa nova 

concepção, a gramática é entendida, fundamentalmente, como uma rede de unidades 

simbólicas. Tais unidades, chamadas de construções gramaticais, se caracterizam por 

apresentar um polo formal associado a um polo  

semântico/pragmático/discursivo/funcional. Ao modelo descritivo baseado nessa 

hipótese, chama-se Gramática das Construções.  

Diante desse quadro, este capítulo se organiza em quatro grandes seções. Se a 

primeira delas procura situar epistemologicamente a LC, as duas seções seguintes 

apresentam alguns dos instrumentos descritivos empregados pela LC para dar conta, 



respectivamente, do nosso conhecimento de mundo e dos processos cognitivos gerais. A 

última seção, por fim, expõe as linhas gerais da Gramática das Construções. 

 

Diretrizes epistemológicas da Linguística Cognitiva 

A Linguística Cognitiva constitui um novo capítulo na história do pensamento 

sobre a linguagem, que se desdobra em duas direções: se, de um lado, é mentalista e 

representacionista como a Linguística Gerativa, de outro, não é universalista como esta, 

dado o compromisso com a Hipótese da Corporificação (Embodiment Hypothesis), 

que a torna relativista e dirige seu programa de pesquisa à conceptualização que cada 

língua natural representa. A Hipótese da Corporificação constitui uma alternativa à 

Hipótese Inatista, segundo a qual a linguagem é concebida como cálculo e a mente 

presta contas unicamente à programação genética que permite à espécie humana 

adquirir qualquer língua natural. Em vez de um cálculo realizado em tempo 

inifinitesimal a partir de uma gramática econômica e gerativa, a linguagem passa a ser 

concebida, a partir da Hipótese da Corporificação, como o reflexo da experiência do 

corpo no mundo real.  

Tal concepção de linguagem não deve ser confundida com a perspectiva realista, 

segundo o qual o significado é uma parcela do real, já que esta entende que a linguagem 

espelha o real sem qualquer mediação humana. O estatuto ontológico do real é 

pressuposto, e a linguagem é concebida como um espelho desse real dado, pronto, 

metafísico. Também não deve ser confundida com a perspectiva mentalista clássica, 

segundo a qual o significado é uma imagem mental estável representada na mente como 

entidade não somente alheia à existência de um corpo, como também insensível à 

condição situada do corpo numa cultura, num tempo, numa sociedade, num ponto do 



globo e ema tudo mais que seja contingente, circunstancial, imprevisível 

algoritmicamente. A Hipótese da Corporificação finalmente atribui corpo ao sujeito 

cognoscente e ressalta o papel de sua experiência no mundo na tessitura das línguas 

humanas. Daí se falar de mente corporificada ao se tratar de Linguística Cognitiva, em 

oposição à mente idealizada ao se tratar do mentalismo, em geral, e da Linguística 

Gerativa, em particular. 

Tal concepção partilha com o realismo clássico o pressuposto da existência do 

mundo real, mas difere dele ao entender que a realidade é mais que simplesmente 

coerência interna, que essa mesma realidade impõe restrições aos conceitos e que 

existem conhecimentos de mundo estáveis (Lakoff, 1987: xv). 

Diferentemente do realismo instituído pela tradição filosófica, a LC confere 

papel crucial ao corpo, com suas experiências, para a formação da gramática das línguas 

naturais. Nessa perspectiva, o raciocínio tem dupla natureza, individual e coletiva, 

porque baseado na herança genética, na natureza do ambiente circundante, no modo de 

se atuar sobre ele e também nas especificidades das leis sociais de cada um.  

 Aos críticos da Linguística Cognitiva, essa configuração parece inconsistente. 

No entanto, a proposta é exatamente conciliar as dimensões mental, situada na 

realidade, cognoscente e específica de cada comunidade linguística, em geral, e de cada 

falante, em particular. 

A LC também dialoga com a história do pensamento sobre a linguagem, ex illo 

tempŏre, no que tem de marcado pela influência da Filosofia Antiga, nomeadamente a 

de Aristóteles. Grosso modo, pode-se dizer que a concepção de linguagem que 

herdamos do corpus aristotelicum consiste em atribuir à linguagem, primordialmente, a 

função de descrever o real, ou função lógica, e, secundariamente, a função de 



convencer, ou função retórica, e a função de produzir arte, ou função poética. A função 

lógica se realiza quando se dá às coisas o nome que elas têm, no que se distingue das 

demais, em que se dá a uma coisa o nome de outra coisa, expediente chamado metáfora. 

E os enunciados em que se verifica a função lógica da linguagem se caracterizam pelo 

atendimento ao princípio de não-contradição, ou da contradição excluída, segundo 

Tugendhat & Wolf (1996: 96), e ao seu corolário, o princípio do terceiro excluído. 

 formulação clássica do princípio da contradição dada 

por Aristóteles é a seguinte: “É impossível que um e o 

mesmo (predicado) se aplique e não se aplique, sob o 

mesmo aspecto e ao mesmo tempo, a um e ao mesmo 

(sujeito).” 

 

Os princípios da não-contradição e do terceiro excluído constituem, para 

Aristóteles, os fundamentos da realidade e, em decorrência, da linguagem. Por essa 

razão, não exigem fundamento, ou tal fundamento também teria de ser fundamentado, 

num regresso infinito. 

Na história do pensamento sobre a linguagem, esses princípios se fazem sentir na 

categorização de expressões linguísticas, sempre consideradas como pertencentes a uma 

classe ou a outra, e de operações linguísticas, sempre consideradas como pertencentes a 

uma outra categoria estanque. Com a adoção da teoria dos protótipos, que 

apresentaremos adiante, a LC rompe com uma tradição de descrição do significado 

como primordialmente literal e excepcionalmente figurado, do significado figurado 

como concernente à literatura em forma de tropos ou figuras de linguagem e do 

significado linguístico como isolável e suficiente em relação ao significado 

enciclopédico. A ruptura promovida pela LC se dá, portanto, em relação aos três 

legados aristotélicos: o da categorização em termos de “é ou não é”, o da isolabilidade e 



primazia do literal sobre o figurado e o da isolabilidade e primazia do linguístico sobre 

o enciclopédico. E a relação entre o literal e o figurado defendida pela LC é não 

somente de não-isolabilidade entre um e outro, como de supremacia do figurado sobre o 

literal, na realidade mais bem entendido como sentido básico.  

Da mesma forma, a relação entre o linguístico e o enciclopédico defendida pela 

LC é de não-isolabilidade entre um e outro e de predomínio do enciclopédico sobre o 

linguístico: 

A distinção entre semântica e pragmática (ou entre 

conhecimento linguístico e extralinguístico) é altamente 

artificial, e a única concepção viável da semântica é uma 

que evite falsas dicotomias como essas e 

consequentemente seja de natureza enciclopédica. 

(LANGACKER, 1987: 154) 

 

A distinção entre significado linguístico e significado enciclopédico mais uma vez 

remete ao realismo, na medida em que deriva da distinção entre propriedades essenciais 

e propriedades acidentais do real e, consequentemente, da linguagem. O acervo de 

significados linguísticos constitui o conceito dicionário, enquanto o acervo de 

significados enciclopédicos constitui o conceito enciclopédia: 

A enciclopédia é um postulado semiótico. Não no sentido 

de que não seja uma realidade semiótica: ela é o 

conjunto registrado de todas as interpretações, 

concebíveis objetivamente como a biblioteca das 

bibliotecas, onde uma biblioteca é também um arquivo de 

toda a informação não verbal de algum modo registrada, 

das pinturas rupestres às cinematecas. Mas deve 

permanecer um postulado porque de fato não é 

descritível na sua totalidade. As razões por que não é 

descritível são várias: a série das interpretações é 

indefinida e materialmente inclassificável; a enciclopédia 

como totalidade das interpretações contempla também 

interpretações contraditórias; a atividade textual que se 

elabora com base na enciclopédia, agindo sobre suas 



contradições e introduzindo nela continuamente novas 

segmentações do continuum, também com base em 

experiências progressivas, transforma com o tempo a 

enciclopédia, de modo que uma sua ideal representação 

global, se em algum caso fosse possível, seria já infiel no 

momento em que estivesse terminada; enfim, a 

enciclopédia como sistema objetivo das suas 

interpretações é ‘possuída’ de maneira diferente por seus 

diferentes usuários. (ECO, 1991: 113) 

A perspectiva instituída pela LC convida, portanto, a estranhar mais uma verdade 

estabelecida pela história recente da Linguística. Assim como se aprendeu a distinguir 

entre semântica e pragmática, entre léxico e gramática, entre competência e 

desempenho, é preciso agora estranhar todas essas e outras distinções sustentadas no 

pressuposto de que a demarcação entre os terrenos é clara e de que o sujeito 

cognoscente é irrelevante para a concepção de significado. Portanto, a lógica segundo a 

qual o significado linguístico consiste no escopo da Semântica por ser universal e 

licenciador de usos que o refletem é a mesma segundo a qual o significado 

enciclopédico consiste no escopo da Pragmática por ser contingente e contextual, por 

vezes soterrando o significado linguístico a que se sobrepõe. 

Romper com essa lógica é romper com a teoria linguística em sua quase totalidade 

e exige a recuperação de alguns de seus capítulos para serem relidos com outra lente. 

No que diz respeito à oposição entre significado linguístico e significado enciclopédico, 

a razão da concepção de significado como “de natureza enciclopédica” pode ser 

enunciada de maneira desconcertantemente simples:  

(...) o modo como pensamos quando fazemos exercícios de 

lógica (atividade recomendável), e o modo como 

respondemos a um exame de zoologia para o qual nos 

preparamos mnemonicamente, sem entender o que 

estamos falando (atitude criticável), não é o modo como 

raciocinamos para entender as palavras que usamos e os 

conceitos que lhes correspondem (...) (ECO, 1998: 196).  

 



A organização do conhecimento de mundo 

A seção anterior delineou um panorama geral das posições filosóficas adotadas 

pela LC. A partir de agora, o objetivo é apresentar, concretamente, os instrumentos 

teóricos que integram a chamada semântica cognitiva. Para isso, começamos do ponto 

onde paramos acima: a recusa veemente da distinção entre significado lingüístico e 

significado enciclopédico. Sob essa perspectiva, um modelo de descrição semântica 

deverá incluir, entre as suas categorias de análise, estruturas capazes de capturar a 

organização do nosso conhecimento de mundo. Na semântica cognitiva, essas estruturas 

podem ser divididas, ainda que com alguma simplificação inevitável, em dois grandes 

tipos: de um lado, os esquemas imagéticos (EIs); de outro, frames e modelos 

cognitivos idealizados (MCIs).  

 

Esquemas imagéticos 

Nas palavras de Gibbs & Colston (1995: 347), os esquemas imagéticos são 

“gestalts experienciais [...] que emergem a partir da atividade sensório-motora, 

conforme manipulamos objetos, nos orientamos espacial e temporalmente e 

direcionamos  nosso foco perceptual com diferentes propósitos”. Trata-se, portanto, de 

esquemas mentais que codificam padrões espaciais e relações de força que 

identificamos em nossa interação com o ambiente ao redor. A título de ilustração, 

representamos abaixo os esquemas do contêiner, do percurso e do bloqueio. 
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Figura 1: Esquema do contêiner Figura 2: Esquema do percurso Figura 3:  Esquema do bloqueio 

 

O conceito de EI tem se revelado extremamente produtivo na seara da descrição 

gramatical. Em estudo hoje clássico, Sweetser (1990) mostra em detalhes de que 

maneira essas estruturas permitem explicar a polissemia dos verbos modais em inglês. 

Estamos falando de uma alternância regular entre a modalidade raiz, ligada ao domínio 

sociofísico, e a modalidade epistêmica, associada aos processos de raciocínio. É o que 

se vê nos exemplos abaixo: 

(1) a. John may go. 

b. John may be there.  

 

(2) a. You must come home by ten. (Mom said so). 

b. You must have been home last night. 

 

O trabalho de Sweetser apresenta uma explicação unificada para os usos raiz (1a 

e 2a), ligados ao domínio sociofísico, e os usos epistêmicos de (1b e 2b), associados aos 

modos de raciocínio. A autora mostra de que maneira essa explicação deve se 

fundamentar, crucialmente, na noção de esquema imagético. No caso de “may”, trata-se 

de esquema que codifica a experiência física de ausência de barreiras. Assim, fica fácil 

entender a extensão do sentido sociofísico de (1a) – “não há nenhuma barreira (física ou 

social) que impeça a ida de João” – para a modalidade epistêmica de (1b) – “não há 

nenhuma evidência que me impeça de concluir que João está lá”.  

No caso de “must”, perfeitamente análogo, o esquema é o da compulsão, que 

representa a aplicação de uma força externa que provoca o deslocamento de um objeto. 



Diante disso, a paráfrase de (2a) é “existe uma força (social) que o obriga a voltar por 

volta das 10h”, ao passo que em (2b) temos “existe uma evidência que me obriga a 

concluir que você esteve em casa ontem à noite”.  

Neste volume, três trabalhos recorrem à noção de esquema imagético. Pinheiro 

se vale do esquema do contêiner para explicar a polissemia do verbo ter pleno (não-

modal e não-auxiliar), mostrando de que maneira todos os seus usos – de “ter uma casa” 

a “ter cinco metros”, passando por “ter um amigo” ou “ter medo”, entre muitos outros 

casos – remetem, direta ou indiretamente, a essa mesma base de conhecimento.  

O capítulo de Faria, por seu turno, evoca o esquema de trajeto. Ao revelar a 

possibilidade de alternância entre diferentes enquadramentos desse esquema, o autor 

explica a oscilação semântica entre causa e finalidade detectada nos compostos 

formados com “auxílio”, “bolsa”, “seguro” e “vale” (“auxílio-funeral”, por exemplo, 

codifica relação de finalidade: auxílio para o funeral; “auxílio invalidez” exprime 

causa: auxílio por causa de invalidez).  

 

Frames 

Se hoje o termo frame tem ampla circulação nos domínios da LC, seu 

desenvolvimento se deve a um programa de pesquisas criado e liderado por Charles 

Fillmore desde pelo menos o final da década de 601. Na definição de Fillmore (1982: 

111), um frame é um “sistema de conceitos relacionados de uma maneira tal que, para 

entender qualquer um deles, é preciso entender toda a estrutura em que ele se insere”.  

                                                           
1 Fillmore (1982) relata a gênese do conceito de frame. 



O exemplo clássico aqui é o da palavra “solteiro” (“bachelor”, em inglês). Uma 

tentativa, contrária ao espírito da LC, de definir essa palavra apenas por meio de 

supostos componentes essenciais e intrínsecos provavelmente nos levaria a algo como 

um homem adulto não casado. O problema é que a palavra “solteiro” parece não se 

ajustar (ao menos não de modo natural) a indivíduos como, por exemplo, o Papa, o 

Tarzan ou um homem gay que mantém uma relação estável –  muito embora se trate, 

estritamente falando, de homens adultos não casados.  

 Isso não significa que essa definição esteja inapelavelmente errada – apenas ela 

está longe de esgotar a questão (e, sobretudo, não contém algo como a “essência 

semântica” da palavra). Na verdade, a definição é verdadeira – mas apenas em relação a 

um determinado conjunto de assunções prévias e expectativas culturais. Esperamos que, 

a partir de uma idade mais ou menos determinada, os homens adultos estejam casados. 

Em princípio, quando isso não ocorre, o indivíduo poderá ser chamado de “solteiro”.  

O que Fillmore (1982) chama de frame é justamente esse conjunto de 

conhecimentos ou expectativas em relação ao qual uma palavra deverá ser interpretada. 

Isso explica por que o termo “solteiro” parece inadequado quando empregado em 

referência ao Papa ou ao Tarzan: a expectativa cultural do casamento não se aplica aos 

dois. Na ausência do frame adequado, o uso de “solteiro” parece bem pouco natural (ou, 

quem sabe, irônico). 

É exatamente esse mecanismo que explica o efeito de humor na piada do menino 

que assassinou os pais e, diante do júri, pediu perdão sob a alegação de que era órfão 

(Fillmore, 1982). Tendo em mãos o conceito de frame, não é difícil explicar o emprego 

pouco adequado – na verdade, irônico – do termo “órfão” aqui. Ocorre que essa palavra 

é tipicamente interpretada a partir de um frame segundo o qual crianças são criaturas 



desprotegidas, cuja sobrevivência depende do cuidado e orientação dos pais. De fato, se 

entendêssemos “órfão” tão-somente como “criança cujos pais estão mortos”, não 

haveria nada de estranho, ou engraçado, na alegação do menino – ela seria apenas banal. 

O que produz o humor é precisamente o fato de a palavra ser empregada fora de seu 

frame usual. 

Neste volume, o conceito de frame comparece de maneira crucial no capítulo de 

Leitão de Almeida et alii. Ao estudar lexias compostas nucleadas por “cabeça”, “mão” e 

“pé” (por exemplo, “cabeça dura” e “mão de ferro”), os autores procuram descrever os 

frames ou domínios envolvidos na interpretação dessas palavras, mostrando de que 

maneiras diferentes aspectos desses frames são ativados na combinação conceptual 

entre núcleo e modificador.  

 

MCIs e protótipos 

 O conceito de MCI, desenvolvido por George Lakoff (ver Lakoff, 1987, cap. 4), 

tem muito em comum com a noção fillmoreana de frame, na medida em que MCIs são 

representações cognitivas estereotipadas. Voltando ao exemplo de “solteiro”, pode-se se 

dizer que aquele conjunto de expectativas culturais que “montam o cenário” para o uso 

adequado da palavra – ou seja, a ideia de casamento heterossexual monogâmico e a 

existência de uma idade apropriada para casar – corresponde a uma versão estereotipada 

da realidade, representada no nosso MCI de CASAMENTO. Na prática, representações 

cognitivas de base cultural (MCIs) definem um horizonte de pressupostos (frames) a 

partir das quais as palavras são interpretadas. 

Na exposição de Lakoff (id. loc.), porém, o ponto-chave parece ser a palavra 

“idealizado”. Tanto Fillmore, ao observar o funcionamento dos frames, quanto Lakoff, 



ao falar de MCIs, chamam a atenção para o fato de que as representações culturais são, 

de algum modo, simplificadas em relação ao mundo real – nem todos os casamentos são 

heterossexuais, nem todos os casamentos são monogâmicos e nem todas as pessoas 

casam na idade esperada.  Para o autor, porém, esse fato assume importância primordial 

por estar na base da existência dos efeitos prototípicos. 

Para entender o que são os “efeitos prototípicos”, é preciso, antes de tudo, 

apresentar a Teoria dos Protótipos. Formulada por Eleanor Rosch (ver, por exemplo, 

Rosch, 1973), essa teoria parte do insight fundamental de que existem membros mais 

centrais para representar uma categoria que outros. As propriedades desses elementos 

seriam a sua relevância perceptual, a capacidade de serem mais facilmente memorizados 

e a de permitirem generalizações sobre a categoria a partir de tais elementos. 

Tome-se, como exemplo, a categoria “ave”, em que é absolutamente intuitiva a 

lembrança de pássaros, como a andorinha, para representá-la. Esse elemento traz 

aspectos como penas, bicos e, sobretudo, possibilidade de voar, que não é tão bem 

representada por outros elementos, como galinhas ou patos. 

A verificação de existência de um protótipo, ou melhor representante de dada 

categoria, contrasta com a assunção da teoria aristotélica de categorização, que 

preconizava que todos os elementos pertencentes a certa categoria partilhavam um 

conjunto de características necessárias e suficientes. A naturalidade psicológica que essa 

teoria revela para o trato das categorias, ao lado de sua propriedade de capturar aspectos 

ignorados pelo modelo tradicional, impactou os estudos linguísticos ao oferecer uma 

nova possibilidade de análise e compreensão de fenômenos antes presos a “camisas de 

força” impostas pela categorização clássica.   



Essa mudança de perspectiva permitiu o desenvolvimento da ideia de categoria 

radial. Trata-se de uma categoria que tem como centro um núcleo prototípico, em torno 

do qual os membros mais periféricos se organizam com variados graus de afastamento 

em função dos parâmetros eleitos. Neste ponto, podemos amarrar as pontas soltas e 

demonstrar a relação entre o conceito de MCI e a Teoria dos Protótipos. 

Para isso, basta pensar, por exemplo, na palavra “mãe” (LAKOFF, 1987, cap. 4). 

A interpretação dessa palavra pressupõe, em princípio, um MCI complexo que reúne 

uma série de assunções disponíveis a respeito das mães. Para citar apenas algumas: elas 

dão à luz, cuidam dos filhos e contribuem com parte do material genético. Em uma 

situação concreta que corresponda exatamente a esse modelo, não teremos problemas 

em empregar a palavra “mãe”. Ocorre que, no mundo real, existem, por exemplo, as 

mães adotivas, que não dão à luz nem contribuem com o material genético. Isso mostra 

que a categoria mãe é radial. Nessa categoria, o membro prototípico é aquela mãe que 

reúne todas as características esperadas, ou previstas no MCI complexo que 

mencionamos. Dessa forma, mulheres que apresentem apenas um subgrupo dessas 

propriedades poderão ser consideradas mães não-prototípicas.  

A lição que esse exemplo deixa é simples, mas poderosa: quando existe um 

descompasso entre o MCI – que é, como se viu, uma representação simplificada, ou 

idealizada, da realidade – e uma determinada situação concreta, surgem, como 

subproduto, as categorias radiais, organizadas em torno de protótipos. 

Ambos os recursos – a depreensão do protótipo e o estabelecimento de estruturas 

radiais – muito têm contribuído para a melhor compreensão de fenômenos da língua. 

Esse é o caso, por exemplo, do estudo de Almeida (1992) sobre a indeterminação do 

sujeito no português brasileiro. Nesse trabalho, a autora traz para a categoria “sujeito 



indeterminado”, ao lado das estabelecidas estratégias de verbo na terceira pessoa do 

singular seguido da partícula “se” e de verbos na terceira pessoa do plural, formas como 

pronomes indefinidos e substantivos vagos referencialmente (o cara, a pessoa...) para 

descrever o fenômeno. É claro que esses recursos apresentam uma série de diferenças: 

pertencem a níveis diferentes da gramática (à sintaxe, ao léxico) e indeterminam o 

sujeito em diferentes graus de imprecisão. Mas é justamente este o ganho da aplicação 

da teoria aos estudos linguísticos: a possibilidade de apreensão de todos os elementos, 

apesar de nem todos terem o mesmo grau de centralidade dentro da categoria em estudo.  

Ainda no português brasileiro, o estudo de Pinheiro (2009) procura mostrar 

como diferentes construções de inversão do sujeito – de “Apareceu a polícia” a “Tivesse 

você me ouvido...”, passando por “A data vai mudar, queira você ou não” – constituem 

uma categoria radial, que contém uma construção de inversão prototípica e diversas 

construção não-prototípicas. 

Neste volume, as noções de protótipo e categoria radial comparecem em dois 

capítulos. Gonçalves et alii propõem uma rede radial associada à semântica do sufixo de 

aumentativo –ão no português brasileiro2. Nascimento, por seu turno, resgata o 

problema da marcas morfológicas de gênero no português, sustentando que as 

construções de gênero se organizam radialmente. Dessa maneira, o autor mostra, por 

exemplo, que a construção de gênero masculino X-o (como copo, livro, cabelo) é mais 

prototípica que a construção de gênero masculino X-a (como dia, telefonema).  

 

Operações de conceptualização 

                                                           
2  Voltaremos a falar do capítulo de Gonçalves et alii adiante, na seção intitulada “Metonímia”. 



Vimos acima que a semântica cognitiva se preocupa em descrever em detalhes 

aquele conjunto de informações que costuma ser vagamente denominado de 

“conhecimento de mundo”. Isso, porém, não esgota a questão. O significado das 

unidades linguísticas não estará plenamente descrito se apenas as vincularmos a 

determinados frames, MCIs, EIs ou qualquer outra estrutura que, presumivelmente, faça 

parte do nosso conhecimento enciclopédico. É preciso considerar também que essas 

estruturas de conhecimento podem ser mentalmente manipuladas por meio de 

mecanismos cognitivos específicos. A esses mecanismos daremos o nome de operações 

de conceptualização – uma tradução certamente pouco elegante, mas provavelmente 

fiel, da expressão “construal operations” (CROFT & CRUSE, 2004)3. 

Nesta introdução, não seria possível apresentar todos os mecanismos já citados 

na literatura. Tampouco seria desejável. A ideia aqui é permitir ao leitor que se 

familiarize com as diretrizes gerais da LC e esteja apto a enveredar pelos estudos 

descritivos que compõem esta obra. Para atingir esse objetivo, procedemos ao nosso 

próprio recorte, graças ao qual selecionamos uma amostragem de quatro processos 

principais: ajustes focais (“focal adjustments”), metáfora, metonímia e mesclagem 

conceptual. 

 

Ajustes focais 

O termo “ajuste focal”, surgido no âmbito da Cognitive Grammar de Ronald W. 

Langacker (cujos livros seminais são LANGACKER, 1987 e 1991a), designa um 

conjunto de mecanismos responsáveis pela nossa capacidade de conceptualizar uma 

mesma situação de diferentes maneiras. Não se trata, claro, de uma habilidade 

                                                           
3 Infelizmente, existem na literatura poucas tentativas de se chegar a um inventário completo dessas 

operações. Talmy (1977) e Langacker (1987) fazem propostas seminais que merecem ser citadas, mas que 

apresentam ainda inventários bastante parciais. Um esforço recente no sentido de oferecer um catálogo 

exaustivo aparece em Croft & Cruse (2004, cap. 3).  



especificamente (ou mesmo primariamente) linguística: posso conscientemente 

controlar meus mecanismos atencionais a fim de focalizar o jogador que está 

dominando a bola ou o zagueiro que está cometendo uma falta logo atrás. A depender 

da minha decisão (ou do evento que mais atrair minha atenção), o modo como a cena 

global é construída irá variar significativamente. Em cada caso, apenas um dos dois 

lances será focalizado – o outro ficará “à sombra”, compondo aquela porção mais ou 

menos indistinta do cenário sobre a qual não concentramos de fato nossa atenção. 

As propriedades do nosso mecanismo perceptual, contudo, não são o foco desta 

introdução. Do ponto de vista da LC, o que interessa é a seguinte descoberta: a 

habilidade de construir cenários alternativos para uma mesma situação objetiva – 

possibilitada pelo conjunto de mecanismos de ajuste focal – também marca presença 

quando se trata de fenômenos linguísticos4. A rigor, muitas construções gramaticais5 

têm precisamente esta função: oferecer diferentes maneiras de enquadrar um mesmo 

cenário. Basta pensar na diferença entre uma sentença ativa e sua contraparte passiva. 

Exatamente como acontece com nosso espectador do futebol, a alternância entre as duas 

construções permite inverter a proeminência relativa dos seus participantes: é o que 

ocorre em O atacante cabeceou a bola e A bola foi cabeceada pelo atacante6.  

Os ajustes focais langackerianos envolvem um leque de três grandes tipos de 

processos: aqueles ligados aos mecanismos de seleção, perspectiva e abstração 

(LANGACKER, 1987). Aqui, sem pretender dar conta de todos os conceitos e 

mecanismos já sugeridos na literatura cognitivista, vamos tratar especificamente de três 

                                                           
4 O que só vem reforçar o pressuposto da motivação conceptual da gramática, mencionado no início deste 

capítulo. 
5 O leitor menos familiarizado com a teoria encontrará uma definição mais rigorosa de construção 

gramatical na próxima seção. Por ora, ele pode perfeitamente recorrer a uma noção intuitiva desse termo, 

que está presente, inclusive, na nossa tradição escolar. 
6 Essas diferenças podem, certamente, ser tratadas também em termos discursivo-funcionais. Na verdade, 

existe uma certa tendência a se considerar que as propriedades discursivas refletem ou são motivadas pelo 

próprio funcionamento dos nossos mecanismos perceptuais e conceptuais (ver, por exemplo, 

LAMBRECHT, 1994 e CHEN, 2003). 



noções relacionadas ao ajuste focal: base/perfil, trajetor/marco e alinhamento 

figura/fundo7. 

Uma apresentação inicial das noções de base e perfil costuma partir, em nome da 

clareza didática, de conceitos relativamente simples (e visuais) como hipotenusa ou 

raio. Compreender a ideia de hipotenusa pressupõe, necessariamente, que se saiba o que 

é um triângulo retângulo. Analogamente, para apreender o conceito de raio, qualquer 

indivíduo deve se informar previamente sobre o que é uma circunferência. Seguindo 

Langacker (1987), representaremos o significado de hipotenusa da seguinte maneira: 

 

 

 

 

Figura 4: esquema de HIPOTENUSA 

 

Não há como conceber a ideia de uma hipotenusa sem fazer referência ao 

triângulo retângulo: uma linha em tudo idêntica à do esquema acima, mas sem o 

triângulo ao fundo, não seria uma hipotenusa (o mesmo vale, claro, para o raio em 

relação à circunferência). Nos termos de Langacker, diremos que a área sem destaque 

no esquema é a base da cena evocada pela palavra “hipotenusa”, ou seja, o domínio 

conceptual pressuposto. Por outro lado, a parte destacada é o perfil, que corresponde ao 

conceito que a palavra de fato designa8. 

                                                           
7 Os dois primeiros são associados por Langacker (1987: 118) ao processo de seleção (escolha dos 

elementos incluídos numa descrição e atribuição de proeminência perceptual a um ou outro elemento). O 

alinhamento figura/fundo, por sua vez, é tratado como processo de perspectivização (p. 120). O autor, por 

outro lado, não menciona o par trajetor/marco ao discutir os mecanismos de ajuste focal, porém, em 

outras passagens, defende que esse par é uma instanciação da oposição mais ampla entre figura e fundo, 

motivo pelo qual optamos por incluí-lo aqui. Devemos enfatizar que a escolha dos processos e conceitos a 

serem apresentados não é arbitrária: trata-se de um conjunto de mecanismos ligados aos procedimentos de 

recrutamento e direcionamento da atenção (mas ver CROFT & CRUSE, 2004: 46 e 56-58 para uma 

opinião ligeiramente distinta). 
8 Nesse sentido, a noção de base não se distingue do frame fillmoreano. 



Quando deixamos de falar em “hipotenusa” e passamos a mencionar, por 

exemplo, o “cateto maior”, continuamos evocando a figura do triângulo retângulo – o 

que muda, tão-somente, é o seu perfilamento. O mesmo processo acontece sempre que 

recorremos a diferentes sentenças para descrever uma única cena – mas é talvez aqui, no 

nível da estrutura argumental, que o poder explicativo das noções de perfil e base se 

torna mais evidente. Um exemplo disso é o problema da escolha do sujeito em 

construções como (3a) a (3c) abaixo (LANGACKER, 1987: 332-333). 

 

(3) a. O ladrão abriu a porta com o pé-de-cabra.  

b. O pé-de-cabra abriu a porta. 

c. A porta abriu. 

 

As três sentenças acima fazem referência a um mesmo frame: uma cadeia 

agentiva cujo fluxo de energia se origina no agente (o ladrão, explícito apenas em (1a)), 

passa para o instrumento (pé-de-cabra) e termina no tema (porta). Por outro lado, 

embora a cena arquetípica seja a mesma, cada sentença constrói o cenário à sua própria 

maneira, ao permitir que diferentes elementos sejam perfilados ou, alternativamente, 

deixados na base. As representações abaixo correspondem, respectivamente, ao 

perfilamento das sentenças (3a), (3b) e (3c). 

 

a. 

 

 

b. 

 



 

c. 

 

 

 

 

 

Figura 5: perfilamentos possíveis da cadeia agentiva 

No esquema a, toda a cadeia agentiva é perfilada. Em b, perfilam-se apenas o 

instrumento e o tema, além da interação energética entre os dois – de maneira que o 

agente e sua interação com o instrumento ficam apenas pressupostos, pertencendo à 

base. Em c, por fim, está perfilado somente o tema, de modo que todo o restante da cena 

deverá compor a base9. 

Fillmore (1968), no hoje clássico The case for case, propõe a seguinte hierarquia 

temática para a determinação do sujeito: AGENTE > INSTRUMENTO > TEMA. Ou 

seja: na presença de um agente, ele será o sujeito; caso não haja agente, o papel de 

sujeito caberá ao instrumento; por fim, o tema será sujeito apenas na ausência do 

instrumento e do agente. De um ponto de vista cognitivista, porém, a questão 

fundamental é a seguinte: o que motiva essa hierarquia? Por que as coisas funcionam 

desse jeito na língua? 

A resposta de Langacker (1987) é direta: a escolha do sujeito reflete o 

perfilamento de cada cena, que, por sua vez, reflete a trajetória do fluxo de energia. O 

único elemento obrigatoriamente perfilado nos três casos é o tema, presumivelmente 

porque o fato de a porta abrir pressupõe todo o restante da cadeira agentiva (ao passo 

que o contrário não é verdadeiro). Um raciocínio análogo se aplica a b: do fato de o pé-

de-cabra ter aberto a porta, podemos assumir que alguém o manipulou. A generalização 

é a seguinte: um ponto posterior da cadeia agentiva e energética pressupõe os pontos 

                                                           
9 Os círculos entrecortados indicam participantes que podem ou não ser sintaticamente expressos.  



anteriores, mas não vice-versa. É precisamente por isso que, além da possibilidade de 

perfilar toda a sequência de eventos, podemos também desperfilar cada elemento da 

cadeia da esquerda para a direita, ou seja, na direção do fluxo de energia – desde que o 

último elemento se mantenha.  

Diante desse quadro, a hierarquia temática de Fillmore (1968) não precisa ser 

postulada: ela decorre naturalmente de propriedades da cena agentiva arquetípica e dos 

diferentes perfilamentos a que pode se submeter. Em poucas palavras, o procedimento 

que define a escolha do sujeito é o seguinte: o sujeito corresponderá ao elemento que 

estiver mais próximo da origem da fonte de energia dentre os elementos efetivamente 

perfilados. 

Voltemos agora ao exemplo (3b). Vimos que essa sentença perfila a interação 

entre o instrumento e o tema, deixando o agente na base, quer dizer, pressuposto. Mas 

isso não esgota a questão. Mesmo entre os dois participantes perfilados, há diferenças 

relativas ao grau de saliência. Tipicamente, assume-se que pé-de-cabra é mais 

proeminente que porta. Na terminologia langackeriana, isso significa que o primeiro 

será o trajetor, ao passo que o segundo funcionará como marco10.    

Langacker afirma, reiteradamente, que o par trajetor/marco é uma instanciação 

linguística dos conceitos de figura e fundo, importados da psicologia cognitiva. Do 

ponto de vista da percepção, sabe-se que os elementos incluídos em um campo visual 

nunca contam com um nível idêntico de saliência. Basta olhar pela janela: a sua atenção 

irá se concentrar em uma porção restrita da cena – por exemplo, o cachorro que abana o 

rabo ininterruptamente. Todo o resto (a banca de jornal, o supermercado e as dezenas de 

transeuntes ao redor) ficará subfocalizado. Nesse cenário, o cachorro será a figura, ao 

passo que o restante irá compor o fundo. 

                                                           
10 Embora o nome “trajetor” sugira movimento, este não é necessariamente o caso. Por exemplo: em 

“Esta garrafa contém dois litros de refrigerante”, “Esta garrafa” corresponde ao trajetor, enquanto “dois 

litros de refrigerante” funciona como marco. 



Temos, portanto, dois pares de conceitos diretamente relacionados. De um lado, 

as noções de figura e fundo; de outro, sua instanciação linguística: a dupla 

trajetor/marco. Isso deve ter ficado claro. Mas, a esta altura, o leitor talvez já esteja se 

perguntando: afinal, qual é a aplicação desses conceitos quando se trata de descrição 

gramatical? 

Assim como o par base/perfil, as duplas figura/fundo e trajetor/marco têm se 

mostrado bastante úteis para explicar fenômenos linguísticos. Um ótimo exemplo é o 

estudo de Chen (2003) sobre a inversão verbo-sujeito no inglês. O autor parte de usos 

como:   

 

(4) On my left was Tom Lopez. 

(5) Outside the door lay Tom Lopez. 

 

Intuitivamente, nota-se que, por meio das sentenças, é possível direcionar, em 

duas etapas, o foco de atenção do ouvinte. O constituinte pré-verbal nos leva a destacar 

mentalmente uma determinada região no espaço – respectivamente, a área à minha 

esquerda e o lado de fora de alguma construção. O objetivo final, porém, é nos induzir a 

focalizar algum elemento específico situado dentro dessa região. Esse elemento será 

designado pelo constituinte pós-verbal, o sujeito sintático de cada sentença.  

Essas sentenças, portanto, direcionam a atenção do ouvinte para uma região 

(fundo) dentro da qual um participante recebe atenção específica (figura). Em termos 

linguísticos, o sintagma pré-verbal corresponderá ao marco, ao passo que o sujeito 

funcionará como trajetor. Esse marco atua, portanto, como uma âncora cognitiva, um 

ponto de referência útil na medida em que nos permite restringir o domínio de busca e, 

desse modo, localizar o trajetor do enunciado. A alegação do autor é que esse 



procedimento é cognitivamente eficiente por explorar o potencial do marco para atuar 

como ponto-de-referência, cujo papel é nortear e facilitar a localização do trajetor11.  

Outro exemplo pode ser encontrado neste livro. Trata-se do capítulo de Pinheiro, 

que procura descrever o conjunto de significados do verbo ter. Partindo dos dois 

significados espaciais básicos – ilustrados, por exemplo, em Aquela cidade tem poucas 

livrarias (posse) e Tem poucas livrarias naquela cidade (locação) –, o autor mostra que 

a diferença entre eles se explica, precisamente, por um realinhamento do par 

figura/fundo (ou marco/trajetor).  

Ao fim e ao cabo, a moral da história. E ela é tão simples quanto poderosa: 

mecanismos perceptuais de distribuição da atenção podem oferecer generalizações 

convincentes para fenômenos linguísticos clássicos – seja a hierarquia temática do 

sujeito, seja a inversão verbo-sujeito no inglês, seja a polissemia.  

 

Metáfora 

A metáfora, em um certo sentido, dispensa apresentações: é conhecida como 

uma figura de linguagem pelo menos desde Aristóteles e tem sido largamente explorada 

pela nossa tradição escolar. Além do mais, seus mecanismos de funcionamento estão 

entre as descobertas mais celebradas e difundidas da LC: depois do trabalho pioneiro de 

Michael Reddy (1979), George Lakoff e Mark Johnson têm estado à frente de um 

extenso programa de pesquisas (LAKOFF & JOHNSON, 1980; LAKOFF, 1987; 

JOHNSON, 1987; LAKOFF & TURNER, 1989; LAKOFF & JOHNSON, 1999; 

LAKOFF & NUÑEZ, 2000; dentre muitos outros) que levou à consolidação da Teoria 

da Metáfora Conceptual (TMC).  

                                                           
11 Evidentemente, esta brevíssima exposição não faz jus a todos os casos de inversão. Há usos, por 

exemplo, em que o marco tem uma natureza temporal, como em First came embarassment, e não a 

natureza espacial apresentada em (4) e (5). Para o leitor interessado, sugerimos a leitura da obra de Chen. 



Pode ser esclarecedor apresentar a TMC sublinhando suas diferenças em relação 

à perspectiva tradicional da metáfora. E elas são principalmente três. Em primeiro lugar, 

a tradição tende a enxergar a metáfora como um recurso expressivo reservado apenas a 

textos especiais, sobretudo os literários. Nesse sentido, são emblemáticas as palavras de 

Aristóteles: “A coisa mais importante é, de longe, ter o domínio da metáfora. Só isto 

não pode ser concedido a outro; é a marca do gênio.” Essa visão, contudo, não poderia 

estar mais distante da concepção cognitivista. Para a LC, a metáfora está largamente 

difundida na linguagem ordinária, marcando presença em usos tão pouco comoventes 

quanto (6) a (10) abaixo:  

 

(6) “Salvo a grandiloquência de uma cheia / lhe impondo interina outra 

linguagem,/ um rio precisa de muita água em fios / para que todos os poços se 

enfrasem.” (João Cabral de Melo Neto) 

(7) João entrou em / está em / saiu da depressão  

(8) Você precisa levantar a cabeça e seguir em frente. 

(9) A exposição do palestrante carecia de argumentos sólidos. 

(10) Maria devorou o livro. 

 

A sentença (6), exemplo cabal da “marca do gênio” de que fala Aristóteles, 

ilustra uma metáfora literária. Intuitivamente, a metáfora consiste no emprego de itens 

lexicais associados a um domínio para fazer referência a um domínio distinto. É 

exatamente isso que ocorre em (6), já que as palavras “linguagem” e “enfrasem” são 

empregadas para descrever o fenômeno natural que ocorre com o rio.  

Não é difícil perceber que o mesmo mecanismo está em operação nos demais 

exemplos, em que pese se tratar de usos bem mais triviais. Em (7), o léxico associado a 



locações físicas é empregado para descrever um estado (especificamente, uma condição 

clínica). Em (8), falamos sobre a superação de problemas com palavras normalmente 

usadas para descrever a continuação de uma caminhada. Em (9), argumentos são 

tratados como se fossem objetos físicos. Em (10), por fim, um verbo associado ao 

campo da alimentação sugere que Maria esteve muito envolvida com a leitura de um 

livro. 

O segundo ponto é ainda mais importante. A perspectiva tradicional enxerga a 

metáfora como um recurso linguístico – ou, para falar nos seus próprios termos, uma 

figura de linguagem. Por sua vez, a hipótese cognitivista sustenta que a metáfora é, 

antes de tudo, propriedade do pensamento. Mais especificamente, trata-se de um 

processo cognitivo por meio do qual podemos comparar dois domínios e conceptualizar 

um deles a partir do outro. Na sentença (7), como vimos, estão sendo comparados um 

estado e uma locação física. Graças a essa aproximação conceptual, a depressão poderá 

ser concebida como um lugar. E é essa conceptualização que nos permite dizer que 

alguém entrou em depressão ou saiu dela. Nesse cenário, entende-se que as expressões 

linguísticas metafóricas são o reflexo visível de um mecanismo cognitivo que consiste 

em estabelecer uma vinculação conceptual entre domínios distintos. 

O terceiro ponto decorre dos dois primeiros. Tradicionalmente, a metáfora tem 

sido vista como um adorno, um recurso meramente estético e, por isso mesmo, 

dispensável. Ora, se é verdade que a metáfora, sendo primariamente atributo do 

pensamento, motiva na linguagem ordinária um sem-número de expressões metafóricas, 

não tem cabimento no quadro teórico aqui apresentado entendê-la como estratégia 

retórica ou recurso poético destinado à obtenção de efeitos expressivos. De fato, a visão 

cognitivista é inteiramente outra. Para a LC, a metáfora desempenha um papel central 

no sistema conceptual humano: sua função é permitir ao falante/ouvinte conceber e 



exprimir ideias abstratas (como estado ou superação de uma dificuldade) a partir de sua 

experiência com entidades ou situações ontologicamente mais básicas (como a idéia de 

locação física ou de deslocamento ao longo de um percurso), tal como dissemos acima 

ao definirmos MCIs como projeções figurativas de EIs, seja no nível da língua, seja no 

nível da interação. 

Estamos agora em uma posição que nos permite apresentar o formalismo – aliás, 

bastante simples – da TMC. A teoria conta com apenas dois instrumentos: domínios 

conceptuais e projeções entre eles. Esses domínios vêm sempre em pares. Assim, no 

exemplo (7), temos os domínios lugar (mais especificamente, lugar físico) e estado (no 

caso, a depressão). Um desses domínios, chamado de domínio-fonte, serve de “ponto de 

partida” para a metáfora, oferecendo uma espécie de esquema conceptual básico a partir 

do qual o outro domínio (chamado de domínio-alvo) poderá ser apreendido. Dessa 

forma, podemos compreender a depressão (um estado, domínio-alvo) a partir de 

características tipicamente atribuídas às locações físicas (domínio-fonte). 

É condição fundamental para a metáfora que o domínio-fonte seja, em algum 

sentido, mais básico ou familiar que o domínio-alvo, e a familiaridade do domínio-fonte 

está diretamente associada a sua relação com a experiência corpórea. Intuitivamente, 

isso faz sentido: usamos os conceitos que já dominamos (porque os experienciamos) 

para, a partir deles, apreender ideias novas. Portanto, na literatura cognitivista, a noção 

de “domínio mais básico” é entendida do ponto de vista experiencial: o domínio-fonte 

envolve conceitos que podem ser apreendidos diretamente, quer dizer, por meio da 

interação sensório-motora do nosso corpo com a realidade circundante. Esses conceitos 

servirão para compor uma espécie de lastro conceptual: um conjunto mínimo de noções 

concretas que poderão ser metaforicamente estendidas na direção de noções mais 

abstratas.  



Nesse contexto, fica clara a declaração de princípios que abre o livro Philosophy 

in the flesh (LAKOFF & JOHNSON, 1999: 3), segundo a qual “a mente humana é 

inerentemente corporificada” e “conceitos abstratos são comumente metafóricos”. Em 

outras palavras: a compreensão e expressão de noções abstratas passam pela apreensão 

de conceitos concretos, e a ponte entre esses dois domínios é, precisamente, a metáfora 

conceptual. Nesse sentido, a LC entende que uma porção vasta e significativa do nosso 

inventário mental de conceitos é inerentemente metafórica – o que inclui noções tão 

comuns quanto tempo, raiva, moralidade e causa12.  

Assim como os mecanismos de ajuste focal, a metáfora não é um processo 

primariamente linguístico. No entanto, suas repercussões léxico-gramaticais 

comparecem insistentemente na literatura cognitivista – e os estudos reunidos neste 

volume não fogem à regra13. O trabalho de Batoréo & Casadinho, ao investigar a 

produtividade lexical de “botar”, observa um claro descompasso entre as variantes 

brasileira e portuguesa: nesta última, o verbo fica restrito a usos mais fixos e  

metafóricos, como “botar discurso” ou “botar a alma para fora”.  

O capítulo de Alvaro, por sua vez, propõe que a semântica do item “até” 

comporta quatro sentidos relacionados metaforicamente: espaço, tempo, quantidade e 

qualidade. Esses sentidos estão ilustrados nas sentenças abaixo: 

 

(11) Eliana viaja até Juiz de Fora, sempre.  

(12) Seu pai volta até domingo.  

(13) Edu ganha até R$ 3.000,00 nesses trabalhos.  

(14) Até juízes reconhecem que a demora é o principal fator de impunidade. 

 

                                                           
12 O que nos leva novamente para a Hipótese da Corporificação, mencionada acima. 
13 Não exemplificaremos neste momento o emprego da metáfora como motivadora de construções 

sintáticas, o que poderá ser visto na próxima seção. 



Boa parte dos fenômenos descritos neste livro, porém, acaba por envolver, ao 

lado da metáfora, uma outra “figura de linguagem”: a metonímia.  

 

Metonímia 

Parte do que dissemos sobre a metáfora pode ser estendido para a metonímia: 

igualmente tratada como recurso expressivo nos estudos tradicionais, também ela 

passou, nos últimos 30 anos, a ser observada sob uma ótica cognitivista. Assim, nos 

termos de Radden & Kövecses (1999: 21), a metonímia se caracteriza como “um 

processo cognitivo no qual uma entidade conceptual, o veículo, fornece acesso mental a 

outra entidade conceptual, o alvo, dentro de um mesmo modelo cognitivo”. Alguns 

exemplos devem esclarecer a definição. 

 

(15) Eles leram Machado de Assis. 

(16) Precisamos de mais braços para esta obra. 

(17) Você já se inscreveu na Maria Lucia? 

(18) Os EUA elegeram seu primeiro presidente negro. 

 

Os dois primeiros exemplos, ou alguma pequena variação deles, constam de 

qualquer manual escolar que inclua um capítulo de estilística. Os dois últimos, por seu 

turno, podem surpreender o leitor menos familiarizado com o tratamento cognitivista. 

Mas é fácil observar que o processo, em todos os casos, é o mesmo. Nessas sentenças, 

as entidades veículo ativadas por “Machado de Assis”, “braços”, “Maria Lucia” e 

“EUA” promovem, respectivamente, a ativação dos alvos “obras (de Machado de 

Assis)”, “trabalhadores”, “curso (da Maria Lucia)” e “eleitores (dos EUA)”14.  

                                                           
14 Alguns autores sustentam que a metonímia não comparece apenas no nível referencial, mas também 

nos níveis predicacional e ilocucionário (ver PANTHER & THORNBURG (ed.), 2003, Introdução). 



Um ponto da definição acima merece ser realçado: trata-se do sintagma “dentro 

do mesmo modelo cognitivo”. Esta é, na verdade, a maneira como a LC elabora a 

intuição tradicional de que os conceitos envolvidos na metonímia estão em “relação de 

contiguidade”. Tome-se, por exemplo, a sentença em (15), cuja interpretação evoca uma 

MCI de produção – quer dizer, um modelo cognitivo que inclui elementos como o 

produtor (o autor), o produto (as obras), o local onde o produto é feito etc. A 

interpretação de (15) envolve uma projeção entre duas entidades conceptuais (autor e 

obras) localizadas em um único espaço semântico. Essa projeção é, precisamente, o 

processo que chamamos de metonímia. 

Esta exposição permite traçar com alguma clareza as fronteiras entre a metáfora 

e a metonímia. Duas diferenças saltam aos olhos. Antes de tudo, a primeira envolve 

uma projeção entre dois domínios, ao passo que a segunda ocorre no interior de um 

único domínio (ou MCI). Além disso, projeções metafóricas permitem a compreensão 

de conceitos abstratos, que não podemos experimentar diretamente; projeções 

metonímicas, por seu turno, estão envolvidas no direcionamento da atenção: por meio 

delas, um conceito mais saliente aponta o caminho mental para outro menos saliente15.  

As aplicações do conceito de metonímia na seara da descrição gramatical têm 

produzido descobertas interessantes. Neste volume, Lemos de Souza mostra de que 

maneira projeções metonímicas geram polissemia em nomes deverbais formados pelos 

sufixos –ção e –mento. Palavras como “estacionamento” ou “apartamento” apresentam 

primariamente uma leitura abstrata – ato de estacionar, ato de apartar – previsível a 

partir da base verbal. Como, no entanto, esses atos envolvem um modelo cognitivo 

                                                                                                                                                                          
Exemplos dessas metonímias seriam, respectivamente: A General Motors teve que interromper a 

produção (“teve que interromper” metonimicamente sugerindo que, de fato, interrompeu) e Eu gostaria 

que você fechasse a janela (em que a expressão do desejo evoca metonimicamente o pedido para que se 

feche a janela). 
15 Para outros critérios ou testes de diferenciação, ver Croft (1993) e Warren (2002). Para uma proposta 

de continuum metáfora-metonímia, ver Dirven (2002).  



complexo, composto por um conjunto de entidades conceptuais, deslocamentos 

metonímicos podem levar os substantivos deverbais a fazer referência a uma dessas 

entidades. É dessa forma que “estacionamento” e “apartamento” passam a designar um 

lugar, resultando em uma interpretação dita “listada” porque, nos modelos 

lexicocêntricos, precisa ser separadamente especificada no léxico. Lemos de Souza 

comprova, assim, que o recurso à metonímia permite a descoberta de uma 

sistematicidade que, de outro modo, passaria despercebida16. 

Outros trabalhos presentes neste volume recorrem, como já ficou dito, tanto à 

metáfora quanto à metonímia. É o caso do estudo de Gonçalves et alii, sobre a rede 

polissêmica da construção X-ão. Depois de postular o significado “aumento de 

tamanho” como o centro prototípico da rede, os autores procuram explicar usos como 

em (19) e (20) abaixo: 

 

(19) ficamos livres de um bonde e ainda ganhamos um punhadão de dólares. 

(20) e o único copão de refrigerante está inacessível. Todos estão pela metade e 

só aquele está mais cheio. 

 

Para os autores, esses dois usos estão afastados do significado central de 

dimensão física e envolvem, a rigor, uma semântica de quantidade. O primeiro caso 

baseia-se na metáfora “tamanho é quantidade”, por meio da qual a escala de quantidade 

se fundamenta na escala mais básica de tamanho. No segundo caso, a semântica 

quantitativa se manifesta metonimicamente: não se está falando necessariamente de um 

copo grande, mas de um copo que está cheio de refrigerante. A referência metonímica 

se percebe, precisamente, na relação de contiguidade entre continente e conteúdo. 

                                                           
16 De modo independente, Mauro José Rocha do Nascimento havia chegado ao mesmo insight 

fundamental em trabalho apresentado durante o I Congresso de Pós-graduação da FEUC, realizado em 

2002. 



Cabe citar também o estudo de Vivas, que aborda a instabilidade categorial do 

particípio passado – forma que pode se comportar como substantivo, adjetivo ou verbo. 

O autor constata que, quando categorizado como substantivo, o particípio tende a sofrer 

especialização semântica. Isso pode ocorrer via metáfora (em “cantada”, por exemplo, o 

domínio do “canto” serve como domínio-fonte para a ideia de “sedução pelas palavras”) 

ou via metonímia (em “imposto”, fica em relevo apenas o fato de que uma determinada 

taxa é uma exigência, uma obrigação.  

Também o estudo de Leitão de Almeida et alii, ao investigar expressões mais ou 

menos fixas com as palavras “cabeça”, “pé” e “mão”, revela a produtividade desses dois 

processos em usos como “de cabeça erguida”, “de cabeça baixa” (metáfora “para cima é 

bom, para baixo é ruim”), “estar com/sem cabeça para” (metonímia “cabeça por 

cérebro”) ou ainda “pôr a cabeça para funcionar” (metonímia “cabeça por cérebro” e 

metáfora “o cérebro é uma máquina”).  

A ocorrência paralela ou sucessiva da metáfora e da metonímia tem sido 

chamada de “metaftonímia” (GOOSENS, 2002). Neste volume, o termo comparece no 

capítulo já citado de Leitão et alii e no capítulo de Pinheiro sobre a semântica do verbo 

ter pleno. O autor procura mostrar que sentenças tão corriqueiras quanto (21) são 

interpretadas a partir da aplicação sucessiva de uma metáfora e uma metonímia: 

 

(21) João tem dois carros. 

 

Segundo o autor, o primeiro passo para a interpretação de (21) consiste na 

conceptualização da “vida de João” como um contêiner, representando o universo ou 

espaço metafórico de existência de João. Depois disso, esse espaço é substituído 

metonimicamente pelo indivíduo que ocupa seu centro, resultando em (21). 



Outro exemplo interessante é o da celebrada metáfora “compreender é ver” (por 

exemplo, “Não sei como você não viu que ele não prestava”). A rigor, é possível que 

essa analogia seja mais bem descrita como um caso de metaftonímia: num primeiro 

momento, tem-se a metonímia “ver por perceber” (ou seja, a percepção através da visão 

representa o sistema perceptual como um todo) e, a partir daí, a metáfora “compreender 

é perceber” (que associa os domínios perceptual e conceptual). 

 

Integração conceptual 

A mesclagem (ou integração) conceptual é uma operação mental cuja descoberta 

remonta pelo menos a Fauconnier & Turner (1996). A melhor maneira de compreendê-

la é através de exemplos. Comecemos então com o famoso caso do monge budista, um 

enigma proposto pelo escritor Arthur Koestler no livro The act of creation e 

reproduzido em Fauconnier & Turner (2002, cap. 3).  

O enigma exige que o leitor imagine um monge budista que começa a subir uma 

montanha de madrugada e chega ao topo no pôr-do-sol. Ele medita por alguns dias até 

que, numa madrugada, decide descer, atingindo o sopé da montanha no pôr-do-sol. Eis a 

questão: existe algum ponto pelo qual o monge passa exatamente na mesma hora em 

ambos os percursos (a subida e a descida)? 

A resposta é “sim”, mas ela talvez não seja imediatamente óbvia. A solução só 

se torna óbvia quando o leitor faz o seguinte exercício mental: imaginar que o monge 

corresponde, na verdade, a duas pessoas diferentes, que fazem percursos inversos – 

enquanto um sobe, o outro desce – e atingem seus respectivos destinos ao mesmo 

tempo. Agora, parece evidente que esses dois monges irão se encontrar em algum ponto 

– e isso resolve o enigma. Esse “ponto de encontro” será, precisamente, o local que o 



monge da história original ocupará, no mesmo horário, em suas duas travessias 

separadas pelos dias de meditação.  

Mencionemos outro exemplo análogo. Ao transmitir competições de natação, é 

praxe das emissoras de TV exibir na tela uma linha que se desloca na mesma velocidade 

do nadador que bateu o último recorde. Cria-se, portanto, um cenário no qual o 

recordista, representado pela linha, está competindo “junto” com os demais nadadores. 

Evidentemente, é uma situação fictícia: a disputa em que o recorde foi batido já está 

terminada, aconteceu em outro tempo e possivelmente em outro lugar. A fusão de duas 

disputas separadas no tempo (e talvez no espaço) nos permite falar, não sem uma boa 

dose de imaginação, que determinado competidor está “atrás” ou “na frente” do 

recordista (embora o recordista talvez nem esteja presente). 

Intuitivamente, os dois exemplos mostram uma situação de fusão de cenários. 

No primeiro caso, a subida e a descida do monge acontecem com alguns dias de 

diferença, mas nós as imaginamos simultâneas e levadas a cabo por duas pessoas 

diferentes. No segundo caso, a disputa em que o recorde foi batido aconteceu antes da 

competição que está sendo transmitida, mas as duas provas são parcialmente fundidas. 

A esse processo imaginativo de fusão, tem sido dado o nome de integração ou 

mesclagem conceptual. 

O formalismo da Teoria da Integração Conceptual (TIC) é um pouco mais 

complexo que o da TMC. Em vez de dois domínios, a TIC prevê quatro espaços 

mentais17: os espaços input 1 e 2, o espaço genérico e o espaço mescla. Veremos esse 

formalismo na prática a partir do exemplo do monge budista. 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                           
17 O espaço mental (FAUCONNIER, 1985 e 1997, dentre outros) é uma estrutura cognitiva efêmera, 

construída durantes o fluxo conversacional para o processamento online de informações. Assume-se 

normalmente que essa estrutura é alimentada por bases de conhecimento como os MCIs. 
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Figura 6: mesclagem do “monge budista” 

 

No esquema acima, cada input representa uma das viagens (a subida e a 

descida). O trajeto é representado pela linha inclinada, o viajante é representado por a1 e 

a2, a direção do percurso é dada pela seta e as marcações d1 e d2 captam o fato de que as 

viagens aconteceram em dias diferentes. Por fim, as linhas tracejadas nos informam que 

esses elementos percebidos como análogos são mentalmente associados: os “dois” 

viajantes, as duas direções percorridas (para cima e para baixo), as duas datas e a 

montanha. Tecnicamente, diríamos que se trata de mapeamento mental responsável por 

conectar as contrapartes 

Para que essa associação se estabeleça, será preciso que se percebam os dois 

inputs, em alguma medida, como instanciações de uma mesma estrutura global. Esse 

fato é captado pelo espaço genérico, que especifica a estrutura comum capaz de irmanar 
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os dois inputs. No exemplo do monge, esse espaço deverá incluir o movimento 

individual e o percurso inespecificado (para cima ou para baixo, representado pelas 

flechas duplas), ao mesmo tempo em que exclui aqueles aspectos que diferenciam os 

inputs, como a direção do trajeto).  

Mas a grande inovação da TIC está mesmo no espaço-mescla, a estrutura para 

onde são projetados os elementos dos espaços-input. Os dois dias do trajeto, d1 e d2, 

depois se serem conectados, são compridos em um único dia d’. Por outro lado, os 

movimentos de cada travessia original e suas respectivas posições são preservados no 

que tange aos horários e às direções. 

É no espaço-mescla que se opera o grande salto imaginativo, quando a fusão de 

dois cenários distintos produz uma realidade ficcional, da qual nosso pensamento se 

beneficia largamente. No exemplo do monge, foi apenas por meio dessa fusão que 

passamos a considerar evidente a resposta da charada. O mais interessante, porém, é que 

essa fusão operada no espaço-mescla dá margem ao aparecimento de elementos 

conceptuais que não estão presentes em nenhum dos dois inputs – a chamada estrutura 

emergente. Graças a essa sequência de eventos mentais, portanto, é que emerge, na 

mescla, um frame novo, ainda que familiar: o de duas pessoas percorrendo o mesmo 

caminho em sentidos opostos.  

 Os exemplos acima dão ao leitor uma boa ideia do que é a mesclagem 

conceptual. Mas talvez eles passem a falsa impressão de que esse processo opera 

necessariamente com alguma espécie de compressão temporal (viagens ou provas de 

natação separadas no tempo se tornam simultâneas graças ao trabalho imaginativo da 

mesclagem). Embora essa situação seja comum, está longe de ser obrigatória. Diversos 

estudos têm mostrado que alguns enunciados tratados como metafóricos podem ser mais 

bem descritos se recorrermos à ideia de mesclagem. Um exemplo clássico é o seguinte: 



(22) Aquele cirurgião é um açougueiro. 

 

É natural que se pense em descrever a construção do significado de (22) por 

meio de projeções metafóricas, que mapeiam propriedades do domínio-fonte 

“açougueiro” para o domínio-alvo “cirurgião”. Isso certamente é uma parte importante 

da questão. No entanto, Grady, Oakley & Coulson (1999) argumentam, 

convincentemente, que essa descrição não é capaz de explicar (ao menos, não 

diretamente) o aspecto mais relevante do significado de (22), qual seja, a ideia de que o 

cirurgião é incompetente. 

A razão é simples: essa noção não faz parte nem do domínio-fonte nem do 

domínio-alvo. Se a metáfora consiste na projeção de propriedades entre esses dois 

domínios, de onde viria a inferência relativa à incompetência? De fato, a TMC não 

comporta mecanismos que explorem o surgimento de sentidos novos, não especificados 

previamente. A TIC, por outro lado, prevê o aparecimento desses sentidos graças à 

noção de estrutura emergente. Assim, entende-se que a fusão de dois cenários cria um 

terceiro espaço parcialmente independente e capaz de incluir informações que lhe sejam 

exclusivas. É nesse espaço-mescla que emergirá a ideia de incompetência18. 

Na próxima seção, em que trataremos da noção de construção gramatical, 

mostraremos de que maneira o conceito de mesclagem vem sendo usado para dar conta 

do problema clássico da variação de valência verbal. Por ora, cabe informar que, neste 

livro, a noção de mesclagem comparece em dois trabalhos. De modo apenas tangencial, 

ela se faz presente no capítulo de Pinheiro, quando o autor argumenta que a integração 

                                                           
18 No mesmo artigo, Grady, Oakley & Coulson citam outras três diferenças entre a TIC e a TMC. A 

primeira trabalha com domínios estáveis, ao passo que a unidade fundamental da segunda são espaços 

mentais. Além disso, a TMC, como já vimos, conta com apenas dois domínios, enquanto a TIC opera 

com quatro espaços. E pesquisadores interessados na TMC têm se concentrado em metáforas 

convencionais, ao passo que praticantes da TIC tendem a dar mais atenção a usos inovadores. É possível 

enxergar uma relação de ênfase entre o recurso a domínios estáveis e o recurso a espaços mentais. 



conceptual produz o ter possessivo-locativo (do tipo Ele tem mais de 500 livros naquela 

casa) a partir da fusão das estruturas semânticas associadas aos usos possessivo e 

locativo (respectivamente, Aquela casa tem mais de 500 livros e Tem mas de 500 livros 

naquela casa).  

De modo muito mais central, porém, esse processo comparece no trabalho de 

Pizzorno & Andrade e no de Alvarez. Ambos os estudos focalizam o processo de 

formação de palavras conhecido como cruzamento vocabular ou – talvez não 

surpreendentemente – mesclagem lexical. Trata-se do processo que produz palavras 

como “aborrecente” (“aborrecer + adolescente”), “cacaína” (“caca + cocaína”) ou 

“chevelho” (“chevette + velho”). As autoras sustentam que a fusão semântica entrevista 

nessas formações pode ser satisfatoriamente descrita por meio da TIC. 

 

A Gramática das Construções 

O termo “Gramática das Construções” (GC) designa o modelo de descrição 

gramatical desenvolvido no interior da LC. Seria mais exato, porém, dizer que o termo 

abrange um conjunto de vertentes mais ou menos afins. Entre elas, o traço comum é a 

assunção de que a unidade básica da gramática são pareamentos convencionais de forma 

e significado, que têm sido chamados construções gramaticais. Além disso, as 

vertentes compartilham a ideia de que a gramática de uma língua natural tem o formato 

de uma rede de construções interligadas. 

O modelo da GC começou a ser desenvolvido em fins da década de 70 do século 

passado. Tudo começou com o hoje clássico Innocence: a second idealization in 

linguistics, de Charles Fillmore (1979). Focalizando as expressões idiomáticas, Fillmore 

questiona nesse artigo os modelos composicionais de interpretação do significado das 

sentenças. Sua estratégia é satirizar o artifício do falante/ouvinte ideal proposto pelo 



gerativismo, criando o “falante/ouvinte inocente”. Esse falante conheceria os itens 

lexicais e seus significados, assim como as regras de formação de sentenças, mas não 

conseguiria lidar com as expressões idiomáticas, já que o significado dessas expressões 

não se dá composicionalmente. Outro autor que, pioneiramente, percebeu que as teorias 

pautadas na composicionalidade não dariam conta da significação de uma boa parte das 

sentenças foi Lakoff (1977), que propôs, contradizendo os pressupostos gerativistas de 

então, que não há uma distinção discreta entre léxico e sintaxe. 

As expressões idiomáticas, fenômenos considerados periféricos e de exceção, 

passaram assim a receber uma atenção antes só dispensada às formas consideradas 

canônicas. A partir desse enfoque dado aos fenômenos “marginais”, percebeu-se que, na 

verdade, não havia diferença substancial entre formas canônicas e periféricas: todas 

eram construções gramaticais. A gênese da GC se encontra, portanto, no resgate teórico 

dos idiomatismos. 

A partir daí, vários trabalhos desenvolveram, ao longo da década de 80 do século 

passado, uma base teórica para a GC. Desses trabalhos, destaca-se o de Lakoff (1987), 

que, com base no conceito de redes polissêmicas, chegou à ideia de redes 

construcionais: nelas, uma determinada construção básica constitui o núcleo da rede, de 

onde irradiam outras construções diretamente relacionadas, quase sempre numa relação 

de natureza figurativa. A aplicação da teoria foi feita com uma rede construcional 

envolvendo there, cujo significado prototípico é locativo. O valor existencial irradia, 

metaforicamente, desse significado. 

Outro trabalho fundamental para o desenvolvimento da teoria é o de Fillmore & 

Kay (1993). Nesse artigo, os autores propõem um continuum de especificação dos 

elementos que formam as construções. Numa combinação entre elementos especificados 

e variáveis, uma construção pode ser (a) completamente aberta, com todos os elementos 



variáveis (a construção cuja configuração sintática é SN-V-SN, instanciada em João ama 

Maria, por exemplo); (b) parcialmente especificada, como a construção X 

arrebentar+flexão a boca do balão, instanciada em Pedro arrebentou a boca do balão; ou 

(c) completamente especificada, como fórmulas de cortesia (Tchau!) ou frases feitas, 

ditos populares, provérbios (Deus ajuda quem cedo madruga). 

Deve-se citar, ainda, por seu status clássico na literatura, o trabalho de Fillmore 

& Kay (1997, 1999) sobre a construção “What’s X doing Y” (ou WXDY), que se 

materializa em sentenças do tipo “O que você está fazendo fumando?” (em inglês, 

“What are you doing smoking?”). Uma das principais contribuições do artigo é a ideia 

de que mesmo expressões altamente idiomatizadas, como a WXDY, constituem-se a 

partir de construções de outros níveis sintagmáticos, que, por sua vez, expressam 

regularidades na língua. Duas observações fazem-se importantes: tal constituição com 

outras construções não é meramente composicional e o significado final da construção 

WXDY é convencionalizado. 

Essa abordagem construcional, denominada unificada, pretende explicar a 

interação suave entre a WXDY e as diversas construções que compartilham 

propriedades com ela. Primeiramente, são identificados padrões gerais que também 

estão presentes na construção específica – como, por exemplo, as diferentes construções 

nucleadas ou construções provenientes de movimento de qu-. Também são previstas 

restrições: a presença obrigatória do verbo do, assim como a exigência de que esteja em 

forma nominal e tenha por antecedente a cópula be. Vale ainda notar que, neste modelo, 

a construção gramatical é monoestratal, uma vez que as informações sintática e 

semântica são representadas em uma única estrutura (a estrutura de matriz, composta de 

parâmetros associados a valores), o que configura a reivindicada unificação. 



Desse modo, pode-se entender uma construção gramatical como uma matriz que 

contém parâmetros a serem preenchidos com valores disponíveis na língua. A definição 

de quais parâmetros são relevantes e quais valores podem ser associados a eles é 

específica de cada língua, e cabe aos linguistas estabelecê-las. 

Fillmore & Kay (1997, 1999) contribuíram fortemente para ratificar o que já 

havia sido defendido pelos autores ao tratarem do falante inocente: ao lado de 

construções consideradas centrais e regulares, também os idiomatismos refletem 

padrões gramaticais gerais.  

Ao menos nos estudos brasileiros, porém, o modelo construcional mais influente 

é aquele cuja síntese se encontra em Goldberg (1995). Voltada para as construções que 

envolvem estruturas argumentais de verbos, essa obra comprova a tese de que a 

construção aberta, formada só por um esquema abstrato, tem um significado próprio, 

que vai se complementar a partir dos elementos instanciados (e vice-versa). 

Por fim, um trabalho que, em certo sentido, complementa o de Goldberg (1995) 

é o de Mandelblit (1997). Essa autora uniu os conceitos teóricos propostos por Goldberg 

(1995) com a TMC. Mandelblit (1997) centra o foco em uma das construções propostas 

por Goldberg (1995), a de movimento causado (por exemplo, “João empurrou o carro 

para a garagem”) e compara sua estruturação em duas línguas: o inglês e o hebraico. A 

diferença fundamental entre a abordagem de Goldberg e a de Mandelblit é que, para 

esta, as relações de herança entre as construções se dão por um processo de mesclagem, 

por meio os esquemas de espaços mentais propostos por FAUCONNIER (1985). 

Neste volume, o conceito de construção gramatical comparece em diversos 

capítulos – especificamente, Gonçalves et alii, Castro da Silva et alii, Pinheiro, 

Nascimento, Lemos de Souza, Leitão de Almeira et alii e Vivas. Ainda que nenhum 

desses estudos procure formalizar, de maneira explícita, alguma construção específica, 



todos assumem o insight fundador da GC.  Em nenhum caso, o termo “construção” é 

empregado de modo ingênuo; ao contrário, trata-se sempre de um emprego teoricamente 

comprometido. Em essência, o que se sustenta é que a gramática de uma língua natural, 

em vez de consistir em um conjunto de regras, tem o formato de uma grande rede 

composta pelos mais variados tipos de construções entrelaçadas. 

 O termo “Gramática das Construções” recobre, como dissemos, uma série de 

vertentes mais ou menos afins. Para dar uma ideia, ainda que apenas esboçada, de como 

funciona na prática um modelo construcional, passamos, nas próximas seções, a expor a 

vertente goldbergiana, com base sobretudo em Goldberg (1995). 

 

A proposta de Goldberg 

O trabalho de Goldberg (1995), intitulado Constructions ― a construction 

grammar aproach to argument structure, tem como objeto de estudo construções 

envolvendo verbos e sua estrutura argumental. A tese central de Goldberg é que 

 

sentenças básicas do inglês são instâncias de construções ― 

correspondências forma-significado que existem 

independentemente de verbos específicos. Isto é, sustenta-se 

que as construções portam significado por si mesmas, 

independentemente das palavras na sentença. (GOLDBERG, 

1995: 1) 

 

As construções sintáticas, segundo os pressupostos da Gramática Gerativa, são 

consideradas como um epifenômeno, ou seja, como meras consequências da aplicação 

de regras sintáticas. O trabalho de Goldberg veio reforçar a ideia oposta: a de que, na 

verdade, as construções gramaticais podem ser reconhecidas, por si sós, como entidades 

teóricas. 

Além disso, outro importante princípio estabelecido pela autora é o de que os 

valores semânticos de uma sentença podem ser associados diretamente a padrões 



sintáticos específicos, ou seja, a partir da Gramática das Construções, a relação entre 

forma e significado é mais integrada do que se tem considerado ― entendendo o termo 

forma tanto no sentido saussureano de significante, abrangendo formas presas, itens 

lexicais, sentenças, quanto no sentido de padrão formal. Nesse sentido, a estrutura SN-

V-SN, por exemplo, que é simplesmente um padrão morfossintático a ser instanciado 

pelo falante com itens lexicais, também é considerado forma, segundo os pressupostos 

da Gramática das Construções.19 

 

 

Princípios cognitivos de organização linguística (Goldberg, 1995) 

Goldberg, em concordância com a obra pioneira de Lakoff (1987) a respeito das 

redes construcionais, afirma que a totalidade das construções de uma língua forma um 

conjunto sistemático e organizado. A autora defende a tese de que as construções 

formam uma rede e são ligadas entre si por relações de herança, isto é, uma construção 

decorre da outra herdando características específicas. As relações entre construções são 

regidas por alguns princípios básicos. São eles: 

 

a) Princípio da Motivação Maximizada  se uma construção A é sintaticamente 

relacionada à construção B, então o sistema da construção A é motivado no mesmo grau 

em que essa construção seja também semanticamente relacionada à construção B. Essa 

motivação é maximizada. 

Para entender melhor esse princípio, tomemos a seguinte situação: o referente 

[mesa] não faz prever, de modo algum, a forma linguística mesa: esse signo não é 

                                                           
19 Salomão (2009) aponta que, nesse ponto, não há unidade entre os construcionistas. Alguns consideram 

uma construção strictu senso apenas aquelas cuja forma está relacionada à massa fônica, aquilo que a 

autora chama de “construção-signo”; outros consideram como forma das construções também os padrões 

formais. Goldberg, cujo trabalho é a base das análises construcionais que têm sido desenvolvidas no 

Brasil, se enquadra no último grupo. 



previsível, e sim arbitrário. O vocábulo derivado mesário, no entanto, tem alguma 

previsibilidade, caso se conheça previamente a base mesa. Mesário é uma construção 

motivada, ou seja, há uma razão para ter a forma que tem, relacionada à forma da outra 

construção ― o termo motivação, aqui, está sendo utilizado no sentido saussureano. 

Quanto mais motivada for a forma, mais fácil será depreender e memorizar seu 

significado. Quanto mais formas motivadas tiver um sistema, mais eficaz na 

comunicação ele será. Daí a validade do Princípio da Motivação Maximizada: esse 

princípio determina que, se existe uma relação de forma entre duas construções, então 

há motivação; como consequência, o falante vai também estabelecer uma relação 

semântica entre essas duas construções, tornando a comunicação mais eficiente. 

 

b) Princípio da Não-Sinonímia  se duas construções são sintaticamente distintas, 

devem ser semântica ou pragmaticamente distintas. 

 

Corolário A  se duas construções são sintaticamente distintas e 

semanticamente sinônimas, então elas têm de ser pragmaticamente distintas. 

Corolário B  se duas construções são sintaticamente distintas e 

pragmaticamente sinônimas, então elas têm de ser semanticamente distintas. 

 

Ou seja, segundo esse princípio, a forma está diretamente relacionada a valores 

semânticos e pragmáticos; se uma construção é formalmente diferente de outra, 

necessariamente vai ser semântica e/ou pragmaticamente diferente também. O corolário 

A pode ser exemplificado com os seguintes pares de sentenças sintaticamente distintas: 

 

(23) Eu achei o livro interessante. 



(24) Eu achei que o livro era interessante. 

 

Se comparararmos as duas construções em termos de condições de verdade, não 

há nenhuma diferença entre elas. Ferrari (2005), no entanto, mostrou que há uma 

diferença pragmática: a sentença (23) seria utilizada em “atos de fala expressivos, em 

que o falante expressa um sentimento advindo de uma a experiência sensorial direta 

(visão, paladar, audição, etc.); sentenças como (24), por seu turno, realizam “atos de 

fala assertivos, modalizando as opiniões apresentadas” (FERRARI, 2005: 152).  

Quanto ao corolário B, comparem-se as sentenças: 

 

(25) Os cinzeiros estão cheios. 

(26) Esvazie os cinzeiros. 

 

As sentenças (25) e (26) podem ser interpretadas como variantes do mesmo ato 

ilocucionário (cf. PINTO, 2000), ou seja, se ditas por uma pessoa com autoridade 

socialmente reconhecida a outra que tem como função fazer a limpeza, ambas são 

inequivocamente interpretadas como ordens. Do ponto de vista semântico, no entanto, 

são diferentes: somente a sentença (26) expressa uma ordem, já que há uma construção 

de imperativo; a sentença (25) não passa de uma afirmativa, se proferida fora de um 

contexto pragmático. 

 

c) Princípio do Poder Expressivo Maximizado  o inventário de construções é 

maximizado para atender aos propósitos comunicativos. 

 



d) Princípio da Economia Maximizada  o número de construções distintas é 

minimizado tanto quanto possível, dado o princípio anterior. 

 

O terceiro e o quarto princípios restringem um ao outro, já que um determina o 

máximo de construções e o outro o mínimo possível. Na verdade, tanto um quanto o 

outro atendem aos propósitos comunicativos: haverá quantas construções forem 

necessárias para atender às necessidades da comunicação (Princípio do Poder 

Expressivo Maximizado), mas não mais do que o necessário (Princípio da Economia 

Maximizada). 

 

Palavras finais 

 Este capítulo procurou apresentar os principais pressupostos e instrumentos 

teóricos da LC, a fim de que o leitor pudesse enveredar pelos trabalhos da área, em 

geral, e pelos estudos descritivos que compõem este volume, em particular.  

 Quem se interessar pelo tema encontrará no mercado alguns bons manuais 

introdutórios. Em Cognitive Linguistics, William Croft e D. Alan Cruse fazem uma 

apresentação bastante didática da LC, comparam as diferentes vertentes da Gramática 

das Construções e dedicam quatro capítulos à semântica lexical. Ainda mais abrangente 

é Cognitive Linguistics: an introduction, de Vyvyan Evans e Melanie Green, que abre 

espaço para tópicos ausentes ou pouco detalhados em Croft & Cruse, como a questão da 

corporificação, o relativismo lingüístico e a variação entre línguas. Finalmente, em 

língua espanhola existe a Introducción a la Linguistica Cognitiva, de Maria Josep 

Cuenca e Joseph Hilferty.  

Felizmente, quem estiver à procura de abordagens cognitivistas e construcionais 

do português já pode contar com uma recente e estimulante bibliografia. O livro 



Construções do português do Brasil: da gramática ao discurso, organizado pelas 

professoras Neusa Salim Miranda e Maria Margarida Martins Salomão, abrange uma 

série de estudos descritivos do português à luz da GC. Além dele, está disponível 

também a coletânea Espaços mentais e construções gramaticais: do uso linguístico à 

tecnologia, organizada pela professora Lilian Ferrari. Com trabalhos fortemente 

calcados no uso real, essa obra contempla estudos descritivos do português e do inglês e 

abre espaço para contribuições interdisciplinares. 

Os caminhos, em suma, estão abertos. 

 


