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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar um tipo específico de estratégia retórico-

discursiva, utilizado em cartas de aconselhamento, abordado neste trabalho, como 

“reenquadramentos cognitivo-discursivos”. Para a investigação, foram selecionadas 35 cartas 

publicadas em um jornal de grande circulação entre os anos de 2011 e 2013. As cartas de 

aconselhamento foram analisadas à luz de pressupostos teóricos da Teoria de Gêneros e da 

Linguística Cognitiva. Da Teoria de Gêneros (BAKHTIN, 1992, [1953], SWALES, 1990), 

foram recrutadas as conceituações de gêneros textuais como “carta”, “carta do leitor” e “carta 

de aconselhamento”, considerados, primordialmente, em seus propósitos comunicativos. Os 

principais construtos teóricos da Linguística Cognitiva acionados para este trabalho foram 

noções como a de frames (FILLMORE, 1982), a de nicho metafórico (VEREZA, 2007, 2009, 

2010, 2013), a da metáfora, dentro de uma perspectiva cognitiva (LAKOFF e JOHNSON, 

1980, [2002]), além de construções retóricas como parábolas e analogias. Essa abordagem 

visou estabelecer associações entre os níveis linguístico-textual e cognitivo-discursivo de 

textos cujo propósito comunicativo inclui o ato diretivo implícito e recuperável apenas por 

meio do acionamento cognitivo dos reenquadramentos propostos. Essa visão se insere nas 

novas tendências dos estudos sociocognitivistas, que privilegiam a interface entre cognição e 

discurso (SEMINO, 2008; CAMERON, 2009, 2012, 2013; VEREZA, 2007, 2012, 2013, entre 

outros). A análise, que foi desenvolvida com base nos reenquadramentos, ou 

macromapeamentos propostos, revelou o importante papel dessas estratégias na dimensão 

retórico/discursiva do gênero em foco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Reenquadramento. Carta de aconselhamento. Nicho metafórico.  

 

 



ABSTRACT 
 

 

 

This research focused on investigating the rhetorical-discursive strategy in counselling letters 

named in this work cognitive-discursive “reframings”. For the research, thirty-five letters, 

which had been published in a well-known newspaper, between the years 2011 and 2013, 

were selected. The counselling letters were analyzed according to the theoretical views of The 
Generic Theory (BAKHTIN, 1992, [1953], SWALES, 1990) and those of Cognitive 

Linguistics. The Generic Theory contributed with concepts such as textual genres, like 

“letter”, “letters from the readers” and “counselling letters”, taking primarily into account 

their communicative purposes. The main theoretical constructs from Cognitive Linguistics 

recruited for the research were the notions of frames (FILLMORE, 1982), frames online and 

off-line (VEREZA, 2013), metaphor niches (VEREZA, 2007, 2009, 2010, 2013), besides the 

cognitivist view of metaphor as a figure of thought (LAKOFF and JOHNSON, 1980, [2002]) 

and rhetorical constructs such as parables and analogies. This approach aimed at establishing 

associations between the linguistic-textual and the cognitive-discursive levels of texts with a 

communicative purpose that includes the implicit directive act, retrieved only through the 

cognitive activation of the already cited “reframing”. This approach follows the new trends in 

cognitivist studies (SEMINO, 2008; CAMERON, 2009, 2012, 2013; VEREZA, 2007, 2012, 

2013, among others), especially the ones which stand for the dialogue between cognition and 

discourse. Besides that, it aims at contributing with other research, not only in the cognitive 

and discursive areas, but also with those about reading and genres.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key-words: Reframing. Counselling letters. Metaphor niche. 
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INTRODUÇÃO 

 

1.  Elaborando a questão 

 

Pergunta: “Tenho 30 anos, sou independente, atraente, mas não tenho sucesso nas 

minhas relações amorosas (...)”.                      Sheila 

Resposta: “Foi imprudente quando entrou numa curva em alta velocidade, perdeu o 

controle e capotou. Salvou sua vida por um milagre e foi enfático na decisão de, a partir desse 

dia, dirigir sempre com velocidade mínima (...)”.                       Alberto Goldin 

 Mesmo as interpretações mais precisas, ou até as conceitualmente mais abrangentes, 

baseadas na pragmática, sobre a diferença entre a materialidade linguística do que se diz e o 

que se intenciona dizer, como nos exemplos clássicos de atos de fala indiretos
1
 (Pergunta: 

Vamos ao cinema amanhã? Resposta: Tenho prova na escola.), esbarrariam em alguma 

dificuldade em relacionar a resposta dada à pergunta proposta no enunciado acima. Esse 

excerto foi retirado de um texto autêntico, um exemplar de uma série de textos publicados na 

Revista de Domingo, suplemento semanal de um jornal de grande circulação nacional
2
, em 

que pergunta e resposta parecem não dialogar do ponto de vista estritamente linguístico ou 

textual, mas o fazem na dimensão discursiva e cognitiva.  

No processo de leitura do fragmento textual que abre este capítulo, caberia ao leitor 

perceber o sentido do texto utilizando, entre outros recursos linguísticos, elementos que 

exerceriam a função de elos coesivos entre o texto-consulta e o texto-conselho. Entretanto, no 

par de enunciados acima, nota-se a ausência de elementos, no segundo texto, que 

estabeleceriam a coesão com eventuais referentes presentes no primeiro texto. Até mesmo o 

adjetivo “enfático”, usado na resposta, ao se referir a um sujeito do gênero masculino, afasta a 
                                                     
1
 Searle (1969) 

2
 Jornal “O Globo”, Revista de Domingo, coluna Consultório, escrita pelo psicanalista Alberto Goldin, 

24/06/2012. 
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possibilidade de o autor do segundo texto estar se referindo à autora do primeiro, Sheila. 

Dessa forma, a uma dúvida sobre problemas nas relações amorosas, segue-se a narrativa de 

um acidente de carro, que enseja uma tomada de decisão em relação ao modo de dirigir do 

motorista; ou seja, não há na narrativa do acidente nenhuma alusão à consulente do primeiro 

texto. A mesma resposta talvez estivesse adequada a várias outras indagações, justamente 

porque não utiliza referentes explícitos relacionados ao texto que lhe serve como ponto de 

partida. Como explicar, então, uma resposta ˗ carta-conselho ˗ que não se refere à pergunta ˗ 

carta-consulta ˗, por meio de elementos de coesão? 

Para tentar estabelecer a coerência entre o que é perguntado e o que segue como 

resposta, o leitor precisa acionar recursos cognitivos e estabelecer relações que estejam 

informadas pelo propósito discursivo da interação em tela. Vale lembrar que esse trajeto 

cognitivo parece ser desenhado previamente pelo autor, na medida em que, aparentemente, 

opta por desafiar o leitor com textos com menor grau de explicitude em relação àqueles 

prototípicos do gênero em questão.  

 

2. Motivações para a pesquisa 

 

Cartas de aconselhamento, como a que abre esta introdução, podem despertar nos 

leitores, tanto naqueles que seriam seus interlocutores primeiros (diretos) ˗ os consulentes ˗, 

como nos leitores incidentais desses textos, ou seja, os leitores das publicações que servem de 

suporte aos referidos textos, um estranhamento em função da aparente incoerência 

mencionada anteriormente. Sobrepujado o estranhamento, o leitor pode tomar dois caminhos: 

abandonar a leitura, desestimulado pela suposta incoerência, ou aceitar o desafio proposto 

pelo autor, ao desenvolver um texto menos óbvio, e enveredar por caminhos cognitivos que o 

levem à interpretação (ou interpretações) e possibilitem a construção do sentido do texto.  

Dada, então, a potencialidade cognitiva que os textos sugerem, o presente estudo teve, 

como motivação principal, que mais tarde viria a se configurar como um objetivo de pesquisa 

mais bem definido: investigar a dimensão cognitivo-discursiva de cartas de aconselhamento 

não-prototípicas. 
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A proposta do autor dos textos, o psicanalista Alberto Goldin, de apresentar cartas de 

aconselhamento que privilegiam o que aqui entendemos como “reenquadramentos cognitivo-

discursivos” da situação-problema apresentada, em detrimento de conselhos explícitos, tem o 

potencial de suscitar nos estudiosos de Linguística o interesse em investigar a configuração 

linguístico-textual de tais recursos. Assim, analisar o fenômeno cognitivo-discursivo presente 

em cartas de aconselhamento que, exatamente por esse motivo, se distanciam das cartas 

prototípicas do gênero discursivo em foco, e serão, portanto, abordadas, neste trabalho, como 

não-prototípicas, surge como ponto de partida para a presente pesquisa. 

Sobre o termo “não-prototípicas”, cabe menção ao conceito de “prototipicidade” 

desenvolvido por Rosch (1973). A Teoria dos Protótipos sugere que haveria membros de uma 

dada categoria que deteriam as características mais marcantes dessa categoria e estariam no 

centro do conjunto. Os membros cujas características se distanciariam daquelas do membro 

mais prototípico estariam distantes do centro e rumando para os limites do conjunto. Como 

será defendido mais adiante neste trabalho, os gêneros textuais são categorias específicas e 

estáveis de discurso e, por essa razão, também passíveis de prototipicidade.   

Nesse sentido, como definem Biasi-Rodrigues, Hemais e Araújo (2009): 

 

Os textos que mais plenamente se integram no gênero são aqueles que, pelas suas 

características, melhor tipificam os textos do grupo. Os mais típicos da categoria 

representam os protótipos que são mais facilmente reconhecidos pelos usuários 

como realizações de um determinado gênero. 

                                     (BIASI-RODRIGUES, HEMAIS e ARAUJO, 2009, p.22) 

 

 

Assim, parece razoável afirmar que a carta de aconselhamento prototípica é breve, 

sintética, gramaticalmente caracterizada pelo uso do Imperativo e, pragmaticamente, pela 

provisão de conselhos tão claros quanto possível. Um rápido olhar sobre outros textos do 

mesmo gênero
3
 deixa claro que a resposta da carta de aconselhamento é normalmente dada de 

forma sucinta, ou seja, com um texto curto e usando alguns recursos linguísticos 

característicos do ato locucionário que visa a imprimir ao texto o valor ilocucionário, ou 

ilocutório, de “conselho” que se quer atribuir ao texto (uso do modo Imperativo; uso de 

                                                     
3
 No capítulo 1, teceremos considerações mais detalhadas acerca de cartas de aconselhamento – prototípicas e 

não-prototípicas.   
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estruturas próprias de aconselhamento ou de sugestões, por exemplo). O fato de o texto do 

início desta introdução apresentar diferenças em relação ao que um leitor proficiente 

provavelmente esperaria de uma carta de aconselhamento parece demonstrar que, embora se 

filiando ainda ao gênero discursivo “carta de aconselhamento”, o referido texto apresenta 

características que parecem aproximá-lo de outros gêneros, ou seja, em uma estrutura radial
4
 

ele se distancia do centro e se dirige ao limite do conjunto, como veremos mais adiante no 

presente trabalho.  

Cabe lembrar que os dois textos (carta e resposta) têm, individualmente, coerência 

local, incluem elos coesivos internamente, mas apresentam uma aparente incoerência no 

diálogo que deveriam estabelecer entre si, rompendo, em um primeiro olhar, a relação do par-

adjacente
5
 consulta-conselho. 

A suposta incoerência na relação entre os textos, em função também, mas não 

somente, da ausência de laços coesivos ˗ característica que, de certa forma, tipifica o objeto de 

estudo deste trabalho ˗, aponta para a necessidade de se fazer, aqui, algumas considerações 

sobre coesão e coerência.  

Considerados por vários linguistas como precursores das noções de coesão e de 

coerência, Halliday e Hasan (1976, p.2) argumentam que os laços coesivos, que estabelecem 

relações entre elementos linguísticos do próprio texto, contribuem para conferir-lhe “textura” 

ou “tessitura” (texture), o que podemos entender como unidade semântica em nível textual. 

Segundo Halliday e Hasan (1976, p.2): “O conceito de laços (coesivos) torna possível analisar 

um texto em termos de suas propriedades coesivas e dá uma ideia sistemática dos seus 

                                                     
4
 Consideraremos neste trabalho a noção de Estrutura Radial, como defendido por Lakoff (1987, p.289): [...] em 

uma categoria B em que A está no seu centro, então A é o melhor exemplo da categoria B. Assim, neste trabalho, 

os textos do corpus, ainda que pertencentes à categoria “carta de aconselhamento”, não se apresentam como os 

melhores exemplos dessa categoria, distanciando-se, em uma estrutura radial, do centro do conjunto/categoria 

“carta de aconselhamento”. 

5
 Na Pragmática, o par adjacente (adjacency pair) seria o conjunto de dois enunciados que se completam, em 

dois turnos sequenciais, numa interlocução, por exemplo: pergunta-resposta, convite-aceitação/recusa 

(SCHEGLOFF, 2007). O sentido aqui atribuído ao termo se refere ao par de atos ilocucionários “pedido de 

conselho/aconselhamento”, que não necessariamente se apresentam sincronicamente na interlocução, mas que 

obedecem a uma relativa sincronia, ao aparecerem justapostos no gênero aqui em foco. 
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padrões de textura/tessitura”
6
. Logo, para esses autores, as relações coesivas são relações 

essencialmente linguísticas:  

    

O que estamos investigando neste livro são os recursos que a língua inglesa tem para 

criar textura. Se um trecho em inglês contendo mais do que uma oração é percebido 

como um texto, haverá certas características linguísticas presentes naquela passagem 

que poderão ser identificadas como contribuindo para a sua total unidade e dando a 

ele textura.
7
 (HALLIDAY e HASAN, 1976, p.2) 

 

Em oposição a essa proposição, que deixa de considerar o leitor e sua atuação como 

elemento ativo na busca por coerência, uma perspectiva mais recente, que estaria na dimensão 

tanto intra quanto extratextual (ou co-textual e contextual), é a defendida por Carrell (1982), 

segundo a qual a construção da coerência textual depende do leitor. A autora argumenta que a 

noção de schemata é vital para essa construção, indo ao encontro da noção de processamento 

do texto como um processo interativo entre texto e leitor:  

 

A teoria dos esquemas mantém que compreender um texto é um processo interativo 

entre o texto e o conhecimento prévio ou os esquemas da memória do ouvinte ou 

leitor. Na visão teórica de esquemas do processamento do texto o que importa não é 

apenas o texto, sua estrutura e conteúdo, mas o que o leitor ou ouvinte faz com o 

texto. De forma diferente das abordagens de análise de texto [...], que operam no 

texto como se ele ocorresse em um vácuo, a teoria dos esquemas leva em conta os 

processadores do texto.
8
  (CARRELL, 1982, p. 482) 

 

 

No campo teórico, por exemplo, a autora cita Feathers (1981), que desloca o foco da 

coesão da superfície do texto para um nível mais profundo, ou seja, para a relação entre as 

unidades proposicionais. Assim, a coerência estaria em laços de sentido estabelecidos entre as 

proposições e não na superfície do texto. 

                                                     
6
 The concept of ties makes it possible to analyse the text in terms of its cohesive properties and to give a 

semantic account of its patterns of texture (1976, p.4). Todas as traduções neste trabalho foram feitas pela 

autora. 

7
 What we are investigating in this book are the resources that English has for creating texture. If a passage of 

English containing more than one sentence is perceived as a text, there will be certain linguistic features present 

in that passage which can be identified as contributing to its total unity and giving it texture.  

8
 “Schema theory maintains that processing a text is an interactive process between the text and the prior 

background knowledge or memory schemata of the listener or reader. In the schema-theoretical view of text 

processing, what is important is not only the text, its structure and content, but what the reader or listener does 

with the text. Unlike the textual analyses approaches (…), which operate on text as though it occurred in a 

vacuum, schema theory takes the text processors into account.” 
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Aplicando essa visão a um notório exemplo estudado por Halliday e Hasan (1976), 

Morgan e Sellner (1980) defendem que no trecho “Lave e tire o caroço de seis maçãs. 

Coloque-as em uma travessa refratária”
9
, o pronome “as” não se refere a “seis maçãs”, como 

sugerido por aqueles autores. Morgan e Sellner argumentam que o pronome se refere a seis 

maçãs reais (mesmo que seja um real construído cognitivamente) e não ao termo anterior 

“seis maçãs”, inclusive porque o que se vai colocar no refratário serão as maçãs e não o item 

linguístico. Assim, os autores pretendem demonstrar que a coerência não está no âmbito 

linguístico, mas na esfera do real, e essa coerência só pode ser recuperada porque o leitor 

utiliza seu conhecimento prévio sobre o que é uma receita culinária. Carrell (1982, p.483), 

seguindo a mesma linha, sugere: “Não é o conhecimento da língua que leva a essa conclusão: 

é o nosso conhecimento prévio sobre o ato de cozinhar e sobre o propósito do autor, assim 

como nossa capacidade de raciocinar, e a suposição de que a receita é coerente”
10

. 

Analogamente, o leitor utiliza o mesmo conhecimento sobre o que é uma carta de 

aconselhamento, estabelecendo, cognitivamente, uma relação entre alguma coisa que está fora 

do texto e alguma coisa que está no texto.  

Carrell (ibid) defende a importância do conhecimento de mundo (schematta), por 

exemplo, do conhecimento prévio do leitor sobre as características textuais e discursivas de 

uma receita culinária para que ele estabeleça a coerência do texto. A esse tipo de 

conhecimento, denominado também de enciclopédico, Koch (2003, p.48), a partir da visão de 

Heinemann e Viehweger (1991), acrescenta outros conhecimentos: o linguístico e o 

interacional: 

 

O conhecimento linguístico compreende o conhecimento gramatical e o lexical [...]. 

É o responsável pela organização do material linguístico na superfície textual; o 

conhecimento enciclopédico ou conhecimento de mundo é aquele que se encontra 

armazenado na memória de longo termo [...]; e o conhecimento sociointeracional é o 

conhecimento sobre as formas de inter-ação através da linguagem. Engloba 

conhecimentos do tipo ilocucional, comunicacional, metacomunicativo e 

superestrutural. 

O conhecimento ilocucional permite reconhecer os objetivos ou propósitos do 

falante [...]. O conhecimento comunicacional diz respeito às normas gerais de 

comunicação humana, como as máximas de Grice [...]. O conhecimento 

                                                     
9
 “Wash and core six cooking apples. Put them into a fireproof dish.” 

10
 It is not knowledge of language that leads to this conclusion. It is our background knowledge of cooking and 

of the author’s purpose, as well as our ability to reason, and the assumption that the recipe is coherent. 
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metacomunicativo permite ao produtor do texto evitar perturbações previsíveis na 

comunicação [...]. O conhecimento superestrutural, isto é, sobre esquemas textuais, 

permite reconhecer textos como exemplares adequados aos diversos eventos da vida 

social. (KOCH, 2003, pp.48-49)  

 

 

Em trabalho mais recente, Koch e Travaglia (2009) ressaltam que: 

 

 

[...] os que interagem numa situação comunicativa sempre se tomam como 

mutuamente cooperativos, isto é, como querendo consumar uma intenção 

comunicativa, por isso o receptor (interpretador) fará todo o possível para 

estabelecer um sentido para a sequência que recebe, por mais absurda, incoerente, 

sem sentido que ela possa parecer: ele irá construir as relações que não figuram 

explicitamente no texto, usando para isso todos os recursos à sua disposição; buscará 

um contexto, uma situação em que a sequência dada como incoerente faça sentido e 

se torne coerente, constituindo um texto. (KOCH e TRAVAGLIA, 2009, p.58).    

  

 

E, ainda mais adiante, ao discorrerem sobre a aceitabilidade de um texto, reiteram a 

importância do conhecimento sociointeracional, no que se refere ao aspecto comunicacional, 

lembrando um dos postulados de Grice (1975) sobre a comunicação - o da cooperação: 

 

 
[...] segundo o Princípio Cooperativo de Grice, o postulado básico que rege a 

comunicação humana é o da cooperação, isto é, quando duas pessoas interagem por 

meio da linguagem, elas se esforçam por fazer-se compreender e procuram calcular 

o sentido do texto do(s) interlocutor(es), partindo das pistas que ele contém e 

ativando seu conhecimento de mundo, da situação, etc. Assim, mesmo que um texto 

não se apresente, à primeira vista, como perfeitamente coerente, e não tenha 

explícitos os elementos de coesão, o receptor vai tentar estabelecer a sua coerência, 

dando-lhe a interpretação que lhe pareça cabível, tendo em vista os demais fatores 

de textualidade. (KOCH e TRAVAGLIA, 2009, p.98)
11

  

 

 

Dessa forma, a coerência pode ser estabelecida como resultado da cooperação entre os 

agentes da interlocução, considerada a intenção comunicativa da interação.  

Trazendo essa discussão para o fragmento textual apresentado no início deste trabalho, 

podemos considerar que, se o conhecimento de mundo contribui para que o leitor, 

                                                     
11

 Embora Koch e Travaglia utilizem o termo “receptor”, adotaremos neste trabalho a notação “interlocutor” 

como forma de enfatizar o caráter de coconstrução do significado na interação entre consultor e consulente 

diretamente, e entre consultor e leitor, incidentalmente.    
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especialmente na ausência de elos coesivos, recupere a coerência de um texto ou, no caso do 

trecho citado, a coerência da relação entre o texto-consulta e o texto-conselho, é precisamente 

o fato de o leitor esperar que o texto-conselho proponha uma dada orientação o que o leva a 

interpretar a descrição de um acidente de carro como um aconselhamento sobre um caso de 

desilusão amorosa. Em outros termos, acionando o seu conhecimento superestrutural, o leitor 

reconhece o gênero discursivo “carta de aconselhamento”, cujo propósito comunicativo seria 

o de aconselhar, cooperando, assim, com o autor do texto, e garantindo que a comunicação se 

efetue. Assim, é exatamente porque a descrição do acidente de carro ocupa, cognitiva e 

discursivamente, a posição destinada ao elemento “conselho” do par adjacente 

consulta/conselho que, independentemente da ausência de elos coesivos, ela poderá ser 

compreendida como tal. Logo, de volta a Morgan e Sellner (1980), a coerência é de base 

cognitivo-pragmática, ocorre em função do propósito comunicativo do texto, realiza-se 

discursivamente e independe de uma coesão linguisticamente marcada.  

Tendo em vista, então, as considerações sobre coerência feitas até aqui, podemos 

tentar responder à pergunta do segundo parágrafo deste capítulo (Como explicar, então, uma 

resposta ˗ carta-conselho ˗ que não busca na pergunta ˗ carta-consulta ˗ os elementos de 

coesão?). Embora não haja elementos coesivos ligando linguisticamente a carta-consulta à 

carta-conselho, o questionamento sobre uma possível incongruência entre ambas pode ser 

respondido considerando-se o propósito discursivo do gênero textual estudado e a 

participação cognitivo-discursiva ativa do leitor para recuperar a coerência do texto. Se a carta 

de aconselhamento pretende “dar um conselho”, o leitor, usando o seu conhecimento prévio 

sobre o gênero textual, lê a resposta compreendendo-a como uma orientação e tentando 

associar o texto, de forma “macro”, a um possível aconselhamento, com a finalidade de ajudar 

na resolução do problema trazido pela carta-consulta. Assim, a coerência é estabelecida, de 

forma que a decisão de dirigir mais devagar se configure em um conselho ou em uma 

“orientação para reflexão” para a consulente, cujas desventuras amorosas foram o elemento 

motivador da consulta.   

Considerando que a coerência do texto da carta de aconselhamento se ampara, 

fundamentalmente, no âmbito cognitivo-discursivo, bem mais do que no estritamente 

linguístico, a peculiaridade (não-prototipicidade) dos textos que formam o corpus deste 
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trabalho estaria em outros prováveis propósitos, diferentes, mesmo que complementares, do 

objetivo de fornecer conselhos explícitos. Esses propósitos, possivelmente, seriam os de 

promover a reflexão e, ao mesmo tempo, instigar o leitor a estabelecer alguma cumplicidade 

com o autor, em um processo de “co-autoria”, em que o leitor recupera cognitivamente, a 

partir dos reenquadramentos propostos na carta-conselho, os mapeamentos em relação à 

situação exposta na carta-consulta.  

Nessa perspectiva, como leitora assídua da seção aqui enfocada e, ao mesmo tempo, 

como estudiosa dos gêneros discursivos, com alguns trabalhos acadêmicos nessa área 

(FARIAS, 2006; FARIAS, 2012), passei a considerar a possibilidade de buscar, através de 

uma pesquisa mais sistemática, compreender a natureza cognitivo-discursiva dos 

mapeamentos citados. Ao lançar mão de reenquadramentos da situação-problema, o autor 

parece inserir a carta-conselho em uma dimensão textual/discursiva tal que, embora 

possibilite a efetivação do propósito discursivo do texto, garantindo sua filiação ao gênero em 

tela, ao mesmo tempo, apoia-se em textualizações cognitivo-discursivas ausentes nos textos 

prototípicos. Que estratégias estariam sendo, portanto, recrutadas ou evocadas pelo autor, e 

com que efeitos de sentidos?  

 Já com essa questão em mente, pude perceber, ainda sob uma perspectiva não 

teoricamente informada, que as estratégias que promoviam a reflexão sobre o problema 

proposto na carta-consulta visavam à elaboração de um “domínio cognitivo paralelo”, que 

poderia, por sua vez, ser compreendido como uma reformulação da questão a ser tratada. O 

autor desloca os elementos centrais do problema para outro cenário, em que as questões 

abordadas tornam-se mais salientes do ponto de vista cognitivo e argumentativo. E o papel 

esperado do leitor seria o de recuperar a coerência e a relação entre os dois textos para 

(re)construir a intenção do autor/analista, ou seja, para que a carta-aconselhamento se 

configure como tal e, ao mesmo tempo, promova a almejada reflexão.  

A hipótese levantada neste trabalho pode, portanto, ser colocada nos seguintes termos: 

ao reformular a situação em foco, projetando os elementos centrais do problema para outro 

campo, ou domínio cognitivo, o autor possibilitaria ao leitor, seja ele o autor da carta-consulta 

ou o leitor da revista, uma reflexão por meio da qual a situação pode ser abordada sob outra 

perspectiva. Esse mesmo “reenquadramento”, ao possibilitar a análise da situação vista sob 
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outro ângulo, parece permitir que o consultor desenvolva o seu poder argumentativo, ou seja, 

defenda como a questão deve ser abordada, mesmo que não necessariamente solucionada, ou 

sob que ângulo a reflexão deve ser conduzida. 

 Assim, o interesse em investigar esse diálogo entre o aspecto cognitivo e o discursivo, 

mediado pelo linguístico-textual, tendo como foco a elaboração dos reenquadramentos em 

textos não-prototípicos em relação ao gênero
12

, constitui a principal motivação do presente 

trabalho. A partir desse ponto, o desafio passou a ser compreender de que modo a 

textualização específica do gênero e seus encaminhamentos cognitivo-discursivos o tornam 

não-prototípico e contribuem para a materialização do propósito comunicativo paralelo ˗ o 

estímulo à reflexão ˗, aparentemente tão ou mais importante do que o de aconselhamento 

propriamente dito. 

 Outra motivação que justificou a escolha deste objeto de pesquisa foi a possibilidade 

de explorá-lo no campo da Linguística Cognitiva, principalmente no que diz respeito:  

1 – à prototipicidade dos gêneros, que podem ser, nessa perspectiva, vistos como 

frames (FILLMORE, 1982); 

2 - à natureza dos reenquadramentos cognitivo-textuais, a que chamaremos de 

macromapeamentos (VEREZA, 2013). A Linguística Cognitiva oferece ferramentas teórico-

analíticas de grande pertinência ao objeto de estudo aqui delimitado.  

 

Cabe ressaltar aqui a correlação que estamos propondo entre a noção de frames e a de 

gêneros textuais. Na sua Semântica dos Frames, Fillmore (1982) sugere: 

 

Pelo termo “frame” eu tenho em mente qualquer sistema de conceitos relacionados 

de tal maneira que, para compreender qualquer um deles, é preciso compreender 

toda a estrutura em que se insere; quando alguma coisa desta estrutura é introduzida 

em um texto, ou em uma conversa, todas as outras são automaticamente 

                                                     
12

 Para o momento, sigo aqui a definição de gênero proposta por Swales (1990), segundo a qual um gênero é uma 

classe de eventos comunicativos que se configuram como tal por compartilharem um conjunto de propósitos 

comunicativos (“A genre is a class of communicative events. The principal criterial feature that turns a 

collection of communicative events into a genre is some shared set of communicative purposes”, 1990: p.p.45-6). 

Uma discussão mais aprofundada do conceito de gênero, que é de extrema relevância para a proposta deste 

estudo, será feita no capítulo a seguir. 
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disponibilizadas. Eu pretendo que a palavra “frame”, como aqui usada, signifique 

um termo geral para o conjunto de conceitos conhecidos na literatura que trata da 

compreensão em línguas naturais como: “esquema”, “script”, “cenário”, “andaime 

ideacional”, “modelo cognitivo ou “teoria popular”. (FILLMORE, 2006, p.373)
13

   

  

Os gêneros textuais seriam vistos, então, como frames, ou seja, como modelos 

socialmente compartilhados, cujo acionamento ocorre com a simples alusão ao modelo. 

Assim, ao reconhecer um texto como um exemplo do gênero “carta de aconselhamento”, o 

leitor, ativando seu conhecimento prévio, recupera uma série de conhecimentos (linguísticos, 

textuais e, sobretudo, extralinguísticos ou contextuais) e expectativas coerentes com o gênero 

em questão. Ou seja, um exemplar de um gênero evoca, seguindo Fillmore (ibid.), “...toda a 

estrutura em que se insere”. 

 

3. Contribuições da pesquisa 

 

A partir do interesse em estudar cartas de aconselhamento, foi feito um levantamento 

bibliográfico inicial, que mostrou não apenas uma oferta numericamente restrita de estudos na 

área, como também focos teórico-metodológicos muito diversificados, de forma a inviabilizar, 

de certa forma, a formação de um cabedal teórico significativo. Sobral (2006), por exemplo, 

ao indicar uma lista de trabalhos na área de textos de autoajuda, aponta para a não existência 

de um estudo com foco semelhante ao do seu trabalho, o que garante o caráter inovador da 

sua pesquisa: 

 

Um levantamento da bibliografia sobre a questão da auto-ajuda demonstra haver 

alguns estudos a respeito desse tipo de obras, nos EUA e no Brasil, estando a 

maioria (felizmente) voltada para perspectivas que não são as de um estudo de 

gênero, como o aqui proposto. (SOBRAL, 2006, p. 35). 

 

 

                                                     
13

 By the term ‘frame’ I have in mind any system of concepts related in such a way     that to understand any one 

of them you have to understand the whole structure in which it fits; when one of the things in such a structure is 

introduced into a text, or into a conversation, all of the others are automatically made available. I intend the 

word ‘frame’ as used here to be a general cover term for the set of concepts variously known, in the literature on 

natural language understanding, as ‘schema’, ‘script’, ‘scenario’, ‘ideational scaffolding’, ‘cognitive model’, or 

‘folk theory’.   
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A compilação apresentada pelo autor inclui uma breve descrição dos trabalhos 

voltados para o gênero autoajuda: Starker (1989), Pennino (1990), Simonds (1992), Rüdiger 

(1996), Meurer (1998), Chagas (1999), Ruggiero (1999), Neiva (2000), Oliveira e Silva 

(2000), Rimke (2000), Fornari e De Souza (2001), Brunelli (2004); dos quais apenas Meurer 

(1998) e Brunelli (2004) tratam de textos de aconselhamento. 

A essa lista pode-se acrescentar estudos não citados, como os de Costa sobre como os 

alunos investigados percebem o poder das cartas de aconselhamento; Pereira e Almeida 

(2002), sobre cartas-pergunta em revistas femininas para adolescentes; Pereira (2006), sobre 

as cartas de aconselhamento como espaço de socioconstrução da identidade homossexual; 

Pereira (2007), sobre o gênero carta de aconselhamento sob a perspectiva sociodialógica de 

Bakhtin; Farias e Pires (2008), sobre o discurso feminino nas cartas de aconselhamento e 

Farias-Marques e Pires (2012), sobre as cartas de aconselhamento como espaço dialógico da 

socioconstrução da imagem de si. É importante notar, assim como o fez Sobral (2006), que 

nenhum dos estudos citados inclui na análise de seus corpora a dimensão cognitiva, não 

privilegiando, portanto, sua inter-relação com as dimensões linguístico-textual e discursiva, 

alvo do presente estudo. 

Ainda que a última compilação contribua para o aumento do número de trabalhos 

dedicados aos textos de aconselhamento, permanece a exiguidade de estudos acadêmicos 

nessa área, e, tanto a observação de Meurer (1998), como a de Simoni e Bonini (2009), apesar 

do lapso de tempo, continuam tão pertinentes como quando publicadas:  

 
Até onde estou ciente, apesar da abundância de materiais de aconselhamento, textos 

dessa área não têm recebido atenção na análise de discurso.
14

 (MEURER, 1998, p. 

12) 

 

 

E, da mesma forma: 

 

[...] fazemos o relato de uma pesquisa que procurou lançar luz sobre um gênero 

muito praticado em jornais e revistas, mas sobre o qual praticamente inexiste 

elaboração teórica. Trata-se do gênero carta-consulta [...] (SIMONI e BONINI, 

2009, p. 117). 

                                                     
14

 “To my knowledge, in spite of the abundance of counselling materials, texs within this area have not been given 

attention in discourse analysis.”  
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A partir da citação de Simoni e Bonini, pode-se ressaltar o tratamento dado à carta-

consulta como gênero. Embora um estudo mais detalhado do conceito de gênero seja feito em 

uma das próximas seções do presente trabalho, é importante ressaltar, aqui, algumas 

conceituações propostas por Bazerman (1997, [2011]) e por Marcuschi (2010), em que o 

gênero é compreendido como enquadres resultantes das necessidades de ação social. É mister 

perceber que as considerações de Bazerman retomam a conceituação de gêneros como frames 

(enquadres) já mencionada nesta Introdução: 

 

 Gêneros não são apenas formas. Gêneros são formas de vida, modos de ser. São 

frames para a ação social. São ambientes para a aprendizagem. São os lugares onde 

o sentido é construído. Os gêneros moldam os pensamentos que formamos e as 

comunicações através das quais interagimos. Gêneros são os lugares familiares para 

onde nos dirigimos para criar ações comunicativas inteligíveis uns com os outros e 

são os modelos que utilizamos para explorar o não-familiar.
15

 (BAZERMAN, 1997, 

[2011], p.23) 

  

Ou, como defendido por Marcuschi (2010) no que se refere a gêneros virtuais mas, da 

mesma forma, aplicável a outros gêneros: 

 

O que muda quando a relação interpessoal passa a ser uma relação hiperpessoal, 

como no caso de um bate-papo em aberto em uma sala de bate papo virtual? Criam-

se novas formas de organizar e administrar os relacionamentos interpessoais nesse 

novo enquadre participativo. Não é propriamente a estrutura que se reorganiza, mas 

o enquadre que forma a noção de gênero. Em suma: muda o gênero. (MARCUSCHI, 

2010, pp.20-1) 

    

Considerando, portanto, o reduzido número de trabalhos que incluem como objeto de 

estudo a carta de aconselhamento, e sendo esse gênero de grande potencial para o 

desvelamento e, até mesmo, para a construção de subjetividade no âmbito de um determinado 

frame, acreditamos que este estudo busca preencher essa lacuna. Mais especificamente, o viés 

teórico-analítico a ser aqui privilegiado, que emerge da Linguística Cognitiva (doravante LC), 

trará uma perspectiva inédita ao objeto estudado. Nesse sentido, os resultados da pesquisa 

                                                     
15

 Genres are not just forms. Genres are forms of life, ways of being. They are frames for social action…. Genres 

shape the thoughts we form and the communications by which we interact. Genres are the familiar places we go 

to create intelligible communicative action with each other and the guideposts we use to explore the unfamiliar. 

(BAZERMAN, 1997, p.23 ) Tradução de Judith Chambliss Hoffnagel. 
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podem se juntar às novas tendências na LC (SEMINO, 2008; CAMERON, 2009, 2012, 2013; 

VEREZA, 2007, 2012, 2013, entre outros), que visam à articulação entre cognição e discurso, 

contribuindo assim para o fortalecimento dessa área.   

 Como será visto no capítulo 1, a LC tem como foco aspectos mais estáveis da 

cognição, como frames, metáforas conceptuais, construções gramaticais, modelos cognitivos 

idealizados, entre outros (VEREZA, 2012). O objeto deste trabalho se insere, no entanto, em 

um paradigma mais dinâmico, por tratar de um fenômeno de natureza retórico-cognitiva que, 

apesar de evocar modelos cognitivos mais convencionalizados e pertencentes ao “plano 

estável” (como o próprio frame do gênero “carta de aconselhamento”), também se apoia em 

modelos mais criativos pertencentes ao “plano episódico” (ibid). Isso não quer dizer que o que 

é tratado aqui como “retórica” exclua a dimensão cognitiva; ao contrário, ao tratar do plano 

episódico, este trabalho, alinhando-se à proposta de Vereza (2012), pretende verificar que 

dimensões cognitivas legitimam os usos retóricos, ou ainda, como os planos “estável” e 

“episódico” se articulam no discurso” (ibid, p.111). 

 Essa concepção dinâmica de linguagem, preconizada pelas novas tendências da LC, se 

filia à perspectiva sociocognitiva interacionista de referenciação, mencionada por Roncarati 

(2010), segundo a qual: 

 

[...] a atividade referencial não pressupõe uma estabilidade a priori das entidades no 

mundo e na língua: ela se verifica através da construção de objetos cognitivos e 

discursivos que não estão disponíveis como uma categoria única, estável e pronta 

para ser empregada; ao contrário, ela conforma objetos de discurso a partir da 

plasticidade das denominações e categorizações sociais, cognitivas e contextuais. 

[...] os objetos de discurso podem apresentar modificações sensíveis ao contexto ou 

ao ponto de vista intersubjetivo, evoluindo na progressão textual à medida que lhes 

são conferidas novas categorizações e atributos (RONCARATI, 2010, p.43. Grifos 

nossos). 

 

 

 Ou ainda, na perspectiva de Koch (2005): 

 

 Os objetos de discurso não se confundem com a realidade extralinguística, mas 

(re)constroem-na no próprio processo de interação: a realidade é construída, mantida 

e alterada não apenas pela forma como nomeamos o mundo, mas, acima de tudo, 

pela forma como, sociocognitivamente, interagimos com ele. (KOCH, 2005, p.33-

34)  
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Assim, os objetos-de-discurso são construídos a partir da linguagem empregada para 

falar sobre eles e não existem aprioristicamente de maneira independente dela. Neste trabalho, 

serão consideradas as formas de construção dos objetos-de-discurso presentes nas cartas de 

aconselhamento, tendo como base a noção de “objeto-de-discurso”, como descrita acima, em 

consonância com outros autores (MONDADA, 2001; MONDADA e DUBOIS, 2003). O foco 

investigativo específico deste trabalho, no entanto, e como já aqui mencionado, recai sobre a 

natureza cognitivo-discursiva, textualmente desenvolvida, dos reenquadramentos que 

caracterizam a construção desse objeto. 

 

4. Objetivos e perguntas de pesquisa 

  

 Dentro da perspectiva acima traçada, esta pesquisa será norteada pelos seguintes 

objetivos: 

4.1. Objetivo geral:  

 

 Verificar se, e de que modo, os objetos-de-discurso em textos do gênero “carta de 

aconselhamento”, são construídos a partir de reenquadramentos cognitivos textualmente 

desenvolvidos.   

 

4.2. Objetivos específicos: 

 

 - Identificar os recursos cognitivo-textuais utilizados no corpus para promover uma 

nova percepção (um reenquadramento) da situação apresentada; 

 - Verificar como esse reenquadramento é utilizado na construção do objeto-de-

discurso; 
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 - Tentar apontar, a partir das propriedades cognitivo-discursivas não prototípicas do 

texto em relação ao gênero a que ele se filia, se é possível considerar que os textos estudados 

poderiam ser considerados uma versão híbrida de um gênero mais estabilizado. 

 

 Para explorar os objetivos expostos, a presente pesquisa será orientada pelas seguintes 

perguntas: 

 - Que tipos de recursos cognitivo-discursivos são utilizados nos textos para se referir à 

situação-problema? 

 - Como esses recursos se manifestam textualmente na condução de reenquadramentos?  

 - De que forma os recursos cognitivo-textuais utilizados diferenciam o texto de outros 

do mesmo gênero?  

 

Para explorar essas perguntas de pesquisa, o trabalho está organizado da seguinte 

forma:  

Primeiramente, a presente introdução apresenta o tema, elabora o problema, discorre 

sobre as motivações e a contribuição da pesquisa e define os objetivos e perguntas de 

pesquisa. No capítulo 1, os conceitos teóricos que embasam o estudo são discutidos, 

iniciando-se pela noção de “gênero” e resgatando noções como a de “gêneros híbridos”. 

Discorremos também, e mais especificamente, sobre o gênero “carta” e “carta do leitor”, e seu 

subgênero “carta de aconselhamento”. Essa discussão é necessária para a melhor 

compreensão da natureza socio-discursiva de nosso objeto de estudo. 

No mesmo capítulo 1, a LC será abordada, por formar o segundo eixo teórico da 

pesquisa. A partir desse paradigma, discutiremos a metáfora, a metonímia e os frames. Ainda 

sob a égide da LC, serão exploradas algumas possibilidades de macromapeamentos, como o 

nicho metafórico, a analogia, a parábola, a alegoria, a fábula, o apólogo, as comparações e a 

intertextualidade. Esses mapeamentos, que serão aqui tratados como tipos de 

reenquadramentos da situação apresentada na carta-problema, formarão as macrounidades de 

nossa análise. Essa discussão, em nível teórico, justifica-se pelo papel que acreditamos que os 
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mapeamentos desempenhem na construção do objeto-de-discurso nos textos que formam 

nosso corpus. 

 O capítulo 2 tem como foco os procedimentos metodológicos a ser adotados na 

análise, o processo de coleta e a categorização do corpus a ser analisado.  

No capítulo 3, será apresentada a análise dos dados com a respectiva discussão dos 

resultados. No capítulo 4, com nossas considerações finais, a discussão será conduzida sob a 

luz dos conceitos apresentados no capítulo teórico, das perguntas de pesquisa que nortearam 

nosso estudo e de sua articulação com a análise do corpus. Também nesse capítulo serão 

propostos desdobramentos da pesquisa para outros trabalhos, seja no que se refere a um 

possível prosseguimento do estudo com a ampliação do corpus e/ou dos itens teóricos 

conceituais escolhidos para o estudo, seja pela aplicação do tipo de análise aqui sugerido, 

privilegiando as questões cognitivo-discursivas, em textos filiados a outros gêneros ou em 

textos do mesmo gênero, mas oriundos de outras fontes e escritos por outros autores. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para compor o embasamento teórico do presente trabalho, faz-se necessário destacar 

os aspectos do que se deseja considerar como objetos de pesquisa. O primeiro aspecto é a 

característica não-prototípica dos textos que formam nosso corpus, no que se refere à 

estruturação retórico-discursiva da carta-conselho, no contexto do par carta-consulta/carta-

conselho que caracteriza o gênero “carta de aconselhamento”. Assim, uma discussão da noção 

de gênero será relevante para que seja possível situar teoricamente a análise no que refere à 

dimensão genérica dos textos estudados. 

Uma vez que, como defendemos neste trabalho, a coerência entre as duas cartas deve 

ser construída pelo leitor por meio de processos que, na literatura, podem ser compreendidos 

em sua diversidade pelos conceitos de metáfora, frames, espaços mentais, entre outros, uma 

discussão detalhada desses conceitos, no âmbito da Linguística Cognitiva, área que os abriga, 

será também conduzida neste capítulo. Será a partir da definição desses conceitos que 

formularemos as unidades que darão base à análise a ser empreendida no capítulo 2.    

 

1.1. A noção de Gênero 

 

 

Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos cujos membros 

compartilham um conjunto de propósitos comunicativos. Esses propósitos são 

reconhecidos pelos membros mais experientes da comunidade e constituem o 

“rationale” do gênero. Esse “rationale” molda a estrutura esquemática do discurso e 

influencia e limita a escolha de conteúdo e de estilo. O propósito comunicativo (...) 

opera para manter o escopo de um gênero focado em uma ação retórica determinada. 

Além do propósito, exemplares de gênero exibem padrões de similaridade em 

termos de estrutura, estilo, conteúdo e público-alvo. Se todas as expectativas sobre o 

gênero forem atendidas, o exemplar será considerado como prototípico pela 

comunidade discursiva. 
16

 (SWALES, 1990, p.58) 

                                                     
16

 “A genre comprises a class of communicative events, the members of which share some set of communicative 

purposes. These purposes are recognized by the expert members of the parent discourse community, and thereby 

constitute the rationale for the genre. This rationale shapes the schematic structure of the discourse and 
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 A definição de gênero acima, pela sua característica abrangente, vem ao encontro da 

consideração do mesmo autor, citando Preston (1986), de que “... não há como não se 

aproximar da palavra gênero sem alguma trepidação, ela é altamente atraente, mas 

extremamente escorregadia.” 
17

 (PRESTON, 1986, apud SWALES, 1990, p.33). Essas 

considerações indicam a dificuldade de se definir um termo que pode ser usada em vários 

contextos, para se referir tanto a gêneros de textos verbais quanto a de não-verbais, a gêneros 

literários e, na sua concepção primeira em inglês, até mesmo um tipo de figura que retratava 

uma cena da vida cotidiana (SWALES, 1990, p.33). Essa noção parece ter resistido também 

na língua portuguesa, em que a palavra pode ser sinônima de “tipo” e, ampliando ainda mais 

os seus possíveis usos, na falta de um substantivo equivalente ao termo da língua inglesa 

“gender”, também usada para se referir a características como feminino e masculino, 

deixando margem, em determinados contextos, para uma ambiguidade não desejada.  

 Na tentativa de limitar a definição do termo, Faraco (2009) recorre à etimologia 

lembrando que:  

 

[...] a palavra gênero remonta à base indoeuropeia gen- que significa ‘gerar’, 

‘produzir’. Em Latim, relaciona-se com esta base o substantivo genus, generis 

(significando ‘linhagem’, ‘estirpe’, ‘raça’, ‘povo’, ‘nação’) e o verbo gigno, genui, 

genitum, gignere (significando ‘gerar’, ‘criar’, ‘produzir’, ‘provir’), com o qual se 

relacionam palavras como genitor, primogênito, genital, genitora. (FARACO, 2009, 

p.122) 

 

 

Logo, o termo gênero está ligado à geração, podendo estar relacionado à possibilidade 

de novos gêneros serem criados à medida que a evolução da sociedade indica uma 

necessidade, ou ainda, quando novas interações sociais fazem emergir novos gêneros ou 

modificações e especializações dos já existentes.  

                                                                                                                                                                   
influences and constrains choice of content and style. Communicative purpose is both a privileged criterion and one 

that operates to keep the scope of a genre as here conceived narrowly focused on comparable rhetorical action. In addition 

to purpose, exemplars of a genre exhibit various patterns of similarity in terms of structure, style, content and intended 

audience. If all high probability expectations are realized, the exemplar will be viewed as prototypical by the parent 

discourse community.” 

17
 “...Genre is a term which, as Preston says, one approaches with some trepidation (Preston, 1986). The word is 

highly attractive (…) but extremely slippery.” 
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O mesmo autor atribui a Platão a primazia de ter sido o primeiro autor a tratar de 

gêneros de maneira teórica, no livro III da República, mas Aguiar e Silva (1976) defende que 

essa primeira reflexão coube a Aristóteles:  

 

A Poética de Aristóteles constitui a primeira reflexão profunda acerca da existência 

e da caracterização dos gêneros literários e ainda hoje permanece como um dos 

textos fundamentais sobre esta matéria. Logo no início da Poética se lê o seguinte: 

"Falaremos da Arte Poética em si e das suas modalidades, do efeito de cada uma 

delas, do processo de composição a adotar, se se quiser produzir uma obra bela, e 

ainda do número e qualidade das suas partes. (...) E assim o Estagirita estabelece as 

modalidades, ou gêneros, de poesia (AGUIAR E SILVA, 1976, p.35) 

 

Em relação a Platão, Aguiar e Silva (1976) mostra que o objetivo do filósofo era a 

categorização de gêneros da literatura:  

 

Platão, no livro III da República, distingue três grandes divisões dentro da poesia: a 

poesia mimética ou dramática, a poesia não mimética ou lírica e a poesia mista ou 

épica. Trata-se da primeira referência teorética ao problema dos gêneros literários. 

(...) A estética platônica orienta-se logicamente para a abolição dos gêneros 

literários, pois procura captar a universalidade e a unicidade da arte, desprezando a 

arte como poikilia, isto é, como multiplicidade e diversidade (AGUIAR E SILVA, 

1976, p.37) 

  

 

O aspecto de uniformidade do gênero, ou unidade de tom; e, ainda, a possibilidade de 

hibridismo de gêneros, noção que se mostrará extremamente importante para o estudo que ora 

se apresenta, já aparece como uma preocupação dos filósofos no momento da definição de 

gênero propriamente dito. Horácio (apud Aguiar e Silva, 1976), em sua Epistola ad pisones, 

vê os gêneros como: 

 

[...] entidades perfeitamente distintas, correspondendo a distintos movimentos 

psicológicos, pelo que o poeta deve mantê-los rigorosamente separados, de modo a 

evitar, por exemplo, qualquer hibridismo entre o gênero cômico e o gênero trágico. 

(...) Assim se fixava a famosa regra da unidade de tom, de tão larga aceitação no 

classicismo francês e na estética neoclássica, que prescreve a separação absoluta dos 

diversos gêneros. (AGUIAR E SILVA, 1976, p.37) 
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A respeito da possibilidade de hibridismo de gêneros, Aguiar e Silva (1976) ressalta 

que: 

 

Um aspecto muito importante da teoria romântica dos gêneros literários diz respeito 

à defesa do hibridismo dos gêneros. O texto mais famoso sobre esta matéria (...) é 

sem dúvida o prefácio de Cromwell (1827) de Victor Hugo. Nessas páginas 

agressivas e tumultuosas, Hugo condena a regra da unidade de tom e a pureza dos 

gêneros literários em nome da própria vida, de que a arte deve ser a expressão. 

(AGUIAR E SILVA, 1976, p.40) 

 

As referências de Aguiar e Silva (1976) remetem aos gêneros literários, porque foi 

essa a categoria que começou a interessar àqueles que se dispuseram a refletir sobre a 

linguagem em tempos remotos. É de se compreender a dificuldade de registro de gêneros 

orais, ou mesmo de gêneros escritos não literários, para estudos posteriores. Ainda assim, para 

a presente pesquisa, considerar estudos antigos e tentar atualizar suas reflexões à luz de novos 

pressupostos pode enriquecer a reflexão. Com esse propósito, cabe o registro da metáfora 

usada por Brunetière sobre os gêneros e, mais uma vez, citado por Aguiar e Silva (1991): 

 

Nas últimas décadas do século XIX (...) Brunètiere (1849-1906), crítico e professor 

universitário francês, influenciado pelo dogmatismo da doutrina clássica, concebe os 

gêneros como entidades substancialmente existentes, como essências literárias 

providas de um significado e de um dinamismo próprios, não como simples palavras 

ou categorias arbitrárias, e, seduzido pelas teorias evolucionistas aplicadas por 

Darwin ao domínio biológico, procura aproximar o gênero literário da espécie 

biológica. Deste modo, Brunètiere apresenta o gênero literário como um organismo 

que nasce, se desenvolve, envelhece e morre, ou se transforma. (...) Tal como 

algumas espécies biológicas desaparecem, vencidas por outras mais fortes e mais 

bem apetrechadas, assim alguns gêneros literários morreriam, dominados por outros 

mais vigorosos. (AGUIAR e SILVA, 1991, pp.40-1)  

 

 Tentando migrar de considerações sobre gênero literário para reflexões sobre gênero 

textual ou discursivo, faz-se necessário, além das considerações de Swales já mencionadas, 

considerar o trabalho do filósofo e linguista russo Mikhail Bakhtin. Depois da era clássica, ele 

foi o próximo teórico a tratar de gênero de forma relativamente sistemática, uma vez que seus 

escritos foram compilados e publicados após sua morte e suas contribuições continuam a 

fundamentar grande parte das teorias atuais de gêneros. A noção bakhtiniana se baseia na 



32 

 

crença de que “todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 

linguagem”. (BAKHTIN, 1992 [1953], p.261) 

Assim, os gêneros correspondem a enunciados que refletem as condições específicas e 

as finalidades de cada um desses campos e se materializam a partir da associação de um 

conteúdo temático, de um estilo de linguagem e de uma construção composicional. Uma vez 

que os gêneros se associam a uma determinada situação social, ou, usando os termos de 

Bakhtin (1992, p.262), “estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado”, eles são 

determinados pelo campo de atuação. Dessa forma, Bakhtin define os gêneros como tipos 

relativamente estáveis de enunciados. Ao aceitarem a relativa estabilidade do gênero, Bakhtin 

e seu Círculo defendem, ainda, o enfoque do gênero pelo viés dinâmico da produção em vez 

do viés estático do produto. Assim, o Círculo bakhtiniano correlaciona os gêneros a suas 

funções na interação socioverbal, ou “entre os tipos e o que fazemos com eles no interior de 

uma determinada atividade social”. 

Aliando a natureza social do gênero à necessidade de identificar algumas categorias 

que informem teorias sobre o assunto, Bakhtin (1992, p.263) propõe uma classificação para os 

gêneros. Embora as classes devam ser consideradas interdependentes, essa categorização 

contrapõe gêneros primários e gêneros secundários, entendidos, respectivamente, como 

aqueles que ocorrem na vida cotidiana, de maneira geral, e os que são construídos em 

atividades sociais mais elaboradas.   

Os enunciados descritos por Bakhtin apresentam tanto forma linguística como 

finalidade discursiva. O que vários autores chamam de formas linguísticas e propósito 

discursivo para denominar as duas principais características do gênero textual, Schneuwly 

(2004 [1994], p.21) nomeia como artefato material e esquemas de utilização. Assim como o 

propósito discursivo é a maneira como a comunidade discursiva compreende e utiliza o 

gênero e procura traduzir esse propósito nas formas linguísticas (ou multimodais) possíveis 

para o gênero escolhido, os esquemas de utilização se referem semelhantemente à capacidade 

de os indivíduos de se apropriarem do artefato material para que ele se torne transformador da 

realidade.     

A definição de comunidade discursiva de Swales (1990, p.9), inclusive, prevê o 

surgimento dos gêneros como pertencentes a um determinado grupo: “comunidades 
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discursivas são redes sociorretóricas que se formam para trabalhar em função de um conjunto 

de objetivos comuns.” 
18

 O autor, ainda, reitera esse pertencimento dos gêneros às 

comunidades, afirmando que: “Uma das características que membros experientes dessas 

comunidades discursivas possuem é a familiaridade com gêneros particulares que são usados 

na realização comunicativa desses objetivos.” 
19

   

Da mesma forma, mas utilizando outra nomenclatura, Dionísio (2011, p.140) segue as 

ideias de Bazerman (1997, 2004) e defende que os gêneros são tipos de enunciados associados 

a uma situação retórica que está, por sua vez, associada aos tipos de atividades que as pessoas 

dizem, fazem e pensam, usando esses mesmos enunciados. 

Também Motta-Roth (2011, p.156), ao defender o uso de gêneros no ensino, 

associando texto e contexto, concebe “gêneros” como “atividades culturalmente pertinentes, 

mediadas pela linguagem num dado contexto de situação, atravessadas por discursos de 

ordens diversas”.  

Essa concepção é possível exatamente pela relativa flexibilidade de que gozam os 

gêneros e por sua disponibilidade para sofrer modificações, de maneira a se adequarem a 

novas necessidades e, dessa forma, continuarem desempenhando seu papel sociodiscursivo. 

Em alguns casos, inclusive, a modificação/evolução da forma de determinados gêneros é uma 

resposta esperada pelo mundo que evolui e pode ensejar o surgimento de gêneros híbridos, o 

que será tratado na próxima seção. Esse conceito é de grande importância para 

compreendermos o objeto de estudo da presente pesquisa em seus aspectos genéricos. 

  

1.1.1. Gêneros híbridos 

Dada a estabilidade relativa dos gêneros defendida por Bakhtin, e a correlação dos 

gêneros a situações sociodiscursivas em constante desenvolvimento no mundo moderno, é de 

                                                     
18

 “Discourse communities are sociorhetorical networks that form in order to work towards sets of common 

goals.” 

19
 “One of the characteristics that established members of these discourse communities possess is familiarity 

with the particular genres that are used in the communicative furtherance of these goals.” 
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se supor o surgimento de novos gêneros ou a adequação dos já existentes a novas demandas 

da sociedade. Nesse sentido, Marcuschi (2011) aponta que: 

 

Em geral, os gêneros desenvolvem-se de maneira dinâmica e novos gêneros surgem 

como desmembramento de outros, de acordo com a necessidade ou com as novas 

tecnologias como o telefone, o rádio, a televisão e a internet. Um gênero dá origem a 

outro, e assim se consolidam novas formas com novas funções, de acordo com as 

atividades que vão surgindo. Nem sempre temos algo essencialmente novo, mas 

derivado como, por exemplo, os chats surgindo como uma forma de conversação 

por meios eletrônicos, ou os blogs surgindo dos diários de bordo. Esse estado de 

coisas mostra a dinamicidade dos gêneros e sua facilidade de adaptação, inclusive na 

materialidade linguística. Assim, hoje se reconhece que não é apenas a forma stricto 

sensu que resolve a questão do gênero e sim sua funcionalidade e organicidade. 

(MARCUSCHI, 2011, pp. 22-3) 

 

O mesmo autor, agora citando Bazerman (1994, apud MARCUSCHI, 2011, p.23), 

sugere que os gêneros textuais devam ser considerados como parte da sociedade em seus 

habitats típicos, pois são fatos sociais e não fatos linguísticos em si. Ainda sobre a 

possibilidade de modificação dos gêneros existentes, assim como o surgimento de novos, 

Kress (2003, apud MARCUSCHI, 2011, p.25) lembra que “gênero é uma categoria que 

orienta a atenção para o mundo social”, postulando que: 

 

[...] a mobilidade dos gêneros permite dizer que caminhamos para uma 

‘hibridização’ ou ‘mesclagem’ de gêneros de tal ordem que podemos chegar a uma 

situação em que não mais haja ‘categorias de gêneros puros e sim apenas fluxo’ (...) 

a hibridização é a confluência de dois gêneros e este é o fato mais corriqueiro no dia 

a dia, em que passamos de um gênero a outro ou até mesmo inserimos um no outro. 

(KRESS, 2003, apud MARCUSCHI, 2011, p.25) 

   

Bonini (2011) ressalta que a busca por uma unidade da comunicação linguística para o 

gênero é um mito, embora útil por muitas razões. O autor defende que tais unidades são 

sempre leituras de material recalcado e morto que nos mostram só um lado da linguagem (o 

ponto de partida), mas não o outro (o fim ou o que está em negociação, em disputa, e é 

provisório). Além disso, acrescenta que nem sempre temos consciência dos gêneros que 

usamos, porque a linguagem como metalinguagem, como categoria, na maior parte de nossas 

ações sociais, não é o que buscamos, mas o resultado do que buscamos.   
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Assim, consideradas as características dos gêneros, e, principalmente, a possibilidade 

de hibridização levantada pelos autores citados e a de não conformidade das formas 

linguísticas atreladas a cada um dos gêneros, este trabalho propõe, como objeto de análise, 

cartas de aconselhamento que parecem, de alguma forma, subverter as formas linguístico-

textuais esperadas. Essa subversão não deixa de privilegiar o propósito discursivo desse 

gênero, ou seja, corrobora a visão Bakhtiniana de que o propósito se sobrepõe à forma, ou 

ainda, se alinha à visão de Van Dijk (2012), ao explicar as características dos modelos de 

contexto, que seriam: 

 

[...] a base de uma teoria adequada do gênero discursivo, porque muitas 

propriedades dos diferentes gêneros discursivos se definem não tanto em termos de 

propriedades verbais do discurso, mas sim em termos contextuais.  (VAN DIJK, 

2012, p.109) 
  

 

Dessa forma, ao analisar textos específicos do gênero “carta de aconselhamento”, 

proporemos neste trabalho considerações sobre as possíveis subversões das formas 

linguístico-textuais esperadas para o gênero, tentando perceber se essa diferença 

corresponderia a uma hibridização de gêneros. Logo, esta pesquisa procurará características 

dos textos selecionados para o corpus que demonstrem uma mudança nas formas de 

textualização normalmente associadas a textos do gênero estudado. 

É importante ressaltar que a noção de textualização é normalmente associada aos 

mecanismos de coesão, principalmente a coesão nominal, a verbal e os mecanismos de 

conexão (BRONKART, 1999). Em nossa pesquisa, no entanto, consideraremos a 

textualização em sua dimensão cognitivo-discursiva. Portanto, o foco recai na relação entre a 

construção do objeto-de-discurso, no plano macrotextual (organização retórica) e a coerência 

(e não necessariamente coesão) a ser estabelecida por meio de macromapeamentos, a serem 

discutidos mais adiante. 

Mesmo partindo analiticamente da dimensão textual, compartilhamos com os autores 

citados anteriormente a visão de que eventuais mudanças encontradas no nível da (macro) 
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textualização refletem novas necessidades que emergem das práticas sociais. Nessa 

perspectiva, passaremos agora a algumas considerações sobre o gênero “carta”. 

 

1.1.2. O gênero Carta 

 

Swales (1990) sugere a existência de uma categoria superordenada anterior a de 

gêneros em que a carta estaria compreendida. Essa categoria, segundo o autor, refere-se 

essencialmente a um “tipo de comunicação”:  

 

[...] o mundo da língua inglesa usa nomes para descrever classes de comunicações 

que operam apropriadamente como categorias superiores à categoria dos gêneros. 

Um exemplo muito comum é a carta. Esse termo útil, é claro, faz referência ao meio 

de comunicação, mas perde como classe a indicação suficiente sobre o propósito do 

gênero. A mesma observação é válida para subconjuntos da classe que se referem a 

campos de atividades como cartas de negócios ou cartas oficiais. Apenas quando o 

propósito se torna identificável a questão do gênero emerge, em cartas de pedido ou 

de condolência, por exemplo.
20

 (SWALES, 1990, p.61). 

 

 

Assim, a definição como gênero só ocorreria a partir de uma indicação 

suficientemente clara do propósito comunicativo, como em cartas de negócios ou cartas 

oficiais, entre outras possibilidades. Apenas o formato semelhante ao utilizado em várias 

cartas não legitimaria o texto como pertencente a um gênero específico, o que corrobora o que 

é defendido pelos autores citados anteriormente, a respeito da primazia do propósito sobre a 

forma.  

Consideradas várias possibilidades de cartas como, por exemplo: carta do leitor, de 

apresentação, de recomendação, de amor, de notificação, de convite, de candidatura, de 

                                                     
20

 “…the English-speaking world uses names to describe classes of communications that quite appropriately 

operate as higher-order categories than genres. One very common example is the letter. This useful term, of 

course, makes reference to the means of communication, but lacks as a class sufficient indication of the purpose 

for genre status. The same observation holds for subsets of the class that refer to fields of activity such as 

business letters or official letters. It is only when purpose becomes ascribable that the issue of genre arises, as in 

begging letters or letters of condolence.” 
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renúncia, de despedida, de pêsames, etc.; a proposta de Swales é compreender a “carta” como 

uma possibilidade anterior à de gênero propriamente dito, como uma classe pré-genérica.    

Vários outros autores compartilham a noção proposta por Swales, entre eles, 

Bazerman (2009): 

 

A carta, com sua comunicação direta entre dois indivíduos dentro de uma relação 

específica em circunstâncias específicas (tudo que podia ser comentado 

diretamente), parece ser um meio flexível no qual muitas das funções, relações e 

práticas institucionais podem se desenvolver – tornando novos usos socialmente 

inteligíveis, enquanto permite que a forma de comunicação caminhe em novas 

direções. (BAZERMAN, 2009, p.83) 

 

E ainda: 

 

[…] cartas podem descrever e comentar – frequentemente de modo explícito – a 

relação entre os indivíduos e a natureza da transação corrente. À medida que mais 

temas e transações, de forma reconhecível, inserem-se nas cartas, o gênero, em si, se 

expande e especializa; foi assim que tipos distintos de cartas se tornaram 

reconhecíveis e passaram a ser tratados diferentemente. As pessoas reconhecem cada 

vez mais uma variedade de transações que pode ser realizada a distância através das 

cartas, seguindo modelos para cada tipo de transação. Como revelam os estudos 

históricos, essas variedades de cartas se tornaram fortemente tipificadas em 

organização e no uso de frases de expressão. (BAZERMAN, 2009, p.88) 
 

  

Então, para que se legitime um estudo sobre cartas, há que se explicitar o propósito 

comunicativo dos textos para, a seguir, delimitar a sua categorização a respeito do tipo de 

carta sobre o qual o estudo será feito. A seguir, consideraremos o gênero “carta do leitor”, 

compreendendo que a “carta de aconselhamento”, foco principal do presente estudo, se 

integraria como parte desse gênero, dentro do esquema carta→ carta do leitor → carta de 

aconselhamento. 

 

1.1.3. O gênero carta do leitor  

 

A carta do leitor seria, então, uma especialização do supragênero carta, cujo propósito 

discursivo, ainda que sujeito, por sua vez, a várias possibilidades – o leitor pode escrever para 
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elogiar, reclamar, consultar, pedir, sugerir, etc. – se tornou relativamente previsível. Essa 

previsibilidade se dá a partir de fatores como: a inserção do texto em determinado suporte e 

em determinada seção, principalmente, e da interlocução estabelecida entre remetente-

destinatário (editor do jornal, especialista ou outro leitor).  

O suporte será, da mesma forma como em vários outros gêneros, um elemento 

organizador do gênero já que, como a carta do leitor pressupõe uma publicação em jornal, 

revista, impressos ou eletrônicos, ou seja, o suporte, ela deve se restringir a algumas 

peculiaridades inerentes a esse suporte.  

Uma dessas peculiaridades é o fato de o suporte, no caso específico dos textos 

estudados nesta pesquisa – uma revista de variedades inserida em um jornal –, possibilitar 

uma ampla divulgação das cartas que podem ser lidas por qualquer pessoa. Outra caraterística 

igualmente importante é a possibilidade de não haver uma remessa de carta resposta para o 

leitor, como no caso de cartas cujo objetivo é o de elogiar, por exemplo. 

E, acrescente-se a essas características a quebra de confidencialidade desse tipo de 

interlocução, o que poderia ser mais uma evidência do afastamento do gênero carta do leitor 

de textos prototípicos do supragênero carta. A carta, nos seus primórdios, gozava da firme 

prerrogativa de se constituir em um diálogo absolutamente confidencial, a ponto de uma das 

regras de etiqueta e educação, ainda nos dias atuais, se constituir na proibição/restrição de que 

se abra/leia correspondência de outrem.  

Mais uma vez, pelas características expostas, os gêneros carta e carta do leitor 

mostram a potencialidade e importância de se colocarem como objetos de estudo de pesquisas 

na área de Linguística. Neste trabalho, privilegiaremos as cartas de aconselhamento pelas 

motivações já descritas, fazendo a opção de considerá-las como um subgênero do gênero carta 

do leitor.  

 

1.1.3.1. O subgênero carta de aconselhamento  

 

Para Simoni e Bonini (2009), a carta-consulta é um subgênero da carta do leitor ou 

carta à redação já que um subgênero se forma quando passa a existir uma diferenciação no 
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propósito de um determinado gênero (BHATIA, 1993). É ao que Bhatia
21

 (1993) se refere 

como estratégias discriminatórias:  

 

Estratégias discriminatórias, por outro lado, tendem a variar a natureza do gênero de 

forma significativa, frequentemente introduzindo considerações novas ou adicionais 

ao propósito comunicativo do texto. Essa variação ajuda em alguns momentos a que 

se faça a distinção entre gêneros e subgêneros contidos nos primeiros. (BHATIA, 

1993, p.20) 

 

 

Segundo Meurer (1998), há poucos estudos sobre o subgênero “carta de 

aconselhamento”, como já mencionado à página 22, o que justifica pesquisas que contemplem 

textos a ele filiados. O mesmo autor ressalta que o aconselhamento é uma forma de cultura 

popular e que é interessante verificar como ele se caracteriza como mecanismo organizado 

retoricamente, não só de interação, mas, principalmente, de argumentação, visando a uma 

mudança sociocognitiva. Os textos privilegiados pela presente pesquisa foram escolhidos em 

função da constatação de que, apesar de formal e discursivamente contemplarem o subgênero 

carta de aconselhamento, não poderiam ser classificados como prototípicos. Em outras 

palavras, de acordo com a pesquisa de Rosch (1973, 1975, 1977), não exibem todas as 

características esperadas do membro mais facilmente reconhecido como pertencente ao 

conjunto de cartas de aconselhamento. 

A respeito de prototipicidade de categorias em geral
22

, Evans (2007), tratando sobre a 

importância da pesquisa de Rosch, escreve: 

 

A pesquisa empírica de Eleanor Rosch nos anos 70 revelou que as categorias 

humanas são de natureza mais baseada em gradações do que baseada em critérios. 

Ou seja, categorias são associadas com avaliações sobre a adequação do exemplo de 

forma extremamente intersubjetiva. Rosch defendeu essa descoberta em termos da 

noção de um ‘protótipo’, argumentando que as categorias parecem estar estruturadas 

em protótipos que servem como pontos de referência conceitual para as avaliações 

de categorização. 
23

 (ROSCH, 1973, p.125) 

                                                     
21

 “Discriminative strategies, on the other hand, tend to vary the nature of the genre significantly, often 

introducing new or additional considerations in the communicative purpose of the text. This variation sometimes 

helps one to distinguish genres from subgenres within them.”  

22
 A noção de protótipo de Rosch (1973, 1975, 1977) é direcionada à categorização de um modo geral. Ao nos 

filiarmos, nesta pesquisa, à linha sociocognitivista, vemos o gênero também como uma categoria sociodiscursiva 

e historicamente construída. 

23
 “The empirical research of Eleanor Rosch in the 1970’s revealed that human categories are graded rather 

than criterial in nature. That is, categories are associated with goodness-of-example judgements in an 
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 Swales (1990, p.58) também se refere à prototipicidade de gêneros: “Se todas as 

expectativas de alta probabilidade são contempladas, o exemplar será visto como prototípico 

pela comunidade discursiva que o produziu.” 
24

 Os exemplares de carta de aconselhamento 

usados como corpus deste trabalho, entretanto, apresentam características próprias que 

parecem indicar uma relativa subversão do gênero. 

As teorias sobre gêneros textuais e discursivos defendem que eles próprios 

determinam estruturas linguísticas típicas. Van Dijk (2012), entretanto, argumenta que 

“Embora os gêneros tenham preferências por estruturas gramaticais e discursivas em vários 

níveis, suas características distintivas são mais contextuais do que textuais.” Assim, um texto 

com o formato de uma carta e com os elementos linguísticos característicos do gênero “carta” 

pode, na verdade, em termos de propósito discursivo, e de esfera de circulação, ser uma 

propaganda, por exemplo.  

Em termos textuais, os exemplares prototípicos do gênero “cartas de aconselhamento”, 

são, em geral, curtos, devendo, portanto, responder às perguntas dos leitores de forma tão 

sucinta e direta quanto possível. Além disso, do ponto de vista linguístico, os textos 

normalmente se estruturam com o uso predominante do modo verbal imperativo, justificado 

pela finalidade discursiva, qual seja, a de dar conselhos, orientações, sugestões. Os 

exemplares aqui estudados mostraram textos mais longos que o esperado e não fizeram uso, 

de maneira predominante, do modo Imperativo. 

Assim, após uma leitura breve de alguns textos do corpus, motivada pela curiosidade 

pelos fatos da linguagem, e ainda sem um olhar teórico informado, procurei identificar 

características do gênero textual “carta de aconselhamento” e estabelecer, de acordo com o 

proposto por Carrell (1982) e outros, a coerência dos textos de resposta. Verifiquei nesta 

pesquisa que há diferenças tanto em nível textual como, por exemplo, no que se refere à 

extensão das respostas, mas também em nível discursivo. 

                                                                                                                                                                   
intersubjectively robust way. Rosch stated this finding in terms of the notion of a ‘prototype’, arguing that 

categories appear to be structured with respect to prototypes, which serve as conceptual reference points for 

categorisation judgements.” 

24
 “If all high probability expectations are realized, the exemplar will be viewed as prototypical by the parent 

discourse community.”  
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Para tentar compreender melhor essas diferenças, proponho a concepção de Oring
25

 

(1986, apud SWALES, 1990, p.35) que, ao tentar identificar/diferenciar os gêneros narrativos 

“mito”, “lenda” e “conto”, comenta que os gêneros não devem ser rotulados em função da sua 

forma, mas de acordo com a maneira como são recebidos pela comunidade: 

 

As pessoas entendem a narrativa como sagrada? Se for o caso, então ela será um 

mito. As pessoas a entendem como um relato potencial e preciso de eventos reais? 

Então é uma lenda. Elas a compreendem como ficção total com uma indispensável 

suspensão da expectativa? Então é uma forma de conto. O ponto central é que o 

folclorista está preocupado primordialmente com a narrativa popular em um 

contexto maior de crença e de comportamento. O folclorista reconhece que as 

narrativas populares são a produção de indivíduos, produzidas durante interações 

sociais e informadas por tradições culturais do meio. O sentido da narrativa popular 

não está imprensado entre o “Era uma vez...” e o “Viveram felizes para sempre.” A 

narrativa é muito maior do que isso. O folclorista deve tentar compreender por que 

as pessoas contam histórias em primeiro lugar, por que os ouvintes as apreciam, e 

por que eles favorecem algumas em detrimento de outras. O problema não é apenas 

compreender como um texto se estrutura, mas também compreender por que um 

indivíduo ou um grupo de pessoas acharia um texto desse tipo significativo, digno 

de atenção, e merecedor de repetição. (ORING, 1986: pp.134-5) 

  

Logo, as cartas de aconselhamento, assim como outros gêneros textuais, não precisam 

se estruturar sempre da mesma forma em termos linguístico-discursivos. O que parece 

realmente caracterizar o gênero textual, identificando-o como um determinado gênero que não 

se confunde com outros igualmente possíveis, é a finalidade discursiva do texto, ou seja, 

retomando Oring (1986), como as pessoas compreendem o texto e as expectativas que 

constroem sobre ele. As cartas de aconselhamento pressupõem o conselho, a orientação para o 

leitor, mas suas características textuais se subordinam a características contextuais.  

                                                     
25

 “Do the people regard the narrative as sacred? If so, then it would seem a myth. Do they entertain the 

narrative as a potentially accurate recounting of actual events? Then it is a legend. Do they regard the narrative 

as a total fiction with a requisite suspension of belief? Then it is one form of tale. The central point is that the 

folklorist is primarily concerned with the folk narrative in some larger context of belief and behavior. The 

folklorist recognizes that folk narratives are the production of individuals, produced during social interactions 

and informed by surrounding cultural traditions. The entire sense of folktale is not sandwiched in between 

“Once upon a time…” and “they lived happily ever after. A tale is much larger than that. The folklorist must 

attempt to understand why people tell stories in the first place, why listeners appreciate them, and why they 

favor some stories over others. The problem is not only to understand how a text ‘hangs together’, but also to 

understand why a particular individual or group of people would find such a text meaningful, worthy of 

attention, and deserving of repetition.”      
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O autor das cartas analisadas neste trabalho opta por não utilizar estruturas linguístico-

textuais características e reconhecidas como as esperadas em textos desse gênero, criando 

textos com estratégias cognitivo-discursivas diferentes, de certo modo, inusitadas; portanto, 

não previstas pelo leitor. Bhatia
26

 (1993, p.14) sugere que é possível para um especialista 

explorar as regras e convenções de um gênero de forma a atingir efeitos especiais ou 

intenções particulares.  

Se a finalidade discursiva é o grande diferenciador, a marca que distingue um gênero 

do outro, a expectativa de um conselho nas cartas de aconselhamento permaneceria. Recursos 

linguísticos mais diretos ensejam recursos discursivos mais claros. Assim, em textos 

prototípicos do mesmo gênero textual, o uso do Imperativo, por exemplo, criaria a expectativa 

de orientação, de conselho; da mesma forma, as cartas de aconselhamento curtas se 

aproximam das características das cartas do leitor e devem ser sucintas para atingir o 

propósito discursivo, ou seja, responder ao leitor. Ao se desviar desse modelo/padrão, o autor 

desloca também essa diretividade esperada e, à mudança linguística corresponde uma 

mudança discursiva que, uma vez que a finalidade está mantida, não determina uma 

modificação no gênero textual, mas corresponde a uma maneira não prevista de tentar atingir 

o objetivo do gênero.  

À diminuição do nível de diretividade em termos textuais corresponde uma 

consequente dificuldade em tornar explícito o conselho. Este parece ser o intuito do autor das 

cartas que formam o nosso corpus, ou seja, a opção por não explicitar o conselho, ou por fazê-

lo deliberadamente de maneira pouco clara, é a justificativa para a modificação das cartas em 

termos linguísticos, ou ainda, é a causa da adoção de um tipo de linguagem menos direta. Ao 

criar uma linguagem diferente da esperada para o gênero tratado, contemplando um discurso 

próprio, o autor promove uma relativa subversão na forma do gênero sem, contudo, o 

desqualificar como tal, já que o propósito discursivo permanece fundamentalmente o mesmo. 

O quadro I, à página 46, apresentará algumas das características dos dois tipos de cartas que 

                                                     
26

“It is possible for a specialist to exploit the rules and conventions of a genre in order to achieve special effects 

or private intentions, as it were, but s/he cannot break away from such constraints completely without being 

noticeably odd.”  
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podem sugerir a referida subversão na forma e que demonstraria o continuum de 

prototipicidade mencionado anteriormente. 

A explicação para essa modificação pode estar em uma finalidade discursiva que é 

legitimada pela experiência profissional do autor. Por ser um psicanalista, o autor parece 

reproduzir nas cartas a realidade da consulta presencial no consultório real com o psicanalista. 

Ou ainda, parece trazer para a consulta via carta os pressupostos da psicanálise. Entretanto, a 

interação à distância, no suporte em questão, não permite interlocução síncrona e o caráter 

único da consulta não ensejará um segundo momento de questionamento diferindo, assim, das 

consultas face-a-face entre paciente e psicanalista no consultório. 

Nas consultas de psicanálise, o analista, em geral, não declara suas opiniões, não emite 

juízos de valor e não explicita conselhos, optando por sugerir reflexões para que o próprio 

paciente conclua sobre as melhores possibilidades de se abordar ou solucionar suas questões 

considerando todas as diferenças (suporte, registro, meio e tempo), principalmente. Logo, o 

mesmo procedimento parece acontecer, de um certo modo, nos textos do gênero “carta de 

aconselhamento” estudados no presente trabalho, e que se aproximariam do gênero discursivo 

“consulta com o psicanalista”.  Para suscitar a reflexão por parte do consulente, o consultor, 

então, substitui a diretividade que certamente se configuraria, por exemplo, com o uso do 

Imperativo e de textos curtos, por uma indiretividade promovida pela reformulação do 

problema, ou, como defendido por Van Dijk (2012), com a criação de um modelo contextual 

diferente do que seria esperado.  

Assim, o conselho, quando existe, está menos claro, menos explícito do que nos textos 

prototípicos, exatamente porque a linguagem é menos clara, menos explícita. Ou ainda, a 

linguagem é menos direta porque o autor pretende que o conselho não esteja explícito. Na 

verdade, a própria noção de conselho é, neste contexto, inadequada, já que ele não está 

explícito porque talvez simplesmente não deva ser colocado, de acordo com a abordagem 

psicanalítica. Afinal, segundo Perez (2009), não há um “mandar fazer” em psicanálise.  

A nova forma de organização linguístico-textual parece ser a grande subversão dos 

textos em foco. Essa nova carta de aconselhamento se reestrutura, se reinventa à luz da 

psicanálise e, dessa forma, se distancia da carta de aconselhamento original, como em um 

continuum em que se tem a carta de aconselhamento prototípica, semelhante a uma pergunta 
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ou pedido por uma opinião, de um lado, e as cartas objetos de estudo deste trabalho, de caráter 

bem mais reflexivo, de outro.  

No primeiro tipo de interação, o consulente espera do seu interlocutor uma resposta, 

uma opinião, um conselho. Para a pergunta hipotética do consulente: “Não sei qual vestido 

usar na festa, o verde ou o azul. O que você acha?” caberia a resposta do consultor: “Use o 

vestido verde”. 

No segundo tipo de interação, ou seja, no outro extremo do continuum, embora o 

conteúdo das cartas consulta seja muito parecido com o da pergunta hipotética formulada, a 

resposta é muito diferente. Assim, para um problema exposto como “Estou noiva há 10 anos e 

agora não sei se caso ou se termino o noivado. O que o senhor acha?” não caberia uma 

resposta assertiva do gênero “Faça A.” ou “Faça B.” A resposta será um convite à reflexão, 

não apenas sobre o problema, mas, principalmente, sobre a personalidade do consulente, 

sobre eventos do seu passado, incluindo os momentos da infância; enfim, características que 

podem explicar o porquê de o problema existir no presente. Essa reflexão poderá levar o 

consulente a concluir, inclusive, que o questionamento que ensejou a carta consulta, na 

verdade, é apenas a ponta do iceberg e que há situações e descobertas pessoais mais 

importantes e pertinentes que fazem com que o dito problema não exista ou não seja tão 

relevante quanto parecia. Não raro os pacientes de consultas com psicanalistas descobrem que 

o que avaliam como problemas em suas vidas não o são, e que as situações que consideram 

acima de qualquer dúvida em termos de normalidade são os verdadeiros problemas a serem 

solucionados.  

Retomando o continuum entre as cartas de aconselhamento prototípicas e as deste 

estudo, percebemos que não haverá, para as últimas, a possibilidade de uma resposta como 

“Use o vestido verde”, do consultor para o consulente. No outro extremo do continuum 

proposto, as cartas estudadas usarão a indiretividade para convidar o consulente a refletir 

sobre as situações e informações pessoais expostas e concluir, por si mesmo, sobre atitudes a 

tomar. Assim, enquanto nas cartas de aconselhamento prototípicas o conselho é claro e vem 

do consultor para o consulente, nas cartas estudadas e, compreendidas no âmbito deste 

trabalho, como não prototípicas, o conselho não está claro ou não existe, ou ainda, o conselho, 
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as decisões devem vir do consulente para o próprio consulente. Essas decisões serão fruto do 

autoconhecimento adquirido pela reflexão propiciada pela carta de aconselhamento.  

A maneira pela qual o autor das cartas estudadas imprime a indiretividade nas 

respostas e, através delas, suscita a reflexão no consulente é o que este trabalho pretende 

investigar. Entretanto, para verificar as diferenças mencionadas que, até então, originavam-se 

apenas do meu conhecimento prévio sobre o gênero, sem reflexões teórica e empiricamente 

respaldadas, comparei um texto de um site de relacionamento com um dos textos do corpus 

deste trabalho buscando estabelecer as possíveis diferenças linguístico-discursivas, 

organizando-as em um quadro sinótico. Assim, procurei identificar aqueles aspectos que 

poderiam ser considerados não-prototípicos dos textos que compõem o corpus da presente 

pesquisa. 

Exemplo 1: Texto do gênero “carta-consulta + carta-aconselhamento” retirado de um 

site de relacionamento. 

 

Pergunta: Não consigo me apegar a ninguém 

Olá, tenho 48 anos e não tenho tido sucesso aqui no site. Vou conhecer, gosto, fico empolgada, eles querem ir 

pra cama (e eu vou). O que acha de sexo no primeiro encontro? Estou há sete anos separada, mas não consigo me 

apegar a ninguém (mas não gosto mais do meu ex). Sinto meu coração fechado. O último que conheci disse que 

sou ótima em tudo, mas não me entrego. Vocês podem me ajudar? 

 

Resposta: Parece que você está com muito medo da vida e das consequências imprevisíveis que ela nos impõe. 

Você busca um excesso de segurança que não é possível quando procuramos um relacionamento amoroso. 

Experimente esperar mais antes de se entregar imediatamente no sexo. Dê tempo para as coisas maturarem, 

conheça e se deixe conhecer com calma. Não tenha pressa em matéria de amor. 

 
 

RESPONDIDO POR 

Dr. Frederico Mattos PSICÓLOGO 

Psicólogo clínico junguiano há 10 anos formado pelo Mackenzie, especialista em relacionamento amoroso, autor 

dos livros "Por que fazemos o mal?", "Mães que amam demais" e escreve diariamente em seu blog "Sobre a 

Vida". 

 

Fonte: http://www.parperfeito.com.br/Responde/opshow/answerid14273/p-1/f-1/n-1/? ori g=0 

 

Exemplo 2: Texto do gênero “carta-consulta + carta-aconselhamento” retirado do 

corpus deste trabalho. 

 

http://www.parperfeito.com.br/Responde/opshow/answerid14273/p-1/f-1/n-1/?%20ori%20g=0
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Coluna de domingo,  10 de março de 2013.  

"SOU NOVO, 21 ANOS, DESDE ADOLESCENTE NUNCA me enquadrei em nenhum grupo. Sempre tímido, 

meus amigos saíam e se divertiam e eu não. Desde meus 15 anos sinto certo vazio dentro de mim, me comendo 

por dentro. Tento entendê-lo. Nunca consegui. Sou tímido com medo de arriscar, me machucar, não sou um 

cara atraente, nunca tive nenhuma namorada e a relação com minha família nunca foi boa.Nunca me senti de 

fato querido por eles. Estou terminando a faculdade, tenho um grupo de amigos, mas sempre que saímos não 

sou plenamente feliz, está o tal vazio para me incomodar, atormentando meus pensamentos. Passei uma 

temporada no exterior e foram os únicos meses de minha vida que o vazio me deu trégua. Fiz amigos lá, morava 

com colegas e talvez, ao regressar ao lar, o vazio retornou com força total. Para piorar tudo isso, sinto que 

estou apaixonado por uma colega mas meu medo de me machucar me faz incapaz de fazer qualquer coisa. 

Pessimista, auto-estima ausente, fico imaginando que será mais uma decepção, outra ferida aberta, porém a 

esperança de ser querido me dá forças para não afundar. Não sei se existe solução, mas este relato já me faz 

sentir um pouco aliviado.Rubens." 

SOL INTENSO DE VERÃO CARIOCA. Caminhava pela orla, indiferente ao belíssimo cenário de céu e mar, 

ambos azuis e claros. Nesse momento foi surpreendido por gritos que chegavam da praia... Um tumulto 

provocado por um banhista imprudente, que, felizmente, em minutos foi resgatado... Normal, pensei, salva-vidas 

salvando vidas. Seguindo meu caminho, lembrei por fácil associação, da carta do Rubens, jovem náufrago, 

também em apuros. Desde a adolescência sente um profundo vazio interno, que acredita ser consequência da sua 

timidez, falta de atributos físicos e escassa comunicação familiar.  

Contagiado pela cena de salvamento, pensei como poderia resgatá-lo. O vazio interno é uma sensação 

frequente, que com intensidades diferentes, todos sentimos algum dia, principalmente na adolescência. Diferente 

é a forma singular como cada pessoa o resolve. O vazio é algo semelhante a um depósito, uma espécie de galpão, 

que nos foi entregue vazio e vai sendo ocupado no transcorrer da vida, tarefa pesada para alguns e prazerosa para 

outros. Seus conteúdos variam conforme as condições familiares ou sociais de cada um e comumente o processo 

todo é espontâneo e imperceptível... Completa-se com afetos, irmãos, amigos, colegas, paqueras, estudos, 

música, esportes e projetos – exóticos ou convencionais – amor, sexo, viagens... As possibilidades são infinitas, 

motivo pelo qual mantê-lo vazio é sua pior opção, já que impede entrar em projetos mais concretos e 

interessantes. 

Um bom exemplo foi a viagem de Rubens ao exterior. Por estar aberto e disponível, parte do vazio foi 

substituído por atividades prazerosas, rotinas diferentes, outra língua etc. Só que na volta o vazio se instalou 

novamente. Nem sempre é fácil importar interesses, inclusive, a palavra “importar” nos alerta para “nos 

importarmos” com o próprio corpo, esportes, leituras, estudos, ambição... Mesmo que o produto ideal para o 

galpão humano seja a paixão, que injeta borbotões de vida, alegria e felicidade, é mais importante estarmos 

apaixonados do que o destinatário da paixão, que tanto pode ser uma mulher, um homem ou uma ideia. O 

processo tem mais valor do que o resultado. Quando o depósito está cheio de paixão, se esvazia do vazio.  

Por vezes o vazio acaba sendo tão insuportável que promove consumos exagerados de comida, tóxicos 

como o álcool ou drogas, que, para expulsá-las, abarrotam o depósito tanto com promessas de recuperação, bem 

como com recidivas. Felizmente não foi o caso do Rubens, que teve a sabedoria de não buscar soluções piores do 

que o problema propriamente dito. Abastecer o depósito é mais importante do que o produto abastecido. O 

sucesso de um campeão olímpico não reside apenas na medalha, mas no esforço de consegui-la. Rubens, como 

qualquer ser humano, precisa se ocupar pessoalmente de expulsar o vazio, sem delegá-lo a ninguém. É verdade 

que não existem fórmulas prontas, mas insisto em lembrá-lo tanto de sua viagem, sua paixão recente por uma 

colega ou a carta que enviou ao jornal. Nessas horas colocou seus caminhões na rua, premissa fundamental para 

iniciar o processo de carga, entusiasmo e esperança. Os salva-vidas só conseguem salvar àqueles que pedem 

ajuda. Rubens precisa saber que o desânimo provoca mais rejeição do que falta de beleza. Outra curiosidade é 
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que quando as mercadorias começarem a entrar no depósito, vão se tornar cada dia mais necessárias e ele vai 

querer cada dia mais e mais. Surgirá também uma firme vontade de melhorar o galpão, pintá-lo, colocar flores e 

pendurar quadros. Por outro lado, os grandes vazios só cabem em grandes galpões, como o de Rubens. Os mais 

estreitos apresentam outro tipo de limitações, ainda mais difíceis de resolver. Posso lhe garantir que se conseguir 

ter o prazer de importar, vai chegar o dia em que o processo vai ser revertido, agora exportando entusiasmo, 

simpatia e criatividade. Nessa hora vai precisar novos espaços. Vazios, claro. 

    Dr Alberto Goldin   (http://www.albertogoldin.com.br/2013/10-03-13.htm) 

 

Observando o quadro abaixo, é possível verificar a diretividade do texto do exemplo 1 

(o que o inseriria na categoria “diretivos”, de tipos de atos de fala, propostos por Searle 

(1995): ato ilocutório diretivo: atos de fala a partir dos quais o locutor pretende levar o 

alocutário a fazer ou a dizer alguma coisa), considerado mais prototípico do que o texto do 

exemplo 2. Esse último seria menos prototípico, apresentando indiretividade, o que o inseriria 

na categoria “ato ilocutório indireto”: ato de fala em que o locutor tem a intenção de dizer 

algo diferente daquilo que expressa, contando com a capacidade do alocutário em reconhecer 

o objetivo ilocutório do enunciado.  

 

Texto Prototípico – Exemplo 1 Texto Estudado – Exemplo 2 

Texto conciso, sucinto, com respostas curtas 

e diretas. 

Texto argumentativo com outras 

referências além das oferecidas pelo 

consulente. 

O autor se dirige ao consulente. O autor não se dirige ao consulente, 

demonstrando um alto grau de 

impessoalidade e de reificação do texto. 

Gramaticalmente observa-se o uso do modo 

imperativo em expressões como 

“Experimente...”, “Dê tempo...” 

Não há predomínio do modo imperativo ou 

de expressões típicas de aconselhamento. 

O(s) conselho(s) é (são) dado(s) de forma 

explícita na forma do modo imperativo. 

O conselho NÃO é dado de forma 

explícita. 

Presença, ainda que sutil, de conceitos como 

certo e errado, ou algum tipo de juízo de 

valor.  

Não há alusão a conceitos como certo e 

errado, ou a algum tipo de juízo de valor. 

As respostas estão direcionadas para o 

consulente, embora possam ser 

compartilhadas pelos leitores do site. 

 

O público-alvo dos textos é composto não 

apenas pelo consulente, mas também, de 

forma mais marcante, pelos leitores do 

jornal. O autor se dirige direta e 

indiretamente ao público-leitor. Quando se 

http://www.albertogoldin.com.br/2013/10-03-13.htm
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refere à carta de Rubens, o autor estabelece 

uma interlocução com um possível leitor 

diferente do consulente. 

O objetivo parece ser o de prestar um 

serviço de utilidade pública como uma 

terapia ou uma ação de autoajuda que visa 

ao consulente, mas que também pode servir 

aos leitores como um subproduto da função 

discursiva.  

O objetivo parece ser o de entreter, 

informar, sugerir reflexões, acionar 

conhecimentos prévios de natureza cultural 

aos leitores da revista e, como um 

subproduto dessa interação, promover o 

entendimento do problema inicialmente 

proposto pelo consulente. 

Quadro I: Características das cartas prototípicas e não-prototípicas 

Assim, a análise a ser aqui desenvolvida visa a investigar os recursos linguístico-

textuais usados pelo autor e que possam motivar as diferenças apontadas acima. Entre essas, o 

nosso foco recairá sobre os aspectos cognitivo-textuais responsáveis, a nosso ver, pela 

macrotextualização da indiretividade da resposta que, de certa forma, desvia ou até mesmo 

camufla o conselho a princípio esperado para o gênero “carta de aconselhamento”. A 

teorização desses aspectos se insere nos estudos da Linguística Cognitiva, da qual trataremos 

a seguir. 

  

1.2. A Linguística Cognitiva 

 

 Com o objetivo de tentar relacionar as possíveis subversões do gênero carta de 

aconselhamento nos textos estudados nesta pesquisa, serão utilizados os pressupostos da 

Linguística Cognitiva (doravante LC), por entender que as mudanças discursivas promovidas 

pelo autor dos textos visam a uma mudança na maneira como o consulente compreende o 

problema a ser resolvido. Essa mudança acontece, fundamentalmente, no plano cognitivo-

discursivo, ou seja, a reconstrução mental da situação em outros parâmetros, com outros 

personagens, em outro cenário, promove o distanciamento e, quiçá, a compreensão de sua 

origem e/ou a visualização de atitudes que possam contribuir para o entendimento ou 

minimização do problema.   

A LC, segundo Geeraerts (2006), é um arquipélago com ilhas, ou centros de pesquisa 

linguística, tais como: Gramática Cognitiva, Rede Radial, Teoria dos Protótipos, Rede 
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Esquemática, Metáfora Conceptual, Esquemas Imagéticos, Metonímia, Espaços Mentais, 

Semântica dos Frames, Gramática das Construções, e outras. Essas ilhas estão interligadas por 

pontes de forma que, mantendo uma relativa independência conceitual, podem ser usadas em 

vários estudos em que seus pressupostos possam ser úteis e possam facilitar a compreensão 

dos fenômenos linguísticos. Ainda segundo o mesmo autor, a LC é uma estrutura flexível e 

não uma teoria única de linguagem. 

No presente estudo, os pressupostos da Linguística Cognitiva serão de extrema 

importância para compreender os recursos usados e os mecanismos retóricos que esses 

recursos ajudam a compor na carta-aconselhamento. Assim, o uso, por exemplo, de um nicho 

metafórico; ou seja, a construção do texto em torno de uma ideia aparentemente distante do 

assunto tratado, pode ajudar o leitor a perceber melhor, além das intenções e opiniões do 

autor, o seu próprio entendimento sobre o problema tratado, auxiliando-o a visualizar um 

possível entendimento para o problema. Esse leitor será, a princípio, como um primeiro 

interlocutor, o autor da carta-problema, ou seja, o interessado direto no possível conselho a ser 

dado, o consulente propriamente dito. Em segundo lugar, como um interlocutor secundário, 

mas, de nenhuma forma, menos importante, estarão os leitores habituais da publicação que 

atua como suporte da carta de aconselhamento.  

 Recuperando as informações do quadro I (pp. 29-30), consideramos como uma das 

possíveis subversões ao gênero carta de aconselhamento o fato de o autor não explicitar o 

conselho. Assim, o aconselhamento, propósito discursivo primeiro do gênero estudado, é feito 

de maneira indireta e pressupõe um acionamento cognitivo do leitor diferente daquele 

esperado quando há um conselho direto, independente de o leitor ser o consulente 

propriamente dito ou um leitor incidental do texto, como seriam todos os demais leitores da 

revista. Para atingir esse nível de indiretividade, o autor privilegia a linguagem figurada em 

detrimento da linguagem literal como forma de, ao se apropriar da riqueza de interpretações e 

de possibilidades discursivas que o sentido figurado oferece, compartilhar com o consulente 

essa variedade dando-lhe mais chances de reconstruir sua situação-problema de maneiras 

variadas que lhe permitirão, idealmente, visualizar caminho para um possível entendimento 

sobre o problema.     
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 Assim, uma vez que os textos que constituem o corpus desta pesquisa primam pela 

indiretividade da linguagem, faz-se extremamente pertinente o estudo das diversas estratégias 

disponíveis aos usuários da língua como possibilidades de construção de um texto parcial ou 

integralmente figurado. Como a recuperação do significado literal que esses mecanismos 

podem encerrar, ou ainda, a associação dos elementos figurados ao problema proposto pelo 

consulente, requer um esforço cognitivo, muitas estratégias observadas coincidem com as 

diversas “ilhas” da LC, como defendido por Geeraerts (2006), como: frames, metáfora, nicho 

metafórico, modelos cognitivos idealizados, esquemas imagéticos, espaços mentais, entre 

outros. 

 Da mesma forma, outros mecanismos retóricos podem ser utilizados em um nível mais 

“macro”, ou seja, deslocando completamente o problema do foco de atenção e voltando esse 

mesmo foco para situações aparentemente independentes do cenário proposto pelo consulente. 

Uma vez reconstruídas cognitivamente, essas situações se mostrarão extremamente 

pertinentes para, senão uma discussão explícita, ao menos uma apropriação por parte do leitor 

de uma, entre várias possíveis, reformulação do problema, agora através de um mapeamento 

que consulente e leitor têm que recuperar. Alguns mecanismos usados para atingir esses 

mapeamentos se referem ao uso de metáforas, analogia, alegoria, parábola, fábula, apólogo, 

comparações.  

Diante das várias possibilidades de que dispõem os autores de quaisquer textos, as 

opções que o autor estudado faz ao utilizar uma, ou mais de uma, das noções citadas devem 

ser compreendidas também à luz de conceitos mais abrangentes como os de retórica e 

cognição. O objetivo desta pesquisa é perceber de que forma a utilização das várias 

possibilidades de macro-mapeamentos remete a e se apropria de conceitos mais amplos na 

busca pela concretização dos objetivos do gênero textual tratado.  

É importante observar que nos referimos, nesta pesquisa, a reenquadramentos e a 

macromapeamentos, sem distinção conceitual, porque compreendemos que os últimos se 

referem às projeções feitas entre elementos específicos dos domínios acionados, contribuindo, 

portanto, para a elaboração dos reenquadramentos.  
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  1.2.1 Metáfora 

      A melhor coisa, sem dúvida, é dominar a metáfora.  

      Isso não pode ser passado a outro; é a marca do  

      gênio, porque fazer boas metáforas implica em se  

      ter um olhar para a semelhança.   
                                 Aristóteles 

  

Objeto de estudo de uma das principais “ilhas” da LC, a metáfora se apresenta como 

um dos recursos mais pervasivos na produção de sentidos, principalmente se abordada a partir 

da mudança de paradigma que, no lugar de compreendê-la como figura de linguagem, passou 

a concebê-la como figura de pensamento. 

A visão aristotélica da metáfora, muito influente no que é conhecida hoje como a visão 

tradicional da metáfora, compreende a figura como recurso estilístico utilizado na poesia e na 

retórica, com os objetivos de ornamentar o discurso e de facilitar a argumentação, 

respectivamente. Nessa visão, aqueles que primavam pela excelência no poder de 

argumentação não raro lançavam mão da metáfora para ludibriar, enganar e convencer os 

interlocutores, razão pela qual esse tropo passou a ter uma imagem negativa em paralelo à 

noção, igualmente menos valorizada, do conceito de retórica (VEREZA, 2012).  

 Contrapondo-se a essa visão, autores como Richards (1936), Black (1962), Ricoeur 

(1978/[2005]) e Ortony (1975), por exemplo, começam a apontar para o aspecto cognitivo da 

compreensão e do uso da metáfora. Assim, a metáfora não seria apenas um ornamento nos 

discursos poético ou retórico, nem poderia ser substituída (com ganho na transparência e 

veracidade do sentido) pelo seu suposto equivalente literal, mas sim um sentido novo que 

surgiria da interação entre os domínios alvo e fonte. Ou seja, nessa visão interacional, a 

metáfora adquire um estatuto cognitivo, ausente na visão tradicional, que a situa na superfície 

do uso linguístico. Essa tendência é sistematizada teoricamente na obra “Metáforas da Vida 

Cotidiana”, de Lakoff e Johnson (1980/[2002]), que inaugura a abordagem cognitiva da 

metáfora, compreendendo as expressões metafóricas presentes na linguagem apenas como 

instanciações linguísticas de uma metáfora subjacente, na dimensão cognitiva: a metáfora 

conceptual. A partir daí, a metáfora passa a ser considerada uma figura de pensamento e não 

mais de linguagem. 
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 Para tentar diferenciar as duas visões, a de figura de linguagem e a de figura de 

pensamento, alguns autores sugerem oposições como metáfora x marcas linguísticas 

(LAKOFF e JOHNSON, 1980/[2002]); aspecto conceitual x aspecto linguístico 

(GLUCKSBERG, 2001); metáfora clássica x metáfora cognitiva (CAMERON e LOW,1999).  

 Lakoff e Johnson (1980/[2002]) inserem a visão de metáfora como figura de 

pensamento no âmbito da Linguística Cognitiva e direcionam o seu estudo para as marcas 

linguísticas encontradas no uso, que seriam evidências das metáforas conceptuais subjacentes. 

Assim, para a metáfora conceptual DISCUSSÃO É GUERRA, Lakoff e Johnson (ibid.) 

apresentam como evidências expressões como “ele está na defensiva”, “fui bombardeada com 

seus argumentos”, “eles perderam o debate”, entre outras.  

 Para efeito da presente pesquisa, quando a análise tiver como foco as instanciações 

metafóricas, será adotada a visão cognitiva proposta principalmente por Lakoff e Johnson 

(1980 [2002], 1999). Uma vez que este estudo utilizará um corpus gerado a partir da 

compilação de textos originais, ele também se alinhará à tendência analítica proposta por 

Cameron (1999), que, em vez de usar exemplos “inventados” para evidenciar metáforas 

conceptuais, apoia-se em corpora autênticos. 

 

  1.2.2. Metonímia 

 

 Assim como a metáfora, a metonímia também pressupõe uma transferência de 

características entre elementos, porém esses elementos são membros de um mesmo domínio, 

enquanto na transferência metafórica os elementos pertencem a domínios diferentes. A 

metáfora, portanto, seria um mapeamento interdomínios e a metonímia, um mapeamento 

intradomínio.  

 Como acontece no caso da projeção metafórica, há na metonímia uma motivação para 

a escolha do elemento a ser ressaltado. Quando Shakespeare usa a metáfora “Julieta é o sol”, 

ele está ressaltando aspectos do elemento “sol” que quer transferir para Julieta, quais sejam, o 

de ser o centro do universo, o de emitir calor confortável, o de trazer luz; enfim, aspectos 

positivos que serão recuperados pelo interlocutor. Na metonímia, também há uma motivação 
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lógica para a escolha dos elementos, em função do aspecto que se quer ressaltar. É o que 

Langaker (1991) chamou de “zona ativa”, ou seja, a parte que representa o todo no aspecto 

que o falante quer realçar. Lakoff e Johnson (1980, [2002]) sugerem o exemplo da garçonete 

que se refere ao cliente como o “sanduíche de presunto”, ou seja, buscando associação do 

todo (cliente) com o objetivo primeiro da presença de um cliente em uma lanchonete, qual 

seja, a de buscar um dado alimento, um sanduíche de presunto, por exemplo. Também 

Kövecses (2006) sugere que os “todos” têm zonas ativas que são inconscientemente 

identificadas no processo de entendimento de frases que envolvem certas metonímias “todo 

pela parte”. Gibbs (1995, p.320, apud ABREU, 2010) exemplifica a metonímia com frases 

como “Washington começou negociação com Moscou”, “A Casa Branca não está dizendo 

nada.” e “Wall Street está em pânico”, e explica que: 

 

Esses exemplos não são expressões singulares arbitrárias, mas refletem o princípio 

cognitivo geral da metonímia, em que as pessoas usam um aspecto bem entendido 

de algo para se referir a coisas como um todo, ou a algum de seus aspectos. Todas as 

expressões acima estão relacionadas ao princípio geral pelo qual um lugar pode se 

referir a uma instituição que é projetada como se fosse aquele lugar. 
27

 

 

 

 Também os frames, que serão discutidos em maiores detalhes no item 1.2.3, podem 

ser entendidos como “todos” em que alusões a partes desses todos seriam expressões 

metonímicas. Assim, para a pergunta “Como foi o passeio?” que admite a resposta “Choveu o 

tempo todo”, a resposta é metonímica porque aciona o frame de passeio que inclui o elemento 

“clima” na sua composição. 

 Logo, a metonímia, assim como a metáfora, pode estar presente em várias situações 

discursivas que pressupõem o acionamento cognitivo das características de um domínio para 

que essas sejam compreendidas ou interpretadas naquele contexto comunicativo.  

  

 

                                                     
27

 These examples are not arbitrary single expressions but reflect the general cognitive principle of metonymy, 

where people use one well understood aspect of something to stand for the thing as a whole or for some other 

aspect of it. All of the expressions above relate to the general principle by which a place may stand for an 

institution located at that place. 
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1.2.3 Frames 

 

 Uma “ilha” da LC a que Geeraerts (2006/[1982]) se refere, a semântica de frames, 

proposta por Charles Fillmore e que interessa particularmente a este estudo, relaciona o 

significado das palavras a construtos cognitivos da memória de longo prazo. Esses construtos 

são formados a partir de experiências pessoais ou do conhecimento de mundo adquirido 

mesmo sem a experimentação de determinada situação. Fillmore (2006, p.373) assim se refere 

ao termo frame:  

 

Pelo termo “frame” eu tenho em mente qualquer sistema de conceitos relacionados 

de tal maneira que, para compreender qualquer um deles, é preciso compreender 

toda a estrutura em que se insere; quando alguma coisa desta estrutura é introduzida 

em um texto, ou em uma conversa, todas as outras são automaticamente 

disponibilizadas. Eu pretendo que a palavra “frame”, como aqui usada, signifique 

um termo geral para o conjunto de conceitos conhecidos na literatura que trata da 

compreensão em línguas naturais como: “esquema”, “script”, “cenário”, “andaime 

ideacional”, “modelo cognitivo” ou “teoria popular”. (FILLMORE, 2006, p.373)
28

 

 

Muitos outros autores têm usado o conceito em suas pesquisas com o objetivo de 

contribuir com o refinamento dessa noção. Croft e Cruse (2004), por exemplo, defendem que 

a necessidade de novos conceitos de organização advinda da psicologia cognitiva e da 

inteligência artificial gerou o surgimento de conceitos variados como frame, esquema, script, 

padrão global, pseudotexto, modelo cognitivo, gestalt experiencial, base, cena; e que, entre 

estes, a noção de frame é a que tem influenciado mais as propostas da linguística cognitiva. 

Os mesmos autores descrevem como Fillmore (2006) entende o conceito
29

: 

                                                     
28

 By the term ‘frame’ I have in mind any system of concepts related in such a way     that to understand any one 

of them you have to understand the whole structure in which it fits; when one of the things in such a structure is 

introduced into a text, or into a conversation, all of the others are automatically made available. I intend the 

word ‘frame’ as used here to be a general cover term for the set of concepts variously known, in the literature on 

natural language understanding, as ‘schema’, ‘script’, ‘scenario’, ‘ideational scaffolding’, ‘cognitive model’, or 

‘folk theory’.   

29
 Fillmore uses a tool metaphor to describe the understanding process (Fillmore 1982a:112): a speaker 

produces words and constructions in a text as tools for a particular activity, namely to evoke a particular 

understanding; the hearer’s task is to figure out the activity those tools were intended for, namely to invoke that 

understanding. That is, words and constructions evoke an understanding, or more specifically a frame; a hearer 

invokes a frame upon hearing an utterance in order to understand it.  
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Fillmore usa uma metáfora de ferramentas para descrever o processo de 

compreensão: um falante produz palavras e construções em um texto como 

ferramentas para uma determinada atividade, a saber, para suscitar uma determinada 

compreensão; a tarefa do ouvinte é a de descobrir para que atividade as ferramentas 

seriam usadas, a saber, recuperar aquela compreensão. Ou seja, palavras e 

construções fazem emergir uma dada compreensão, ou mais especificamente, um 

frame; um ouvinte recupera um frame ao ouvir um enunciado com o intuito de 

compreendê-lo. (CROFT e CRUISE, 2004)   

 

O termo frame pode ser traduzido por “enquadres” ou “molduras”. Assim, quando se 

ouve a oração: “Maria comprou um livro por 30 reais” o interlocutor aciona o frame 

EVENTO COMERCIAL e interpreta as funções de cada termo da oração. Sabendo que o 

evento inclui comprador, vendedor, mercadoria e preço, por exemplo, o interlocutor sabe que 

Maria é a compradora, o livro é a mercadoria e 30 reais equivale ao preço, e o vendedor não 

está informado.  

 O estudo do valor semântico adquirido pelas palavras em função de sua participação 

em frames específicos pode ser muito importante para a presente pesquisa, uma vez que a 

escolha de determinados aspectos do frame a serem ressaltados implica na ocultação de outros 

e essa escolha pode informar sobre as intenções do autor. Assim, na oração citada, a omissão 

da informação sobre o vendedor pode demonstrar que essa informação não é tão importante 

quanto as que foram escolhidas para compor o enunciado.  

 Na análise dos dados gerados para o presente estudo, identificar os aspectos escolhidos 

pelo autor dos textos nos enunciados pode informar sobre o sentido que o autor pretende 

perfilar, ao trazer determinadas características do frame como figura deixando outras como 

fundo. 

 

1.2.3.1. Frames online e offline  

 

A noção de frames online e off-line de Vereza (2013) expande o conceito de Fillmore 

(2006) ao propor uma classificação em função da natureza do acionamento ou da elaboração 

do frame. Assim, uma associação ativada no momento da enunciação, ou da produção do 
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texto, local e criativa, é o que chamamos frame online, e se insere no plano episódico de 

sentidos.  

O frame off-line, por sua vez, é socialmente compartilhado, e sua ativação pressupõe 

trazer várias informações sobre o conceito ou situação a que se alude. Essas informações já 

fazem parte do conceito, estão inseridos no plano estável de sentidos.   

 

1.2.4. Macromapeamentos 

 

O efeito didático do uso de metáforas está em se tentar explicar um conceito abstrato, 

complexo, menos tangível, por meio de um conceito mais concreto, mais fácil, mais tangível 

cognitivamente; enfim, mais acessível ao sistema conceptual do interlocutor. Assim, quando 

da descoberta do átomo, os cientistas o compararam a uma bola de bilhar (Modelo atômico de 

Dalton – 1803) e, quando as inovações tecnológicas permitiram uma maior compreensão 

sobre o próprio átomo, as metáforas foram mudando de bola de bilhar para pudim de passas 

(Modelo atômico de Thomson – 1897), ou seja, da imagem de uma esfera compacta para a de 

uma esfera com recheio (as partículas atômicas), depois surgiu a metáfora do sistema solar 

(Modelo atômico de Rutherford e Bohr ou modelo planetário – 1913) que permanece até hoje. 

Sardinha (2007), além dos modelos citados, informa também que já há a metáfora da 

superfície, mas, ao que parece, a do sistema solar ainda é a mais difundida, tendo servido, 

inclusive, como símbolo da energia atômica. 

 Assim, a metáfora permite a compreensão de conceitos complexos porque institui a 

associação do abstrato com o concreto. Para o interlocutor, imaginar o átomo como o sistema 

solar fará com que ele incorpore como sendo do átomo características que já se sabe 

pertencerem ao sistema solar. Dessa forma, se o sistema solar se organiza com planetas 

girando em torno de um núcleo – o sol –, fica mais fácil imaginar algumas das partículas 

atômicas girando em torno de um núcleo, no caso do átomo. Associações como as que se 

estabelecem entre sol e núcleo atômico e entre partículas atômicas e planetas são chamadas 

projeções ou mapeamentos e acontecem entre dois domínios, um domínio (domínio-alvo) que 
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se pretende explicar e um segundo domínio – o domínio-fonte, cujas características facilitarão 

essa explicação, a visualização e, provavelmente, a compreensão do chamado domínio-alvo. 

 Os mapeamentos, assim, configuram associações diretas em que um elemento 

corresponde a outro, ou seja, o interlocutor não precisa de um esforço cognitivo significativo 

para perceber as correlações entre os elementos que constituem os mapeamentos. É como uma 

expressão de proporcionalidade matemática, em que um elemento está pra o segundo, assim 

como um terceiro elemento está para o quarto, e, assim, sucessivamente. 

 Entretanto, muitas vezes, o sentido metafórico não pretende explicar, ou 

conceptualizar, apenas um conceito específico, em função de outro (Julieta é o sol), mas 

também pode ser utilizado para explicar uma situação complexa com a utilização de domínios 

mais abrangentes e que não se resumem apenas a um elemento, mas englobam uma gama 

variada de elementos. Nesse caso, os mapeamentos serão complexos e não tão diretos, 

exigindo, provavelmente, do interlocutor um esforço cognitivo para perceber as associações 

que se estabelecem. Nesses casos, adotamos o conceito de “macromapeamentos” (VEREZA, 

2013) que serão exemplificados utilizando um texto, retirado de nosso corpus, composto por 

uma carta do leitor, subgênero “carta consulta” que suscita a resposta na forma do subgênero 

“carta de aconselhamento” de Alberto Goldin. 

 

Carta consulta: 

Co luna de do mingo ,  17 de fevere iro  de 2013  

"SINTO QUE ALGO SE REPETE começo a pensar que contribuo muito para o fim do relacionamento, pois 

vejo que me apaixono muito, sofro muito, mas acho q não entro por inteiro. Começou no meu primeiro 

relacionamento amoroso. Namorei 5 anos. Me pediu em casamento. Lembro que eu o amava, mas não mostrei 

empolgação, e outro dia vendo as fotos, me vi com um cara muito séria na igreja, uma noiva triste. Casei, e não 

curti o casamento, só pensava em cuidar da casa, filhos, e deixei que sogra e outros familiares me 

influenciassem, Não me senti a dona da minha vida. Ele, na época meu marido, era grosseiro, impaciente, 

nervoso, tivemos muitas brigas, pois ele queria impor seu modo de viver. Hoje depois de anos de separação, não 

consegui me ligar de verdade em ninguém. Tive outros namorados, que gostaram de mim, e ainda me procuram, 

mas por muito menos defeito, eu perdi o interesse por eles. Um deles me apaixonei este ano, por um momento 

ele brigou comigo, dizendo q estava sufocado, me afastei, e depois ele quis voltar, mas não consegui voltar. 

Achei ele muito seguro de si, e orgulhoso. Conheci agora outro homem, que em um mês , diz estar gostando de 

mim, tenho certa cultura, educação, caráter, e sou bonita, apesar da idade, 48 anos, ele com 56. Ele esta muito 

empolgado, dizendo que pensa em ficar comigo de verdade. Comecei de novo me sentir angustiada, tive vários 

pesadelos, sonhei por exemplo que levei um tiro no peito. Já sonhei varias vezes com isso. Sonhei tb estar com 

ele num carro, ele dirigindo e o carro caindo num abismo, e ele me acalmando. Que coisa! me pego toda hora 

pensando em terminar, e me sentindo presa. Fico pensando no meu ex marido, porque deixei ele muito solto no 

casamento?Só corria atrás dele, quando percebia que poderia perde-lo. Ele reclamava muito, e acho q em parte 

foi verdade, não aproveitei pois vivia preocupada com os compromissos, com os afazeres, manter casa arrumada, 
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acho q fiquei obsessiva como minha mae foi a vida toda.Ela deixava meu pai na sala vendo TV, sozinho, 

enquanto ela adiantava o almoço do dia seguinte. Agora quando começa um namoro a ficar mais proximo, sinto 

vontade q termine, e comparo com o meu casamento. Agora soube que ele esta terminando o relacionamento que 

inclusive causou nossa separação. Ele se envolveu com uma mulher feia, ignorante, e na época me disse que ela 

ao menos o amava, e eu nao o amei. Na verdade ele caiu num golpe, e agora acordou. Eu na epoca imaginava q 

ele estivesse saindo com mulheres bonitas, etc, mas quando vi a mulher q ele se envolveu, fiquei pasma. Quando 

eu o vejo, sinto o coração bater ainda. Estou com outro, pensando nele. O que fazer? 

Apesar dele ser um tipo nervoso, filho de italianos, ele tinha momentos de carinho, e tambem gostava da minha 

familia, faziamos muitas festas, com filhos, sinto uma saudade imensa dessas festas. Ainda nao consigo me ver 

com outro homem, e sem essas reunioes de familia que sempre faziamos, com pizza, churrascos, sair com 

amigos etc, sinto saudades" 

 

Carta de aconselhamento:  

SEU FILHO, COMO ADOLESCENTE TÍPICO, deixou a geladeira aberta enquanto preparava seu segundo 

sanduíche. Ela, mãe típica, reclamou, iniciando uma conversa bastante amadora sobre geladeiras e outros 

eletrodomésticos.  

- “Com a porta aberta, a temperatura sobe, aciona o compressor, que esfria e, claro, consome energia…”, disse 

ela, didática. A conversa se estendeu até a hora de ir para o trabalho. Só então percebeu que, de certa forma, o 

diálogo esbarrava no seu problema: quando abre as portas dos seus afetos e suas relações esquentam, também 

acionam um mecanismo automático, que rapidamente esfria sua empolgação, gera desconfiança e promove 

distância ou, pior, ruptura. Fobias e geladeiras, cada uma na sua área, são regidas pelo mesmo princípio, 

temperatura ou casamento acendem alarmes que, à sua maneira, esfriam e quebram o encanto.  

Sempre justificou isso racionalmente. Quando era casada, era porque era mais dona de casa do que esposa, já 

separada, qualificava um namorado como sendo seguro demais, o outro, instável etc.… Não lhe faltaram 

pretendentes, certamente atraídos pelos seus encantos, mas nenhum deles conseguiu atravessar a sua barreira.  

Virgínia seduz, mas não leva, cria obstáculos (reais ou não) que acabam com a relação. Contrariando suas 

melhores intenções, esconde sentimentos, fecha suas portas e não entrega as chaves… Virgínia acertou seu 

diagnóstico; o dispositivo tem o nome científico de fobia, neste caso, fobia da intimidade, ou melhor, 

claustrofobia, que é acionada quando começa a programar uma vida em comum. Sua carta relata dois sonhos 

que, em linguagem codificada, revelam seus motivos inconscientes. Num deles, seu atual namorado (com quem 

está em conflito) dirige um carro e cai no abismo. No outro, um tiro a acerta no peito. Uma interpretação 

possível é que Virgínia não pode entregar o comando da sua vida, sente isso como uma ameaça de morte. Só ela 

pode estar no volante. Precisa do homem, mas quando a relação cresce, se sente ameaçada por mortes e abismos. 

É o termostato da sua claustrofobia que a congela e lhe exige manter distância, em clara rota de fuga. 

 No entanto, está mudando, sua carta coloca várias e saudáveis dúvidas. Já não está mais convencida de que os 

homens não prestam, é ela que, por sua própria conta, imagina perigos. Neste momento suas defesas neuróticas 

quebraram, o que melhora o prognóstico; foi na hora em que começou a duvidar das suas atitudes, reconhecendo 

que todo medo, para existir, precisa de inimigos e, se não os tem, os inventa.  

As fobias ameaçam com desastres que, em geral, não acontecem. Aqueles que têm medo de voar afirmam que 

seu avião será o primeiro a cair, a febre do hipocondríaco nunca é uma simples gripe, toda dor é câncer… 

Certezas que não são confirmadas, porque a realidade é sempre menos trágica. Na sua crise atual Virgínia revê 

seu passado que, agora, se abre em outras perspectivas. Assim, há cinco anos separada, resgata a alegria dos 

almoços em família e admite que ainda se emociona na presença do ex-marido. Não é de surpreender, porque 

Virgínia, apesar de já ter sido casada e separada, ainda é solteira, congelada em seus afetos e, enquanto tal, 

ansiosa para mudar de estado civil. Agora pretende, de verdade, retomar sua vida e é possível que, sem abismos 

nem tragédias, seu ex-marido, sob nova direção, possa acompanhá-la, saindo da ilha em que ficou prisioneira. 

 As fobias, com seus falsos avisos paralisam, porém a vida da Virgínia, devido à sua oportuna crise, ganhou 

mobilidade. Já voltando para casa, surpreendeu seu filho que não entendeu por que sua mãe, absorta, abria e 

fechava a porta da geladeira. Era o que Virgínia pretendia fazer com a sua vida. 
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 A partir do exemplo acima, podemos observar o uso de mapeamentos para tentar 

ajudar a autora da carta-consulta a visualizar a situação em que se encontra e, a partir de uma 

percepção sobre o problema que a aflige, tentar encontrar um possível entendimento para o 

problema. O autor da carta de aconselhamento, compreendido aqui como o especialista cuja 

função é a de dar um conselho para a leitora, utiliza como estratégia a reformulação da 

situação, o reenquadramento do problema, e o faz construindo uma nova situação, ou um 

frame online. Essa nova situação não apresenta elementos coesivos que a liguem, em um 

primeiro momento, à situação-problema descrita na carta-consulta. Ao contrário, a alusão na 

primeira linha a um “filho” não mencionado na carta-consulta mostra claramente que não há a 

intenção de retomar a situação da forma como ela é apresentada originalmente, mas sim a de 

criar uma “nova” cena. Entretanto, se o propósito discursivo do subgênero carta de 

aconselhamento é o de dar conselho, o leitor, motivado pela expectativa de relevância 

(SPERBER e WILSON, 1986, 1995) espera que a segunda situação remeta de alguma forma à 

situação-problema e, para tanto, ao empreender a leitura do texto, buscará recuperar as 

associações propostas pelo autor da carta de aconselhamento.  

 Essas associações, de forma diferente das que contribuem para a compreensão da ideia 

de átomo, são associações menos evidentes e biunívocas, ou seja, exigirão do interlocutor um 

esforço cognitivo para fazer os mapeamentos e estes podem não se mostrar de maneira tão 

inequívoca como no exemplo do átomo. A alusão a um “filho”, por exemplo, suscitará no 

leitor a tentativa de perceber a figura do filho na situação-problema e, no exemplo em 

questão, essa associação não poderá ser feita porque não há necessariamente um mapeamento 

direto entre um elemento e outro. Os mapeamentos associam as duas situações, sem que 

elementos das duas situações precisem estar diretamente relacionados. Ou seja, é um tipo de 

mapeamento diferente daquele do átomo, sendo mais abrangente e que, em vez de relacionar 

analogamente dois conceitos, relaciona duas situações construídas cognitiva e textualmente 

como análogas. Sendo assim, o conceito de “macromapeamento” parece bastante adequado 

para identificar esse tipo de associação. 

Com o intuito de compreendermos melhor o que estamos aqui tratando como 

macromapeamento, analisaremos, a seguir, a carta-aconselhamento acima, procurando 
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ressaltar passagens nas quais é possível perceber associações que contribuem para a 

construção do macromapeamento:  

a) “Seu filho, como adolescente típico, deixou a geladeira aberta enquanto 

preparava seu segundo sanduíche. Ela, mãe típica, reclamou, iniciando uma 

conversa bastante amadora sobre geladeiras e outros eletrodomésticos.  

- “Com a porta aberta, a temperatura sobe, aciona o compressor, que esfria e, 

claro, consome energia…”, disse ela, didática. A conversa se estendeu até a hora 

de ir para o trabalho”.  

O “filho” não é citado na carta consulta, não há um elemento coesivo e a nova 

situação não estabelece com a primeira uma relação de contiguidade. A situação que se 

estabelece é a de “geladeira aberta e suas consequências”. 

b) “Só então percebeu que, de certa forma, o diálogo esbarrava no seu problema: 

quando abre as portas dos seus afetos e suas relações esquentam, também 

acionam um mecanismo automático, que rapidamente esfria sua empolgação, gera 

desconfiança e promove distância ou, pior, ruptura. Fobias e geladeiras, cada 

uma na sua área, são regidas pelo mesmo princípio, temperatura ou casamento 

acendem alarmes que, à sua maneira, esfriam e quebram o encanto."  

A mãe da segunda situação parece ser também a da primeira e há a associação da 

vida amorosa com a ação de abrir a geladeira, com os efeitos dessa ação; itens lexicais como 

fobia e casamento remetem à situação-problema, enquanto geladeira e temperatura remetem à 

situação do aconselhamento.   

c) “Sempre justificou isso racionalmente. Quando era casada, era porque era mais 

dona de casa do que esposa, já separada, qualificava um namorado como sendo 

seguro demais, o outro, instável etc.… Não lhe faltaram pretendentes, certamente 

atraídos pelos seus encantos, mas nenhum deles conseguiu atravessar a sua 

barreira.  

Virgínia seduz, mas não leva, cria obstáculos (reais ou não) que acabam com a 

relação. Contrariando suas melhores intenções, esconde sentimentos, fecha suas 

portas e não entrega as chaves… Virgínia acertou seu diagnóstico; o dispositivo 

tem o nome científico de fobia, neste caso, fobia da intimidade, ou melhor, 

claustrofobia, que é acionada quando começa a programar uma vida em comum.” 

O autor retoma e explicita a situação-problema - a consulente tem fobia de 

intimidade -, mas há pouca alusão à situação do aconselhamento em pistas como “dispositivo” 

e “porta” que estão associados ao ato de abrir uma geladeira. Assim, o autor estabelece a 
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associação da vida amorosa da consulente com a geladeira e, como desdobramento dessa 

associação, aquela entre a fobia de intimidade, que impede o acesso à intimidade amorosa da 

consulente com o dispositivo da geladeira que, de maneira semelhante, impede o acesso ao 

seu interior. Os dados novos introduzidos aqui pelo autor estão nos itens lexicais “barreira”, 

“obstáculos”, “fobia”, “claustrofobia”. 

d) “Sua carta relata dois sonhos que, em linguagem codificada, revelam seus 

motivos inconscientes. Num deles, seu atual namorado (com quem está em 

conflito) dirige um carro e cai no abismo. No outro, um tiro a acerta no peito. 

Uma interpretação possível é que Virgínia não pode entregar o comando da sua 

vida, sente isso como uma ameaça de morte. Só ela pode estar no volante. Precisa 

do homem, mas quando a relação cresce, se sente ameaçada por mortes e 

abismos.” 

Ocorre aqui outra projeção a partir dos sonhos da autora da carta consulta – o 

acidente de carro. Itens como “morte”, “volante” e “abismo” funcionam como pistas e ajudam 

a construir as associações entre o ato de dirigir um carro e a maneira como a consulente 

percebe os relacionamentos amorosos. Assim, engajar-se na relação amorosa aceitando um 

parceiro equivaleria a deixar outra pessoa guiar o carro, ou ainda, guiar a sua vida, e, uma vez 

que essa é uma situação inaceitável, já que apenas a consulente deve guiar a própria vida, ou 

deve estar no comando do carro, os pesadelos com acidentes, mortes e abismos se repetem.  

e) “É o termostato da sua claustrofobia que a congela e lhe exige manter distância, 

em clara rota de fuga.” 

O autor sincroniza os domínios que construiu até esse ponto: o da geladeira e o do 

carro. Itens como “termostato” e “congela” acionam o primeiro, enquanto “manter a 

distância” e “rota de fuga” acionam o segundo. 

f) “No entanto, está mudando, sua carta coloca várias e saudáveis dúvidas. Já não 

está mais convencida de que os homens não prestam, é ela que, por sua própria 

conta, imagina perigos. Neste momento suas defesas neuróticas quebraram, o que 

melhora o prognóstico; foi na hora em que começou a duvidar das suas atitudes, 

reconhecendo que todo medo, para existir, precisa de inimigos e, se não os tem, os 

inventa.  

As fobias ameaçam com desastres que, em geral, não acontecem. Aqueles que têm 

medo de voar afirmam que seu avião será o primeiro a cair, a febre do 

hipocondríaco nunca é uma simples gripe, toda dor é câncer… Certezas que não 
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são confirmadas, porque a realidade é sempre menos trágica. Na sua crise atual 

Virgínia revê seu passado que, agora, se abre em outras perspectivas. Assim, há 

cinco anos separada, resgata a alegria dos almoços em família e admite que ainda 

se emociona na presença do ex-marido.” 

Os itens “quebraram” e “desastres” estariam mais adequados ao domínio de dirigir 

um carro, situação já construída pelo autor da carta de aconselhamento, do que com “defesas 

neuróticas” e “fobias”. Essa aparente falta de conexão mostra que há um sentido metafórico 

que subjaz a essa descontinuidade. É como se o autor estivesse usando dois domínios ao 

mesmo tempo, assim, não apenas as defesas neuróticas quebram e não apenas as fobias 

ameaçam com desastres, os carros também quebram e também ameaçam com desastres. 

Assim, há uma construção de sentido metafórico em que os mapeamentos vão ficando mais 

claros. 

g) “Não é de surpreender, porque Virgínia, apesar de já ter sido casada e separada, 

ainda é solteira, congelada em seus afetos e, enquanto tal, ansiosa para mudar de 

estado civil.Agora pretende, de verdade, retomar sua vida e é possível que, sem 

abismos nem tragédias, seu ex-marido, sob nova direção, possa acompanhá-la, 

saindo da ilha em que ficou prisioneira. 

As fobias, com seus  falsos avisos paralisam, porém a vida da Virgínia, devido à 

sua oportuna crise, ganhou mobilidade. 

O item “congelada” remete à geladeira, os itens “abismos”, “sob nova direção” e 

“mobilidade” remetem a carro. Há ainda a inserção de um terceiro domínio “ilha”. 

h) “Já voltando para casa, surpreendeu seu filho que não entendeu por que sua mãe, 

absorta, abria e fechava a porta da geladeira. Era o que Virgínia pretendia fazer 

com a sua vida.” 

Para retomar a ideia de “filho” introduzida no primeiro parágrafo, o autor conclui o 

texto incorporando as duas situações criadas – a de Virgínia e a da mãe. Transformando-as na 

mesma pessoa, o autor justifica a criação da segunda situação, a da geladeira, e cria um 

elemento coesivo, ainda que tardiamente, para justificar a figura do filho citada anteriormente, 

mesmo que essa figura não tenha sido mencionada na carta consulta, ou seja, não é importante 

se Virgínia realmente tem um filho porque esse elemento serve apenas para criar a situação. 

Logo, o mapeamento para filho, assim como para vários outros elementos – ex-marido, festas 

de família, entre outros, não é feito, o que demonstra que o intuito não é um mapeamento 
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local, mas um mapeamento muito mais abrangente, muito mais amplo – um 

macromapeamento. Esse é tecido cognitivamente por projeções entre a situação da carta 

consulta e aquela construída na carta aconselhamento e, textualmente, por uma rede 

semântico-lexical que cria, na segunda carta, a tessitura do que vemos aqui como frames 

online (a geladeira, por exemplo).  

Os macromapeamentos podem ser elaborados textual e cognitivamente por maneiras 

variadas, correspondendo, em muitos casos, ao uso de nichos metafóricos, metáforas, 

analogias, parábolas e de intertextualidade, entre outras possibilidades.  

 

1.2.4.1 Nicho metafórico 

 

 A noção de nicho metafórico (VEREZA, 2007, 2009, 2010) será de extrema 

importância para o presente estudo porque, a partir de um olhar ainda superficial em relação 

aos textos do corpus, parece ser o tipo de mapeamento mais recorrente nos textos escolhidos. 

 O nicho metafórico pode ser definido como uma série de desdobramentos, 

discursivamente encadeados, de uma metáfora superordenada e subjacente, a qual motiva 

cognitivamente e confere coerência a um determinado argumento, metaforicamente 

desenvolvido. Esse encadeamento, construído coesivamente dentro do texto e remetendo 

sempre à metáfora que os legitima, contribui de forma decisiva para a construção do poder 

argumentativo do texto. Vereza (ibid.) explica: 

 

[...] o que propomos é que a metáfora nova, a partir de uma cadeia de 

desdobramentos, textualmente coesivos, colabora, linguístico, cognitiva e 

pragmaticamente para a força argumentativa do discurso.  

Essas “cadeias ou redes figuradas”, presentes em muitos textos argumentativos, 

poderiam ser vistas como “nichos metafóricos”, ou seja, um grupo de expressões 

metafóricas, interrelacionadas, que podem ser vistas como desdobramentos 

cognitivos e discursivos de uma proposição metafórica superordenada normalmente 

presente (ou inferida) no próprio cotexto. (VEREZA, 2007, p. 496) 

 

 

Para ilustrar a definição de nicho metafórico como preconizado por Vereza (2007), 

recuperamos o exemplo em Vereza e Vieira (2012, p.62):  
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Texto: 

 

“Quase todo cineasta, confesse ou não, tem um complexo de Deus. Os que criam pequenos mundos e 

decidem o destino de pequenos personagens o têm. Os que criam grandes mundos e os povoam, batizam suas 

criaturas e dão a elas uma história costumam achar que não se trata de complexo, mas de fato objetivo. Entre 

esses, James Cameron é o deus dos deuses – por determinação própria e também porque é recordista 

aparentemente imbatível de bilheteria (1,8 bilhão de dólares por Titanic), e em Hollywood isso basta para 

autenticar a natureza divina. Cameron, porém, é um deus do Velho Testamento, colérico e implacável, e ainda 

mais duro do que o original, já que não quer saber de descansar no sétimo dia nem deixar que os outros 

descansem. Há quatro anos, ele comanda com raios e vaticínios – além da promessa de vida eterna nos créditos 

de um filme seu – uma equipe gigantesca, na missão de criar mais um mundo: o mundo luxuriante e 

vertiginosamente tridimensional de Avatar.”              (Revista Veja, edição 2143, ano 42, n. 50, 26 DEZ 2009) 

 

  

Como se pode perceber a partir do exemplo, o autor constrói uma rede de 

desdobramentos intimamente relacionados e que se subordinam a uma metáfora maior 

“cineasta é Deus”. Várias das escolhas lexicais feitas a partir dessa premissa remetem ao 

campo semântico de divindade — criar mundo, natureza divina, deus colérico, deus 

implacável, Velho Testamento — ao tentar criar associações com elementos do campo 

semântico do cinema e da profissão de cineasta (criar mundos no cinema equivale a criar 

mundos reais, dar créditos em um filme significa dar a vida eterna).  

De maneira semelhante, os textos estudados nesta pesquisa envolvem desdobramentos 

que se relacionam a uma construção metafórica maior, proposta pelo autor. Acreditamos que 

tal procedimento encontra ressonância no poder argumentativo do nicho metafórico, e de 

outros macromapeamentos possíveis, para tornar o problema descrito na carta-consulta 

passível de ser visualizado por outro viés, por outro olhar, em outra situação. Esse 

reenquadramento pode propiciar, de uma certa forma, uma reflexão típica da prática 

psicanalítica que pode ajudar o consulente a lidar, mais produtivamente, com seu suposto 

problema.  

1.2.4.2 Analogia 

 

 Entre algumas outras possibilidades de macromapeamentos, podemos citar a analogia, 

lembrando que Gentner e Jeziorski (1993) a situam no abrangente escopo da metáfora: 
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Nós concebemos a metáfora como uma ampla categoria, incluindo a analogia e a 

‘mere-appearance’, assim como uma variedade de outros tipos de combinações. De 

acordo com essa visão, a analogia é um caso especial de metáfora, baseada em uma 

combinação puramente relacional (GENTNER e JEZIORSKI, 1993, p.452)
30

 

  

 Considerando que esse tipo de macromapeamento visa a tornar o problema descrito 

passível de ser compreendido por outro ângulo, atuando como um reenquadramento da 

situação, optamos, a título de definição, pelo verbete que privilegia o aspecto didático do 

termo, como sugere o Dicionário Oxford: “processo de comparação de uma coisa com outra 

que tem características similares de maneira a explicá-la: aprender por analogia”
31

.  

 Além do aspecto didático da analogia, ao reenquadrar a situação, o consultor está, 

ainda que subliminarmente, defendendo uma opinião, um argumento, e o uso analógico se 

consubstancia, discursivamente, como uma das técnicas argumentativas mencionadas por 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (1992 [2005], p.424): “Todo estudo global de argumentação 

deve, pois, incluí-la (analogia) enquanto elemento de prova”.  

Os mesmos autores retomam concepção semelhante, que se prende a tradições mais 

antigas, e, citando Cazals (apud Grenet, 1948), escrevem:  

 

O que faz a originalidade da analogia e o que a distingue de uma identidade parcial, 

ou seja, da noção um tanto corriqueira de semelhança, é que em vez de ser uma 

relação de semelhança, ela é uma semelhança de relação. (PERELMAN e 

OLBRECHTS-TYTECA, 1992 [2005], p.424). 

 

Essa definição corrobora o uso da técnica argumentativa analógica como uma das 

possibilidades de reenquadramento das situações-problema. O consultor elabora o 

reenquadramento a partir principalmente das semelhanças de ações e de relações.  

De fato, “estabelecer relações” é considerado por vários teóricos, entre eles Gentner, 

Holyoak e Koninov (2001), por exemplo, como sendo o cerne do pensamento analógico, que, 

                                                     
30

 “We view metaphor as a rather broad category encompassing analogy and mere-appearance, as well as a 

variety of other kinds of matches. On this view, analogy is a special case of metaphor, one based on a purely 

relational match”. 

31
 “...the process of comparing one thing with another thing that has similar features in order to explain it: 

learning by analogy”.  
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por sua vez, é abordado como um dos pilares da própria cognição humana. Para esses autores, 

o pensamento analógico seria:  

A habilidade de identificar padrões e recorrências desses padrões, a despeito da 

variação entre os elementos que os compõem, de formar conceitos que abstraem e 

reificam esses padrões e de expressar linguisticamente esses conceitos 

(GENTNER, HOLYOAK e KONINOV, 2001, p. 2). 

 

A diferença entre metáfora e analogia não é muito clara na literatura. Aristóteles, em 

suas quatro categorias de metáfora, inclui a analogia. Como vimos acima, Gentner e Jeziorski 

(1993) acreditam que a analogia é uma das categorias da metáfora. Já outros autores 

(GENTNER, BOWDLE, WOLFF e BORONATT, 2001) sugerem que toda metáfora 

pressupõe uma analogia.  

Nesta pesquisa, filiamo-nos à abordagem de caráter “generalista” da analogia, que a 

conceitua nos seguintes termos: uma analogia é uma tentativa de “compreender uma coisa 

relacionando-a a uma outra coisa” (GROTHE, 2008, p. 2). Essa definição, é claro, também se 

aplica à metáfora, à parábola, à alegoria e a outros macromapeamentos. Por isso, 

consideramos a analogia como sendo um conceito superordenado que agrega vários tipos de 

projeções. Algumas vezes, em nossa pesquisa, verificamos um reenquadramento analógico, 

que não apresenta, no entanto, as características de nichos metafóricos ou parábolas, por 

exemplo.  

Nos últimos três textos que serão analisados, por exemplo, verificamos o uso de 

analogias com situações anteriores, reais, para o reenquadramento das situações apresentadas 

nas cartas-conselho, como será discutido na análise dos dados na seção “Reenquadramento 

com Analogia”. A similaridade entre as situações justificou a analogia, cujo uso visava 

também a compartilhar eventuais direcionamentos que pudessem, de alguma maneira, ajudar 

o consulente atual na busca de soluções para o seu problema. 

Quanto a seu uso no discurso, Charaudeau e Maingueneau (2004), no verbete 

“analogia” do Dicionário de Análise do Discurso de Charaudeau e Maingueneau,  afirmam  

que:  

 
Nos discursos de divulgação dos conhecimentos científicos, observa-se a utilização 

de elementos lexicais que são usados devido à sua capacidade de esclarecer e que 
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não são, necessariamente, específicos à disciplina. Eles são considerados como 

pertencentes à experiência do leitor e poderiam, assim, explicitar melhor os 

conceitos supostamente desconhecidos para ele, por meio de palavras ou de 

representações familiares. Mais geralmente, a analogia desempenha, 

discursivamente, um papel de ilustração, de exemplo ou de prova, já que ela, em 

parte, liga-se à explicação, apesar de se distinguir dela (CHARAUDEAU e 

MAINGUENEAU, 2004, p.47). 

 

Assim como um dado científico pode ser explicado por uma analogia para que seja 

mais bem compreendido por leitores não iniciados no assunto, é coerente supor que uma 

situação possa ser reformulada por uma analogia de maneira a torná-la mais compreensível 

para qualquer leitor. Se essa situação se referir a um problema, é, da mesma forma, coerente 

prever a importância dessa nova leitura, ou ainda, como defendido nesta pesquisa, desse 

reenquadramento para que, não apenas a consulente, mas, da mesma forma, os demais leitores 

consigam imaginar um possível entendimento ou redirecionamento para o problema.    

 

1.2.4.3. Alegoria  

 

 A alegoria é a expressão de uma ideia através de uma imagem, um quadro, um ser 

vivo, entre outras possibilidades. Não há associações diretas entre os domínios como na 

metáfora. Para argumentar a favor de uma opinião, ou mostrar como uma dada situação deve 

ser compreendida, o autor constrói outra situação e o interlocutor deve perceber que 

semelhanças podem ser inferidas entre as duas situações tratadas – a real e aquela construída 

pelo autor da alegoria. As alegorias ocorrem com muita frequência no discurso religioso e se 

manifestam em gêneros textuais específicos como fábulas ou parábolas, acompanhadas de 

uma moral que pode estar explícita ou não. 

 Embora seja uma figura de linguagem, sua importânica está relacionada ao valor 

retórico que pode imprimir a uma argumentação. Assim, o sentido figurado não está nas 

palavras que compõem a história, mas é a própria história que funciona como uma grande 

metáfora. É um sentido virtual porque não está ligado à simples compreensão do sentido 

literal e, sim, à associação de uma situação que em si mesma não carrega aspectos 
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metafóricos.  Na literatura clássica, uma das alegorias mais conhecidas é o mito da caverna 

na República de Platão (Livro VII). 

 De acordo com o dicionário Aurélio é o “Simbolismo concreto que abrange o conjunto 

de toda uma narrativa ou quadro, de maneira que a cada elemento do símbolo corresponda 

um elemento significado ou simbolizado”, isto é, além de servir como figura de linguagem 

para textos, bastante comum em fábulas e parábolas, é também com um recurso simbólico 

largamente utilizado em obras de arte.  

 Para De Bettio (2010), a alegoria é uma figura de linguagem que está dentro do que se 

classifica como figura das palavras, ou seja, relaciona-se à semântica, encontra seu significado 

dentro das abstrações.  

 Em muitos casos, lições de moral são apresentadas em forma de alegoria, pois elas 

representam situações a partir de artifícios que significam alguma coisa por meio de outras 

coisas. A própria construção etimológica da palavra alegoria, que vem do grego allegoría, 

identifica sua função que significa, “dizer o outro”. 

 Ceia (1998/[2010]) nota que Quintiliano, no Institutio oratoria, definiu alegoria como 

uma “metáfora continuada que mostra uma coisa pelas palavras e outra pelo sentido” fazendo 

com que a alegoria seja um dos recursos retóricos mais discutidos teoricamente ao longo dos 

tempos. A mesma correlação é estabelecida por Cícero no De Oratore (apud CEIA, 2010), em 

que a alegoria é vista como um sistema de metáforas.       

Uma forma de distinguir metáfora e alegoria é a proposta pelos retóricos antigos: a 

primeira considera apenas termos isolados; a segunda, amplia-se a expressões ou textos 

inteiros. Sendo assim, a alegoria funciona como um dispositivo que joga com mais de um 

sentido.  A metáfora adequa-se a termos isolados, enquanto a alegoria diz respeito ao texto na 

íntegra, o que nos licencia, nesta pesquisa, a considerá-la um macromapeamento.  

Além da metáfora, a alegoria também se confunde com símbolo, porém, suas 

diferenças encontram-se no que diz respeito ao significado imediato ou não. Enquanto no 

símbolo a compreensão é direta e imediata, na alegoria necessita-se de um esforço intelectual 

para que o objeto em questão – obra de arte ou texto – seja entendido. 

http://www.infoescola.com/redacao/fabula-parabola-e-apologo/
http://www.infoescola.com/portugues/alegoria/
http://www.infoescola.com/autor/maira-althoff-de-bettio/87/
http://www.infoescola.com/portugues/figuras-de-linguagem/
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 A Bíblia é um grande exemplo repleto de alegorias e parábolas. Jesus Cristo, inclusive, 

ensinava seus discípulos a partir delas. Além do livro sagrado, existem ditos populares 

bastante famosos que exemplificam a figura de linguagem em questão, como: “Água mole em 

pedra dura, tanto bate até que fura”; que metaforicamente identifica a perseverança, 

persistência das pessoas e outros significados que podem ser atribuídos de acordo com o leitor 

e/ou ouvinte. Nas obras de arte, a alegoria se encontra nas representações que requerem o 

pensamento intelectual, como é o caso de uma mulher de olhos vendados que representa a 

justiça.  

 Já Mattoso Câmara (1986) defende que a alegoria é um processo mental que consiste 

em simbolizar como ser humano ou animal uma ação ou qualidade. Na linguagem, ela torna 

concretos os nomes substantivos abstratos, cuja significação passa a ser a de nome próprio 

para um ser animal, humano ou divino; ou concretiza, para a nossa imaginação, o conceito 

abstrato ali expresso: “Estava a Morte ali em pé, diante de mim...” (Quental, Sonetos, 82) 

 Para Ricouer (2005, p.10): 

 A alegoria apresenta um pensamento sob a imagem de outro pensamento, mais 

apropriado para torná-la mais sensível ou mais evidente do que se fosse apresentada 

diretamente e sem nenhuma espécie de véu (Fontanier). Segundo Fontanier, a 

metáfora, mesmo continuada, oferece apenas um sentido verdadeiro, o sentido 

figurado, ao passo que a alegoria “consiste em uma proposição de duplo sentido, 

com sentido literal e com sentido espiritual simultaneamente.” (...) As alegorias, em 

vez de transformar o objeto e modificá-lo de um modo aproximado, como as 

metáforas, deixam-no em seu estado natural e não fazem mais do que refleti-lo como 

espécies de espelhos transparentes. (RICOUER, 2005) 

 

 Dessa forma, também a noção de alegoria pode ser muito útil para a análise dos dados 

desta pesquisa uma vez que sua atuação como coadjuvante no processo de argumentação tem 

se mostrado, desde a Antiguidade, extremamente importantes.  

 

1.2.4.4. A Parábola  

 Com o intuito de demonstrar a importância da parábola para os objetivos deste estudo, 

e antes de qualquer conceituação, nos reportaremos a Geary (2011, p.182)
32

, sobre a 

                                                     
32

 Parables are the most compressed and concentrated form of story. They are compact metaphorical thought 

experiments that help us solve essential psychological and social problems in the real world. 

http://www.infoescola.com/portugues/alegoria/
http://www.infoescola.com/portugues/alegoria/
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relevância do uso de parábolas para a resolução de problemas pessoais: “As parábolas são a 

forma mais condensada e concentrada de história. Elas são experimentos do pensamento 

metafórico que nos ajudam a resolver problemas psicológicos e sociais essenciais no mundo 

real.” 

Considerados os objetivos desta pesquisa, e, a partir de uma leitura inicial dos textos 

do corpus, avaliamos pertinente algumas considerações sobre o que alguns autores 

consideram um gênero literário, enquanto outros, uma figura de estilo – a parábola. Ainda 

utilizando as colocações de Geary (2011), encontramos:  

 

Parábolas são metáforas narradas; elas colocam uma história fictícia ao lado de um 

fato da vida. Assim como as células grandmother
33

, os neurônios que são ativados 

em resposta a imagens de pessoas ou objetos específicos, englobam tanto a imagem 

real como o conceito abstrato da pessoa ou o objeto, as parábolas englobam tanto 

uma experiência real quanto uma categoria abstrata de experiências. (GEARY, 2011, 

p.181).
34

 

 

De acordo com o Dicionário Online de Português, a parábola é:  

 

Comparação desenvolvida em pequeno conto, no qual se encerra uma verdade, um 

ensinamento. Trata-se de uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da 

vida cotidiana. Esses acontecimentos ilustram uma verdade moral ou espiritual 

contida na história. Os escritores gregos e latinos usaram a parábola, mas seus 

exemplos mais perfeitos são os encontrados na Bíblia. 

(http://www.dicio.com.br/parabola, acesso em Janeiro, 2015) 

  

                                                     
33

 “A ‘grandmother cell’ is a hypothetical neuron that responds only to a highly complex, specific, and 

meaningful stimulus, such as the image of one’s grandmother. The term originated in a parable Jerry Lettvin 

told in 1967.” Tradução: Uma célula “grandmother” é um neurônio hipotético que responde apenas a estímulos 

complexos, específicos e significativos, como a imagem da avó de alguém. O termo se originou em uma 

parábola contada por Jetty Lettvin em 1967.  

                       (http://www.as.wvu.edu/daly/439/readings/Gross%202002%20Grandmother%20Cell.pdf) 

34
 “Parables are narrated metaphors; they place a fictional story by the side of a fact of life. Just as 

grandmother cells, neurons that fire in response to images of specific people or objects, encode both the actual 

image and the abstract concept of the person or object, parables encode both an actual experience and an 

abstract category of experiences.”   

http://www.dicio.com.br/parabola
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A parábola é protagonizada por seres humanos e possui sempre uma razão moral que pode ser 

tanto implicita como explícita, ilustrando lições de ética indiretamente. As realidades 

evocadas podem ser fantásticas ou reais.  

Na Bíblia há vários exemplos de parábolas, porque elas eram utilizadas por Jesus 

Cristo para passar ensinamentos aos seus discípulos. Segundo Marcos 4, versos 11-12, essa 

figura era utilizada por Jesus para que somente seus discípulos as entendessem plenamente. 

Este genêro já era utilizado por muitos dos antigos profetas. 

 

   1.2.4.5 Fábula 

 

 A fábula e a parábola são exemplos de aplicação da alegoria a determinados gêneros 

textuais, às vezes acompanhados de uma moral que deixa clara a relação entre o sentido literal 

e o sentido figurado. A fábula se apresenta, então, como um gênero discursivo e literário. 

 É um texto literário muito comum na literatura infantil o que faz com que a linguagem 

utilizada seja simples. Além disso, há o uso de personagens que podem ser animais, forças da 

natureza ou objetos, todos com características humanas, tais como a fala, os costumes, etc. 

Durante a fábula, é feita uma analogia entre a realidade humana e a situação vivida pelas 

personagens, com o objetivo de ensinar algo ou provar alguma verdade estabelecida (lição 

moral). Além disso, ao contrário da parábola, o fato narrado é algo fantástico, não corriqueiro 

ou inusitado. 

 A fábula é um gênero narrativo que surgiu no Oriente, mas foi particularmente 

desenvolvido por Esopo, autor que viveu no século VI a.C., na Grécia antiga. A Esopo 

(AVELEZA, 1999) foi atribuído um conjunto de pequenas histórias, de caráter moral e 

alegórico, cujos papéis principais eram desenvolvidos por animais. Por meio dos diálogos 

entre os bichos e das situações que os envolviam, ele procurava transmitir sabedoria de caráter 

moral ao homem. Assim, os animais, nas fábulas, tornam-se exemplos para os seres humanos. 

Cada animal simboliza algum aspecto ou qualidade do homem como, por exemplo, o leão 

representa a força; a raposa, a astúcia; a formiga, o trabalho etc. É uma narrativa inverossímil, 

com fundo didático. Quando os personagens são seres inanimados, objetos, a fábula recebe o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_Cristo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_Cristo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Profeta
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_(figura_de_estilo)
http://www.infoescola.com/redacao/fabula-parabola-e-apologo/
http://www.infoescola.com/literatura/literatura-infantil/
http://www.infoescola.com/redacao/fabula-parabola-e-apologo/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esopo
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_VI_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_antiga
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nome de apólogo. A temática é variada e contempla tópicos como a vitória da fraqueza sobre 

a força, da bondade sobre a astúcia e a derrota de preguiçosos, entre outros temas. 

Jean de la Fontaine (1621-1695) foi outro grande cultor do gênero, imprimindo à 

fábula grande refinamento. Foi um poeta e fabulista francês, considerado o pai da fábula 

moderna e que, como participante da corte francesa, criticava a sociedade por meio de suas 

fábulas. Sua grande obra, “Fábulas”, foi escrita em três partes, no período de 1668 a 1694 e 

seguiu o estilo do autor grego Esopo, o qual falava da vaidade, estupidez e agressividade 

humanas através de animais.
35

 

George Orwell (1945/[2000]), com sua "Revolução dos Bichos" (Animal Farm), 

também compôs uma fábula (embora em um sentido mais amplo e de sátira política). 

   

1.2.4.6 Apólogo 

 

 É uma narrativa alegórica e moral, geralmente dialogada, em que figuram como 

personagens seres inanimados como, por exemplo, o apólogo da agulha e da linha, de 

Machado de Assis. Os exemplos são utilizados para ajudar a modificar conceitos e 

comportamentos humanos, de ordem moral e social. Ele se diferencia da fábula por se 

concentrar mais em situações reais, enquanto a fábula dá preferência a situações fantásticas, e 

também pelo fato de a fábula se utilizar de animais como personagens. Também é diferente da 

parábola, pois esta trata de questões religiosas e lições éticas, enquanto o apólogo fala de 

qualquer tipo de lição de vida, mesmo que esta não seja a que é adotada pela maioria como a 

maneira correta de agir. 

 É comumente confundido com a fábula, que é focada nas relações que envolvem 

animais como, por exemplo, os livros Quem Mexeu no Meu Queijo (JOHNSON, 2000) e A 

Revolução dos Bichos (ORWELL, 1945), e com a parábola, que se centra nas histórias 

somente entre homens e comumente possui cunho religioso (ex: Parábolas de Jesus). 

                                                     
35

 http://www.astrologosastrologia.com.pt/0=fabulas=laFontaine/livros&letras=literatura_infantil=fabulas-

la_fontaine-index.htm 

http://pt.wikipedia.org/wiki/George_Orwell
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_dos_Bichos
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quem_Mexeu_no_Meu_Queijo
http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Revolu%C3%A7%C3%A3o_dos_Bichos
http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Revolu%C3%A7%C3%A3o_dos_Bichos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_(figura_de_estilo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus
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 Bem parecido com a fábula em sua estrutura, o apólogo é um tipo de narrativa que 

personifica os seres inanimados, transformando-os em personagens da história. Diversos 

autores consideram o apólogo como uma parábola que não utiliza apenas, e a título de 

analogia, um caso particular a fim de tornar perceptível uma significação geral. 
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2 CONFIGURAÇÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

 De um modo geral, podemos caracterizar a pesquisa como sendo de base qualitativa e, 

por abordarmos nosso objeto com categorias fundamentalmente cognitivo-discursivas, o 

nosso estudo é de caráter interpretativista. Ou seja, apesar de conduzirmos a pesquisa a partir 

de parâmetros analíticos claramente definidos e teoricamente fundamentados, haverá sempre 

um viés subjetivo em nossa análise/interpretação dos dados. 

Os procedimentos metodológicos que adotamos foram norteados por nossas perguntas 

de pesquisa e pautados em unidades que encontram consonância em conceitos oriundos da 

teoria de gêneros e, fundamentalmente, da Linguística Cognitiva, na sua vertente cognitivo-

discursiva ˗ ambas discutidas no capítulo 1. 

 

2.1. O Corpus 

 

 O corpus com que trabalhamos consiste, em seu conjunto, de 35 textos publicados na 

coluna intitulada “Consultório”, que faz parte da Revista O Globo ˗ um suplemento do jornal 

O Globo nas edições de Domingo ˗, nos anos de 2011, 2012 e 2013. Escolhemos o quarto 

domingo de cada mês dos anos citados porque acreditamos que o fato de não coletarmos 

textos publicados em semanas consecutivas poderia contemplar possíveis heterogeneidades na 

construção textual do subgênero que enfocamos. Todos os textos encontram-se na íntegra na 

análise ou em anexo. 

 O quadro 1, a seguir, traz informações sobre as datas, os títulos e os reenquadramentos 

predominantes de cada um dos textos do corpus, além da numeração atribuída àqueles cuja 

análise detalhada informou os resultados deste trabalho.  
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Nº 

 

DATA 

 

TÍTULO 

 

REENQUADRAMENTO/ 

MACROMAPEAMENTO 

Nº 

ANÁLISE 

OU ANEXO 

01 23Jan 2011 Cada um na sua Nicho Metafórico Anexo 

02 27 Fev 2011 Obscuro objeto do 

desejo  

Nicho Metafórico  01 

03 27Mar 2011 Mistérios do Amor Não Há Anexo 

04 24 Abr 2011 Bom demais pra ser 

verdade 

Nicho Metafórico 02 

05 22 Mai 2011 Fechado para o mundo Nicho Metafórico Anexo 

06 26 Jun 2011 Casada ou solteira Parábola Anexo 

07 24 Jul 2011 Essa estranha atração Parábola Anexo 

08 28 Ago2011 Futuro do Passado Não Há Anexo 

09 25 Set 2011 Sem liberdade, não há 

amor 

Não Há Anexo 

10 23 Out 2011 Não é a mamãe Nicho Metafórico Anexo 

11 27 Nov 2011 Perdoa-me por te traíres 

(sic) 

Nicho Metafórico Anexo 

12 25 Dez 2011 Dança da solidão Marcas metafóricas de MCs Anexo 

13 22 Jan 2012 Marido de Batom Analogia  12 

14 26 Fev 2012 Apostando no Amor Parábola  07 

15 25 Mar 2012 Amizade quase colorida Nicho Metafórico 03 

16 22 Abr 2012 Se eles podem, eu posso Nicho Metafórico Anexo 

17 27 Mai 2012 Sonhando acordado Não Há Anexo 

18 24 Jun 2012 Conduzindo “miss” 

Sheila 

Parábola 08 

19 22 Jul 2012 Plugada no sofrimento Não Há Anexo 

20 26 Ago 2012 Ciúme de você Parábola (mãe dedicada) Anexo 

21 23 Set 2012 Parada no tempo Nicho metafórico  Anexo 

22 28 Out 2012 Vida em marcha lenta Metáfora Conceptual  09 

23 25 Nov 2012 Parada no tempo Parábola 06 

24 23 Dez 2012 A tal felicidade Não Há Anexo 

 27 Jan 2013 Férias do Consultor XXX XXX 
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25 24 Fev 2013 Maior Abandonado Nicho metafórico  Anexo 

26 24 Mar 2013 Perdida na estrada Nicho metafórico 04 

27 28 Abr 2013 No mundo da fantasia Parábola Anexo 

28 26 Mai 2013 De volta ao mercado Nicho metafórico 05 

29 23 Jun 2013 Quando a emoção 

esquenta 

Analogia  11 

30 28 jul 2013 O Facebook como 

veneno 

Não Há Anexo  

31 25 Ago 2013 O inferno são os outros Nicho Metafórico Anexo 

32 22 Set 2013 Ilha da fantasia Parábola Anexo 

33 27 Out 2013 Mãe em tempo integral. 

E daí? 

Analogia 10 

34 24 Nov 2013 Terapia de Risco Metáfora Conceptual  Anexo 

35 29 Dez 2013 Retrato da alma 

feminina 

Nicho metafórico  Anexo 

 QUADRO 2: Dados sobre textos e identificação inicial da presença de macromapeamentos 

 

Os textos são exemplares da coluna intitulada - “Consultório” - que faz parte da 

Revista O Globo, um suplemento do jornal O Globo, nas edições de Domingo. Essa 

publicação, que, de fato, é o suporte dos textos enfocados, pode ser vista como uma “revista 

de variedades”. As principais seções e colunas no período de 2011 a 2013, que podem ter 

feito parte de todas as edições ou apenas de algumas, foram as seguintes:  

 “Sei lá, mil coisas”: consumo;  relação de objetos organizados em um tema, os 

preços e as lojas onde podem ser encontrados; 

 “Entreouvido por aí” : humor; frases curiosas enviadas pelos leitores; 

 “Duas cervejas e a conta com...”: entrevista; o título pode variar dependendo da 

opção de bebida do entrevistado, substituindo-se ‘cerveja’ por ‘café’, ‘suco’, etc; 

 “Comportamento”:  reportagens;  

 “Cidade”    

 “Negócios”: reportagens;  

 Perfil: reportagem sobre uma personalidade. 
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 Claudio Paiva: humor com cartoons; 

 Gente Fina - Bruno Drummond: humor com cartoons; 

 Martha Medeiros: crônica; 

 Capa: reportagem; assunto principal anunciado na capa da revista; 

 Colunista convidado: crônica escrita por um “não-cronista”; 

 “Moda”: entrevista com uma pessoa famosa que fala sobre suas opções de moda, 

fotos com suas roupas mais características e uma subseção “Entrando no armário de...” 

com fotos de alguns itens de roupa e acessórios; 

 “Compras”: sugestão de itens para compras e consumo;  

 “Beleza”: reportagens sobre beleza;  

 “Decoração”;   

 “Consultório” : coluna de Alberto Goldin; aconselhamento;   

 “Sabores”: gastronomia;   

 Receitas - José Hugo Celidônio;  

 “Jogos”: Sudoku, Cruzadas, Versograma; 

 “Achados Imperdíveis”: consumo; fotos de itens temáticos e/ou inusitados com 

preço e loja onde podem ser encontrados; 

 “cartas”: cartas do leitor com comentários sobre as reportagens das edições 

anteriores; 

 Artur Xexéo: crônica.  

 A revista não tem o caráter informativo clássico como o do jornal ao qual pertence, 

mas o de entretenimento. Pelo teor das várias seções acima elencadas, podemos inferir que o 

público-alvo seria a classe média letrada que se interessa pelos temas abordados e que tem, 

possivelmente, acesso a alguns dos bens materiais, culturais e aos serviços 

divulgados/promovidos pela revista. Dessa forma, partimos do pressuposto de que, tanto o 

consulente, quanto o leitor incidental da coluna “Consultório”, têm esse perfil. O fato de os 
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consulentes serem, em sua maioria, mulheres, nos leva a supor que o leitor em potencial da 

revista e, principalmente, da coluna, é do gênero feminino. 

 De fato, se observarmos várias publicações com o gênero carta de aconselhamento, 

verificaremos a predominância absoluta das mulheres na comunidade discursiva característica 

do subgênero em questão. Essa constatação parece ir ao encontro do senso comum que atribui 

às mulheres a prática sociodiscursiva de “falar sobre sentimentos”. 

Alguns textos foram extraídos do site oficial do psicanalista 

(www.albertogoldin.com.br) e apresentam duas diferenças básicas em relação às versões 

publicadas na mídia impressa. No site, as cartas-consulta são mais extensas, o que parece 

indicar a edição das mesmas para a publicação impressa, provavelmente por conveniências 

ligadas à formatação e ao espaço disponível. Além disso, as versões das cartas-conselho na 

versão impressa apresentam um título que inexiste nas versões do site.  

Em relação à diferença das cartas-consulta, ela não será indicada neste trabalho por 

entendermos que a edição feita pelo autor procura sintetizar o problema exposto pelo 

consulente para o leitor do jornal e por entendermos que uma análise da diferença entre as 

duas versões fugiria ao escopo desta pesquisa. A inclusão do título na carta-conselho será 

indicada, em função da possibilidade de ela ser recuperada no site do jornal e porque ele 

assume, em alguns textos, importância textual, já que assinala uma possível indicação do 

mapeamento proposto pelo autor, entre outras possibilidades. 

 A seção “Consultório” consiste de dois textos. O primeiro trata da carta do consulente 

que expõe o que vê como um problema de ordem pessoal (comportamento, família, 

casamento, relação e sexo, entre outros). Essa carta enquadra-se visualmente no lado esquerdo 

da coluna, é editada
36

, ocupando um pouco menos de um terço da página. 

 O segundo texto, que é a carta de aconselhamento, ou seja, a resposta à carta-consulta, 

se localiza nos dois terços restantes da página, destacando-se consideravelmente em termos de 

ocupação espacial da página.  

                                                     
36

 No site www.albertogoldin.com.br podemos encontrar a versão original que é simplesmente um pouco maior 

do que a publicada na revista.  

http://www.albertogoldin.com.br/
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As cartas estão reproduzidas da mesma forma como foram publicadas no site e na 

revista. Eventuais desvios da norma padrão da língua portuguesa não foram alvo de correções 

por considerarmos conveniente a manutenção da originalidade dos textos e por julgarmos que 

interferências dessa natureza fogem ao escopo da presente pesquisa. 

   

2.2.1. Sobre o autor 

 

O Dr. Alberto Goldin nasceu em Santa Fé, República Argentina, e mora no Rio de 

Janeiro desde 1976. É graduado em medicina pela Universidade de Buenos Aires em 1963, é 

psiquiatra formado na Argentina e psicanalista formado na Associação Psicanalítica 

Argentina, tendo pertencido à Sociedade Psicanalítica do Rio de janeiro. 

 Na área da Psicanálise, administrou aproximadamente 30 cursos sobre Teoria 

Psicanalítica Freudiana desde 1973 até hoje, em diversas instituições psicanalíticas e em 

várias cidades do Brasil, mas desde 1963 clinica em consultório particular atendendo 

adolescentes e adultos em psicoterapia individual, de casal e família. 

 O psicanalista colaborou com Sandra Werneck no filme Pequeno Dicionário Amoroso 

e foi consultor da Rede Globo de Televisão no programas “Malhação” e na novela “Corpo 

Dourado”, de Antonio Calmon.  

Alberto Goldin também é autor e co-autor de vários livros, entre eles, “Freud Explica”, 

“Amores Freudianos”,  “Eclipse da Lua”,  “Maturidade e Histórias de Amor e Sexo”; e co-

autor, com Domingos de Oliveira, da peça teatral “Todo Mundo tem Problemas (Sexuais)”, 

baseada em sua coluna dominical “Vida Íntima”, no jornal O Globo, atualmente a coluna 

“Consultório” da Revista de Domingo que integra o referido jornal.  

 

2.3. Procedimentos Metodológicos 

 

 Apesar de o nosso corpus consistir de apenas um tipo de texto – a coluna 

“Consultório” da Revista O Globo – e de partirmos da hipótese de que esse parece ser, por 
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todas as suas peculiaridades e interseções com outros gêneros, um gênero híbrido, ou um 

subgênero de “carta de aconselhamento”, não intencionamos conduzir o que tradicionalmente 

constitui uma análise de gêneros. 

 Mesmo assim, com o intuito de tentar perceber o porquê das diferenças dos textos do 

corpus em relação àqueles das cartas de aconselhamento prototípicas, iniciamos a análise dos 

textos procurando evidenciar os recursos linguístico-discursivos utilizados para tentar 

responder aos consulentes. Verificamos, então, a prevalência de mapeamentos variados que 

constituirão a essência da análise deste estudo. 

 Em um primeiro momento, a partir de uma análise mais impressionista, separamos os 

textos em função da presença ou não de mapeamentos, o que pressupõe um engajamento 

cognitivo de natureza analógica por parte do leitor. A partir dessa primeira análise, 

concluímos que quase todos os textos, diferentemente daqueles das cartas de aconselhamento 

prototípicas, eram elaborados tendo como fio condutor algum tipo de mapeamento. 

 A partir dessa primeira análise já efetuada, seguimos os seguintes procedimentos: 

Classificação dos textos a partir dos mapeamentos predominantes em cada um deles. 

Para essa etapa, recorremos, como unidades de análise, aos macromapeamentos discutidos em 

nossa fundamentação teórica: nichos metafóricos, parábolas, analogias, alegorias, fábulas, 

apólogos. A identificação do reenquadramento/macromapeamento predominante, em cada 

texto, encontra-se no quadro 1. Já os resultados quantitativos dessa etapa estão no quadro 2,  a 

seguir: 

Tipos de 

Reenquadramentos/ 

Macromapeamentos 

2011 2012 2013 Total (em 

35) 

Proporção 

Nicho Metafórico 6 3 5 14 40% 

Parábola 2 5 2 9 25,71% 

Analogia - 1 2 3 8,57% 

Sem Reenquadramento 4 3 2 9 25,71% 

Total 12 12 11 35 100% 

QUADRO 3: Quantificação dos macromapeamentos nos textos 
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A partir desse levantamento, optamos por tentar manter uma relativa 

proporcionalidade entre o número de textos escolhidos para a análise e o total de ocorrências. 

Entretanto, os textos com reenquadramento por analogia se mostraram extremamente 

produtivos em termos da coocorrência de outras possibilidades de reenquadramento. Assim, 

escolhemos cinco dos catorze textos com nicho, quatro dos nove textos com parábolas e 

analisamos os três textos com analogia presentes no corpus, totalizando 12 textos analisados. 

Esses textos estão reproduzidos, na íntegra, no capítulo de análise, enquanto os demais podem 

ser acessados nos anexos deste trabalho. Considerando que muitos dos textos com 

reenquadramentos serão analisados em seção futura neste trabalho, faz-se necessário, também, 

a título de exemplificação e ressaltando a grande prevalência (25,71%) dos mesmos, ilustrar 

este capítulo com um dos textos avaliados como mais diretivos, ou seja, aqueles que não 

apresentam mapeamentos significativos. O texto 1, constante do anexo, parece contemplar 

essas características: 

03 27Mar 2011 Mistérios do Amor  
  

"MEU NOME É SÔNIA, TENHO 29 ANOS. Estou com dúvidas em relação ao meu noivado. Sei que Ernesto 

me ama, também gosto dele, mas somos muito diferentes, ele tem uma família muito complicadas e pai já 

falecido, só nos vemos 1 vez na semana , eu e minha família o ajudamos financeiramente e eu o apoio muito na 

vida, nos estudos de arquitetura, de todos os modos eu,me preocupo de como seria a sua vida sem mim. Tenho 

medo em terminar e me arrepender, daqui 20, 30 anos querer voltar atrás e não ter jeito. Vejo a vida passar na 

minha frente, e não ter certeza se vou ser feliz. Sinto falta dos tempos de solteira, que saía, viajava, sem ter que 

dar satisfação para ninguém. Como resolver essa situação? 

Preciso muito do seu conselho, acompanho sua coluna na Revista O Globo e adoro as matérias. Parabéns ! 

Sônia" 

 

Mistérios do Amor 

A CARTA DE SÔNIA É BREVE NA SUA FORMA e extensa em seu conteúdo. Vale a pena perder uma boa 

solteirice por um casamento duvidoso? Como prever o futuro? Não tenho essa resposta, mas um bom método 

seria analisar o começo da relação, o encontro, os sorrisos, os bilhetes, presentes, surpresas... A poesia e a 

química do início do namoro. Sonia não esclarece e por esse motivo imagino que não tenham sido emoções 

relevantes. 

Descartando uma paixão intensa, talvez se trate de uma relação mais fria e racional na qual ambos se apoiam 

devido às suas carências, Ernesto aceitando a ajuda para terminar seus estudos e Sonia estaria ao seu lado para 

evitar a solidão, o que não significa que não se amem, apenas que definem um tipo mais racional e prático de 

relação.  

Novamente nos deparamos com a falta de informação de modo que, por falta de outras alternativas, resta-nos 

debater, teoricamente, a complexa questão da felicidade e suas difíceis declinações. Para orientá-la, pensei em 

lhe oferecer um breve questionário, simples para uma questão tão complexa e por isso, sem grandes pretensões.  

- Têm algum plano conjunto, algum projeto para desenvolver nos próximos anos? Seria uma aposta no futuro, 

uma tarefa a ser realizada, tanto da abrir uma loja, encher a casa de filhos, fazer fortuna ou escalar montanhas. 
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Os casais são felizes quando fazem planos e os realizam em programas que, às vezes sustentam o entusiasmo 

durante a vida inteira. 

- Têm prazer em se encontrar? Sentem alguma urgência em se comunicar para relatar as pequenas novidades do 

dia a dia? Esperam o final de semana para estar juntos? Existe expectativa nos encontros? Há generosidade? 

- Quando lê um bom livro, alguém recomenda um filme ou escuta alguma novidade, curiosa ou interessante, tem 

pressa para compartilhá-la com seu companheiro?  

Não pretendo construir um manual de casais harmônicos, no entanto, pensar estas questões poderá determinar 

uma tendência favorável a uma união definitiva ou bem ajudar a definir uma ruptura. E do outro lado, nos 

aspectos mais conflituosos e obscuros do amor, existe possessividade, ciúmes ou desconfiança? Em caso 

afirmativo, são sentimentos tão intensos ao ponto de impedir a convivência? 

- Sente tédio nos encontros, falta conversa, novidades, humor ou imaginação? Há rejeição ou atração física? 

Existe pouco ou muito desejo? 

Novamente as respostas marcarão o caminho de uma decisão. Por fim, preciso esclarecer que o amor é um 

mistério que, de minha parte não posso nem pretendo resolver, mesmo porque sou a favor do mistério. Amar é 

tão simples e tão difícil ao ponto que, algumas pessoas jamais se questionaram quanto a ele e outras jamais o 

conheceram. É por isso que até hoje não foi encontrada a fórmula que o decifre de forma satisfatória. Há casais 

felizes na modéstia e outros infelizes na abundância. O mistério continua intacto, por isso Sonia será a única 

autorizada a agregar ou segregar o Ernesto da sua vida, inclusive tentar ser e fazê-lo feliz. 

Se por acaso a Sonia encontrar a uma boa resposta para estas perguntas, por favor, me envie um e-mail. Meus 

leitores e eu seremos gratos. 

Uma vez divididos os textos entre os que apresentam reenquadramentos e aqueles que 

não o fazem, prosseguiu-se com o a análise dos mapeamentos. 

Análise dos mapeamentos (Capítulo 3, a seguir): Nessa etapa, procuramos identificar a 

estrutura interna dos mapeamentos e seu desenvolvimento, a partir de projeções com os 

elementos da carta-consulta, para o caso de parábolas e alegorias; e as marcas linguísticas 

metafóricas
37

 e associações intertextuais claramente exofóricas, para o caso dos nichos 

metafóricos. Nesta etapa, pretendemos também contemplar, quando necessário, o papel 

retórico dos mapeamentos identificados e analisados, buscando promover a articulação entre 

discurso e cognição, que constitui a nova tendência nos estudos de Linguística Cognitiva, 

como visto no capítulo anterior.  

Para a análise, dividimos os procedimentos em 2 etapas: uma leitura guiada com o 

auxílio de uma quadro sinótico e uma breve discussão dos elementos relacionados no quadro 

para tentar perceber o que os movimentos no texto podem informar sobre os possíveis 

mapeamentos presentes. As colunas do quadro remetem à localização do elemento do texto 

que se deseja analisar, das marcas linguísticas desses elementos, das possíveis comparações e 

                                                     
37

 Para a identificação das metáforas linguísticas seguiremos os procedimentos desenvolvidos por Cameron e 

Maslen (2010). 
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associações a que esses elementos podem remeter, o tipo de mapeamento proposto pelo texto 

ou se o texto não propõe mapeamentos e dá orientações diretas ao consulente. Antes de cada 

quadro de análise, informamos se a carta-conselho faz alusão direta à carta-consulta. 

Os procedimentos metodológicos podem ser sistematizados no quadro abaixo: 

 

Etapa Procedimentos 

1 Coleta dos textos do corpus na edição impressa e no site do jornal O Globo, a partir 

do ano de 2004, e no site do autor Alberto Goldin. A diferença entre as fontes é a 

inexistência de título nos textos extraídos do site do psicanalista, diferentemente do 

que ocorre nos textos impressos e naqueles disponibilizados no site do jornal. 

2 Leitura dos textos para avaliação sobre a presença de reenquadramentos em um 

número significativo de textos.  

3 Delimitação temporal dos textos a serem escolhidos para compor o corpus do 

presente trabalho. Opção pelos anos de 2011, 2012 e 2013; e escolha do quarto 

domingo de cada um dos meses nesse período. 

4 Leitura analítica dos textos e mapeamento da ocorrência de reenquadramentos. Não 

foram encontrados, nesse período, outros tipos de reenquadramento que 

privilegiassem, por exemplo, fábulas ou apólogos. 

5 Classificação dos reenquadramentos e elaboração do quadro 2. 

6 Escolha randômica de textos em cada uma das categorias de análise propostas ˗ 

reenquadramento por nicho metafórico, por analogia e por parábola˗, para a 

composição da análise dos dados.  

QUADRO 4: Etapas dos procedimentos metodológicos  
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3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a análise optamos por dividir os textos em função dos tipos de reenquadramentos 

predominantes que eles encerram, considerando o tipo mais prevalente, com nicho 

metafórico, como o primeiro, o grupo de textos com parábolas em segundo, e o grupo que 

apresenta analogias, como o terceiro e último grupo. 

 

 3.1. Reenquadramento com nicho metafórico 

 

3.1.1.Texto 1:        

"TENHO 26 ANOS, SOU BONITA e, pelo que me dizem, bastante sexy. Perdi a virgindade com meu primeiro 

namorado aos 17 anos e desde então mantive uma vida sexual bastante ativa e, considero eu, muito saudável. 

Estive com vários tipos de pessoas diferentes, inclusive outras mulheres (que não me interessavam tanto quanto 

os homens), em vários tipos de relações: namorados, casos, amigos, pessoas que conheci na noite, etc. Sexo 

sempre foi algo muito importante, mas nunca consegui ter um orgasmo com outra pessoa; nem mesmo me 

masturbando na frente de outra pessoa. Só consigo chegar ao orgasmo quando estou sozinha - com outras 

pessoas, nunca cheguei nem perto disso. Sinto muito mais prazer na ideia de transar do que no ato em si. Hoje 

em dia percebo que o problema não está com os outros ou o que eu penso ou sinto por eles. Tenho certeza que é 

algo inteiramente meu, um problema interno. Tenho a sensação de que essa trava diz mais sobre o que eu penso 

de mim mesma, sobre a minha relação comigo mesma, do que com outras pessoas. O que quero dizer é que a 

presença de outra pessoa é um mero detalhe, uma condição, um "gatilho" para o problema aparecer; mas me 

impedir de ter um orgasmo é algo que faço comigo mesma. Estou procurando muito uma resposta dentro de 

mim, Me da uma luz? Célia" 

 

Obscuro objeto do desejo 

 

1
  OS HOMENS NÃO O ENTENDEM, as mulheres não o sabem. Séculos se passaram de censura, 

curiosidade e estudo a esse respeito e o fato é que, até hoje, ninguém resolveu o mistério do orgasmo feminino. 

Sabemos que existe e está em algum lugar, porém como não tem residência fixa, é difícil de encontrar e, quando 

é localizado, se mostra volátil, errante e clandestino. Alguns especialistas o consideram um dos (se não o maior) 

dos sete mistérios do universo... 

2
  Célia é uma jovem bonita e esclarecida, que nos escreve a partir do anonimato, por seus motivos nos 

recebe em seus aposentos e somos gratos pela sua hospitalidade. Sentados na sua sala de visitas, aceitamos um 

café e estamos disponíveis para o diálogo. 

3
  Antes revejo minha ideia do orgasmo: a primeira associação é uma manada de búfalos numa clareira 

interrompida bruscamente por um estampido inesperado, de modo que a manada, surpresa, se precipita sem freio 

e sem destino em corrida violenta e descontrolada. Às vezes para imediatamente, outras transborda em caos. 
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Orgasmos e manadas são difíceis de organizar, as estatísticas são precárias, não as cobrem, nem as entendem e 

quando se tornam previsíveis, fogem, literalmente, entre os dedos.  

4
  Célia assiste curiosa a nossas reflexões, reconhece que não basta ser mulher e protagonista para decifrar 

seu mistério, só sabe que seu orgasmo, motivo da sua carta, é tímido e solitário e, por alguma razão, não aceita 

companhias masculinas, nem femininas, a simples presença humana o bloqueia e fecha como um pesado cofre 

de banco. 

 5
  - E suas fantasias eróticas? Perguntamos pensando que talvez a Célia habite em dois mundos, um real, 

com um parceiro, de olhos abertos e luz acesa, fazendo sexo sem orgasmo, e outro, um segundo mundo, privado, 

escuro e solitário da masturbação onde projeta imagens eróticas que convocam e precipitam o orgasmo. Tudo 

semelhante a uma sala de cinema que, iluminada, apaga as imagens da tela, mostrando a prosaica plateia e os 

espectadores e, quando a luz se apaga, no escuro, as fantasias crescem e o orgasmo comparece.  

6 
 Célia em sua carta nos pede uma luz, talvez esse seja o seu problema. 

7
  Uma segunda hipótese: há mulheres que só atingem o orgasmo ao reproduzirem uma rigorosa 

sequência, do tipo: 1-olhares, 2-carícias, 3-beijos, 4-toques, 5-frases etc. em ordem específica, como o número 

que acerta a combinação do cofre e quando a sequência é alterada, mesmo com os números corretos, o cofre não 

abre. Célia experimentou diversos cenários e vários chaveiros de ambos os sexos, sem encontrar a combinação 

do seu gozo. Certamente ela sabe e também a oculta por isso não erra ao se masturbar, porém esquece na hora do 

sexo real... 

8
  Releio a coluna e vejo que avancei pouco, dá tempo para uma última hipótese. Talvez a Célia ainda não 

tenha encontrado o homem da sua vida, sua grande paixão. É possível que quando o encontrar, o próprio 

orgasmo vá ao seu encontro, porque a paixões oferecem a combinação perfeita, a ponte luxuosa e principal para 

o encontro da Célia consigo mesma. Então, o feliz dia do encontro poderá terceirizar seu orgasmo, deixando-o 

nas mãos -agora confiáveis- do homem amado.   

                   (Alberto Goldin, Jornal O Globo, Revista de domingo, Seção Consultório, 27/02/2011) 

 

Enquadramento predominante identificado: Nicho metafórico  

 Os dois primeiros parágrafos recuperam a situação descrita da carta-consulta, 

estabelecendo o contexto em que a resposta se dará, e ressaltam a dificuldade de se conceituar 

ou entender o orgasmo feminino. Para conduzir a reflexão sobre o problema, o autor propõe 

três nichos metafóricos, a partir do terceiro parágrafo.  

Nicho 1:   O referente “orgasmo”, citado no primeiro parágrafo, é recuperado no terceiro 

parágrafo, em que o autor, “revendo sua ideia” acerca desse conceito, dá início à proposta de 

resposta à carta-consulta, objetivo mais nítido das cartas de aconselhamento prototípicas. Para 

tal, desenvolve um reenquadramento cognitivo-textual, que se constitui no seguinte nicho 

metafórico: 
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Marcas Linguísticas 

 

Desdobramentos cognitivo-textuais 

P.3:
38

 Antes revejo minha ideia do 

orgasmo: a primeira associação é uma 

manada de búfalos numa clareira 

interrompida bruscamente por um 

estampido inesperado, de modo que a 

manada, surpresa, se precipita sem freio e 

sem destino em corrida violenta e 

descontrolada. Às vezes para 

imediatamente, outras transborda em caos. 

Orgasmos e manadas são difíceis de 

organizar, as estatísticas são precárias, não 

as cobrem, nem as entendem e quando se 

tornam previsíveis, fogem, literalmente, 

entre os dedos. 

 

Orgasmo é manada de búfalos; 

Manada em uma clareira; 

 

 

Manada sem freio; 

Manada sem destino, em corrida; 

Manada descontrolada; 

 

Explicitação do domínio-alvo e do domínio-

fonte da metáfora situada: orgasmo e manada, 

respectivamente; 

Orgasmos e manadas são imprevisíveis. 

 

Para tentar resolver o mistério do que seria o “orgasmo”, o autor propõe uma primeira 

associação em que marcas linguísticas metafóricas (manada, clareira, estampido, sem freio, 

sem destino) remetem a uma metáfora situada, local (VEREZA, 2013), que se desenvolve 

textualmente formando o nicho metafórico. Com isso, há uma projeção cognitivamente 

elaborada de um elemento do mundo real, concreto ˗ a manada ˗, em um conceito mais 

abstrato, descrito anteriormente no texto como misterioso, volátil, errante, clandestino ˗ o 

orgasmo.  

Para efetivar a associação entre o domínio-alvo “orgasmo” e o domínio-fonte 

“manada”, é necessário que sejam acionadas projeções cognitivas, a partir de marcas 

linguísticas e construções textuais, que ressaltam os pontos de similaridade entre os dois 

domínios e legitimam a metáfora situada. A essas projeções, que estão textualmente 

desenvolvidas, estamos nos referindo como “mapeamentos cognitivos”. Assim, teríamos a 

seguinte organização linguístico-cognitiva na elaboração da metáfora situada mencionada:  

Metáfora situada Grounding  Mapeamentos cognitivos  

Orgasmo é uma 

manada de búfalos 

Descontrole Causa do orgasmo é tão difícil de prever 

como a causa do estouro da manada; 

Orgasmo é tão difícil de controlar quanto 

uma manada de búfalos. 

                                                     
38

 Os parágrafos estarão sinalizados na análise como “P.número do parágrafo” e no texto com algarismos em 

fonte de tamanho menor ao da usada no texto.  
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O autor recupera as características de descontrole (usando as marcas linguísticas caos, 

sem freio) de uma manada de búfalos, para, em seguida, mostrar o grounding
39

 ˗ a motivação 

básica da metáfora desenvolvida textualmente ˗, ou seja, para explicitamente demonstrar o 

porquê da sua escolha (“Orgasmos e manadas são difíceis de organizar”). O descontrole, 

como aquele característico da debandada de uma manada de búfalos, adquire um grande 

potencial de impacto cognitivo (BLACK, 1962) e, portanto, argumentativo.  

O uso da linguagem metafórica como processo norteador da produção de sentidos 

reveste o texto de uma expressividade discursiva possivelmente mais eloquente do que 

qualquer outra tentativa de enunciação mais literal. Assim, dizer que “orgasmos são manadas 

de búfalos”, referindo-se à capacidade de eles serem controlados ou não, parece ter um efeito 

discursivo-cognitivo potencialmente mais forte do que dizer simplesmente que “orgasmos são 

difíceis de serem controlados”.  

Trazendo o mesmo ponto argumentativo para situações mais cotidianas, teríamos, por 

exemplo, a comparação entre os seguintes enunciados: “Estou morrendo de fome!” e “Estou 

com muita fome!”, em que a força argumentativa do primeiro seria potencialmente maior do 

que a do segundo, demonstrando que o uso metafórico do verbo “morrer”, em sua dimensão 

hiperbólica, contribui para a discursividade do enunciado, mesmo em uma construção 

altamente convencionalizada como “morrer de” (MIRANDA, 2009). Considerando que o uso 

de apenas um item lexical, como no exemplo anterior, enseja uma provável diferença no 

poder de argumentação entre os dois enunciados, é significativo, então, procurar demonstrar a 

força que um nicho metafórico, legitimado por uma metáfora situada desdobrada em várias 

marcas linguísticas metafóricas, pode exercer em um texto como os estudados no presente 

trabalho.  

Além da potencialização do poder de argumentação com o uso de expressões 

metafóricas em um texto, deve-se considerar, também, o poder “didático”(ou “ideacional”, 

seguindo as funções propostas por Halliday (1985) de que se reveste esse uso, principalmente 

                                                     
39

 Adotamos aqui a hipótese de Grounding citada por Lakoff e Turner (1989, p.113) e recuperada por Kövecses 

(2001, p.69) que explica a motivação para o uso de uma determinada metáfora em função da base experiencial, 

ou seja, a partir da experiência que se compartilha sobre um dado fenômeno. O autor associa orgasmo e manada 

em função de uma característica que ele entende ser similar entre os dois conceitos. Em várias ocorrências essa 

similaridade – o grounding da metáfora – pode não estar tão clara, ou seja, pode não estar disponível em um 

nível off-line e é necessário explicitá-la.  
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considerando o gênero textual em tela, cujo propósito discursivo pode incluir também a 

tentativa de explicar um conceito (“orgasmo”, por exemplo). Assim, é bastante compreensível 

a opção, por parte do autor, de usar reenquadramentos de base metafórica para assegurar a 

efetividade discursiva do seu texto. Para tanto, pode fazer uso de mais de um nicho metafórico 

por texto, como neste exemplo:       

Nicho 2: Corroborando a ideia de que o orgasmo é um mistério (“ninguém resolveu o mistério 

do orgasmo feminino”) e, portanto, a tarefa de explicá-lo seria árdua, o autor desenvolve, no 

sétimo parágrafo, um segundo nicho:  

Marcas linguísticas Desdobramentos cognitivo-textuais 

P.4: “...a simples presença humana o 

(orgasmo) bloqueia e fecha como um 

pesado cofre de banco. 

 

P.7: Uma segunda hipótese: há mulheres 

que só atingem o orgasmo ao reproduzirem 

uma rigorosa sequência, do tipo: 1-olhares, 

2-carícias, 3-beijos, 4-toques, 5-frases etc. 

em ordem específica, como o número que 

acerta a combinação do cofre e quando a 

sequência é alterada, mesmo com os 

números corretos, o cofre não abre. Célia 

experimentou diversos cenários e vários 

chaveiros de ambos os sexos, sem 

encontrar a combinação do seu gozo. 

Certamente ela sabe e também a oculta por 

isso não erra ao se masturbar, porém 

esquece na hora do sexo real... 

 

 

Orgasmo é cofre (metáfora situada é 

introduzida por uma símile) 

Segunda hipótese é o segundo nicho 

 

Sequência dos números que pode abrir o 

cofre 

Conhecer os números não significa ser 

capaz de abrir o cofre 

 

 

 

Chaveiros=parceiros sexuais 

Combinação (recupera o item lexical 

sequência usado acima) 

Célia conhece os números 

Esquece a sequência/combinação 

 

Essa segunda “hipótese” obedece à estrutura citação-elaboração e retoma a ideia de 

“cofre”, já sugerida no quarto parágrafo, em que a metáfora situada é explicitada como uma 

símile. Os algarismos reproduzidos no texto (“1-olhares, 2-carícias, 3-beijos, 4-toques, 5-

frases”), e incomuns
40

 nas enumerações como a sugerida, contribuem para a construção da 

                                                     
40

 Compreendemos aqui o uso dos algarismos na enumeração mencionada como incomum, uma vez que a 

explicitação dos algarismos é mais frequente em listas e tópicos, graficamente formatados como tal, e que podem 

ensejar, por exemplo, a categorização em 1.1, 1.2, etc. Em textos correntes, como o texto em tela, as 

enumerações ocorrem mais frequentemente apenas com a citação dos elementos da categoria aludida. Uma vez 

que a força argumentativa do texto é tecida predominantemente pelas escolhas linguísticas do autor e 

considerando o tópico “cofre” um domínio que engloba o elemento “algarismo/número”, já que um cofre só é 
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imagem do cofre ao remeter a um dos elementos mais importantes desse objeto: o seletor de 

números. O autor constrói, então, outro nicho metafórico com as marcas linguísticas 

assinaladas, licenciadas pela metáfora situada Orgasmo é Cofre que, embora não explícita 

(VEREZA, 2013, p.6) no momento da sua elaboração, ou seja, no sétimo parágrafo, motiva e 

licencia essas marcas. Assim: 

Metáfora situada Grounding Mapeamentos cognitivos 

Orgasmo é cofre  Inviolabilidade atingir o orgasmo é abrir o cofre;  

sequência de ações no ato sexual é 

sequência de números da combinação 

do cofre;  

parceiro sexual é chaveiro. 

 

Ao elaborar textualmente os mapeamentos locais listados acima, o autor conduz a 

argumentação, discursiva e cognitivamente, em direção ao ponto de vista proposto: o orgasmo 

poderia ser visto tanto como o cofre em si (que necessita de combinações específicas para ser 

aberto) ou como o próprio objeto desejado, que só é alcançado a partir de uma certa expertise 

na abertura daquilo que o esconde ou detém (nesse caso, o orgasmo em si não seria o cofre, 

mas o  que estaria protegido ou guardado por este).   

É interessante notar que alguns domínios, como “cofre”, parecem propiciar um maior 

número de mapeamentos cognitivos do que outros, como “manada”. Um breve olhar sobre 

essa questão nos leva a algumas considerações:  

1 o número de mapeamentos possíveis pode indicar uma maior adequação da escolha 

de um domínio para se associar a outro;  

2 o grau maior de imprevisibilidade requer do leitor um possível esforço cognitivo 

maior ou, até mesmo, demanda a explicitação do grounding da metáfora. No nicho 

1, com menos mapeamentos cognitivos, foi necessário explicitar a motivação 

(“Orgasmos e manadas são difíceis de organizar...”), o que não ocorreu no nicho 2, 

que apresentou um número maior de mapeamentos.  

                                                                                                                                                                   
aberto a partir de uma sequência de números, consideramos pertinente sinalizar a opção do autor em explicitar os 

números da lista, ainda que a ausência dos mesmos não comprometesse o sentido da enumeração.  
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3 um grau maior de imprevisibilidade da associação inter-domínios pode resultar em 

uma força argumentativa potencialmente maior da associação; 

 

  O conceito de “força argumentativa” insere-se na Semântica Argumentativa de 

Oswald Ducrot (1984, [1987]), desenvolvida no Brasil especialmente por Koch (2000). 

Dentro dessa perspectiva, a força argumentativa estaria inscrita na própria língua, realizando-

se por meio dos “operadores argumentativos” (como, por exemplo, mesmo, até mesmo, já, 

etc...). Em nossa análise, estamos usando o conceito de “força argumentativa” em um sentido 

mais retórico, em um nível “macro”, no contexto dos argumentos desenvolvidos em um dado 

texto, a partir de sua dimensão cognitivo-discursiva. De certo modo, isso é feito de forma 

similar à teoria dos espaços mentais de Fauconnier e Turner (1993), que, no entanto, ao 

contrário da proposta dos reenquadramentos aqui desenvolvida, restringe-se à dimensão 

cognitiva e não retórica do sentido. 

Os mapeamentos sugeridos, explícita ou implicitamente, devem ser percebidos pelo 

leitor para que ele recupere cognitivamente os frames off-line acionados para a elaboração dos 

frames online (VEREZA, 2013). Tomando os dois nichos metafóricos como exemplo, o leitor 

compreende o conceito de “manada de búfalos” e de “cofre” porque já detém conhecimento 

sobre esses conceitos, condição sine qua non para a elaboração da metáfora situada, qual seja, 

o prévio conhecimento, por parte do leitor, do domínio-fonte.  Assim, quando um desses 

conceitos é associado ao conceito que se quer explicar, orgasmo, o leitor aciona cognitiva e 

automaticamente a sua compreensão sobre manada de búfalos, por exemplo. Essa 

compreensão prévia é o frame (FILLMORE, 2006), o enquadre, que foi categorizado por 

Vereza (2013) como frame off-line ˗ aquele previamente estabelecido e pertencente ao plano 

de sentido estável da linguagem em uso - e frame online ˗ aquele elaborado localmente e 

pertencente ao plano de sentido episódico, emergente, da linguagem em uso.  O leitor deve, 

então, acionar o frame off-line sobre o que é uma manada de búfalos, para compreender o 

frame online, desenvolvido especificamente no texto (ou, neste caso, no nicho) em que ocorre, 

que seria a textualização da metáfora situada “orgasmo é manada de búfalos”.      

Vale lembrar que a recuperação dos mapeamentos cognitivos nem sempre é feita da 

maneira prevista pelo autor do enunciado. Os autores de diálogos que tem como finalidade o 
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humor utilizam frequentemente essa possibilidade de desvio do valor ilocucionário do que é 

dito, como no clássico “João é um touro!” que pode ensejar a réplica “É verdade, ele tem 

chifres.” Assim, a característica do touro que o falante desejava ressaltar, a força, contrasta 

com aquela indicada, propositalmente ou não, pelo interlocutor: a noção socialmente 

compartilhada de que o marido traído se compara a um boi ou touro e a marca dessa 

associação é a presença de chifres. 

É preciso ressaltar que os frames off-line acionados durante a leitura precisam ser 

socialmente compartilhados pelas comunidades interpretativas (FISH, 1980), ou seja, espera-

se que haja uma semelhança significativa entre os conceitos individuais sobre o que seja uma 

manada de búfalos, o que sinaliza a extrema importância do aspecto cultural na escolha dos 

frames off-line acionados. Na língua portuguesa, por exemplo, a noção de manada de búfalos 

em debandada poderia também ser representada pelo termo “estouro da boiada”, e o frame 

online “orgasmo é manada de búfalos” poderia ter sido construído como “orgasmo é estouro 

da boiada”
41

, entre outras possibilidades.  

Nicho 3: O quinto parágrafo sugere outro reenquadramento da situação, menos explícito, 

deslocando o foco da noção de “orgasmo” para a de “atividade sexual”, estabelecendo duas 

categorias: a atividade sexual com um parceiro e a masturbação. Aqui, a atividade sexual é 

enquadrada como uma sala de cinema. 

 

                                                     
41

 O conceito de “estouro da boiada” foi explorado em Os Sertões, por Euclides da Cunha. Mas é no poema-livro 

de José Barbosa (O Estouro da Boiada, Editora Razão Cultural, 1998), do qual extraímos o trecho abaixo, que 

poderíamos vislumbrar uma possível projeção metafórica, ainda mais nítida, no conceito de “orgasmo”.  Aqui, os 

elementos de descontrole (rompendo em debandada satânica) e da “explosão de forças reprimidas”, também 

associados ao orgasmo, mostram-se bem evidentes, principalmente com a referência direta aos efeitos no corpo 

(pelos eriçados; caudas levantando na altura das ancas, corpo atomizado)  

Inopinadamente, estacam-se estes bois, 

Eretas as orelhas pelos eriçados, 

Reviram-se nas suas patas firmadas, 

As caudas levantando na altura das ancas, 

Debandam-se em satânica abalada, 

E vão rompendo tudo de roldão... 

"Disformes estruturas movediças, 

Num só corpo atomizado, 

Súbitas explosões de forças reprimidas, 

Ao expandir-se em latentes energias. 
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Marcas linguísticas Desdobramentos cognitivo-textuais 

   E suas fantasias eróticas? Perguntamos 

pensando que talvez a Célia habite em dois 

mundos, um real, com um parceiro, de olhos 

abertos e luz acesa, fazendo sexo sem 

orgasmo, e outro, um segundo mundo, 

privado, escuro e solitário da masturbação 

onde projeta imagens eróticas que 

convocam e precipitam o orgasmo. Tudo 

semelhante a uma sala de cinema que, 

iluminada, apaga as imagens da tela, 

mostrando a prosaica plateia e os 

espectadores e, quando a luz se apaga, no 

escuro, as fantasias crescem e o orgasmo 

comparece. 

 

Dois mundos 

Mundo real, com parceiro 

 

Mundo escuro, solitário 

 

 

Sala de cinema 

Claridade x escuridão 

As imagens da tela de cinema são fantasias. 

 

 Para compor esse reenquadramento, Célia é descrita como uma pessoa que está entre 

dois mundos, entre dois tipos de atividade sexual. Assim, a um mundo caracterizado como 

imaginário se associa a atividade sexual sem parceiro, enquanto que a um mundo 

caracterizado como real se associa a atividade sexual com parceiro. As diferenças entre esses 

dois mundos poderia colaborar para explicar a diferença entre os tipos de atividade sexual ˗ 

com ou sem parceiro ˗ e, em última instância, explicar a ocorrência do “orgasmo” no primeiro 

e não no segundo tipo. O autor ressalta as diferenças entre esses dois tipos de atividade 

criando um nicho metafórico que se desenvolve com base na metáfora situada “atividade 

sexual é sala de cinema”. Essa metáfora é subcategorizada em metáforas situadas mais 

específicas como: “atividade sexual com parceiro é sala de cinema iluminada” e “atividade 

sexual sem parceiro, solitária (masturbação) é sala de cinema escura”. 

Metáfora situada Grounding Mapeamentos cognitivos 

Principal: Atividade 

sexual é sala de cinema 

Decorrentes: 

 a) Atividade sexual com 

parceiro é sala de cinema 

iluminada 

 

 

b) Atividade sexual sem 

Presença de 

espectadores e de 

imagens  

 

Possibilidade de ver 

os espectadores e 

não ver as imagens 

do filme 

 

Possibilidade de ver 

Atividade sexual pode ocorrer na 

claridade ou na escuridão; 

 

 

Atividade sexual com parceiro acontece 

no mundo real, no mundo claro, de 

olhos abertos, de luz acesa, sem 

orgasmo;  

 

Atividade sexual sem parceiro acontece 
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parceiro (masturbação) é 

sala de cinema escura 

 

as imagens do filme 

(as fantasias) 

no mundo imaginário, privado, escuro, 

solitário, com imagens (imaginário), 

com orgasmo. 

 

Uma vez que Célia descreve duas situações diferentes, aquela em que ela não atinge o 

orgasmo ˗ no ato sexual com parceiro ˗ e aquela em que ela consegue atingir o orgasmo ˗ no 

sexo solitário ˗, o autor procura reenquadrar a situação como uma sala de cinema, cuja 

situação de iluminação poderia também ser representada pela diferença entre dois mundos 

opostos: um mundo real, com parceiro sexual, sem orgasmo, com claridade e olhos abertos; e 

outro mundo, sem parceiro sexual, solitário, escuro, com orgasmo (porque passível de utilizar 

as imagens que podem ser vistas quando a sala de cinema está no escuro e, a partir delas, 

produzir fantasias).  

O autor traduz os momentos distintos de Célia (ato sexual x masturbação) na ideia dos 

dois mundos diferentes (mundo claro x mundo escuro) e prossegue nos mapeamentos 

cognitivo-discursivos, retomando as características de claridade e escuridão dos mundos e 

tornando-as menos abstratas na imagem da sala de cinema, que oferece a possibilidade de 

claridade e de escuridão alternadamente. Assim, a atividade sexual é associada a um mundo 

real, com claridade, equivalendo à sala de cinema iluminada, em que se percebe a presença de 

outras pessoas (mundo não-solitário). O ato masturbatório, por sua vez, é associado a um 

mundo sem claridade, solitário, remetendo à sala de cinema escura (em que não se pode 

perceber claramente a presença de outras pessoas). Na sala escura, as imagens aparecem na 

tela (“as fantasias crescem”), da mesma forma que, durante a masturbação, Célia evoca 

imagens eróticas (“onde projeta imagens eróticas”) e consegue atingir o orgasmo. 

Para legitimar suas opções de: 

a- desenvolver o mapeamento claro x escuro, de base cognitiva e experiencial, 

b- relacionar atividade sexual a sala de cinema, no nível linguístico, e 

c- elaborar, discursivamente, a partir dos elementos cognitivos e linguísticos 

acionados, com a elaboração do nicho, 

o autor remete à carta-consulta e ao pedido da consulente por luz: “Célia em sua carta nos 

pede uma luz, talvez esse seja o seu problema.”  
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É relevante também observar como a metáfora conceptual (LAKOFF, 1993) CONHECER É 

VER, explorada na pesquisa de LIMA (2012), é evocada nesse nicho. Lima (2012) identifica 

uma série de verbos em português como “esclarecer”, “descobrir”, “desmascarar”, “revelar”, 

entre outros, que, de certa forma, são licenciados pela projeção metafórica do domínio fonte, 

de base corpórea, LUZ sobre dois domínios-alvo abstratos: “CONHECIMENTO/VERDADE” 

e ESCURIDÃO. Isso se torna evidente pelas metáforas situadas analisadas, em que a luz do 

cinema revela o mundo real, associado ao sexo feito com parceiros reais, em oposição ao 

“escuro do cinema”, em que as fantasias alimentam o sexo solitário, provavelmente visto pelo 

autor como não tão “real e/ou verdadeiro” como o sexo “às claras”. Saber se há algum 

julgamento de valor aqui por parte do autor está além dos objetivos de nossa análise, mas não 

podemos ignorar a forças cognitivas das metáforas conceptuais de base corpórea 

(KÖVECSES, 2003). 

Assim, através da utilização do reenquadramento do nicho metafórico para mostrar à 

Célia, e aos leitores incidentais do texto, outra possibilidade de visualizar a situação-

problema, o consultor pretende ter contribuído para que Célia consiga juntar os dois mundos, 

como sinalizado no último parágrafo: “... a ponte luxuosa e principal para o encontro da Célia 

consigo mesma.”, e, dessa forma, conseguir enxergar, na sala de cinema iluminada, as 

imagens na tela. 

Mapeamentos complementares: 

1 ˗ Personificação: Uma vez que o propósito discursivo do texto é tentar responder às 

dúvidas da consulente que, por sua vez, faz a demanda de maneira explícita: “Estou 

procurando muito uma resposta dentro de mim, Me dá uma luz?", o consultor faz uso de 

algumas estratégias cognitivo-discursivas, além dos nichos metafóricos acima analisados. 

Entre essas, identificamos a “personificação”. 

[...] Sabemos que existe e está em algum lugar, porém como não tem residência fixa, é 

difícil de encontrar e, quando é localizado, se mostra volátil, errante e clandestino. Alguns 

especialistas o consideram um dos (se não o maior) dos sete mistérios do universo... 

 

Para personificar “orgasmo”, o autor atribui-lhe adjetivos (“errante e clandestino”) que 

corroboram com a noção de desconhecimento e de dificuldade de ser localizado (“não tem 
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residência fixa, é difícil de encontrar”). O uso do adjetivo “volátil”
42

, no mesmo contexto da 

personificação de orgasmo, embora raramente atribuído a um ser humano, reitera a noção de 

dificuldade de apreensão/compreensão (Metáfora conceptual COMPREENDER É PEGAR) 

de elementos que são volúveis, inconstantes, que possuem a capacidade de voar, de se tornar 

etéreo e essa noção será retomada de forma breve no trecho “Orgasmos (...) fogem, 

literalmente, entre os dedos.” no terceiro parágrafo.  

A personificação de “orgasmo” é recuperada no quarto parágrafo que se associa 

linguística e discursivamente com o primeiro ao retomar a noção de orgasmo personificado: 

Célia assiste curiosa a nossas reflexões, reconhece que não basta ser mulher e protagonista 

para decifrar seu mistério, só sabe que seu orgasmo, motivo da sua carta, é tímido e 

solitário e, por alguma razão, não aceita companhias masculinas, nem femininas, a simples 

presença humana o bloqueia e fecha como um pesado cofre de banco. 

 

A personificação é brevemente recuperada também no quinto parágrafo em: “...quando 

a luz se apaga, no escuro, as fantasias crescem e o orgasmo comparece. 

 No último parágrafo, o autor continua com a personificação de orgasmo e faz uma 

avaliação de suas reflexões, recuperando as metáforas situadas relativas a cofre e a mundos 

diferentes:  

    Releio a coluna e vejo que avancei pouco, dá tempo para uma 

última hipótese. Talvez a Célia ainda não tenha encontrado o 

homem da sua vida, sua grande paixão. É possível que quando o 

encontrar, o próprio orgasmo vá ao seu encontro,  

 

porque a paixões oferecem 

 

 

a combinação perfeita, 

a ponte luxuosa e principal para o encontro da Célia consigo 

mesma. Então, o feliz dia do encontro poderá terceirizar seu 

orgasmo, deixando-o nas mãos ˗ agora confiáveis ˗ do homem 

amado. 

 

 

 

Personificação de 

orgasmo 

Personificação de 

paixões 

 

Cofre 

Dois mundos  

 

 

 

 

                                                     
42

 Significado de Volátil adj. Que tem a capacidade (propriedade) para voar; voador. Figurado. Característica ou 

particularidade do que é volúvel; inconstante. Figurado. Que não é sólido (fixo) nem permanente. 

Figurado. Desprovido de corpo; incorpóreo ou imaterial. Química. Que, em temperaturas ambientes, se pode 

reduzir a gás ou a vapor. (http://www.dicio.com.br/volatil/) 
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2 ˗ Intertextualidade:  

 O título da carta-resposta alude ao filme homônimo de Buñuel, de 1977. Embora o 

autor utilize o mesmo título do filme para dar título à carta de aconselhamento, ele não 

recupera a intertextualidade no texto em si e não parece haver outras alusões à peça 

cinematográfica. Não podemos ignorar, no entanto, a força cognitivo-discursiva de um título, 

que pode ser visto como uma poderosa ferramenta de encapsulamento (PAES, 2013) de tipo 

catafórico, por antecipar, com frequência, o argumento a ser desenvolvido no texto.  Ao 

enquadrar a situação a ser abordada como “Obscuro Objeto do Desejo”, o autor já abre uma 

perspectiva cognitiva para quem viu o filme em questão e que sinaliza, de uma certa forma, o 

argumento e o enquadramento que irão ser propostos na carta-conselho.  

 

3.1.2. Texto 2:        

"MEU NOME É FRIDA TENHO 25 ANOS.  

Desde pequena, sempre convivi com conflitos entre meu pai e minha mãe, com ciúmes infundados da parte dele. 

O tempo passou, tive um namoro de quatro anos, também muito conflituoso, que começou quando tinha 16 anos. 

Eu sempre fui muito ciumenta e morria de ciúmes desse namorado, terminamos, e conheci o Sami, meigo, 

carinhoso, bonito, posso dizer sem sombra de duvidas o homem que qualquer mulher gostaria de ter, cercado de 

mimos, presentes e cuidados comigo, um cavalheiro de primeira, estamos juntos há dois anos. Mas não sei o que 

acontece comigo, eu perdi o interesse sexual por ele, me interesso por outras pessoas, e me envolvo com elas, 

por quê? Mesmo eu tendo uma pessoa tão maravilhosa do meu lado, que gosta de sexo e muito, sabe agradar 

uma mulher, eu me sinto atraída por outro homem? Ajude-me! E o pior eu não sinto um pingo de 

arrependimento!" 

 

Bom demais pra ser verdade 

 
1
  ALGUMAS CARTAS PERGUNTAM, OUTRAS RESPONDEM. O relato da Frida é uma excelente 

resposta para quem tem perguntas semelhantes. Sua infância foi marcada pelos conflitos dos seus pais, brigas, 

ciúmes e possessividade e, talvez como efeito previsível da sua “má” educação, seus primeiros relacionamentos 

seguiram o mesmo padrão, protagonizando de modo brilhante o papel de mulher ciumenta e possessiva. 

2
  Tudo mudou quando Sami entrou na sua vida. Na sua opinião, um homem excelente, cheio de 

qualidades, gentil, atencioso na sexualidade, inclusive fisicamente bonito. Até aqui Frida viveu uma oportuna 

combinação de fatores favoráveis, um belo prefácio de uma história completa e feliz. Não foi isso o que 

aconteceu. Na sua nova edição foi, aos poucos, perdendo o interesse erótico no Sami e, como é compreensível 

numa jovem bonita e carente, outros homens chamaram a sua atenção e ganharam seus favores. Neste momento 

as águas se dividiram. Se Frida relatasse seu problema à sua mãe, a uma amiga ou irmã, seria fácil imaginar as 

enfáticas respostas. 

3
  - É absurdo. Você está cometendo uma loucura, deve parar e aproveitar a sorte de estar com um homem 

como o Sami etc. 

4
  Como estou fora desse universo, me abstenho de repetir estes conselhos com os quais, teoricamente, 

concordo e certamente a própria Frida, se pudesse, os seguiria ao pé da letra. Minha outra proposta é encontrar 

um sentido para esta história. Na sua carta, Frida afirma que Sami é um homem perfeito, oferece tudo o que uma 
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mulher precisa, o que não consegue perceber que, para ela, falta algo de extrema importância: ciúmes, não há 

ciúmes na relação. É este o abismo de carência da Frida, que não percebe que, na contramão das mulheres 

convencionais e parodiando sua história infantil, precisa se sentir insegura com o homem que ama como 

requisito indispensável para desejá-lo.  

5
  É justamente o que lhe oferecem suas aventuras, já que Frida pratica as traições que os ciumentos 

temem na fantasia. Os ciúmes não são apenas uma consequência de amar demais, em alguns casos, só se ama 

demais com o objetivo inconsciente de sentir ciúmes, para ela, um tempero imprescindível da relação e, como 

Sami não faz sua parte e não gera nenhuma desconfiança, Frida não o deseja. Por isso procura amantes que, 

possivelmente a fazem sentir o gostinho amargo da ameaça de perdê-los para outras mulheres.  

6
  Sami ocupa um lugar pacífico e estável na relação, sem desconfianças, recriminações, interrogatórios 

mútuos, o que indiretamente eliminou o desejo sexual que, desde a sua infância aparece misturado com traições e 

amantes, reais ou imaginários. Uma coisa é comprar um quadro numa galeria de arte e outra é adquiri-lo em dura 

briga num leilão. Sami é um belo quadro exposto em galeria, com preço marcado. Já os amantes são conquistas 

leiloadas, encontradas por acaso e que se perdem, sem aviso. Tem mais um detalhe: as traições colocam em risco 

a relação com Sami, que ameaçado, poderá apertar o gatilho dos ciúmes, brigas, controles e, quem sabe, também 

do fugidio desejo sexual...         

                       (Alberto Goldin, Jornal O Globo, Revista de domingo, Seção Consultório, 24/04/2011) 

 

Enquadramento predominante identificado: Nicho metafórico 

Nicho 1:  Este nicho, ao contrário dos analisados até aqui, está mais disperso no texto. Em 

vez de ser desenvolvido textualmente em um parágrafo, ele surge um tanto “pulverizado” no 

texto como um todo. Isso acontece de tal forma que haveria a possibilidade de se tratar de 

uma “metáfora sistemática” (CAMERON, 2013), e não de um nicho metafórico (VEREZA, 

2007, 2012, 2013). No entanto, devido à coesão lexical estabelecida entre os vários elementos 

relacionados semântico-discursivamente por meio de uma metáfora situada, discutida a 

seguir, optamos por categorizá-lo como um nicho.  

A construção do primeiro nicho metafórico se inicia com a opção pelo verbo 

“protagonizar” no parágrafo introdutório que remete aos campos semânticos de “livro” ou 

“filme”, associando a consulente a um elemento do domínio: o elemento protagonista. No 

parágrafo seguinte, a opção pelo domínio “livro” se revela a mais adequada em função do uso 

de outros itens lexicais, como “prefácio” e “edição”, que se incluem de maneira mais 

apropriada no domínio citado e não no domínio “filme”.  

Marcas Linguísticas Desdobramentos 

cognitivo-textuais 

 P.1: [...] seus primeiros relacionamentos seguiram o mesmo 

padrão, protagonizando de modo brilhante o papel de mulher 

ciumenta e possessiva. 

 P.2: [...] Até aqui Frida viveu uma oportuna combinação de 

 

Frida é protagonista  

Frida tem um papel 
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fatores favoráveis, um belo prefácio de uma história completa e 

feliz. Não foi isso o que aconteceu. Na sua nova edição foi, aos 

poucos, perdendo o interesse erótico no Sami e [...] 

P.4: [...] Como estou fora desse universo, me abstenho de repetir 

estes conselhos com os quais, teoricamente, concordo e 

certamente a própria Frida, se pudesse, os seguiria ao pé da letra.  

 

 

 

 

P.4: [...] Minha outra proposta é encontrar um sentido para esta 

história.... 

P.4: [...] É este o abismo de carência da Frida, que não percebe 

que, na contramão das mulheres convencionais e parodiando sua 

história infantil, precisa se sentir insegura com o homem que ama 

como requisito indispensável para desejá-lo. 

P.5: É justamente o que lhe oferecem suas aventuras, já que Frida 

pratica as traições que os ciumentos temem na fantasia. [...] 

P.6:
 
Sami ocupa um lugar pacífico e estável na relação, sem 

desconfianças, recriminações, interrogatórios mútuos, o que 

indiretamente eliminou o desejo sexual que, desde a sua infância 

aparece misturado com traições e amantes, reais ou imaginários. 

Elementos do domínio 

livro: prefácio, história, 

edição. 

 

 

As histórias de um livro 

podem ser interpretadas 

ao pé da letra, ou seja, 

literalmente. 

 

 

Elementos do domínio 

livro: paródia, história 

infantil 

Livros de aventuras 

Caráter ficcional das 

histórias dos livros 

 

 

Ficção, fantasia 

  

 Ao escolher itens lexicais como “protagonizando, edição, história”, entre outros, o 

autor procura estabelecer linguisticamente a relação entre a vida de Frida e um livro, 

elaborando a metáfora situada “vida de Frida é um livro” com os dois domínios, ou seja, 

utilizando o domínio-fonte “livro” para tentar explicar o domínio-alvo “vida de Frida”. Para 

acionar o domínio-fonte, o autor indica as partes do elemento livro que serão consideradas 

(protagonista, prefácio, história, edição, paródia, história infantil, entre outros) e esse 

acionamento só é possível porque o leitor, utilizando seu conhecimento prévio cognitivamente 

estabelecido sobre as partes que compõem um livro, será capaz de recuperar as marcas 

linguísticas e relacioná-las ao elemento livro. É mister perceber que a metáfora situada não 

está explícita, ou seja, o item lexical “livro” não é citado e o reenquadramento deve ser feito a 

partir dos mapeamentos propostos, ou ainda, a partir dos mapeamentos que associam 

elementos do domínio-alvo “a vida de Frida” a elementos do domínio-fonte “livro”. Uma vez 

que os mapeamentos são recuperados cognitivamente, a partir das marcas linguísticas, 

observa-se, então, a associação de dois níveis: o linguístico, nas opções lexicais, e o cognitivo, 

nos mapeamentos recuperados. 
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Metáfora situada Grounding Mapeamentos cognitivos 

A vida de Frida é um 

livro 

Etapas, 

características e 

elementos de um 

livro se associam à 

vida de Frida 

Frida é protagonista; 

Prefácio é o início do relacionamento 

amoroso; 

Edição é a nova história de amor vivida 

por Frida; 

Paródia é a repetição modificada no 

presente de uma história vivida no 

passado; 

Os outros personagens podem ser 

imaginários. 

 

  Assim, ao acionar cognitivamente o domínio “livro” através dos itens lexicais 

escolhidos, o autor elabora linguisticamente a metáfora situada “A vida de Frida é um livro” e 

tece, a partir dos mapeamentos cognitivos recuperados nessa associação, o nicho metafórico 

cuja força argumentativa contribui para que a situação de Frida seja reenquadrada 

discursivamente em termos de outro elemento ˗ o livro. Logo, a associação entre os níveis 

linguístico e cognitivo contribui para o estabelecimento de um terceiro nível, evidenciado pela 

formação do nicho: o nível discursivo. Acreditamos que a utilização de um reenquadramento 

como o nicho pode colaborar para a força argumentativa e para o propósito discursivo do 

texto.  

Como já mencionado, o texto em questão se diferencia dos textos mais prototípicos do 

mesmo gênero por propor uma reflexão sobre a situação, em detrimento de uma ação de 

caráter mais diretivo em que as orientações seriam dadas de maneira explícita. O próprio autor 

verbaliza o seu distanciamento da ação “aconselhamento” (“me abstenho de repetir estes 

conselhos, com os quais, teoricamente, concordo”), uma vez que provocar reflexão se 

apresenta como propósito maior (“minha outra proposta é encontrar um sentido para esta 

história”). Assim, o nicho se estabelece como a estratégia discursiva escolhida pelo autor 

para, através do reenquadramento da situação, promover a reflexão da consulente e de outros 

leitores incidentais e, no melhor dos cenários, permitir que eventuais soluções para a situação-

problema descrita ou novos direcionamentos sobre o comportamento da consulente se 

revelem através das associações propostas.          

Nicho 2: No último parágrafo o autor constrói o segundo nicho explicitando os mapeamentos 

e associando os elementos marido e amante, do domínio-alvo “casamento”, a quadros 
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disponíveis em galerias (marido) e quadros adquiridos ou disponíveis em leilões (amante), 

elementos  do domínio-fonte “mercado de obras de arte”:  

Marcas Linguísticas Desdobramentos cognitivo-textuais 

P.6: Sami ocupa um lugar pacífico e estável 

na relação, sem desconfianças, 

recriminações, interrogatórios mútuos, o 

que indiretamente eliminou o desejo sexual 

que, desde a sua infância aparece misturado 

com traições e amantes, reais ou 

imaginários. Uma coisa é comprar um 

quadro numa galeria de arte e outra é 

adquiri-lo em dura briga  

 

num leilão.  

Sami é um belo quadro exposto em galeria, 

com preço marcado. Já os amantes são 

conquistas leiloadas, encontradas por acaso 

e que se perdem, sem aviso.  

 

 

 

 

 

 

 

Quadro na galeria 

Conflito/briga para a compra 

 

Quadro no leilão 

 

Preço na galeria 

 

É possível “perder” a compra em um leilão  

 

 A metáfora situada, que emerge dos desdobramentos, associa elementos relacionados 

ao domínio casamento, especificamente os elementos marido e amante, a elementos 

relacionados ao domínio mercado de obras de artes, especificamente os elementos quadros 

expostos/vendidos em galerias de arte e quadros expostos/vendidos em leilões. O grounding 

da metáfora proposta, ou seja, a motivação para a dada associação é o que pode haver de 

comum entre os elementos marido/amante e o elemento quadro, ou ainda, o que o autor 

estabeleceu como comum entre esses elementos e que se recupera nos desdobramentos.  

É precisamente a inauguração de uma associação não compartilhada socialmente ˗ ao 

ler um texto sobre maridos e amantes o leitor não remete automaticamente a quadros em 

galerias ou em leilões ˗ que caracteriza a metáfora situada como sendo localmente construída, 

criativa, configurando-se como motivação cognitivo-discursiva do nicho metafórico elaborado 

a partir dela. Alguns mapeamentos recuperados no texto e que se relacionam ao nicho 2 são: 

Metáfora situada Grounding Mapeamentos Cognitivos 

Parceiros no 

relacionamento 

amoroso são quadros. 

Parceiros amorosos e 

quadros estão 

disponíveis para 

aquisição; 
 

Casar é comprar um quadro numa galeria 

de arte;  

Ter um amante é adquiri-lo em dura briga, 

como em um leilão; amantes são 
conquistas leiloadas. 

Marido tem preço fixo; 
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Amante tem preço variável; 

Marido tem lugar estável na relação; 

Amantes podem ser perdidos, sem aviso. 

   

A associação inaugurada pelo autor não é feita aleatoriamente, mas a partir da carta-

consulta, cujo teor torna possível atribuir certas características aos elementos marido e 

amante. Partindo do relato da consulente, então, o autor ressalta algumas propriedades do 

elemento marido para associá-lo a um quadro em uma galeria: “ocupa um lugar pacífico e 

estável na relação, sem desconfianças, recriminações, interrogatórios mútuos”
43

, ou ainda, 

explicitando a metáfora situada: “Sami é um belo quadro exposto em galeria, com preço 

marcado”
44

. Características como “estável” e “com preço marcado” parecem apontar para um 

nível de estabilidade passível de ser encontrado também na ação de adquirir um quadro em 

uma galeria de arte. 

 De forma inversa, o elemento amante se refere, no texto, àqueles que “fazem sentir o 

gostinho amargo da ameaça de perdê-los para outras mulheres”
45

, “adquirido em dura briga 

num leilão”
46

, “conquistas leiloadas, encontradas por acaso e que se perdem, sem aviso.”
47

 

Uma vez que a particularidade mais acentuada que diferencia um leilão de uma galeria de arte 

é a ausência de preço definido, as compras em um leilão se revestem de um nível de 

instabilidade semelhante à relação amorosa com o amante e que se opõe à relação estável com 

o marido, ou ainda, à compra em uma galeria de arte. E a própria relação com o amante pode 

desestabilizar a relação com o marido: “as traições colocam em risco a relação com Sami, que 

ameaçado, poderá apertar o gatilho dos ciúmes, brigas, controles”
48

.  

 As marcas linguísticas ˗ expressões e itens lexicais escolhidos pelo autor para elaborar 

o texto ˗ acionam mapeamentos cognitivos que ensejam, de forma biunívoca, a ocorrência de 

outros itens linguísticos relacionados aos domínios, a partir do conhecimento experiencial. 

Assim, o uso linguístico aciona o mapeamento cognitivo que, por sua vez, justifica outros 

usos linguísticos, tecendo e elaborando o nicho metafórico, amparado pela metáfora situada 

                                                     
43

 Parágrafo 6 
44

 Parágrafo 6 
45

 Parágrafo 5 
46

 Parágrafo 6 
47

 Parágrafo 6 
48

 Parágrafo 6 
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inaugurada pelo autor “parceiro amoroso é quadro”. Logo, é preciso que o frame off-line 

sobre as características de uma galeria de arte e aquelas de um leilão, socialmente 

compartilhado e exterior ao texto, seja acionado para que os frames online, que surgem a 

partir do desenvolvimento cognitivo-textual das metáforas situadas marido é quadro de 

galeria e amante é quadro de leilão, sejam compreendidos.  

 A associação do nível linguístico com o nível cognitivo contribui para a manifestação, 

no nível discursivo, de uma força argumentativa promovida pelo nicho metafórico e que se 

revela na projeção da situação da consulente em termos de uma experiência de compradora de 

quadros. Entretanto, para que essa força argumentativa seja pertinente e contribua para o 

propósito discursivo do texto ˗ promover a reflexão sobre a situação ˗, é necessário recuperar 

os motivos que podem ter levado o autor a optar pelo reenquadramento proposto. Assim, 

sugerimos a recapitulação da construção do nicho para tentar perceber a ligação entre a 

situação descrita pela consulente e a opção de reenquadramento desenvolvido pelo autor. Para 

tanto, sugerimos observar o relato da carta-consulta e sua respectiva interpretação na carta-

conselho: 

 Carta-consulta Carta-conselho 

Frida vivenciou na 

infância episódios de 

ciúmes e conflitos entre 

seus pais. 

Frida teve um 

relacionamento anterior 

em que manifestava 

muitos ciúmes. 

 

Frida tem um casamento 

estável, sem conflitos, 

mas sem desejo sexual 

por parte dela. 

Frida tem amantes.   

 

Sua infância foi marcada por conflitos. 

 

 

 

Seus primeiros relacionamentos seguiram o mesmo padrão. 

Frida precisa se sentir insegura com o homem que ama como 

requisito indispensável para desejá-lo. É justamente o que lhe 

oferecem suas aventuras. 

Sami é um homem perfeito. 

 

Frida foi perdendo o interesse erótico em Sami. 

 

É justamente o que lhe oferecem suas aventuras. 

 

 A partir da análise das marcas linguísticas da carta-conselho, dos mapeamentos 

cognitivos acionados por elas e da metáfora situada que emerge desses mapeamentos e do 

nicho resultante da elaboração do reenquadramento, é possível inferir que itens como 
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“ciúmes, conflitos” se relacionam ao momento da infância e itens como “estável, desinteresse 

sexual” se relacionam ao momento atual. Como as preferências atuais da consulente estão 

associadas ao período de infância, em função da existência ou não de conflitos, parece-nos 

coerente que a dicotomia “estabilidade x instabilidade” tenha sido o ponto de partida para a 

elaboração da metáfora situada relacionando maridos e amantes a quadros em galerias ou em 

leilões.  

Logo, o nicho metafórico elaborado contribui de maneira decisiva para a força 

argumentativa, ou seja, para suscitar a reflexão sobre a situação. Essa contribuição do nicho 

constitui o nível discursivo do texto e se associa aos níveis linguístico e cognitivo.  

Mapeamentos complementares: 

 Além dos nichos metafóricos observados, o texto apresenta elementos figurados 

menos relevantes para a força argumentativa da carta-conselho, mas dignos de menção por 

revelarem também outros entendimentos sobre os conceitos apresentados, a saber: 

 

1 ˗ Expressões metafóricas:  

 O texto apresenta expressões metafóricas congeladas e que, portanto, não chegam a se 

constituir em metáforas situadas ou nichos metafóricos. Elas já estão incorporadas ao discurso 

cotidiano e suas motivações podem ter sido associações com: 

a) formações topográficas: “É este o abismo de carência da Frida...”; 

b) direção de veículo: “...não percebe que, na contramão das mulheres convencionais...”;  

c) comida: “...para ela, um tempero imprescindível da relação...” e “...a fazem sentir o 

gostinho amargo da ameaça...”; 

d) arma:“...poderá apertar o gatilho dos ciúmes...”.  

Obviamente os usos acima contribuem para o valor enunciativo do texto, mas não chegam a 

constituir um reenquadramento propriamente dito e, portanto, não serão objeto de um estudo 

mais detalhado no presente trabalho. 
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2 ˗ Indícios de Intertextualidade: 

 O texto apresenta alguns exemplos de intertextualidade: 

a) O filme homônimo ao título, Bom demais para ser verdade
49

 poderia ter sido 

utilizado, se tivesse sido desenvolvido como nicho na carta-conselho, como mais um 

reenquadramento, a partir da associação entre a situação da consulente e a sinopse/história do 

filme. Com essa escolha de título, o autor parece se dirigir a uma determinada categoria de 

leitor, ou seja, ao leitor cinéfilo que poderia associar o título ao filme e, dessa forma, traria 

para a sua leitura a sinopse mencionada. 

 Para os leitores que porventura não conhecem o filme e, portanto, não estabeleceriam a 

possibilidade de reenquadramento, o título, de qualquer forma, remete a uma conhecida 

expressão da língua portuguesa (Bom demais para ser verdade), também presente na língua 

inglesa (Too good to be true), com, pelo menos, duas possibilidades de interpretação. Embora 

guardando relação semântica muito próxima, elas ocorrem em contextos comunicativos 

diferentes, a saber: 

- Algo é bom demais pra ser verdade: uma espécie de “narrativa universal”: a reação perante 

algo que aparenta ser ou é avaliado como muito bom, mas que no fundo é uma falácia, como 

o caso do casamento de Frida. Essa expressão se associa semanticamente a dois outros 

provérbios da língua portuguesa: “Quando a esmola é demais, o santo desconfia.” e “Nem 

tudo que reluz é ouro”. Exemplo: Uma mercadoria em uma vitrine, por um preço abaixo do 

esperado, e que, uma vez examinada com mais cuidado, se revela de baixa qualidade. 

- Uma situação era/estava boa demais para ser verdade: a ocorrência de um evento 

desagradável ou não planejado contrasta com uma situação vigente muito boa, de forma a 

interrompê-la ou a diminuir o nível de satisfação experimentado pelas pessoas que a 

vivenciam. Exemplo: Uma estada em um balneário em um período ensolarado é interrompido 

por dias de chuva, ou seja, a situação era realmente positiva durante um tempo, mas um 

evento a torna negativa, ou não tão boa.   

                                                     
49

 Título original: Main Street. Sinopse: os moradores de uma pequena cidade do Sul têm suas vidas alteradas 

com a chegada de um estranho. Mais estranho que o sujeito é seu plano de salvar sua cidade de origem, que está 

em decadência. Diante disto, eles começam a procurar por caminhos diferentes para se redescobrirem, bem como 

querem mudar seus relacionamentos entre amigos, amores e, sobretudo, a vizinhança 

(http://www.cineclick.com.br/bom-demais-pra-ser-verdade, acesso em Fevereiro de 2015). 

http://www.cineclick.com.br/bom-demais-pra-ser-verdade
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b) O uso da expressão “Neste momento as águas se dividiram.” que faz alusão à 

passagem bíblica da separação das águas por Moisés.  

c) Considerando o nível de implicitude de alguns desses exemplos, não se pode 

afirmar que houve intenção, por parte do autor, de promover intertextualidade. Entretanto, 

uma vez que em um corpus de 35 textos, os títulos de 24 deles remetem a títulos de filmes 

(11), de músicas (9), de livros (1), de série de TV (1), a provérbios (1) e a expressões da 

língua (1), parece-nos coerente, ao menos, sugerir essa possibilidade. 

 
3.1.3. Texto 3:        

 
"TENHO 30 ANOS, SOU BEM SUCEDIDA, casada há 10, e muito feliz!  

Beto, meu melhor amigo também é bem casado, não rola nada entre nós, somos como irmãos e até nos 

apresentamos assim; porém, temos algo em comum: muitos fetiches. 

Ele já me acompanhou em festas à fantasia, fetiches sados-masoquistas de internet, tudo com a permissão do 

meu marido, que não gosta de participar, mas, sabendo que não temos nada entre nós, não se incomoda. 

Entretanto, Beto, me veio com o seguinte fetiche: se propõe exibir, se excitar na minha frente, até gozar. Eu não 

me senti muito confortável com a ideia. Não sei explicar por que, mas meus fetiches nunca envolveram nudez, 

ou algo do gênero. Ainda não contei ao meu marido e pretendo fazê-lo. Beto já falou com a esposa, e ela 

consentiu que fizéssemos a “brincadeira” por telefone, a condição de contar tudo a ela. No gostei da ideia, porém 

Beto sempre me apoiou nas minhas fantasias, nunca me julgou. Não sei o que fazer. Faço a sua vontade, conto 

ao meu marido? Como não estaremos no mesmo local não haveria muitos problemas. Então, por que estou 

desconfortável?? Não consigo entender .                 Susana RJ" 

 

 

Amizade quase colorida 

 
1
  SUSANA LEVANTOU O VÉU DA SUA INTIMIDADE e, desde já, lhe agradecemos... Sua carta 

relata um problema bastante singular e faz isso de uma forma discreta e econômica em detalhes que, se os 

tivéssemos, tornariam nossa resposta mais completa e confiável... 
2
  Reconhecida esta limitação, continuamos. Trata-se de uma jovem inquieta, feliz no seu casamento, que 

compartilha interesses e fantasias sexuais com Beto, seu melhor amigo, também casado... Corrijo, não é 

propriamente “com” ele, mas “junto” a ele. São parceiros, interessados em incursionar no misterioso universo 

sexual, assistem a práticas sados-masoquistas e outras perversões não especificadas. São parceiros, fazem 

companhia um ao outro, revelando juntos estes mistérios. Aparentemente só assistem e de fato não os praticam. 

É notável que entre eles funciona um curioso código de comportamento. São amigos com tanta clareza e 

transparência, que não despertam nenhuma desconfiança, ciúmes ou censura nos respectivos cônjuges. 

3 
 A sexualidade é tratada com a mesma naturalidade que qualquer esporte, mesmo que se trate de orgias, 

bem poderiam combinar de assistir à final da Copa Davis ou um torneio de xadrez... Para eles o sexo compartilha 

o paradoxo de ser excitante e, ao mesmo tempo, despojado de erotismo. Ambos sentem prazer e, gentilmente, o 

oferecem aos cônjuges que, da segunda fila, compartilham os relatos oferecidos pelos expedicionários.  

4
  Até aqui tudo funciona com perfeição, deleite geral, pornografia a céu aberto, sem traições, omissões, 

nem enganos. A novidade é que Beto, sob as mesmas premissas, surpreende a equipe com uma novidade: propõe 

se exibir para Susana (Pela Internet? Telefone?) e ela se surpreende e entra, literalmente, em parafuso. O motivo 

é óbvio, Beto se levantou da plateia e subiu ao palco, deixou de ser espectador solidário a Susana, para ser 

protagonista do espetáculo e, consciente ou não, quebrou o enquadre fraternal. E se não for irmão, é 

simplesmente um homem excitado, de modo que Susana, pela primeira vez, resiste a comunicar a novidade ao 

seu marido.  



106 

 

5
  No momento em que Beto subiu ao palco, o sexo desceu para a plateia e o delicado equilíbrio dos 

quatro amigos sofreu a interferência de olhares cúmplices e pensamentos maliciosos. Nem Tênis, nem Xadrez, 

agora é sexo, perigoso, ameaçador, traidor e proibido. De nossa parte, continuamos com o hábito de não 

aconselhar, só alertá-los de que brincar com fogo pode queimar e a única observação válida é que Beto 

introduziu essa novidade porque não estava satisfeito e pretendia ampliar a brincadeira, que agora ganhou um 

caráter francamente sexual. Sua proposta escandaliza Susana e, talvez, esta seja a sua verdadeira intenção. 

Migrou da plateia para o palco e talvez agora a fila dos cônjuges se toque e saia do seu imobilismo. Assim, Beto 

poderá se exibir para a sua esposa e Susana, é possível que, para sua surpresa, logre incluir seu marido nas suas 

brincadeiras e fantasias. É preciso que Susana lembre que existem duas categorias de amizade, umas em preto e 

branco e outras coloridas. Cabe a ela decidir em qual delas enquadra sua relação com Beto.   

         (Alberto Goldin, Jornal O Globo, Revista de domingo, Seção Consultório, 25/03/2012) 

 

 

Enquadramento predominante identificado: Nicho metafórico 

No texto analisado foi identificado um primeiro nicho metafórico, muito produtivo, 

elaborado a partir do segundo parágrafo e que está embasado nas metáforas situadas sexo é 

esporte e atividade sexual é teatro
50

, e um segundo nicho metafórico, desenvolvido no último 

parágrafo, cuja metáfora situada associa sexo a brincadeira. A motivação para o uso desse 

domínio pode ter sido a presença do item lexical brincadeira na carta-consulta.   

Nicho 1: O primeiro nicho, construído com marcas linguísticas do domínio esporte, é 

elaborado a partir das características de elementos do domínio que enfatizam a exibição em 

torneios e competições, como as sinalizadas abaixo:  

Marcas linguísticas Desdobramentos cognitivo-textuais 

P.2: São parceiros, interessados em 

incursionar no misterioso universo sexual, 

assistem a práticas sados-masoquistas e 

outras perversões não especificadas. São 

parceiros, fazem companhia um ao outro, 

revelando juntos estes mistérios. [...] 

P.3: A sexualidade é tratada com a mesma 

naturalidade que qualquer esporte, mesmo 

que se trate de orgias, bem poderiam 

combinar de assistir à final da Copa Davis 

ou um torneio de xadrez... Para eles o sexo 

compartilha o paradoxo de ser excitante e, 

ao mesmo tempo, despojado de erotismo. 

Ambos sentem prazer e, gentilmente, o 

Parceiros podem ser amigos, podem fazer 

parte da mesma equipe esportiva, podem 

fazer parte das mesmas brincadeiras; 

 

 

 

 

Sexo é esporte; 

 

 

Assistir à prática de atividades sexuais é 

assistir a um evento esportivo;  

 

 

                                                     
50

 Vale mencionar que tratamos aqui de metáfora situada cuja notação, diferentemente daquela adotada para a 

metáfora conceptual, não pressupõe o uso de letras maiúsculas.  
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oferecem aos cônjuges que, da segunda 

fila, compartilham os relatos oferecidos  

 

 

 

pelos expedicionários.  

 

P. 4: [...] A novidade é que Beto, sob as 

mesmas premissas, surpreende a equipe... 

[...] O motivo é óbvio, Beto se levantou da 

plateia e subiu ao palco, deixou de ser 

espectador solidário a Susana, para ser 

protagonista do espetáculo e, consciente  

 

 

 

ou não, quebrou o enquadre fraternal. E se 

não for irmão, é simplesmente um homem 

excitado, de modo que Susana, pela 

primeira vez, resiste a comunicar a 

novidade ao seu marido.  

P.5: No momento em que Beto subiu ao 

palco, o sexo desceu para a plateia e o 

delicado equilíbrio dos quatro amigos 

sofreu a interferência de olhares cúmplices 

e pensamentos maliciosos. Nem Tênis, 

nem Xadrez, agora é sexo, perigoso, 

ameaçador, traidor e proibido. 

 [...] Migrou da plateia para o palco e talvez 

agora a fila dos cônjuges se toque e saia do 

seu imobilismo. Assim, Beto poderá se 

exibir para a sua esposa...  

 

Presença de plateia; os cônjuges estão na 

segunda fila porque Susana e Beto estão na 

primeira fila, assistindo e relatando o que 

veem para os espectadores da segunda fila; 

 

Susana e Beto; expedição de caça é um 

esporte; expedição de caça envolve mistérios 

e perigos; 

Torneios esportivos incluem uma equipe; 

 

Plateia com espectadores; palco para a 

exibição; 

Evento esportivo é teatro; atividade sexual 

pode ser teatro; esportistas e amantes são 

protagonistas do espetáculo; 

Amigos muito próximos são irmãos (na carta-

consulta: “...somos como irmãos e até nos 

apresentamos assim...”, parceiros esportivos 

são irmãos;  

 

 

Teatro tem palco e plateia; 

 

 

Sexo deixou de ser esporte/jogo; 

 

 

 

 

 

Sexo é teatro, exibição. 

 

Assim, as características de esporte escolhidas pelo autor para a associação com sexo 

foram:  

- o trabalho esportivo acontece em parceria e equipe, assim como a atividade sexual;  

- a compreensão de que uma exibição esportiva pode ser considerada um teatro, e, da mesma 

forma, uma atividade sexual em exibição; 

- a noção de que em um teatro há protagonistas e espectadores.    
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As marcas linguísticas e seus desdobramentos apontam, então, para a construção da 

metáfora situada sexo é esporte. Na elaboração das metáforas, o autor propõe a associação 

entre os domínios a partir da atribuição de características de alguns elementos do domínio-

fonte a elementos do domínio-alvo para que estes sejam compreendidos e, em última análise, 

permitam o entendimento do domínio-alvo.  

Na metáfora situada elaborada pelo consultor, a atividade sexual (elemento do 

domínio-alvo sexo) se reveste de algumas características próprias da atividade esportiva 

(elemento do domínio-fonte esporte), como o entendimento de que torneio esportivo (ou 

qualquer atividade esportiva desenvolvida com exibição, diferente daquela praticada 

anonimamente) é um teatro. A noção de teatro, por sua vez, também pode ser considerada 

outro domínio envolvendo elementos como plateia, palco, palmas, por exemplo, que não são 

elementos do domínio esporte, mas que podem se relacionar a ele através do mapeamento 

atividade esportiva com exibição é espetáculo.  

Assim, o autor aciona entendimentos compartilhados socialmente, ou seja, ele 

recupera frames já estabelecidos, os frames off-line (VEREZA, 2013), referentes a sexo, 

esporte e teatro que são trazidos para informar a elaboração dos frames online. Esses últimos 

são elaborados localmente a partir do frame off-line sobre um teatro e a noção de que um 

teatro tem plateia, e a partir da noção de que um torneio esportivo também tem plateia. Essas 

duas noções colaboram para que o frame online que associa atividade sexual a torneio 

esportivo e a teatro seja compreendido nos seguintes enunciados da carta-conselho: 

- “A sexualidade é tratada com a mesma naturalidade que qualquer esporte, mesmo que se 

trate de orgias, bem poderiam combinar de assistir à final da Copa Davis ou um torneio de 

xadrez...” e 

- “O motivo é óbvio, Beto se levantou da plateia e subiu ao palco, deixou de ser espectador 

solidário a Susana, para ser protagonista do espetáculo e, consciente ou não, quebrou o 

enquadre fraternal.” 

Em metáforas cujos domínios permitem mapeamentos menos elaborados, as 

associações são diretas como “João é um touro”, para usar novamente uma metáfora bem 

conhecida, em que apenas características físicas são recuperadas, podendo equivaler, por 
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exemplo, a um adjetivo, como “forte”. Assim, as proposições “João é um touro” e “João é 

forte” se equivalem semanticamente, embora o efeito cognitivo-discursivo da expressão 

metafórica não deva ser desconsiderado, como defende Black (1962), ao propor a teoria da 

interação, que contesta a possibilidade da plena substituição de uma metáfora por uma 

expressão literal supostamente equivalente.  

Em um mapeamento feito entre domínios menos concretos, ou seja, aquele que 

relaciona sexo com esporte, por exemplo, os dois domínios podem abarcar vários elementos 

que, por conta de sua própria complexidade, podem ser explicados em termos de outros 

domínios:  

 sexo (domínio alvo) é esporte (domínio-fonte);  

    atividade sexual (elemento do domínio-alvo sexo) é atividade esportiva 

(elemento do domínio-fonte esporte); 

 atividade esportiva (elemento do domínio-alvo esporte) é teatro (terceiro domínio 

acionado).  

    espectadores da atividade esportiva (elemento do domínio-fonte esporte em sexo 

é esporte e, ao mesmo tempo, elemento do domínio-alvo atividade esportiva é 

espetáculo)  

            Assim, considerando os exemplos da carta-conselho entre parênteses, teríamos: 

Domínio 1: sexo Domínio 2: esporte/jogo _ 

1.1: Atividade sexual 

sem exibição  

2.1: Atividade esportiva sem 

exibição        

_ 

1.2: Atividade sexual 

com exibição 

(“...aparentemente só 

assistem...”) 

2.2: Atividade esportiva com 

exibição: torneios, 

competições 

(“...assistir à final da Copa 

Davis ou um torneio de 

xadrez...”) 

Domínio 3: teatro 

(“...deixou de ser espectador 

solidário a Susana, para ser 

protagonista do espetáculo...”) 

1.2.1: Parceiros sexuais que 

se exibem 

 

 

 

1.2.2: Amigos que assistem 

2.2.1: Esportistas  

 

 

 

 

2.2.2: Espectadores 

3.1: Protagonistas (“...(Beto) 

deixou de ser espectador 

solidário a Susana, para ser 

protagonista do espetáculo...”) 

3.2: Plateia 

(“...Beto se levantou da 
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juntos a performances 

sexuais (“São parceiros, 

interessados em incursionar 

no misterioso universo 

sexual, assistem a práticas 

sados-masoquistas e outras 

perversões não 

especificadas.”) 

(“Aparentemente só assistem 

e de fato não os praticam”). 

plateia...”) 

  

  Assim, teríamos a metáfora situada 1 sexo é esporte, e a metáfora situada 2 atividade 

esportiva é teatro:  

Metáfora situada Grounding  Mapeamentos cognitivos  

1 ˗ Sexo é esporte  

 

 

 
 

 

 

2 ˗ Esporte é teatro 

amantes são 

esportistas; atividade 

sexual é atividade 

esportiva; atividade 
sexual com exibição 

é torneio esportivo; 

torneios esportivos 

tem plateia; 

 

 

torneios esportivos 

podem ter palco; 

Amantes são esportistas (Tênis) ou 

participam de um jogo (Xadrez); 

Parceiros na atividade sexual são 

parceiros em atividades esportivas; 
Atividades esportivas podem ser 

assistidas; 

 

Susana e Beto assistem a atuações 

sexuais; 

Susana e Beto estão na primeira fila; 

cônjuges estão na segunda fila;  

Protagonistas ficam no palco, aqueles que 

assistem ficam na plateia. 

 

Logo, o nicho é desenvolvido a partir das metáforas situadas que relacionam sexo a 

esporte, e esporte a teatro. Assim como em uma relação matemática em que: se A=B e B=C, 

então A=C, da mesma forma, se sexo é esporte, ou ainda, se atividade sexual é atividade 

esportiva, e atividade esportiva com exibição é teatro, então, atividade sexual com exibição é 

teatro.  

É interessante perceber o momento no texto em que o reenquadramento através do 

primeiro nicho elaborado, utilizando os domínios esporte e espetáculo, é negado e um novo 

nicho é introduzido: “No momento em que Beto subiu ao palco (espetáculo), o sexo desceu 

para a plateia (espetáculo) e o delicado equilíbrio dos quatro amigos sofreu a interferência de 

olhares cúmplices e pensamentos maliciosos. Nem Tênis (esporte), nem Xadrez 

(esporte/jogo), agora é sexo, perigoso, ameaçador, traidor e proibido. De nossa parte, 
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continuamos com o hábito de não aconselhar, só alertá-los de que brincar (novo nicho: 

brincadeira) com fogo pode queimar (brincadeira perigosa) e a única observação válida é 

que Beto introduziu essa novidade porque não estava satisfeito e pretendia ampliar a 

brincadeira (domínio-fonte), que agora ganhou um caráter francamente sexual (elaboração 

em nicho metafórico da metáfora situada sexo é brincadeira).” 

Nicho 2: O segundo nicho metafórico é formado, então, a partir da associação de sexo com 

brincadeira e marca uma nova concepção de sexo, ou seja, abandona a ideia de esporte/jogo e 

teatro para se filiar à ideia de brincadeira, porém recupera uma característica negativa de 

brincadeira  - a noção de perigo.  

Marcas linguísticas Desdobramentos cognitivo-textuais 

P.2: Trata-se de uma jovem inquieta, feliz 

no seu casamento, que compartilha 

interesses e fantasias sexuais com Beto, seu 

melhor amigo, também casado...  

P.5: De nossa parte, continuamos com o 

hábito de não aconselhar, só alertá-los de 

que brincar com fogo pode queimar e a 

única observação válida é que Beto 

introduziu essa novidade porque não estava 

satisfeito e pretendia ampliar a brincadeira, 

que agora ganhou um caráter francamente 

sexual. Sua proposta escandaliza Susana e, 

talvez, esta seja a sua verdadeira intenção. 

Migrou da plateia para o palco e talvez 

agora a fila dos cônjuges se toque e saia do 

seu imobilismo. Assim, Beto poderá se 

exibir para a sua esposa e Susana, é 

possível que, para sua surpresa, logre 

incluir seu marido nas suas brincadeiras e 

fantasias.  

 

 

Fantasias fazem parte das brincadeiras; 

 

 

 

Brincadeira perigosa; as pessoas que se 

envolvem em brincadeiras perigosas podem 

se machucar; 

 

Sexo visto como esporte ou espetáculo, ou 

sexo apenas “assistido”, e não praticado, era 

uma brincadeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sistematização dos elementos que informam a metáfora situada no segundo nicho 

metafórico proposto poderia ser vista da seguinte forma: 

Metáfora situada Grounding Mapeamentos cognitivos 

Sexo é brincadeira  Desafio; 

Diversão; 

Prazer; 
Perigo; 

Beto migra da atividade sexual como 

esporte ou teatro para a atividade 

sexual como brincadeira com fogo, 
brincadeira perigosa; 
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Beto quer escandalizar Susana; 

Beto quer inserir os cônjuges através 

da brincadeira; 

Beto se cansa de ser espectador e  quer 

papel ativo. 

 

Embora uma das características mais marcantes do domínio “brincadeira” seja a 

ludicidade, que também está presente em domínios como esporte, jogo e espetáculo, o 

consultor não escolhe esse aspecto para relacionar sexo à brincadeira, mas opta pela 

possibilidade de uma brincadeira ser perigosa, apesar de prazerosa. Assim, quando os amigos 

assistem a atividades sexuais são associados a espectadores de um espetáculo, mas quando 

decidem participar da atuação iniciam uma atividade cuja característica marcante é o perigo 

(De incomodarem os respectivos cônjuges? De cada um se apaixonar pelo outro? De 

quebrarem o equilíbrio entre os quatro envolvidos? De descobrirem que tinham mais prazer 

apenas assistindo e não conseguirem retornar à situação anterior?). 

Logo, os reenquadramentos propostos visam a recuperar a decisão de Beto, e as 

consequências dessa decisão, de deixar de ser espectador para se tornar protagonista, de 

deixar o papel passivo de assistência para assumir o papel ativo da atuação. Os nichos 

desenvolvidos pelo consultor tiveram como embasamento as metáforas situadas sexo é 

esporte/jogo; sexo é teatro e sexo é brincadeira e os frames online, criativos e localmente 

construídos, foram elaborados com a recuperação de frames off-line, socialmente 

compartilhados, que serviram de ponto de partida para a concepção dos frames online que, 

por sua vez, informaram as metáforas situadas e, a partir delas, os nichos desenvolvidos.  

 

Mapeamento complementar 

Intertextualidade:  

O título “Amizade quase colorida” remete a um filme de 2011, do gênero comédia, 

com título em português “Amizade Colorida”, tradução do original “Friends with Benefits”. 

Os leitores que fizerem a associação com o filme poderão comparar a sinopse
51

 à situação da 

                                                     
51

 Uma jovem recrutadora de Nova York convence um cliente em potencial a deixar seu emprego em São 

Francisco para trás e aceitar um emprego na Big Apple. Apesar de haver uma atração mútua, ambos percebem 
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consulente e compreender melhor a última observação do autor na carta conselho: “Assim, 

Beto poderá se exibir para a sua esposa e Susana, é possível que, para sua surpresa, logre 

incluir seu marido nas suas brincadeiras e fantasias. É preciso que Susana lembre que existem 

duas categorias de amizade, umas em preto e branco e outras coloridas. Cabe a ela decidir em 

qual delas enquadra sua relação com Beto”. 

Além do filme, pode-se fazer também a associação com a série da TV brasileira 

“Amizade Colorida” da década de 1980, que contava as aventuras de 4 amigos: dois jovens 

surfistas, uma moça e um adolescente. Nessa mesma época a expressão começou a ser 

utilizada para denominar casais que viviam juntos sem o casamento formal ou para amigos 

que desenvolviam contato íntimo, como na definição
52

 do site 

http://www.significados.com.br/amizade-colorida, acessado em Fevereiro de 2015.    

 

3.1.4.Texto 4 

"TENHO 53 ANOS, SOU CASADA, TENHO UMA FILHA adulta que mora comigo e como em todo 

casamento de longa data, o sexo esfriou, mas ainda rola. Conheci no trabalho um homem de 41 anos, casado. 

Começamos uma amizade, pintou aquela atração e fomos para o sexo, ficamos combinados que assim vamos 

continuar: sexo duas vezes ao mês e amizade no trabalho. Gustavo não se culpa por isso, diz que assim está bom, 

mas isto me incomoda ora penso que é traição com meu marido e minha filha que me envergonha, ora acredito 

seja uma forma de manter o casamento, pois nada mudou em minha vida dentro de casa com meu marido e filha, 

mas tenho receio de ser descoberta de algum modo e, além disso tenho medo de no futuro vir a gostar dele. Paira 

sobre mim esses pensamentos e o que mais me incomoda é como para ele tudo bem, não se preocupa com nada, 

me diz que é só sexo e amizade, e ele acha bom como está. Até quando eu vou continuar com essa situação?  

Juliana” 

 

 Perdida na estrada 

 
1
  RELEU SUA CARTA ANTES DE ENVIÁ-LA, com a intenção de melhorar o texto e rever seu 

conteúdo... Algumas perguntas se repetiam em sua mente: por que, agora, dois anos depois, surgiam dúvidas e 

conflitos? Sorriu lembrando os primeiros momentos com Gustavo, foram leves, espontâneos, tudo parecia lógico 

e natural e, por isso, rapidamente chegaram a um acordo; seriam dois encontros íntimos por mês e amizade, 

sincera, todos os dias, no escritório.  
2  

As coisas funcionaram conforme o planejado, um “joint venture” de prazer a portas fechadas para 

colorir os dias cinza da vida cotidiana, tudo na maior discrição para não prejudicar os respectivos cônjuges. Só 

                                                                                                                                                                   
que tudo de que eles estão fugindo é de um relacionamento e decidem se tornar amigos… com benefícios. É o 

arranjo perfeito até que eles percebem que não há nada melhor do que estar amarrado. 

http://www.filmesonlinegratis.net/assistir-amizade-colorida-dublado-online.html acesso em 14/02/2015 

52
 Amizade colorida é um tipo de relacionamento onde há interação ou intenção sexual entre os envolvidos, mas 

isso não significa que sejam amigos. A diferença da amizade colorida para a amizade tradicional é a intimidade 

física que faz parte do relacionamento, não implicando compromisso com o parceiro. 

 

http://www.significados.com.br/amizade-colorida
http://www.filmesonlinegratis.net/assistir-amizade-colorida-dublado-online.html
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sexo e mais nada... Foram dois anos de estrada que, aos poucos, se tornou conhecida e familiar... Como nada é 

perfeito, o projeto tinha alguns riscos, era estrada de serra, que à sua direita era acompanhada por um imponente 

precipício, de muita profundidade e abundante vegetação. Era o Precipício da Paixão que, protegido por uma 

frágil mureta, constituía uma constante ameaça. Cartazes advertiam “Trecho escorregadio”, “Diminua a 

velocidade”... Do outro lado, à esquerda, as coisas não eram melhores, montanhas altas e escuras, que faziam 

fronteira com o enorme Território da Culpa. 

3  
Gustavo e Juliana, graças à direção prudente, até agora têm conseguido viajar sem contratempos, porém 

neste momento que a pergunta de Juliana, finalmente, foi formulada claramente: “É possível ter um amante sem 

paixão… nem culpa?” A resposta é difícil, sabemos como a paixão começa, não como acaba e certamente, 

quando acontece, ameaça as famílias constituídas e Juliana, por enquanto, não pretende perdê-la... nem abrir mão 

do seu amante...      
4 

Porém esta afirmação contraditória denuncia que Juliana derrapou na estrada, esbarrou na 

mureta da Paixão e para evitar a queda, girou ao contrário, invadindo parcialmente o Território da Culpa. É nesse 

espaço que existem medo, vergonha, insegurança, porque agora a palavra de ordem é “traição”, termo que, até 

agora estava fora do seu vocabulário. Juliana se sente só em seu conflito, se irrita ao perceber que Gustavo não 

compartilha sua ansiedade e, ao contrario, se sente satisfeito dentro do contrato inicial. 

5  
Por essa razão Juliana perdeu parte do prazer e toda a sua inocência, se sente perdida, sem rumo nem 

direção. A “joint venture” deixou de ser simétrica e não sabe se continuará a viagem. Assim, escreveu sua carta, 

que espera resposta para suas dúvidas: Existe sexo sem paixão? Ou paixão sem culpa? Satisfaz-lhe ser “mulher 

objeto” do Gustavo? 

6  
Não tem respostas... Porque ele, por sua vez, também é “homem objeto” da Juliana. É evidente que 

tudo funcionou até a fatídica hora do balanço, de avaliar exatamente o que são um para o outro, porque para 

Juliana, bem como para muitas mulheres, o sexo sem adjetivos não interessa. Não importa se é apaixonado, 

resignado, obrigatório, etc. porém jamais sexo puro, assim, sem mais nada. As mulheres aprenderam que não 

existem sexo nem almoço grátis. Já para os homens, o sexo grátis é possível e, por não darem a ele tanto valor, 

se permitem pagar caro e satisfeitos as prostitutas. De minha parte, respondo à Juliana que é possível transitar 

pela estrada do prazer reconhecendo e assumindo seus riscos: Paixão à direita, Culpa à esquerda, além de 

eventuais batidas frontais. Lembrando que sempre existe a possibilidade de aplicar os freios e voltar para casa. 

Não temos melhores respostas para Juliana, talvez porque não existam. O que sempre há são boas decisões. No 

entanto, infelizmente, as muito boas, nem sempre são as melhores.  

                       (Alberto Goldin, Jornal O Globo, Revista de domingo, Seção Consultório, 24/03/2013) 

 

Enquadramento predominante identificado: Nicho metafórico 

 Os reenquadramentos propostos para responder à carta de Juliana se organizam em 

dois nichos metafóricos que, de maneira diferente da apresentação nos textos 02 e 04 em que 

os nichos metafóricos preponderam em um ou outro parágrafo, não apresentam uma divisão 

clara no texto, mas se entrelaçam em todo o conjunto.  

Nicho 1:  Na carta-consulta a consulente informa que conheceu no trabalho o homem que se 

tornaria seu amante. A alusão a trabalho pode ter motivado a construção de um nicho 

metafórico privilegiando, nas marcas linguísticas, elementos do campo semântico “empresa” 

usados metaforicamente, como os sublinhados adiante:      
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Marcas Linguísticas Desdobramentos cognitivo-textuais 

P.1: “...seriam dois encontros íntimos por 

mês e amizade, sincera, todos os dias, no 

escritório.”; 

P.2: “As coisas funcionaram conforme o 

planejado, 

 um “joint venture” de prazer a portas 

fechadas...” 

P.2: “... o projeto tinha alguns riscos, era 

estrada de serra...”; 

P.3; “... se irrita ao perceber que Gustavo 

não compartilha sua ansiedade e, ao 

contrário, se sente satisfeito dentro do 

contrato inicial. 

Por essa razão Juliana perdeu parte do 

prazer e toda a sua inocência, se sente 

perdida, sem rumo nem direção. A “joint 

venture” deixou de ser simétrica e não sabe 

se continuará a viagem.”  

P.5: “É evidente que tudo funcionou até a 

fatídica hora do balanço, de avaliar 

exatamente o que são um para o outro...”  

Colega de trabalho como amante; 

 

 

Relacionamento é planejado; 

 

Relacionamento entre parceiros amorosos é 

uma união de empresas; 

Empresas e relacionamentos tem projetos; 

 

 

 

Empresas e relacionamentos tem contratos; 

 

 

As empresas atuam na joint venture de 

maneira simétrica; 

 

Empresas e parceiros amorosos fazem 

balanço (contábil); 

  

 Os usos metafóricos acima revelam a metáfora situada “Relacionamento amoroso é 

empresa” em que a maneira como o relacionamento acontecerá é planejado e os parceiros na 

relação são vistos como empresas que se unem para um determinado fim – uma joint venture.  

Metáfora situada Grounding Mapeamentos cognitivos 

Relacionamento 

amoroso é empresa 

Funcionamento e 

organização 

estruturados, 

seguindo um padrão 

empresarial 

Juliana e Gustavo são duas empresas 

unidas; 

Os encontros amorosos entre os dois são 

planejados e seguem uma organização, 

como reuniões em uma empresa; 

Quando Juliana começa a contestar a 

situação, a relação perde a simetria; 

Analisar a situação é como fazer o balanço 

contábil de uma empresa.  

 

 O primeiro nicho é elaborado a partir da metáfora situada proposta e revela a 

característica de planejamento e organização de uma empresa, ou ainda, revela o nível de 

organização e planejamento da relação amorosa entre Juliana e Gustavo. A força discursiva 

do nicho metafórico reside, então, em fazer refletir a situação da consulente em uma situação 
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mais concreta, a de uma empresa, tentando torná-la mais visível com os mapeamentos 

cognitivos acionados pelas marcas linguísticas metafóricas.  

 Vale notar que o domínio fonte “empresa” se insere no frame off-line de “trabalho”, o 

que parece coerente com a situação do relacionamento amoroso extraconjugal entre Juliana e 

Gustavo. Sendo assim, há um entrelace entre os frames off-line e o frame online, local, situado 

e elaborado textualmente no nicho metafórico.  

 Outra observação a ser feita é a de que, como no caso do nicho sexo é esporte, do texto 

3, analisado anteriormente, há a possibilidade dessa metaforicidade textual  se tratar de um 

conjunto coerente de “metáforas sistemáticas” (CAMERON, 2009), em vez de nichos 

metafóricos, como propostos por Vereza (2012), que seriam desenvolvidos em um parágrafo 

ou macro-unidade textual.  No entanto, no primeiro caso (metáfora sistemática), as metáforas 

não são necessariamente deliberadas e nem se apoiam, cognitivamente, em uma metáfora 

situada tão clara e coesa como no caso acima. Por essa razão, reafirmamos nossa opção por 

considerar o reenquadramento em pauta como um nicho metafórico. 

Nicho 2: O segundo nicho metafórico, em comparação ao primeiro, apresenta maior número 

de ocorrências de marcas linguísticas, porém ambos permeiam o texto desde o segundo até o 

último parágrafo, ou seja, estão mais pulverizados ou dispersos no texto.  

Marcas Linguísticas Desdobramentos cognitivo-textuais  

P.2: Foram dois anos de estrada que, aos 

poucos, se tornou conhecida e familiar...  

P.2: “...era estrada de serra, que à sua direita 

era acompanhada por um  

  imponente precipício, de muita 

profundidade e abundante vegetação. Era o 

Precipício da Paixão que, protegido por uma 

frágil mureta, constituía uma constante 

ameaça. Cartazes advertiam “Trecho 

escorregadio”, “Diminua a velocidade”... Do 

outro lado, à esquerda, as coisas não eram 

melhores, montanhas altas e escuras, que 

faziam fronteira com o enorme Território da 

Culpa. 

  P.3: Gustavo e Juliana, graças à direção 

prudente,  

até agora têm conseguido viajar sem 
contratempos...” 

Relacionamento com o amante é dirigir 

em/viajar por uma estrada; 

 

 

Relacionamento difícil/perigoso é estrada de 

serra com precipício, 

 

mureta, 

cartazes avisando sobre o perigo 

 

 

e montanhas. 

 

 

Os amantes agem de forma prudente, com 

cuidado,  

conseguindo manter o relacionamento 
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P.4: “Porém esta afirmação contraditória 

denuncia que Juliana derrapou na estrada,  

 

esbarrou na mureta da Paixão e  

para evitar a queda, girou ao contrário,  

invadindo parcialmente o Território da 

Culpa.” 

P.5: “Por essa razão Juliana perdeu parte do 

prazer e toda a sua inocência, se sente 

perdida, sem rumo nem direção. A “joint 

venture” deixou de ser simétrica e não sabe 

se continuará a viagem.’ 

  P.6: “De minha parte, respondo à Juliana 

que é possível transitar pela estrada do 

prazer reconhecendo e assumindo seus 

riscos: Paixão à direita, Culpa à esquerda, 

 

  além de eventuais batidas frontais.  

  Lembrando que sempre existe a 

possibilidade de aplicar os freios  

  e voltar para casa.” 

Dúvidas de Juliana sobre o relacionamento 

mostram sua insegurança; 

Juliana teme se apaixonar pelo amante; 

Evita a paixão pra manter a relação, 

mas se sente culpada 

 

Suas dúvidas mostram a relação/viagem sem 

rumo; 

Suas dúvidas podem comprometer a 

continuidade do relacionamento/contrato 

 

 

 

Estrada de serra é substituída por estrada do 

Prazer; 

 

 

Há outros perigos além dos citados; 

 

A relação pode ser interrompida; 

Juliana pode manter apenas a relação com o 

marido e privilegiar a relação doméstica em 

detrimento daquela do escritório. 

 

 As marcas linguísticas e seus desdobramentos revelam a metáfora situada que está 

subjacente a eles e pode-se tentar inferir a motivação para a elaboração dessa metáfora 

(grounding) e os mapeamentos que deverão ser acionados para relacionar a situação da 

consulente à estrada de serra:    

Metáfora situada Grounding Mapeamentos Cognitivos 

Relacionamento 

amoroso é viagem em 

estrada 

Os riscos de uma 

relação com um 

amante se 

assemelham aos de 

uma viagem em 

estrada de serra. 

Parceiros amorosos são viajantes; 

Relação extraconjugal é viagem perigosa;  

Ao tentar desviar de um perigo na relação 

(paixão), pode-se cair em outro (culpa); 

Parceiros amorosos em relação 

extraconjugal viajam por estrada de serra 

com perigos. 

   

 O nicho desenvolvido textualmente a partir da metáfora situada “relacionamento 

amoroso é viagem em estrada” encontra apoio cognitivo em uma metáfora conceptual muito 

produtiva e disseminada em nossa língua e cultura: A VIDA É UMA VIAGEM. Essa 

metáfora é largamente produtiva, licenciando expressões já bastante convencionalizadas, a 



118 

 

ponto de terem sua metaforicidade opaca, como: Tenho que seguir adiante; ela está em um 

beco sem saída; não posso voltar atrás na decisão, estamos caminhando a passos largos para 

uma solução, etc.. 

 Como desdobramento dessa metáfora, haveria outra, AMOR É UMA VIAGEM, 

amplamente discutida por Lakoff (1987, 1993) e por Lakoff e Johnson (1980, [2002], p.104), 

que oferece as seguintes evidências, entre outras:  

- Veja a que ponto chegamos (Look how far we have come); 

- Estamos em uma encruzilhada (We are at a crossroads);  

- Teremos que simplesmente seguir caminhos separados (We'll just have to go our separate 

ways);  

- Não podemos voltar atrás agora (We can’t turn back now); 

- Eu acho que essa relação não vai dar em lugar nenhum (I don't think this relationship is 

going anywhere);  

- Essa relação é um beco sem saída (This relationship is a dead-end street) e 

- Saímos do trilho (We have gotten off the track).  

 

Huon e Nham (2013) resumem, da seguinte forma, o que seriam os principais 

elementos que formariam o grounding da metáfora, responsáveis pelas projeções do domínio 

VIAGEM para o domínio AMOR: 

(i)   Amor é viagem
53

; 

(ii)  Os apaixonados são viajantes da mesma viagem
54

; 

(iii) Avanços em uma relação amorosa é distância percorrida em uma viagem
55

; 

(iv) Problemas em um caso de amor, como mal-entendidos, desavenças, insatisfações, etc, são 

obstáculos encontrados em uma viagem
56

; 

(v) Tentar resolver problemas em um caso de amor é tentar superar os obstáculos de uma 

viagem
57

; 

(vi) Uma relação amorosa estagnada é um beco sem saída
58

. 

                                                     
53

 Love is a journey  
54

 The two people in love are travelers participating in one same journey;  
55

  Improvement in a love relationship is distance traveled in a journey;   
56

 Problems in a love affair such as misunderstandings, disagreements, dissatisfaction, etc. are obstacles 

encountered in a trip; 
57

 Trying to solve problems in a love affair is trying to overcome obstacles in a journey; 
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A metáfora situada desenvolvida no nicho analisado acima é muito próxima à 

metáfora conceptual AMOR É UMA VIAGEM. Podemos dizer que o domínio fonte, no caso 

da primeira, é um pouco mais específico (uma estrada na serra, em que os perigos são mais 

evidentes). É o que Kövecses (2005, p.108) sinalizou citando a produção de um de seus 

alunos em que o amor é visto como uma carroça que os apaixonados devem movimentar. 

Assim, a substituição do domínio-fonte VIAGEM por um de seus elementos – o veículo – e, 

mais ainda, a especificação do tipo de veículo, aquele sem propulsão própria, pode antecipar o 

grounding da metáfora, ou seja, a responsabilidade de os parceiros na relação promoverem o 

seu sucesso “empurrando a carroça”. Esses exemplos, o do nicho em análise e o citado por 

Kövecses, parecem corroborar a hipótese de Vereza (2013) acerca do entrelace entre os níveis 

mais estáveis da cognição (em que a metáfora conceptual se insere) e os mais episódicos (em 

que a metáfora situada se insere). A metáfora situada poderia ser vista, nos exemplos citados, 

como um desdobramento local e criativo de uma metáfora conceptual que atua, por sua vez, 

como um macro frame off-line informando a produção de frames online que embasam a 

metáfora situada.  

Como já mencionado, os dois nichos do texto 4 aqui analisados permeiam todo o texto 

e não há divisão clara entre eles; ao contrário, eles se entrelaçam e suas marcas linguísticas 

coexistem de maneira harmônica, ou seja, cada um deles contribui com seus mapeamentos 

para que a situação se torne mais clara e espera-se, com isso, que a consulente consiga 

visualizar alternativas de ação. A situação de Juliana pode ser vista tanto como uma empresa 

quanto como uma viagem em estrada de serra, ou, até mesmo, como os dois domínios. É o 

que ocorre, por exemplo, em: “Como nada é perfeito, o projeto (domínio “empresa”) tinha 

alguns riscos, era estrada de serra...”
59

 e “A ‘joint venture’ deixou de ser simétrica e não sabe 

se continuará a viagem.”
60

 

 Para compreender o primeiro nicho metafórico, o leitor deve acionar o frame off-line 

sobre o funcionamento de uma empresa e, para o segundo, o frame off-line sobre as 

características de uma viagem em estrada de serra. Assim, conseguirá perceber o frame online 

em que a situação descrita na carta-consulta é compreendida como uma empresa e, da mesma 

                                                                                                                                                                   
58

 An unimproved relationship is a dead-end street. 
59

 Parágrafo 2. 
60

 Parágrafo 4. 
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forma, o frame online em que a mesma situação é descrita como uma viagem em uma estrada 

de serra com perigos. O entrelaçamento dos frames off-line, supostamente compartilhados 

pelas comunidades discursivas (SWALES, 1990), em que o gênero circula, com os frames 

online, desenvolvidos textualmente, assegura ao texto um valor discursivo cuja força 

argumentativa não deve ser desconsiderada.  

 Uma possível evidência da presença e da força discursiva dos nichos metafóricos e do 

fato de eles serem elaborados textualmente, é o seguinte trecho do último parágrafo: “De 

minha parte, respondo à Juliana que é possível transitar pela estrada do prazer reconhecendo e 

assumindo seus riscos: Paixão à direita, Culpa à esquerda, além de eventuais batidas frontais. 

Lembrando que sempre existe a possibilidade de aplicar os freios e voltar para casa.” Esse 

excerto, que encerra uma orientação, demandaria do leitor sem acesso à construção dos nichos 

um esforço cognitivo significativo para recuperar as associações. Da mesma forma que o 

trecho que inicia este trabalho, no capítulo introdutório, o trecho em tela estabelece com a 

carta-consulta uma coerência pragmática (SANDERS, 1997) que pode ser recuperada a partir 

da compreensão dos nichos metafóricos. 

 

3.1.5.Texto 5:        

"TENHO 25 ANOS, VÁRIOS NAMORADOS sempre amor à primeira. Quando fiquei solteira da última vez, 

tenho me sentido como aos 15 anos de idade, insegura, um “espantalho” de homens. Saio pouco, mas quando o 

faço minhas amigas parecem sempre mais interessantes, seguras, abertas e bonitas, de cabelos longos, corpos e 

roupas da moda, enquanto eu, com um corte de cabelo polêmico, pareço sumir. Quando encontro alguém que 

possa me interessar, fico calada, fria e instintivamente, tiro meu time de campo. Sempre arrumei namorados, mas 

hoje estou na defensiva, como se estivesse bem. Sinto que as grandes histórias de amor são impossíveis. Quanto 

mais sinto falta de companhia, menos me exponho. Procuro conforto nos romances que, graças a deus, ainda 

existem nos livros..... alguma luz?      Judite" 

 

De volta ao mercado 

 

1
  QUANDO AS CÂMERAS FOTOGRÁFICAS ENQUADRAM um objeto, passam por um instante de 

indecisão até encontrar o foco perfeito. As bordas definidas e a imagem nítida autorizam tirar a foto. A carta de 

Judite, apesar de breve e incompleta, parece indicar que perdeu o foco da sua imagem corporal. Não é de 

surpreender, as imagens internas são oscilantes, dependem do ânimo e das circunstâncias: anoréticas se veem 

gordas, obesos não registram seu real excesso de peso, já os apaixonados são e se sentem mais bonitos, seus 

olhos brilham e sorriem à toa. Com os abandonados acontece o oposto, se veem feios e desagradáveis...  

2  
Como é óbvio, a graça é fugidia e desaparece na desgraça. Judite, em seus breves 25 anos, teve amores, 

não reclama do seu passado, porém no presente perdeu o foco e não sabe como recuperá-lo. A paixão é um 

recurso, precisa admirar um homem que a admire. Está insegura da sua beleza e sedução. Quando, de olhos 

fechados, procura sua própria imagem, lhe falta nitidez, o espelho está embaçado e por falta de um bom ângulo 

de visão, decidiu estrategicamente se retirar do mercado amoroso. Precisa saber que nossas imagens corporais 
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são sempre aleatórias e temperamentais. Raramente aprovamos nossos próprios retratos, somos bonitos ou feios 

várias vezes ao dia, oscilando como o índice da Bolsa de Valores, que sobe ou desce, pressionada principalmente 

pela maior ou menor demanda. Existe, como é óbvio, uma clara preferência por ações e pessoas mais 

valorizadas, no entanto em ambas o preço flutua conforme as boas ou más notícias e fofocas. O fato é que Judite, 

por enquanto se sente oferecida e sem comprador, desvaloriza sua imagem e o mais grave é que, sinceramente, 

acredita que essa leitura do seu mundo interno é real. 

3
  Posso lhe garantir que não é assim, reflete apenas um momento pontual da sua existência, uma 

entressafra, um stand-by, nada definitivo, mas que, ainda assim, exige bastante sabedoria para reconhecer que 

seu valor, como o de todos os seres humanos, é variável, depende em grande parte das suas circunstâncias. A 

graça vai e vem, em certas fases, desaparece sem razão e, em outras, se instala sem motivo. Precisa ser tolerante 

com este momento da sua vida, não há nada errado em se refugiar na literatura que, entre outras vantagens, 

permite treinar a própria imagem. Será heroína, vítima, amiga, amante ou soldado, conforme o autor e tipo de 

romance escolhido. Não precisa se preocupar demais com o cabelo, silhueta ou vestimenta, sua juventude falará 

mais alto. Numa tarde destas, andando distraída pela rua, se verá refletida numa vitrine, novamente bonita ou, 

quem sabe, será surpreendida por um olhar masculino. Nessa hora precisa estar atenta, escutará o típico “clique” 

de uma câmera, será o sinal de que encontrou o foco e um bom ângulo para ver e ser vista. Será esse o aviso que 

anuncia que, novamente está dentro do mercado, sem saber seu preço exato, no entanto, qualquer que seja, estará 

sempre sujeito a novas e emocionantes oscilações.  

             (Alberto Goldin, Jornal O Globo, Revista de domingo, Seção Consultório, 26/05/2013) 

 

Enquadramento predominante identificado: Nicho metafórico 

No texto analisado foram identificados dois nichos metafóricos de forma que o 

primeiro apresenta marcas linguísticas em todo o texto e o segundo, nos dois últimos 

parágrafos, entrelaçando suas marcas linguísticas às do primeiro nicho.  

Nicho 1: No primeiro nicho, da mesma forma que um dos nichos elaborados em carta-

conselho analisada anteriormente (texto 26), em que a alusão a “trabalho” pode ter suscitado a 

elaboração de uma metáfora situada com o domínio-fonte “empresa”, o início da carta 

consulta em tela apresenta considerações sobre fotografia que podem ter sido motivadas pela 

última linha da carta-consulta em que se lê: “...alguma luz?”. Assim, o primeiro nicho se 

estabelece com o domínio-fonte “fotografia”: 

Marcas linguísticas Desdobramentos cognitivo-textuais 

P.1: Quando as câmeras fotográficas 

enquadram um objeto, passam por um 

instante de indecisão até encontrar o foco 

perfeito. As bordas definidas e a imagem 

nítida autorizam tirar a foto. A carta de 

Judite, apesar de breve e incompleta, parece 

indicar que perdeu o foco da sua imagem 

corporal. Não é de surpreender, as imagens 

internas são oscilantes... 

P.2: ...porém no presente perdeu o foco e 

não sabe como recuperá-lo. [...] 

 

Ação de fotografar envolve direcionar a lente 

para o objeto, procurar o foco; 

Definição e nitidez indicam que o foco foi 

encontrado/alcançado; 

 

Judite é a máquina procurando o foco; 

O foco da imagem corporal foi perdido;  

Imagens internas x imagens externas; 

Foco perdido; 

É preciso achar o foco; 
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Quando, de olhos fechados, procura sua 

própria imagem, lhe falta nitidez, o espelho 

está embaçado e por falta de um bom ângulo 

de visão... 

Precisa saber que nossas imagens 

corporais.... 

Raramente aprovamos nossos próprios 

retratos... 

P.3: Posso lhe garantir que não é assim, 

reflete ...  

...permite treinar a própria imagem.  

 

...se verá refletida numa vitrine... 

...escutará o típico “clique” de uma câmera, 

será o sinal de que encontrou o foco e um 

bom ângulo para ver e ser vista.  

 

Não há nitidez;  

Não há ângulo de visão favorável; 

 

Imagens internas; 

 

 

Imagens internas 

 

Imagem refletida pode ser treinada/ 

aprimorada; 

Se a imagem interna mudar, talvez a máquina 

esteja pronta para “clicar”; 

Quando o foco for encontrado, será o 

momento de fotografar. 

 

A partir dos desdobramentos das marcas linguísticas, percebe-se a emergência de uma 

metáfora situada que relaciona imagens vistas pelas lentes de uma câmera, portanto, externas, 

e aquelas vistas/imaginadas pelas próprias pessoas, de si mesmas, imagens internas. As 

pessoas foram categorizadas como anoréticos, obesos, apaixonados e abandonados, e as 

imagens que percebiam de si mesmas estavam relacionadas aos seus estados emocionais, ou 

seja: “as imagens internas são oscilantes, dependem do ânimo e das circunstâncias: anoréticas 

se veem gordas, obesos não registram seu real excesso de peso, já os apaixonados são e se 

sentem mais bonitos, seus olhos brilham e sorriem à toa. Com os abandonados acontece o 

oposto, se veem feios e desagradáveis...” (grifo nosso, para destacar que a imagem de nós 

mesmos se daria como a imagem registrada por uma câmera fotográfica). Assim, podemos 

propor a seguinte sistematização:  

Metáfora situada Grounding  Mapeamentos cognitivos  

Auto-imagem é 

imagem registrada em 

câmera fotográfica 

O foco é responsável 

pela nitidez da 

imagem. 

O ângulo é 

responsável pela 

qualidade da imagem 

 

Judite não achou o foco que possa 

resgatá-la com nitidez; 

Judite está em um estado emocional 

negativo, prejudicando o foco, o que faz 

com que a imagem de si mesma seja 

negativa; 

A imagem negativa é passageira como o 

ajuste do foco de uma câmera; 

Ajustando o foco, Judite terá uma 

imagem positiva; 
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A imagem positiva trará interesse de 

pessoas para relacionamento amoroso.  

 

Assim, o nicho é desenvolvido a partir da metáfora situada que relaciona a imagem de 

si mesma (auto-imagem) à imagem registrada por uma câmera fotográfica: ambas precisam de 

foco. Se, a partir de um foco correto, a imagem (interna) registrada for positiva, a imagem 

externa também o será, promovendo uma relação favorável a novos relacionamentos.   

O estado emocional é o elemento do domínio-alvo “indivíduo” que se associa ao 

elemento foco do domínio-fonte “câmera fotográfica”. É preciso que o leitor detenha um 

conhecimento mínimo sobre fotografia para saber que a câmera possui um recurso ou 

dispositivo chamado “foco” e para poder imaginar a sua função na ação de fotografar. Essa 

função, a de estabelecer a melhor combinação de ajustes dos outros elementos da câmera de 

maneira a conseguir uma imagem nítida e definida, será transferida para o domínio 

“indivíduo”. O reenquadramento permitiria visualizar, então, que um possível entendimento 

para o problema de Judite é o ajuste do foco. Como no domínio “indivíduo” o foco equivale 

ao estado emocional, a conclusão é que Judite precisa ajustar/mudar o  seu estado emocional 

para conseguir uma boa imagem de si mesma (imagem interna) e, dessa forma, se sentir 

confiante para ser notada por outras pessoas com o aprimoramento da sua imagem externa.  

Mais uma vez, vemos a metáfora conceptual CONHECER É VER (LIMA, 2012) 

licenciando metáforas situadas. A auto-imagem é o  resultado do conhecimento que temos de 

nós mesmos; é o que emerge de um “olhar interno” que resulta em uma dada imagem que 

projetamos para nós e, consequentemente, para os outros. Esse jogo de luz e imagens é 

projetado para o ato de conhecer e contribui para a construção de um real para aquilo que, a 

princípio, nem forma tem. Uma metáfora ontológica (LAKOFF e JOHNSON, 1980 [2002]), 

com base sensório-motora, que nos dá acesso cognitivo e discursivo, mesmo que ilusório, a 

instâncias inefáveis, como, no caso do nicho analisado, “uma imagem de si mesmo”.  

Nicho 2: O segundo nicho é desenvolvido no segundo parágrafo e é recuperado no fim do 

terceiro parágrafo à guisa de conclusão. O nicho emerge a partir da metáfora situada que 

associa pessoas a ações de empresas na Bolsa de Valores, relacionando um possível mercado 

amoroso, no qual as pessoas são procuradas em função do seu valor, ao mercado de ações.  
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Marcas linguísticas Desdobramentos cognitivo-textuais 

P.2: decidiu estrategicamente se retirar do 

mercado amoroso. 

 

...oscilando como o índice da Bolsa de 

Valores, que sobe ou desce, pressionada 

principalmente pela maior ou menor 

demanda. Existe, como é óbvio, uma clara 

preferência por ações e pessoas mais 

valorizadas, no entanto em ambas o preço 

flutua conforme as boas ou más notícias e 

fofocas. O fato é que Judite, por enquanto 

se sente oferecida e sem comprador, 

desvaloriza sua imagem... 

P.3: Posso lhe garantir que não é assim, 

reflete apenas um momento pontual da sua 

existência, uma entressafra, um stand-by, 

nada definitivo, mas que, ainda assim,  

 

 

exige bastante sabedoria para reconhecer 

que seu valor...  

[...] Será esse o aviso que anuncia que, 

novamente está dentro do mercado, sem 

saber seu preço exato, no entanto, qualquer 

que seja, estará sempre sujeito a novas e 

emocionantes oscilações. 

Relacionamentos amorosos fazem parte de 

um mercado; 

 

 

Parceiros amorosos podem estar em alta ou 

em baixa como ações na Bolsa de Valores; 

 

Lei da oferta e da procura/demanda; 

Pessoas são ações no mercado amoroso; 

Pessoas têm preço; 

Preço/valor das pessoas/ações varia; 

Oferta e procura; 

Compra e venda; valorizado e desvalorizado; 

 

 

Há momentos em que as ações desvalorizam 

temporariamente, como as ações de empresas 

agrícolas em momentos de entressafra na 

agricultura; 

Mesmo em baixa as ações têm valor; 

 

Em algum momento as ações voltam a ser 

valorizadas pelo mercado; 

 

Ações no mercado podem sofrer variações de 

preço/valor. 

 

Faz-se necessário mencionar que a associação entre dois domínios em um 

reenquadramento acontece a partir da identificação de algumas características entre alguns 

elementos de cada domínio. Em outras palavras, não se pode pressupor que todas as 

características são compartilhadas em frames off-line pelas comunidades discursivas em que o 

gênero circula e, da mesma forma, nem todos os elementos do domínio podem ser, 

automaticamente, associados a elementos do outro domínio. Em “João é um touro”, João é 

associado a “touro” porque o enunciador quer ressaltar a característica “força” do touro e 

trazê-la para caracterizar João. Porém, obviamente, nem todas as características do touro 

podem ser aplicadas a João no contexto discursivo em questão.  

Assim, Judite é vista como uma “ação” do mercado de valores e algumas das 

características do elemento “ação” trazidas para Judite são: obedecer à lei da oferta e da 
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procura, ou seja, estar disponível (em oferta) e estar sem comprador (sem demanda/procura); 

ter um preço ou valor, dependendo da procura; estar sujeita às oscilações do mercado. O 

autor, a partir dos vários elementos que o domínio “mercado de valores” poderia 

disponibilizar para que o nicho fosse construído, escolhe o elemento “ação” e não, por 

exemplo, o elemento “comprador/acionista” do mesmo domínio. Mais uma vez, a explicação 

para a escolha parece ter sido o próprio relato de Judite que ressalta a sua dificuldade em estar 

exposta (“Quanto mais sinto falta de companhia, menos me exponho.”), ou seja, ela própria se 

insere na categoria mercadoria em exposição e, dessa forma, muito mais próxima ao elemento 

“ação” do que ao elemento “comprador”, cuja atuação no mercado de ações (assim como no 

mercado amoroso) deve ser bem mais proativa.  

A sistematização dos elementos que informam a metáfora situada proposta poderia ser 

vista da seguinte forma: 

Metáfora situada Grounding Mapeamentos cognitivos 

Parceiros no 

relacionamento 

amoroso são ações no 

mercado de valores  

Disponibilidade para 

aquisição; 

Lei de oferta e procura 

Judite, como “ações”, está no mercado 

para ser comprada;  

Judite precisa melhorar a imagem para 

ter seu preço aumentado, para ser 

valorizada; 

Quanto mais procurada Judite for, 

maior será o seu preço/valor;  

O valor de Judite é alterado em função 

de algumas variáveis. 

 

É interessante perceber que o autor estabelece a coesão entre os dois primeiros 

parágrafos utilizando os dois nichos propostos e estabelecendo entre eles uma relação de 

causa e efeito no trecho: “Quando, de olhos fechados, procura sua própria imagem, lhe falta 

nitidez, o espelho está embaçado e por falta de um bom ângulo de visão, decidiu 

estrategicamente se retirar do mercado amoroso.” O mesmo acontece no fim do terceiro e 

último parágrafo quando, para concluir a carta-conselho, o autor remete aos dois primeiros 

nichos em: “Nessa hora precisa estar atenta, escutará o típico “clique” de uma câmera, será o 

sinal de que encontrou o foco e um bom ângulo para ver e ser vista. Será esse o aviso que 

anuncia que, novamente está dentro do mercado, sem saber seu preço exato, no entanto, 

qualquer que seja, estará sempre sujeito a novas e emocionantes oscilações”.  
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Nesse trecho do último parágrafo, os nichos dialogam entre si e se tornam domínios 

em si mesmos, ou seja, os nichos, construídos no texto da carta-conselho, se informam 

mutuamente através dos elementos “imagem” e “mercado”, na primeira associação (P.2), e 

“foco” e “mercado”, na segunda associação (P.3). Dessa forma, a consulente precisa melhorar 

a sua imagem de acordo com as premissas do nicho 1, ou seja, de acordo com um foco mais 

apropriado na sua imagem interna, para se inserir no mercado do nicho 2, a saber, o mercado 

de ações e, por causa de sua imagem mais positiva, será mais valorizada e procurada pelos 

compradores, ou pelos parceiros amorosos.  

Ainda sobre o trecho destacado, o autor opta por colocar a palavra “clique” entre aspas 

indicando que o item lexical está sendo usado, no nível linguístico, com sentido metafórico. 

Nota-se que não há outros itens colocados entre aspas pelo autor, embora estejamos nos 

referindo sempre a marcas linguísticas metafóricas. Isso ocorre porque os itens lexicais que 

informam os nichos não são em si mesmos metafóricos, ou seja, ao falar em foco o autor se 

refere literalmente ao dispositivo da câmera fotográfica. A metaforicidade, que é o objeto de 

estudo deste trabalho, é a que é construída no nível cognitivo-discursivo e se configura no uso 

da situação “ato de fotografar” como um reenquadramento para a situação da consulente. 

Assim, nos referimos neste trabalho a marcas metafóricas, ainda que não estejam marcadas 

textualmente como tal, porque compreendemos que elas adquirem valor metafórico na medida 

em que em um contexto mais abrangente, discursivo, contribuem para a construção do nicho 

metafórico.  

 

 Mapeamentos complementares 

 

1 ˗ Intertextualidade:  

 O título do texto alude ao livro homônimo, com o subtítulo “Reaprendendo a namorar 

depois da separação”, de Laurie A Helgie, do gênero autoajuda. A sinopse
61

 indica que o livro 

                                                     
61

 As estatísticas indicam que cerca de 50% dos casamentos terminam em divórcio. Mas o que fazer depois que o 

amor acaba? Como dar a volta por cima, conquistar e se envolver com alguém quando já não se está mais nem 

no colégio nem na faculdade, a maioria dos seus amigos é casada, e, depois de anos vivendo numa gaiola nem 

sempre dourada, você não sabe o que fazer quando a porta se abre. Deixar um relacionamento familiar 

insatisfatório e se abrir para um mundo novo é algo que detona um enorme catálogo de medos e ansiedades. 

Mas, como todo mundo sabe, nunca é tarde para recomeçar. Por motivos - os mais variados - da vontade de fazer 

sexo à necessidade de companhia, passando pelo medo de envelhecerem sozinhas -, as pessoas continuam 

procurando um novo par. No entanto, essa busca pode ser profundamente angustiante. Para quem já perdeu a 
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traz orientações para pessoas que queiram voltar ao mercado, entendido aqui como o mercado 

amoroso.  

Na carta consulta a consulente informa que se refugia nos livros para buscar conforto 

nos romances e o consultor retoma essa informação no terceiro parágrafo ratificando a 

possibilidade de refúgio que a literatura pode oferecer: “Precisa ser tolerante com este 

momento da sua vida, não há nada errado em se refugiar na literatura que, entre outras 

vantagens, permite treinar a própria imagem. Será heroína, vítima, amiga, amante ou soldado, 

conforme o autor e tipo de romance escolhido. Não precisa se preocupar demais com o 

cabelo, silhueta ou vestimenta, sua juventude falará mais alto.” Além disso, recupera um dos 

elementos do primeiro nicho, “imagem”, e sugere que o conforto oferecido pela literatura 

pode vir exatamente do aprimoramento da imagem interna, uma vez que o leitor pode 

vivenciar diferentes imagens, de acordo com os personagens e com o tipo de romance 

escolhido. 

 

2 ˗ Metáfora Conceptual:    

 

 A metaforicidade eventualmente revelada nas cartas-consulta não será alvo de estudo 

no presente trabalho em função do seu escopo. Entretanto, é válido ressaltar a presença da 

metáfora conceptual AMOR É JOGO nas expressões sublinhadas no trecho “Quando encontro 

alguém que possa me interessar, fico calada, fria e instintivamente, tiro meu time de campo. 

Sempre arrumei namorados, mas hoje estou na defensiva, como se estivesse bem”.  

A metáfora conceptual não é recuperada na carta-conselho o que parece indicar o interesse do 

autor pela possibilidade de criação que a elaboração de nichos metafóricos oferece.  

 

3.2. Reenquadramento com Parábolas: 

 

 Em algumas das cartas-conselho estudadas na presente pesquisa, o autor explicita a 

parábola e desenvolve sua orientação ao consulente a partir dos mapeamentos que são 

recuperados entre a situação-problema e a narrativa parabólica. Assim, os textos apresentam 

                                                                                                                                                                   
prática, nada como um guia para perceber que certas dúvidas e crises são parte natural do processo. 

(http://www.ediouro.com.br/novo/livro/de-volta-ao-mercado, acesso em Fevereiro, 2015) 

http://www.ediouro.com.br/novo/livro/de-volta-ao-mercado
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estrutura semelhante com três etapas: apresentação da parábola, associações com a situação-

problema, ou seja, os mapeamentos; e retomada da parábola. Frequentemente, a retomada da 

parábola está aliada a uma possível orientação do consultor ao consulente, que equivale à 

moral normalmente associada ao gênero parábola. É o que se observa no texto abaixo: 

 

3.2.1.Texto 6 

 “Duvidei muito antes de escrever este email por medo da resposta. Tenho 27 anos, trabalho numa boa 

empresa, com salário razoável, e sou bonitinha. Nada demais. Mas naturalmente simpática. Estou solteira há três 

anos, desde que terminei um relacionamento de seis com Pedro. As constantes traições dele geraram tantas 

mágoas que o término foi um alívio, e não sofri o luto que deveria. Mas tenho problemas para me relacionar. 

Queria me apaixonar de novo, mas não consigo. Criei uma barreira para me apaixonar de mente aberta devido ao 

que passei. Perdida com essas dúvidas, pensei em contatar de novo o Pedro para “fechar meu ciclo”. Mas tenho 

medo de fazer besteira. Também pensei em trabalhar fora da cidade, para ficar longe de tudo isso, mas acho que 

não é uma boa solução. Será que vou conseguir gostar de novo? Será que desaprendi a amar? Carla” 

 

Parada no tempo 

  Estação de trem de cidade pequena do interior. Ao final da tarde, os poucos habitantes, de banho 

tomado, esperavam a chegada do único trem que trazia visitantes, encomendas e jornais da capital. A cada dia os 

atrasos foram se tornando mais frequentes, circunstâncias que, por falta de outras novidades, eram motivos de 

prolongadas conversas. Jogadores oportunistas chegaram a organizar apostas sobre essas modestas variáveis. 

Realmente excepcional foi o dia em que, contrariando todas as expectativas, o trem os abandonou 

definitivamente. E, mesmo assim, os habitantes continuaram com essa rotina. À mesma hora, sempre de banho 

tomado, continuaram esperando e debatendo sobre possíveis atrasos. Preferiram esperar um trem atrasado a 

reconhecer que nenhum trem chegaria à estação.  

 Carla eliminou seus conflitos com os homens porque, no seu ambiente, eles desapareceram. Como 

explicar sua solidão? Três anos de espera na estação, suas últimas novidades ocorreram quando Pedro, seu único 

namorado, saiu de sua vida. Depois dele, nada aconteceu, e ela, como os habitantes da cidadezinha, continua 

esperando.  

 É possível que uma jovem de 27 anos, simpática e de boa aparência, consiga se excluir do mercado 

masculino? Parece difícil que, confirmadas essas premissas, nenhum homem atravessasse seu caminho, seja em 

busca de amizade, sexo ou namoro. Perguntamo-nos se realmente eles não existiriam ou se, de fato, estavam 

presentes sem serem percebidos. Ou será que ela mesma os expulsou? Se alguma dessas hipóteses estivesse 

correta, o motivo mais provável seria porque continua, teimosamente, fixada em Pedro, que, à tarde, continua 

sendo esperado na estação. Assim, poderíamos explicar que, depois de sua prolongada frustração e ruptura, ainda 

sonhe com retornar à relação, ou sua outra alternativa, bastante radical, mudar de cidade, pra não frequentar a 

estação e, dessa forma, esquecê-lo. 

 Ambas as atitudes sugerem que Carla tomaria sérias medidas capazes de alterar totalmente sua vida 

pessoal, pela sua explícita incapacidade de resolver o problema no seu mundo interno. Para esquecer não é 

preciso mudar de cidade, mas de ponto de vista, ampliando seu campo visual, mudando os percursos diários, 

evitando a estação na qual costumava espera-lo e admitindo a conclusão definitiva dessa história. Dez anos, 

desde que começou com ele, é tempo suficiente para liberá-la da sua influência. Além disso, Carla não é a única 

mulher à espera do trem. Com ela também há homens que o fazem com a mesma ansiedade, porém o encontro só 

acontece quando seus protagonistas estão de corpo e alma disponível. Caso contrário, não existe a interação 

mínima capaz de gerar uma história de amor. Perguntamo-nos qual é a poderosa mágica que a prende ao 

passado. Esta informação poderia nos dar novos argumentos para decifrar o motivo de sua prolongada espera. 
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 Ainda a tempo, levantamos outra hipótese: o passado prende por dois motivos opostos, muita 

gratificação ou enorme frustração. A primeira é compreensível. Ser amado dá segurança, paz e alegria. Porém, a 

frustração, quando é intensa, também prende. É difícil de entender, mas quem está habituado a ler os paradoxos 

do inconsciente sabe que as vítimas escolhem cuidadosamente seus algozes e resistem a perdê-los. 

 É verdade que esta atitude é contrária ao bom senso. Entretanto, também sabemos que as pessoas nem 

sempre fazem o que convém Carla sofreu quando namorava e agora sofre esperando. O que vem depois? Um 

novo sofrimento?  Esperamos que não, nem em outra cidade, nem repetindo suas jogadas perdedoras, mas 

criando um novo modelo de relação. Carla tem a nossa resposta porque sabe que sua atitude automática é repetir 

seu erro. Paramos aqui, acabamos de escutar o apito de um trem se aproximando da estação. 

                               (Alberto Goldin, Jornal O Globo, Revista de domingo, Seção Consultório, 25/11/2012) 

 

 

Enquadramento predominante identificado: Parábola 

Ao contrário do que ocorre no reenquadramento realizado por nichos metafóricos, em 

que esses podem ser elaborados em diferentes partes do texto, ou nele todo, no 

reenquadramento feito a partir de uma parábola, o primeiro parágrafo da carta-conselho 

concentra a narrativa parabólica que vai conduzir o movimento retórico do texto. 

Assim, apresentamos o quadro a seguir, cuja análise tentará resgatar o paralelismo e os 

mapeamentos implícitos na parábola e que representam, fundamentalmente, a proposta de 

reenquadramento da situação-problema trazida pela consulente: 

  

Carta- consulta Mapeamentos cognitivos por meio da 

parábola 
Carla: “Duvidei muito antes de escrever este email 

por medo da resposta. Tenho 27 anos, trabalho numa 

boa empresa, com salário razoável, e sou bonitinha. 

Nada demais. Mas naturalmente simpática. Estou 

solteira há três anos, desde que terminei um 

relacionamento de seis com Pedro.  

 

As constantes traições dele geraram tantas mágoas  

 

 

 

 

 

que o término foi um alívio, e não sofri o luto que 

deveria. Mas tenho problemas para me relacionar. 

Queria me apaixonar de novo, mas não consigo. Criei 

uma barreira para me apaixonar de mente aberta 

devido ao que passei. Perdida com essas dúvidas, 

pensei em contatar de novo o Pedro para “fechar meu 

ciclo”. Mas tenho medo de fazer besteira. [...] 

Estação de trem de cidade pequena do interior. Ao 

final da tarde, os poucos habitantes, de banho tomado,  

 

 

 esperavam a chegada do único trem que trazia 

visitantes, encomendas e jornais da capital. A cada  

dia os atrasos foram se tornando mais frequentes, 

circunstâncias que, por falta de outras novidades, eram 

motivos de prolongadas conversas. Jogadores 

oportunistas chegaram a organizar apostas sobre essas 

modestas variáveis. Realmente excepcional foi o dia 

em que, contrariando todas as expectativas, o trem os 

abandonou definitivamente. E, mesmo assim, os 

habitantes continuaram com essa rotina. À mesma 

hora, sempre de banho tomado, continuaram esperando 

e debatendo sobre possíveis atrasos.  

 

Preferiram esperar um trem atrasado a reconhecer que 

nenhum trem chegaria à estação. 
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 Apesar de a parábola abrir textualmente a carta-conselho, sua apresentação não é feita 

de maneira explícita, ou seja, não há elementos coesivos ou metadiscursivos que sinalizem a 

introdução do domínio “narrativa parabólica”. Espera-se, então, que o leitor acione as 

máximas Griceanas da comunicação, especialmente a que se refere à relevância do que é dito 

(SPERBER E WILSON, 1986, 1995), para compreender, cognitiva e discursivamente, que a 

parábola pretende contribuir para a efetivação do conselho (mesmo que indireto) à consulente 

˗ propósito mais característico da carta-conselho.  

Assim, o texto em tela se inicia com a descrição de uma situação que inclui uma 

cidade do interior, seus moradores, uma estação de trem e o trem que deixa de passar pela 

cidade. Estamos assumindo aqui que, da mesma forma que no reenquadramento com nicho 

metafórico, a estratégia discursiva de se compreender uma situação utilizando outra, ou um 

domínio por outro, permanece. Logo, a parábola exerceria a função de domínio-fonte e, 

portanto, como em uma projeção metafórica, pressupõem-se possíveis mapeamentos entre as 

duas situações: a da consulente, no que se refere à sua vida amorosa, e a da cidade interiorana 

e o trem que deixa de passar por ela. 

O quadro acima procurou identificar essas associações, como sublinhado: 

  Carla está para os moradores da cidade, 

  assim como Pedro está para o trem, 

  assim como as traições de Pedro estão para os atrasos do trem, 

  assim como o fim do relacionamento está para a desativação da passagem do 

trem pela cidade, 

  assim como a ideia de Carla de contatar Pedro está para os moradores que 

esperam um trem atrasado.   

No próximo quadro, tentamos recuperar a motivação para as associações, ou seja, o 

grounding que norteia os mapeamentos cognitivo-discursivos propostos acima: 

  Elementos do 

domínio-alvo: carta-

consulta 

Elementos do domínio-fonte: 

parábola 

Grounding 

Carla Habitantes da cidade pequena 

 

Esperam por alguma coisa 
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Pedro Trem 

 

Traições e atrasos; são 

esperados 

 

Traições Atrasos Decepções  

Fim do relacionamento 

 

Desativação da passagem do trem 

 

Desinteresse 

 

Contatar Pedro Moradores vão à estação esperar o 

trem 

Esperança 

 

Para assegurar que os mapeamentos propostos serão acionados e, em função da 

ausência de interlocução sincrônica do texto escrito, ou seja, como o autor deve apenas 

pressupor o caminho cognitivo que o leitor percorrerá para elaborar os mapeamentos entre os 

domínios, ele explicita, textualmente, alguns mapeamentos. É o que se observa em trechos do 

texto, como:  

“Depois dele, nada aconteceu, e ela, como os habitantes da cidadezinha, continua 

esperando.” (Carla=habitantes da cidadezinha) – uma símile;  

“Três anos de espera na estação, suas últimas novidades ocorreram quando Pedro, seu 

único namorado, saiu de sua vida...” (Carla espera por Pedro como os habitantes esperam pelo 

trem na estação, logo Pedro=trem) – entrelace de domínios (estação e situação de Carla) no 

mesmo período; 

“fixada em Pedro, que, à tarde, continua sendo esperado na estação.” (Pedro=trem) - 

entrelace de domínios (estação e situação de Carla) no mesmo período; 

“Carla não é a única mulher à espera do trem.” - entrelace de domínios (estação e 

situação de Carla) no mesmo período; (Pedro=trem). 

Assim, o reenquadramento é construído a partir dos mapeamentos acima e a 

associação entre os domínios poderia ser vista como: Carla espera por Pedro, que terminou o 

seu relacionamento com ela, e os moradores da cidade pequena espera pelo trem que deixou 

de passar. Pedro traiu/decepcionou Carla várias vezes e o trem atrasou também várias vezes, 

decepcionando os moradores. Carla quer contatar Pedro e retomar a relação e os moradores da 

cidade continuam esperando o trem na estação. 
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Uma vez elaborado o reenquadramento, a terceira parte da estrutura do texto, a 

retomada da parábola, citada anteriormente, se apresenta como crucial para a culminância do 

propósito comunicativo – o de aconselhar. Como mencionado na Fundamentação Teórica 

deste trabalho, a parábola pressupõe uma moral, um ensinamento, que pode, no âmbito dos 

textos do gênero “carta de aconselhamento”, equivaler ao conselho propriamente dito. Para 

concluir o texto e, de alguma forma, prover uma orientação, o autor escreve no último 

parágrafo:  

       É verdade que esta atitude é contrária ao bom senso. Entretanto, também sabemos que as pessoas nem 

sempre fazem o que convém Carla sofreu quando namorava e agora sofre esperando. O que vem depois? Um 

novo sofrimento?  Esperamos que não, nem em outra cidade, nem repetindo suas jogadas perdedoras, mas 

criando um novo modelo de relação. Carla tem a nossa resposta porque sabe que sua atitude automática é 

repetir seu erro. Paramos aqui, acabamos de escutar o apito de um trem se aproximando da estação. 

 

 A retomada da parábola acontece somente na última expressão (“acabamos de escutar 

o apito de um trem se aproximando da estação”), mas recupera o enunciado diretivo de 

“Esperamos que não, nem em outra cidade, nem repetindo suas jogadas perdedoras, mas 

criando um novo modelo de relação”, em que o conselho implícito poderia ser dividido em 

três orientações: Carla não deve modificar sua vida (mudar de cidade), não deve procurar 

Pedro (repetir jogadas perdedoras) e deve procurar outros relacionamentos (um novo modelo 

de relação). A última expressão aponta para a possibilidade de chegada de um novo trem na 

cidade pequena (=outro relacionamento amoroso, outro Pedro). 

 É interessante observar que, ao contrário do nicho metafórico, e por se tratar de um 

domínio que se constitui a partir de uma narrativa fechada, não há inserções de novos 

elementos ao longo do texto. No reenquadramento por parábola, uma vez concluída a etapa de 

apresentação da narrativa, não há alusão a outros elementos do domínio que permitiriam 

novos mapeamentos. No texto analisado, por exemplo, não há nenhuma outra informação 

sobre a cidade ou o trem no corpo do texto, ou alusão a outros elementos como a igreja da 

cidade ou o conforto do trem, ou seja, em outra parte do texto, diferente daquela em que se faz 

a apresentação da parábola. Esta se estabelece, assim, como um frame online (VEREZA, 

2012), elaborado localmente, ou seja, ele é individualizado para aquele texto e não aciona um 

frame off-line específico, uma vez que não há um domínio compartilhado socialmente sobre 

uma cidade pequena que, deixando de ser atendida por um trem, ainda assim seus moradores 

continuem a esperar por ele na estação. Isso não quer dizer, no entanto, que frames off-line 
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(ou, simplesmente, frames, como na Semântica de Frames de Fillmore, 1985) mais gerais não 

sejam evocados: no frame “estação de pequena cidade de interior”, incluem-se um trem, 

passageiros que esperam na plataforma, atrasos de trem, etc. Esse frame contextualiza 

cognitivamente a narrativa que surge em forma de parábola, formando um frame online. 

No reenquadramento por nicho metafórico, ainda que, em muitos casos, a elaboração 

deste se limite a apenas um parágrafo, sempre há a possibilidade de que novos elementos 

sejam incorporados ao longo do texto da carta-conselho, ou seja, quando, por exemplo, se 

entende relacionamento amoroso como esporte (texto 1), em qualquer outra parte do texto, 

diferente daquela em que o nicho está mais presente, pode-se aludir a qualquer outro elemento 

do domínio “esporte”. Isso ocorre porque o nicho metafórico é construído online a partir de 

associações com um frame off-line, socialmente compartilhado e muito mais “elástico” do que 

a parábola, ou seja, com um número maior de possibilidades do que o oferecido pela narrativa 

parabólica, cujas opções se encerram no âmbito da narrativa propriamente dita e de seu 

propósito de conduzir uma moral.   

 

3.2.2.Texto 7   

"TENHO 28 ANOS E BASTANTES QUESTÕES. Uma delas é: a paixão é para os fracos?Na sua 

coluna deixa claro que amor é uma coisa, paixão, outra e os que se entregam a ela frequentemente se estrepam. 

Alguns se dão bem, é claro. Mas não é a regra. E eu faço parte da maioria. Tive uma relação de seis anos com 

Mauricio, com idas e vindas. Apaixonei-me perdidamente. Mas surgiu um problema: depois de um tempo de 

namoro, a atração dele por mim diminuiu e ao longo do tempo se agravou. Ele se justificava, jovem recém-

formado, dependia dos pais... Ate lograr independência e mudar de cidade. Rompemos. Dois anos separados, 

reatamos e fui morar com ele. Nesse período, nosso problema se agravou. Admirava-me, mas não me desejava. 

Separei e, dois meses depois, engravidou outra garota, com quem está casado hoje, muito feliz. Sinto-me ingênua 

por ter investido no “amor”; fui meu próprio algoz... Estou solteira e ainda sofro. O que fazer? Apesar de bonita 

e sexy – ao menos para muitos outros rapazes -, não quero uma nova paixão em 2012...”      Ellen 

 

Apostando no Amor 

 

DESSA VEZ O MILIONÁRIO PRÊMIO DA MEGA-SENA tinha saído para um único apostador, um 

modesto camponês que, de repente, ficou rico e famoso na sua pacata região. Sua felicidade durou pouco, dois 

anos depois, foi assassinado num episódio amplamente difundido pela mídia. Meses mais tarde, o prêmio 

novamente acumulado foi para um funcionário público, que discretamente, embolsou a fortuna e mudou de 

cidade. Seus amigos relatam que agora ele se dedica ao esporte e viaja pelo mundo com sua família. 

Ao primeiro a fortuna matou, ao segundo, proporcionou glamour e alegria… 

Respondo à Ellen dizendo que a paixão é a Mega-Sena de uma vida que, dependendo de como for 

administrada, mata ou alegra. Paixão e Mega-Sena oferecem fantásticas quantidades de energia, criatividade, 

beleza etc., porém obnubilam os sentidos, transformam o sujeito que, nunca mais será o mesmo, promovendo 

felicidade total ou, às vezes, tragédia iminente.  
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Ellen precisa entender que sua dolorosa experiência pessoal não demoniza a paixão, nem a transforma 

em garantia de felicidade. Ela oferece momentos plenos, eufóricos e quase sempre, irresponsáveis… Funciona 

como uma droga, sem química nem traficante, porém paixão e dinheiro não admitem desaforos. Vamos rever sua 

história: durante anos foi apaixonada por Maurício e não o perdeu por amá-lo excessivamente, mas porque 

Maurício não enfrentou nem resolveu seus problemas sexuais. A relação começou como outras, com ereção e 

desempenho normais, porém, para alguns homens, a continuidade da relação aniquila o desejo. Começam 

sexualmente bem, porém à medida em que a relação se estabelece, se torna “familiar”, a namorada vira irmã e 

boa amiga e para recuperar o erotismo, precisam trocá-la ou se separar por um tempo e assim reiniciar o ciclo… 

A paixão persistiu, por isso retomaram o que desapareceu foi o tesão do Maurício.  

Amor e admiração mútuos operaram contra o desejo e era óbvio que precisavam de uma adequada e 

urgente ajuda terapêutica. Ellen amou e foi amada. Perdeu, porque o sintoma neurótico apagou o desejo é 

possível que Maurício, com o tempo, venha a repetir o sintoma no seu recente casamento. O único erro da Ellen 

foi ter retomado o segundo tempo da relação, sem avaliar a gravidade do problema. Foi mulher apaixonada, 

romântica e ingênua, já que, pensando objetivamente não havia motivos para uma solução espontânea...  

Reconheço que com alguma frequência as mulheres toleram as limitações sexuais dos seus futuros 

maridos, confiando que o casamento, os filhos ou a própria vida irão resolvê-los. Nem sempre é assim, mesmo 

que neste caso tenha sido o próprio Maurício que desistiu, imaginando, como é típico, que Ellen era a 

responsável pelos seus fracassos. Por isso não é adequado usar histórias pontuais para demonizar paixão e Mega-

Sena, mesmo que, às vezes, aparentem ser as únicas responsáveis. Sinceramente, acredito que Ellen deveria se 

dar novas oportunidades de amar, evitando negar ou desvalorizar os sinais relevantes do homem que dorme ao 

seu lado. Precisa enfrentar, discutir, tratar a questão e, na medida do possível, renovar suas apostas no fascinante 

jogo da vida.  

(Alberto Goldin, Jornal O Globo, Revista de domingo, Seção Consultório, 26/02/2012) 

 

Enquadramento predominante identificado: Parábola 

Analogamente ao texto 6, o primeiro parágrafo da carta-conselho do texto 7 concentra 

a narrativa parabólica e, novamente, tentaremos resgatar os mapeamentos entre a carta-

consulta e a parábola:  

Carta- consulta Mapeamentos cognitivos por meio da 

parábola 
"Tenho 28 anos e bastantes questões. Uma delas é: a 

paixão é para os fracos? Na sua coluna deixa claro 

que amor é uma coisa, paixão,  

 

 

outra e os que se entregam a ela frequentemente se 

estrepam.  

 

 

 

 

Alguns se dão bem, é claro. Mas não é a regra. E eu 

faço parte da maioria.  

 

frequentemente se estrepam 

Alguns se dão bem, 

 

 

Dessa vez o milionário prêmio da Mega-Sena tinha 

saído para um único apostador, um modesto camponês 

que, de repente, ficou rico e famoso na sua pacata 

região. Sua felicidade durou pouco, dois anos depois, 

foi assassinado num episódio amplamente difundido 

pela mídia. Meses mais tarde, o prêmio novamente 

acumulado foi para um funcionário público, que 

discretamente, embolsou a fortuna e mudou de cidade. 

Seus amigos relatam que agora ele se dedica ao esporte 

e viaja pelo mundo com sua família. 

 

Ao primeiro a fortuna matou,  

ao segundo, proporcionou glamour e alegria… 
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Verifica-se, na estrutura da parábola utilizada como reenquadramento no texto 7, a 

organização retórica em termos de uma analogia entre duas situações com desfechos 

diferentes, porém com um mesmo evento inicial e, de alguma forma, responsável pelos 

desfechos: a conquista do prêmio da Mega-Sena.  

Vejamos os elementos dos domínios fonte (parábola) e alvo (situação da consulente), 

as relações que se estabelecem entre eles e as motivações para que tais relações pudessem 

acontecer: 

  Elementos do 

domínio-alvo: carta-

consulta 

Elementos do domínio-fonte: 

parábola 

Grounding 

Paixão Prêmio Felicidade 

Ellen Ganhador do prêmio Prêmio/paixão 

Pessoas apaixonadas e 

infelizes 

Ganhador assassinado Desfecho negativo 

 

Pessoas apaixonadas e 

felizes 

Ganhador que aproveita o prêmio Desfecho feliz 

 

Os mapeamentos se iniciam com a associação do elemento “paixão” ao elemento 

“prêmio da Mega-Sena”. O frame off-line acionado aprioristicamente recupera características 

positivas do elemento “prêmio”, uma vez que ele estaria associado a situações positivas, de 

felicidade, de conquista e esses aspectos são revelados pelas escolhas linguísticas no início da 

parábola: “Dessa vez o milionário prêmio da Mega-Sena tinha saído para um único apostador, 

um modesto camponês que, de repente, ficou rico e famoso na sua pacata região”.  

Entretanto, uma vez que a narrativa deverá servir como reenquadramento para a 

situação da consulente que, obviamente, deve encerrar um problema ˗ característica intrínseca 

ao gênero textual “carta de aconselhamento”˗, já que, se uma pessoa tem necessidade de um 

conselho, é porque, provavelmente, está diante de um problema, de um dilema ou de uma 

decisão difícil. A possibilidade de alguém escrever para uma seção intitulada “Consultório” 

para contar sobre vitórias e dizer que está muito feliz seria, no mínimo, improvável. Assim, 

para que a narrativa parabólica sirva ao seu propósito de associação com a situação-problema, 

é necessário que aspectos negativos do elemento “prêmio da Mega-Sena” sejam acionados, 

uma vez que na carta-consulta são as características indesejadas do elemento “paixão” que são 
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recuperadas. Para estabelecer, então, a associação entre “paixão” e “prêmio”, o autor continua 

a elaboração da parábola: “Sua felicidade durou pouco, dois anos depois, foi assassinado num 

episódio amplamente difundido pela mídia”.  

Assim, estabelece-se o mapeamento entre o domínio-alvo situação da consulente e o 

domínio-fonte conquista do prêmio, pelo aspecto negativo que elementos de ambos podem 

compartilhar. Essa associação desenvolve o frame online em que a ação de ganhar um prêmio 

pode ser comparada à infelicidade amorosa e o mapeamento que se pode recuperar é o de que 

“paixão que traz desilusão amorosa é prêmio que traz a morte”.   

Apenas o reenquadramento, entretanto, não justificaria o uso da parábola, é necessário 

que ela, ainda que implicitamente, contribua para uma possível orientação à consulente. Se, 

no reenquadramento por nicho metafórico, observamos uma situação em que “se A=B e B=C, 

então A=C”, em que A, B e C são elementos dos domínios acionados
62

, no reenquadramento 

por parábola, a equação seria: “se A tem aspectos negativos e A=B, então, provavelmente, B 

tem aspectos negativos; da mesma forma que, se A tem aspectos positivos e A=B, então B, 

provavelmente, tem aspectos positivos”. Logo, o autor prossegue, demonstrando que pode 

haver aspectos positivos em se ganhar um prêmio: “Seus amigos relatam que agora ele se 

dedica ao esporte e viaja pelo mundo com sua família”. Ou ainda, nem toda paixão traz 

desilusão amorosa e nem todo prêmio traz morte. 

Construída a parábola, o reenquadramento, então, associa a consulente ao ganhador do 

prêmio e à possibilidade de, conquistado o prêmio, o ganhador ser feliz ou infeliz. Uma rápida 

comparação entre os mapeamentos recuperados nos reenquadramentos por nichos e nesses por 

parábolas indica que há mais marcas linguísticas naqueles do que nesses. Essa diferença faz 

emergir uma possível conclusão inicial: o reenquadramento por nicho metafórico apresenta 

mais mapeamentos porque o nicho é construído localmente, um frame online, ou seja, precisa 

prover o leitor com mais informações sobre os elementos acionados de frames off-line e 

mostrar quais características dos elementos estão servindo como motivação para o 

mapeamento. Assim, não é suficiente sugerir que orgasmo é uma manada de búfalos (texto 1 

                                                     
62

 Texto 3 de nichos: “Assim como em uma relação matemática em que: se A=B e B=C, então A=C, da mesma 

forma, se sexo é esporte, ou ainda, se atividade sexual é atividade esportiva, e atividade esportiva com exibição é 

teatro, então, atividade sexual com exibição é teatro.” 
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de nichos), há que se fazer um levantamento das características da manada de búfalos que 

estão sendo acionadas no mapeamento (manadas de búfalos ficam em clareiras; sem freio; 

sem destino, em corrida; descontrolada). 

O reenquadramento por parábola, por sua vez, associa a situação da carta-consulta a 

uma narrativa, ou seja, a ações, mais do que a elementos substantivos do domínio-fonte. 

Ainda que as ações possam ser categorizadas a partir de informações adverbiais, elas 

continuam passíveis de um tipo de categorização dicotômica: ações positivas (que trazem 

felicidade) e ações negativas (que não trazem felicidade) como, por exemplo, ter um 

relacionamento amoroso feliz ou ter um relacionamento amoroso infeliz, ganhar um prêmio e 

aproveitá-lo ou ganhar um prêmio e ser morto. 

Trazendo essa discussão para os propósitos deste trabalho, podemos dizer que a 

elaboração do nicho é muito mais complexa e exige um acionamento cognitivo mais 

elaborado do que aquele pretendido na associação da situação da consulente com uma 

parábola. No reenquadramento por parábola, o leitor não precisará recuperar detalhes dos 

elementos porque deve recuperar a ação como um todo e o seu resultado. Em outras palavras, 

o leitor acionará cognitivamente os mapeamentos propostos de maneira a perceber as 

consequências das ações citadas na parábola. Em termos discursivos, as consequências das 

ações informarão o propósito do texto, ou seja, a explicitação do resultado delas já 

demonstrará a orientação pretendida pelo consultor. Assim, o trecho “Ao primeiro a fortuna 

matou, ao segundo, proporcionou glamour e alegria…” informa a consulente sobre o fato de 

que os prêmios, ou os relacionamentos amorosos, podem trazer infelicidade, com o desfecho 

“morte” representando os aspectos negativos, mas eles podem também trazer felicidade, com 

o desfecho “glamour e alegria” representando os aspectos positivos.  

A retomada da parábola acontece no último parágrafo em: “Por isso não é adequado 

usar histórias pontuais para demonizar paixão e Mega-Sena, [...] Precisa enfrentar, discutir, 

tratar a questão e, na medida do possível, renovar suas apostas no fascinante jogo da vida”. A 

orientação implícita parece indicar, como já apontado pela parábola, que as duas 

possibilidades coexistem, tanto na paixão quanto na Mega-Sena: ganhar ou perder. A alusão a 

Mega-Sena aciona cognitivamente o domínio “jogo” e traz o frame off-line sobre as 

características dos jogos para informar o frame online que associa paixão e prêmio (no jogo 
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Mega-Sena). Diferentemente do reenquadramento por nicho, esse domínio não é utilizado 

diretamente para os mapeamentos, uma vez que no reenquadramento por parábola o domínio-

fonte é a própria narrativa.   

Mais do que acionar o domínio jogo, a alusão ao jogo lotérico Mega-Sena, que pode 

ser visto como jogo de azar
63

, aciona a metáfora conceptual VIDA É JOGO, ou ainda, uma 

elaboração proposta por Lakoff e Johnson (1980 [2002], p.118), VIDA É UM JOGO DE 

AZAR, citada também por Kövecses (2002, p.72) e Semino (2008, p.7). Lakoff e Johnson 

(ibid.) sugerem, inclusive, um exemplo muito semelhante ao enunciado da carta-conselho 

citado acima: “Talvez seja necessário aumentar as apostas.” (LAKOFF e JOHNSON, 1980 

[2002], p.119). De certa forma, a ocorrência da referida expressão vai de encontro a algumas 

críticas ao trabalho dos autores sobre a aparente desconsideração de aspectos da linguagem 

em uso na escolha dos exemplos metafóricos. 

Assim, embora não tenha sido utilizada diretamente para o reenquadramento proposto 

no texto, a metáfora conceptual colabora subliminarmente com ele porque paixão faz parte do 

domínio “vida” assim como prêmio se insere no domínio “jogo”. É interessante perceber que 

a associação com o domínio “jogo” não é feita apenas no fim da carta-conselho, mas no início 

com o título “Apostando no amor”. 

 Mapeamentos Complementares: 

 1 ˗ Intertextualidade: 

 O título remete ao filme homônimo de 1991, cujo título original é Dogfight. Uma vez 

que a sinopse
64

 não retrata exatamente a situação da consulente, ele não seria uma opção de 

reenquadramento, mas é interessante perceber que, da mesma forma como nos títulos da 

                                                     
63

 A expressão, para os efeitos penais, é definida como sendo o jogo em que o ganho e a perda dependem 

exclusivamente ou principalmente da sorte. [...] Consideram-se jogos de azar: a) o jogo dependente de sorte; b) 

apostas em qualquer outra competição. (http://www.jusbrasil.com.br/topicos/289967/jogo-de-azar) 

64
 Na véspera do embarque para o Vietnã, quatro fuzileiros navais fazem uma aposta: aquele que arranjar a 

garota mais sem graça ganha 50 dólares dos outros. Eddie seduz uma tímida garçonete e já se considera o 

vencedor. Porém, antes de chegar ao encontro dos outros, ele se apaixona por ela. 

http://www.interfilmes.com/filme_19918_apostando.no.amor.html 
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maior parte dos outros textos do corpus desta pesquisa, o autor mantém um permanente 

diálogo com o domínio “cinema”. 

Outros domínios: 

 Ao discorrer sobre as características da paixão, o autor aciona o domínio 

“droga/entorpecente” e estabelece, ao mesmo tempo, o entrelace entre este domínio e aqueles 

acionados pela parábola ˗ paixão e prêmio ˗, este último recuperado pela alusão a dinheiro, já 

que o frame off-line acionado cognitivamente sobre os prêmios lotéricos, como a Mega-Sena, 

por exemplo, nos informa sobre a característica pecuniária deste: 

     Ellen precisa entender que sua dolorosa experiência pessoal não demoniza a paixão, nem a transforma em 

garantia de felicidade. Ela oferece momentos plenos, eufóricos e quase sempre, irresponsáveis… Funciona 

como uma droga, sem química nem traficante, porém paixão e dinheiro não admitem desaforos. 

   

 A associação com o domínio droga se faz não apenas por uma convergência de 

características entre a paixão e a droga: “Ela oferece momentos plenos, eufóricos e quase 

sempre, irresponsáveis...”; mas também, pelo não compartilhamento de algumas 

características do domínio: “Funciona como uma droga, sem química nem traficante”.  

 A associação com o domínio droga se faz com a estratégia, já mencionada a respeito 

de alguns dos textos estudados, que é aquela que estamos chamando nesta pesquisa de 

citação-elaboração. Antes do trecho citado, em que o domínio “droga” é explicitamente 

acionado, o autor já insere expressões que se relacionam com o referido domínio no trecho: 

    Paixão e Mega-Sena oferecem fantásticas quantidades de energia, criatividade, beleza etc., porém obnubilam 

os sentidos, transformam o sujeito que, nunca mais será o mesmo, promovendo felicidade total ou, às vezes, 

tragédia iminente. 

 

 Assim, de maneira ainda sutil, o autor se refere a algo que dá energia, ao mesmo 

tempo em que pode obnubilar os sentidos, algo que pode trazer felicidade (euforia) ou 

tragédia (sofrimento no momento pós-droga ou em face de abstinência?). Essa estratégia pode 

contribuir para que o leitor, antes mesmo de ler o item lexical “droga” já tenha acionado 

cognitivamente o referido domínio em função das pistas linguísticas disponibilizadas.  
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3.2.3.Texto 8 
 

"TENHO 30 ANOS, SOU PROFISSIONAL AUTÔNOMA, independente, atraente, e não tenho 

sucesso nas minhas relações amorosas. 

Tive três namorados em minha vida, o primeiro, com muitas traições da minha parte; o segundo, me 

entreguei, desconfiei, procurei e descobri uma traição que me traumatizou; o terceiro Victor, e último, 20 anos 

mais velho, me entreguei de corpo e alma, amei como quem ama uma mãe, fiz tudo para ser amada, sem 

excessos. Fui companheira, fiel, amei sua filha de 5 anos, e dei todo o apoio que precisava, pois ele estava saindo 

de uma separação complicada. Tudo no seu devido lugar e espaço. Não fui invasiva. Ele terminou comigo por a 

relação estar morna, e por não me amar. No término, ele chorou muito, disse que gostava muito de mim, mas 

precisava ficar sozinho, pois não podia ficar numa relação pela metade. Cansei de ouvir que eu apareci na hora 

errada. Não tenho mais paciência para sair em busca de um amor, e também sei que ele não baterá à minha porta. 

Estou ficando cada vez mais com baixa autoestima. Existe uma fórmula para reconquista? Não consigo esquecer 

o Victor e não compreendo o motivo do término.                     Sheila" 

 

Conduzindo “miss” Sheila 

 

FOI IMPRUDENTE QUANDO ENTROU NUMA CURVA em alta velocidade, perdeu o controle e 

capotou. Salvou sua vida por um milagre e foi enfático na decisão de, a partir desse dia, dirigir sempre à 

velocidade mínima... Segundo acidente: foi atropelado por um caminhão, que não freou a tempo. Decepcionado, 

optou por abandonar a direção. Esta breve história nos permite concluir que não há regulamentos válidos para 

atividades com alto índice de imprevistos, como o trânsito... Ou o amor... 

Sheila, no seu primeiro namoro, foi infiel e capotou. No segundo, fez o contrário, foi fiel e dedicada, 

porém acabou atropelada pela infidelidade do seu parceiro. Na última, com Victor, colocou-se totalmente 

confiável e disponível, amou e cuidou dele com todas as suas forças... No entanto, infelizmente foi abandonada 

por tédio do seu parceiro.  

- Qual foi o meu erro? Pergunta Sheila...  

Tentamos lhe responder e nos questionamos como seria seu destino com atitudes mais espontâneas, 

manobrando livremente de acordo com as circunstâncias... Sheila criou e obedeceu as diferentes regras em cada 

relação e é evidente que as aplicou de forma errada. As boas regras não obrigam a ser lento ou veloz, mas a 

encontrar o melhor momento de fazê-lo.  

Reconheço que tenho poucas informações sobre a vida da Sheila, porém, ainda assim, minha melhor hipótese é 

que foi pouco perceptiva, mais ligada às suas próprias atitudes do que aos sinais, voluntários ou não, emitidos 

pelos seus parceiros. Perceber corretamente o clima afetivo, seja de paixão, fadiga ou desconfiança pode 

determinar o sucesso ou o fracasso da relação e minha impressão – talvez precipitada – é que depois de ter sido 

infiel no seu primeiro namoro, tentou se corrigir no seguinte. 

Pergunto-me que teria acontecido se Sheila estivesse mais disponível com o primeiro e mais liberal, ou 

indiferente com Victor, o último, que não deu valor ao seu amor e dedicação. Não sabemos se, por acaso, era um 

sujeito que precisava lutar em tempo integral para conquistar sua mulher que, uma vez conquistada, perdia 

importância. Assim, com seu primeiro namorado, talvez precisasse de maior dedicação e entrega. Virtude para 

um, defeito para o outro. Pretendo promover na Sheila uma leitura mais atenta do seu panorama afetivo, sem 

decretos rígidos que limitem sua intuição e espontaneidade e, como este também é um decreto, precisa ser 

exercido com prudência.  

O motorista se acidentou três vezes, a primeira por imprudência, a segunda, por prudência excessiva e a 

terceira, seu maior erro, por abandonar definitivamente a direção. Errar é humano e aprender com os erros é 

ainda mais humano. Nem sempre trair, nem sempre confiável, porém estar sempre alerta, olhando nos olhos e 

tentando entender por que é amada ou rejeitada, consciente de que não existem regras à prova de imprevistos. 

Sheila, aos 30 anos tem muita estrada pela frente, desde que esteja mais atenta ao para-brisa do que ao retrovisor. 
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Desta forma é possível que cometa novos erros que, bem administrados lhe indicarão, com bastante precisão a 

difícil fórmula do sucesso.  

                                (Alberto Goldin, Jornal O Globo, Revista de domingo, Seção Consultório, 24/06/2012) 

 

 

Enquadramento predominante identificado: Parábola 

Mais uma vez, serão considerados os mapeamentos entre carta-consulta e carta-

conselho: 

Carta-consulta Parábola 
[...] Tive três namorados em minha vida, o primeiro, 

com muitas traições da minha parte;  

 

 

 

o segundo, me entreguei, desconfiei, procurei e 

descobri uma traição que me traumatizou; 

 o terceiro Victor, e último, 20 anos mais velho, me 

entreguei de corpo e alma, [...]Ele terminou comigo 

por a relação estar morna 

Não tenho mais paciência para sair em busca de um 

amor,  

 

Foi imprudente quando entrou numa curva em 

alta velocidade, perdeu o controle e capotou.  

Salvou sua vida por um milagre e foi enfático 

na decisão de, a partir desse dia, dirigir sempre à 

velocidade mínima... Segundo acidente: foi atropelado 

por um caminhão, que não freou a tempo.  

 

 

 

Decepcionado, optou por abandonar a direção.  

Esta breve história nos permite concluir que não há 

regulamentos válidos para atividades com alto índice 

de imprevistos, como o trânsito... Ou o amor... 

 
 Novamente o autor não estabelece uma relação coesiva entre a carta-consulta e o início 

da carta-conselho, ou seja, a parábola. Ele recupera essa coesão apenas no último período do 

primeiro parágrafo com a expressão: “Ou o amor...”.  

 O próximo quadro procura estabelecer a motivação para as associações, ou seja, mais 

uma vez, o grounding que norteia os mapeamentos cognitivo-discursivos propostos acima:  

 

 

  Elementos do 

domínio-alvo: carta-

consulta 

Elementos do domínio-fonte: 

parábola 

Grounding 

Sheila 

 

 

Motorista 

 

 

Dirigir a vida 

1º namorado 1º acidente Imprudência/Traição 
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2º namorado 2º acidente Prudência/Submissão  

Término do 3º 

relacionamento e decisão 

de não se relacionar mais 

Abandonar a direção Decepção/Indiferença 

Amor Direção Perigo  

 

A metáfora situada que parece emergir dos mapeamentos recuperados é “Amor é 

direção”, em que os elementos do domínio “amor” acionados são as relações amorosas de 

Sheila e os do domínio “direção” são as maneiras de dirigir. Mais uma vez, essa observação 

se coaduna com considerações feitas em outras análises sobre o fato de os elementos 

acionados nos nichos metafóricos se referirem mais frequentemente a substantivos enquanto 

aqueles das parábolas, em geral, remetem a ações, ou maneira de fazer as ações, como no 

texto 3. É a narratividade própria da parábola e a causalidade dessa decorrente que parecem 

suscitar essa diferença, uma vez que na narração os acontecimentos são mais enfatizados, em 

detrimento de outros tipos textuais, como o descritivo, que privilegia as características dos 

elementos. 

Essa característica da parábola faz com que, mesmo entre reenquadramentos em que 

ela é utilizada, haja diferenças na sua elaboração que se refletem nos mapeamentos. Em outras 

palavras, no texto 7, por exemplo, “paixão” é associada a “Mega-Sena” e o mais importante é 

o resultado de uma determinada ação (ganhar o  prêmio). Assim, as consequências dessa ação 

é que serão recuperadas para a formulação, ainda que implícita, da orientação. A narrativa em 

si não é metafórica, pode até ser real ou, ao menos, verossímil. O uso da parábola para 

possibilitar entendimentos cognitivos sobre a situação é o aspecto metafórico do 

reenquadramento. De maneira semelhante, mas já exibindo alguns mapeamentos, o texto 1 

também pretende reenquadrar a situação utilizando a narrativa parabólica em si mesma, e 

pelas suas consequências (esperar o mesmo trem?). Observamos, porém, que a parábola no 

texto 3 apresenta um número maior de mapeamentos, além de consequências para ações 

diferentes, ou para maneiras de realizar as ações. Com esses mapeamentos, é possível 

recuperar a ocorrência de algumas metáforas sistemáticas na parábola, como:  

- trair na relação amorosa é dirigir imprudentemente; 
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- não trair na relação amorosa é dirigir prudentemente; 

- decidir não ter relação amorosa é decidir não dirigir mais; 

As metáforas acima legitimam cognitivamente o reenquadramento da situação-

problema pela parábola proposta, através dos mapeamentos citados. Além disso, elas suscitam 

projeções implícitas, a partir dos seus desdobramentos, como, por exemplo, “dificuldades nas 

relações amorosas (traição, submissão, indiferença, término da relação) são acidentes na 

estrada (falta de controle do veículo, derrapagens, capotagens, atropelamentos)”. Elaborando 

ainda mais a partir dessa projeção, podemos conceber que dificuldades da relação amorosa, 

podem ser incluídas em um domínio “vida amorosa” que, por sua vez, também se inclui em 

um domínio mais abrangente “vida”.  

De forma análoga, acidentes de trânsito podem ser incluídos no domínio “estrada” 

que, a seu turno, faz parte do domínio “viagem”. A justaposição dos dois domínios mais 

abrangentes recupera a metáfora conceptual clássica VIDA É VIAGEM, citada em vários 

trabalhos sobre a concepção cognitivista da metáfora (LAKOFF e JOHNSON, 1980, [2002], 

LAKOFF E TURNER, 1989, ORTONY, 1993, TURNER, 1996, BARCELONA, 2000, 

KÖVECSES, 2000, 2001, 2005, 2006, VEREZA, 2007, SEMINO, 2008).  

É mister observar, mais uma vez, que a narrativa parabólica em si não é metafórica, 

porém a sua aplicação no reenquadramento da situação-problema e os mapeamentos 

cognitivo-discursivos advindos dessa relação são os elementos que demonstram a 

metaforicidade. O teor metafórico só não ocorreria se a mesma narrativa constituísse, por 

exemplo, uma interlocução cujo objetivo seria o de instruir futuros motoristas. 

A partir, então, da percepção do valor metafórico da parábola, é necessário retornar ao 

propósito comunicativo do gênero em tela, qual seja, o de aconselhar, e analisar a retomada da 

narrativa parabólica como culminância da estratégia linguístico-discursiva escolhida pelo 

autor: 

  “Errar é humano e aprender com os erros é ainda mais humano. Nem sempre trair, nem sempre confiável, 

porém estar sempre alerta, olhando nos olhos e tentando entender por que é amada ou rejeitada, consciente de 

que não existem regras à prova de imprevistos. Sheila, aos 30 anos tem muita estrada pela frente, desde que 

esteja mais atenta ao para-brisa do que ao retrovisor. Desta forma é possível que cometa novos erros que, bem 

administrados lhe indicarão, com bastante precisão a difícil fórmula do sucesso.” 
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 O autor escolhe itens linguísticos que recuperam o reenquadramento proposto (estar 

alerta, estrada, estar atenta, para-brisa, retrovisor), ou seja, o de que a situação da consulente é 

o ato de dirigir (metáfora situada): imprudentemente, ao trair seu parceiro amoroso, 

prudentemente, ao confiar demais; ou optando por não dirigir, ao escolher não ter parceiros 

amorosos. E a orientação parece vir realmente do domínio-fonte, a saber, da mesma forma 

que, ao dirigir, o motorista deve estar atento e perceber as características de cada situação 

(curvas, por exemplo) para adaptar a sua direção (prudente ou imprudente, lenta ou veloz) a 

cada situação da estrada, assim deve se comportar a consulente na sua vida amorosa, saber 

avaliar as pistas e adaptar seu comportamento em função do que cada parceiro amoroso lhe 

oferece ou se propõe a oferecer.  

 

3.2.4.Texto 9 
 

    “Tenho 43 anos, trabalho fora e tenho uma situação financeira estável. Sou casada com Leandro há 17 

anos e tenho uma filha de 11. No ano passado, ele se aposentou. Agora, fica mais em casa. Saio para trabalhar, 

ele cuida de algumas tarefas da casa, auxilia nossa filha nas atividades escolares, caminha, faz curso de 

informática. Hoje, ele está em casa quando acordo e quando volto do trabalho. Não liga para sair, só nos fins de 

semana, pois gosto de passear e ir a cinema, barzinhos. O sexo está rotineiro. Como ele está sempre à disposição, 

não vejo tanta graça. Quando ele trabalhava, viajava, sentíamos muitas saudades um do outro. Ultimamente 

discutimos muito por causa das tarefas domésticas. Ele quer impor os métodos dele. Sinto falta da minha alegria 

e não sei mais do que gosto. Está difícil conviver com a rabugice dele. Penso em começar uma nova vida.                                                                                                      

Bane, RIO DE JANEIRO, RJ” 

 

Vida em marcha lenta 

 

Um dia na vida de Leandro, prematuramente aposentado. Por força do hábito, acordou às 6h45m e 

tentou, sem sucesso, continuar dormindo. Seria outra manhã interminável, apesar de que, na verdade, havia 

esperado muito por esse momento. Quando trabalhava, imaginava, no meio do trânsito, que seria diferente, férias 

permanentes. Uma sucessão diária de finais de semana, com descanso, festas e churrascos. Na realidade, não foi 

exatamente assim... Lembrou de ter ouvido alguém dizer: 

— É preciso talento para ter sucesso no trabalho, e mais ainda para uma aposentadoria de sucesso. 

Agora confirmava isso. É bem possível que no começo Leandro confundisse descanso com ócio. Ainda 

não tinha percebido que uma vida sem emprego é possível. O que não é possível é uma vida sem trabalho, sem 

exercer a tarefa permanente de se manter com saúde e energia, em vida plena, agradável e criativa. A 

responsabilidade de manter dignamente a condição humana não é negociável. Leandro entendeu que é possível 

viver sem emprego, o que não dá é para viver sem projetos. Demorou para compreender a diferença entre 

aposentadoria e desemprego e foi por isso que sua vida correu sérios riscos de se encher de vazio. 

Na verdade, tomou algumas iniciativas, agendou uma academia de ginástica, um curso de computação, 

e se propôs a colaborar com sua filha nas tarefas escolares. No entanto, por enquanto não encontrou um real 

motivo de empolgação. Os anos de trabalho, como todas as atividades repetidas diariamente, passaram 

despercebidos, invisíveis e alienados. Durante anos, superou os obstáculos próprios de todo jovem, casa própria, 

nascimento da sua filha, algumas viagens e várias perdas significativas. Sua vida viajava como um trem que, 

montado solidamente sobre seus trilhos, parava em cada estação, soltava seu apito e partia novamente. Até o dia 



145 

 

em que deixou de trabalhar e o trem parou, sem novas estações à sua frente. Só parou o trabalho, não o planeta, 

que, durante esse período, continuou girando sobre seu eixo, mesmo dando a falsa impressão de estar parado no 

mesmo lugar. Chegadas e partidas confirmam a passagem pela vida, porém, com o fim da fase produtiva, a 

existência sai dos seus trilhos e segue sobre novas vias, mais elásticas, com estações aleatórias e parâmetros 

diferentes. Estas exigem novas paixões, empolgações e pressas. Os dias sem horários rígidos se estendem e se 

achatam, dando a sensação de que sobram horas. É falso. O tempo nunca sobra, continua — como o ouro — 

valendo muito, porque há pouco... 

Estendemo-nos um pouco descrevendo o momento de Leandro e adiamos a resposta para Eliane. É 

evidente que sua percepção é complementar ao momento do seu marido. Um homem econômico, burocrático e 

oferecido não é interessante e, por motivos ancestrais, quando os homens abandonam a caça para se dedicar à 

casa, perdem virilidade. Leandro está nessa delicada transição e, com certa urgência, precisa se ajustar ao novo 

formato da sua vida que, por enquanto, é sentida como o fim de uma etapa e não, como seria ideal, o começo de 

outra. 

Contudo, admitimos que é mais fácil entrar do que sair de um emprego e que agora tem como principal 

desafio administrar melhor sua independência, para recuperar o prestígio perdido. O rico capital de Leandro são 

suas horas disponíveis, que, bem programadas, em nova agenda, poderão colocá-lo em outros interesses, de 

preferência, fora de casa e, se for possível, em horários apertados. 

O tempo livre exige dedicação, enquanto os dias de empregado aceitam miragens, permitem driblar a 

angústia existencial, esquecer culpas e pesares, inclusive surfar sobre a própria história, que adquire sentido 

apenas com o cumprimento do dever. Os aposentados trabalham menos, porém, em compensação, precisam 

pensar mais. Muito mais. 

          (Alberto Goldin, Jornal O Globo, Revista de domingo, Seção Consultório, 28/10/2012) 

 

 

Enquadramento predominante identificado: Parábola 

 O reenquadramento proposto no texto 9, embora ainda se configure como uma 

parábola, se afasta dos reenquadramentos estudados nos textos anteriores em aspectos que 

serão elencados a seguir, e, alguns deles, retomados mais adiante: 

a) Textualmente, a parábola não está restrita a apenas um parágrafo do texto, ela se 

estende pela maior parte dele; 

b) A aparente desconexão entre a carta-consulta e a carta-conselho em função da 

ausência de laços coesivos entre elas, característica presente nos demais textos 

estudados, não ocorre na parábola apresentada aqui por conta da alusão a Leandro na 

primeira linha, ou seja, estabelecendo a ligação entre a consulta e o conselho; 

c) O aspecto narrativo característico da parábola, e observável nos demais textos, está 

entrelaçado aqui com um aspecto descritivo igualmente marcante;  
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d) A característica ficcional, porém verossímil, da parábola está enfraquecida no texto em 

tela porque, como ela foi construída a partir de informações da carta-conselho, a rotina 

imaginada e descrita pelo consultor pode realmente ser verdadeira; 

e) A parábola inclui um nicho metafórico construído dentro dela própria e contraria, para 

este texto, nossas observações anteriores sobre o nicho ter a tendência de estar mais 

diluído no texto e a parábola, mais concentrada; 

f) E, discursivamente, a parábola construída no texto 9 se distancia das anteriores porque 

não está pautada na consulente propriamente dita, mas na situação-problema trazida 

por ela vista sob outro ângulo, na “suposta” rotina do seu marido. Assim, em função 

das características citadas, que revelam um alto grau de não-prototipicidade textual e 

discursiva da parábola apresentada no texto quatro, avaliamos desnecessário procurar 

mapeamentos cognitivos entre a carta-consulta e a carta-conselho. 

g) A retomada da parábola não se faz presente, como nos textos anteriores, e a orientação 

é dada de maneira explícita. 

 

Observamos, então, que as associações entre os textos de consulente e consultor se 

referem às informações concedidas pela consulente sobre a rotina do marido. O consultor 

deduz, então, o cotidiano do marido e, através de um texto detalhado, procura mostrar a 

lentidão com que essa rotina parece ocorrer, provavelmente, para mostrar à consulente a 

situação vista pelo ângulo de Leandro, com os possíveis dilemas enfrentados por ele e que, 

sem esse reenquadramento, poderiam continuar invisíveis para ela. Essa estratégia discursivo-

textual vai ao encontro do título “Vida em Marcha Lenta”, ou seja, parece que o objetivo do 

reenquadramento é mostrar a vida/rotina de Leandro como em uma câmera lenta. 

Retomando algumas observações anteriores, especialmente a que se refere ao 

entrelaçamento dos tipos narrativo e descritivo na parábola em estudo, observamos que as 

ações citadas se referem à descrição de uma rotina, muito mais do que ao relato de várias 

ações que culminariam em um acontecimento. Assim, a parábola é construída como uma 

paráfrase, uma reescrita do que foi apenas indicado na carta-consulta. Como há adição de 

vários detalhes, podemos dizer que é uma paráfrase estendida e, como o objetivo continua 
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sendo reenquadrar para promover a reflexão, compreendemos que se trata de uma paráfrase 

estendida reflexiva.  

A respeito do aspecto mais real desta parábola, ou seja, menos ficcional, verificamos 

que o consultor, provavelmente avaliando que o problema não está na consulente, mas no seu 

marido, escolhe contar a parábola com o foco na situação dele, e não na situação dela. Ele 

imagina, então, o que/como seria a rotina do marido, fazendo uma tentativa de descrevê-la e, 

com isso, aproximando a parábola da realidade.  

As diferenças na elaboração da parábola concorrem para que o aspecto reflexivo dela 

seja enfatizado. Com o intuito de promover essa reflexão, ou ainda, de prover o leitor com 

mais uma possibilidade de reenquadramento, aquele feito por nicho, o autor inclui um nicho 

metafórico dentro da parábola em que se pode sugerir os seguintes desdobramentos cognitivo-

textuais: 

  Marcas Linguísticas Desdobramentos cognitivo-textuais 
     Sua vida viajava como um trem que, montado 

solidamente sobre seus trilhos, parava em cada 

estação,  

 

soltava seu apito e partia novamente. Até o dia em 

que deixou de trabalhar e o trem parou, sem novas 

estações à sua frente. Só parou o trabalho, não o 

planeta, que, durante esse período, continuou girando 

sobre seu eixo, mesmo dando a falsa impressão de 

estar parado no mesmo lugar. Chegadas e partidas 

confirmam a passagem pela vida, porém, com o fim 

da fase produtiva, a existência sai dos seus trilhos e  

 

segue sobre novas vias, mais elásticas,  

com estações aleatórias e parâmetros diferentes. 

Vida de Leandro é um trem; 

Atividades diárias são trilhos; 

Etapa da vida é estação; 

Começar e terminar etapa é chegada e partida do trem; 

Aposentadoria é desativação do trem; 

Ausência de etapas da vida a cumprir é ausência de 

estações para o trem parar; 

 

Começar e terminar etapa é chegada e partida do trem; 

Fim da fase produtiva(aposentadoria) é falta de trilhos; 

Projetos na aposentadoria podem ser novas rotas; 

Etapa de aposentadoria pode ser novas estações 

 

Assim, o aspecto reflexivo faz algumas associações da vida de Leandro com um trem, 

como:  

  Elementos do 

domínio-alvo: carta-

consulta 

Elementos do domínio-fonte: 

parábola 

Grounding 

Aposentadoria  Desativação do trem Inatividade  

Etapas da vida Estações de trem   Metas/destinos atingidos 

Chegar à estação Começar uma etapa Início de obrigações ou de 
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projetos 

Partir da estação Concluir etapa Fim de obrigações ou  de 

projetos 

 

Logo, o autor oferece um reenquadramento por nicho metafórico inserido em um 

reenquadramento por parábola e ambos contribuindo para a reflexão, mas de forma diferente 

daquelas percebidas nos demais textos, o que demonstra a possibilidade criativa dessa 

estratégia discursiva. 

Ainda no nível discursivo, observamos ainda mais uma diferença: o fato de o autor 

escolher reenquadrar a rotina de Leandro e não diretamente a carta da consulente. Isso ocorre 

porque o problema descrito por ela, provavelmente, é causado pela rotina dele; é ele que 

deveria estar se consultando, e não ela. Como a intenção do texto conselho é tentar 

reenquadrar a situação, o consultor opta por reenquadrar a situação de Leandro, em 

detrimento da de Bane (consulente), para que ela, visualizando a situação dele, possa 

estabelecer, senão uma mudança de comportamento da parte dele, ao menos, uma mudança 

em termos de nível de tolerância da parte dela. O consultor opta, dessa forma, por um 

reenquadramento pragmático, ou seja, com um nível de indiretividade e de acionamentos 

cognitivos menor, se comparado ao dos outros textos estudados.  

Assim, este é o reenquadramento de uma situação que já foi, de certa forma, 

reenquadrada pela consulente, ou ainda, é o reenquadramento do consultor a partir do 

reenquadramento da rotina do marido feito pela consulente. Estivesse o marido na condição 

de consulente, talvez a rotina fosse descrita de maneira diferente, inclusive, de forma positiva. 

Por essas características, compreendemos que se estabelece uma relação de 

complementaridade entre a carta-consulta e o reenquadramento na carta-conselho, a partir da 

parábola. O objetivo da parábola parece ser, então, o de visualizar a mesma situação sob outro 

ângulo, de forma a complementar a visão da consulente. A parábola continuaria a exercer a 

função de domínio-fonte em uma projeção metafórica cuja associação entre os domínios 

poderia ser vista como: Leandro parou de trabalhar, assim como o trem foi desativado; deixou 

de ter algumas obrigações, assim como o trem deixou de parar nas estações; deixou de exercer 

atividade, assim como trem deixou de estar sobre trilhos. A conclusão está explicita e 

diretivamente formulada: “Leandro está nessa delicada transição e, com certa urgência, 
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precisa se ajustar ao novo formato da sua vida que, por enquanto, é sentida como o fim de 

uma etapa e não, como seria ideal, o começo de outra”. 

Assim, enquanto nos outros textos as orientações eram sugeridas com a retomada da 

parábola, neste o conselho se apresenta desvinculado da estratégia discursiva em pauta, 

contribuindo para mais um elemento que difere este reenquadramento dos demais estudados, 

ou seja, o fato de a “moral” da parábola não corresponder à orientação da carta conselho.   

 

 

3.3. Reenquadramento com analogia 

Na análise dos três textos que apresentaram o reenquadramento por analogia, 

percebemos usos diferentes no que se refere ao tipo de analogia ˗ mais específica ou mais 

generalizante ˗ e à ocorrência concomitante de outros tipos de reenquadramento no mesmo 

texto. Assim, organizamos a análise dos próximos textos, considerando os seguintes 

reenquadramentos: 

Texto 10 ˗ Por analogia específica. 

Texto 11 ˗ Por analogia generalizante.   

Texto 12 ˗ Por analogia com inclusão de outros tipos de reenquadramento. 

Ao lembrarmos que há várias opções de se construir textual e discursivamente uma 

carta-conselho, ou seja, que o autor dispõe de uma variedade de opções em função de poder 

escolher também por reenquadramentos mais figurativos das situações, avaliamos como 

interessante tentar deduzir o porquê de determinadas escolhas nos próximos textos deste 

trabalho. Embora esse tipo de questionamento não figure entre os objetivos da presente 

pesquisa, vale tentar estabelecer, ainda que de maneira superficial, uma relação causal entre o 

tipo ou gravidade do problema manifestado e o tipo de reenquadramento por analogia 

proposto. Essa discussão será retomada na análise do último texto. 

Isto posto, apresentamos o texto 10 como o primeiro exemplo de reenquadramento por 

analogia: 
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3.3.1.Texto 10 
 

 

"TENHO 33 ANOS, CASADA, UM FILHO de dois anos. Desde que meu filho nasceu me dedico 

exclusivamente a ele, fato contestado pelo meu marido e pela família dele que desfruta de ótima condição 

financeira. Sou formada, tenho graduações em universidades renomadas e vejo esse período que estou passando 

com ele muito importante para os dois. Tenho uma vida muito confortável, moro num excelente apartamento e 

pretendo retomar a minha vida profissional em breve. Acho isso tudo muito natural, mas as pessoas a minha 

volta se incomodam como se a situação de eu não estar trabalhando temporariamente fosse um crime, estou 

cansada das indiretas do meu sogro e o que é pior o meu marido pensa como a família dele, acha que em 

primeiro lugar, é uma vida profissional mais estável. Ele pode até ter a razão dele, considerando que ele tem um 

filho do primeiro casamento e não era prioridade ser pai de novo, mas eu penso diferente estou muitíssimo feliz 

sendo mãe em tempo integral e gostaria que a minha opinião ainda que contrária ao que o mundo moderno pensa 

fosse respeitada.  "             Nanda, RJ 

  (Alberto Goldin, Jornal O Globo, Revista de domingo, Seção Consultório, 25/11/2012)                                 

  
Mãe em tempo integral. E daí? 

 

A CHEGADA DE UM FILHO É SEMPRE UMA boa notícia e, apesar do seu pequeno tamanho e 

modestas exigências iniciais, entra com gigantesca carga emocional para pais, avós e irmãos. Um nascimento 

mobiliza o futuro, promove esperanças e, também recupera antigos traumas... 

  Reconheço que a carta de Nanda não tem o padrão dramático habitual de nossa coluna, porém precipita 

um conflito familiar que não se apresentaria em outras circunstâncias. No início da sua carta, Nanda diz: “desde 

que meu filho nasceu…”, usa o termo “meu filho”, rigorosamente correto, no entanto, por algum motivo, não 

utiliza outro, talvez mais adequado, como “nosso filho”… 

Detalhe bobo, dirão com razão, porém poderia alertar para o fato de que este nascimento, além de boa 

notícia, abriu uma brecha, que a separa do grupo familiar. Criticam sua maternidade em tempo integral, que adia 

sua vida profissional… Como a família tem excelente padrão financeiro, é obvio, que o conflito é puramente 

ideológico e não material. Consideram o fato uma acomodação, uma falta de consideração com o marido e 

sogros. Deixar a criança com uma babá seria então, a melhor opção…  

Lembro-me de uma paciente com conflito semelhante, a fortuna familiar hoje consolidada, no passado 

exigiu sacrifícios e por isso achavam injusto que a nora desfrutasse integralmente dos primeiros anos da vida do 

seu filho. Não importava que não trabalhasse ou ganhasse dinheiro, que não fazia nenhuma falta, mas que 

aproveitasse sua maternidade, que inconscientemente, era sentida como uma injusta mordomia… Era um 

ressentimento retroativo, como não era possível modificar o passado, consolava impedir o futuro, num 

movimento inútil, cujo único efeito real prejudicava mãe e filho, que nada tinham a ver com a história. Não era 

apenas egoísmo, mas o reflexo de culpas antigas em relação aos próprios filhos, já adultos.  

  Não sei se esta história se adapta à Nanda, mas chama a atenção que, dentro do padrão econômico e 

cultural da família do seu marido certamente sabem que a presença materna é a melhor opção nos primeiros anos 

de vida, com atenção quanto a possíveis exageros de superproteção, tão prejudiciais quanto os abandonos 

prematuros. 

 Espero que Nanda não transforme esta coluna em instrumento bélico, pretendo o oposto. Se entender 

que o conflito não é pessoal, mas que tem raízes mais profundas, não apenas ideológicas ou financeiras, mas 

afetivas, entendendo que tomam esta atitude como defesa póstuma do grupo por culpas e abandonos passados e 

não assumidos racionalmente, motivo pelo qual uma criança cheia de amor possa acabar sendo uma ameaça… É 

claro que Nanda vai fazer exatamente o que pensa seja o melhor, sem se submeter a padrões, nem patrões, porém 

de preferência precisa fazer isso sem hostilidade, compreendendo a situação e, se for possível, começando a 

planejar em voz alta seu futuro, compartilhando com o grupo seus projetos de trabalho. É provável que o marido 

e sogros se sintam excluídos pela intensidade do amor pelo seu bebê. É melhor não exibi-lo, apenas praticá-lo até 

sentir que tenha chegado a hora exata de se lançarem, ela e sua cria, ao duro mundo social e produtivo. 
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Enquadramento predominante identificado: Analogia 

Assim, no que se refere aos três tipos de reenquadramento analisados, e considerando, 

como já mencionado, que entre eles parece se estabelecer certa gradação de figuratividade e 

que o mesmo texto pode incluir tipos diferentes de reenquadramento, propomos observar o 

seguinte trecho do texto 10: 

               Reconheço que a carta de Nanda não tem o padrão dramático habitual de nossa coluna, porém 

precipita um conflito familiar que não se apresentaria em outras circunstâncias. 

   

 O autor reconhece o aspecto menos dramático do problema relatado por Nanda, 

comparando-o aos problemas de outros consulentes. Para esses, em outros textos, ele optou 

por reenquadramentos por nichos e por parábolas, mas para o de Nanda fez uso de uma 

analogia específica, ou seja, sem o propósito explícito de generalizar. Assim como a analogia 

utilizada, que será apresentada adiante, o texto não apresenta nichos e não tem muitas 

expressões metafóricas. É um texto fluente, direto, que não exige muito esforço cognitivo do 

leitor para recuperar associações. Voltemos, então, ao aspecto didático da linguagem figurada. 

  Na metáfora conceptual VIDA É VIAGEM, por exemplo, em que o 

conceito/domínio VIDA, com alto grau de subjetividade e, portanto, mais difícil de ser 

compreendido, é associado ao conceito/domínio VIAGEM, mais concreto e que, por isso 

mesmo, facilitaria a compreensão do conceito mais abstrato – vida, percebe-se o valor da 

metáfora como ferramenta cognitiva para que se compreenda algo; exatamente por isso o 

domínio-fonte deve ser o mais concreto e o domínio-alvo, o mais abstrato. 

Da mesma forma, na analogia, esses domínios são denominados foro e tema, 

respectivamente, de acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca (1958): 

 

[...] aos termos com os quais as conclusões se relacionam, chamamos tema, e os 

termos que dão suporte ao argumento, chamamos foro. Em uma situação comum, o 

foro é mais bem conhecido do que o tema, cuja estrutura ele deve esclarecer, e cujo 

valor ele deve estabelecer, seja no todo ou em relação aos valores respectivos de 

seus elementos (PERELMAN e OLBRECHTS, 1958 [2010], p. 373). 

 

Trazendo essas considerações para o texto em tela, podemos sugerir que o autor 

escolhe o tipo de reenquadramento em função, entre outras possíveis razões, do nível de 
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dramaticidade do problema enfocado, o que explicaria a adoção de uma analogia direta, sem 

muitas projeções, para reenquadrar um problema que, segundo o próprio consultor, “não tem 

o padrão dramático habitual de nossa coluna”. Assim, o autor oferece a seguinte analogia:  

Lembro-me de uma paciente com conflito semelhante, a fortuna familiar hoje consolidada, no passado 

exigiu sacrifícios e por isso achavam injusto que a nora desfrutasse integralmente dos primeiros anos da vida do 

seu filho. Não importava que não trabalhasse ou ganhasse dinheiro, que não fazia nenhuma falta, mas que 

aproveitasse sua maternidade, que inconscientemente, era sentida como uma injusta mordomia… Era um 

ressentimento retroativo, como não era possível modificar o passado, consolava impedir o futuro, num 

movimento inútil, cujo único efeito real prejudicava mãe e filho, que nada tinham a ver com a história. Não era 

apenas egoísmo, mas o reflexo de culpas antigas em relação aos próprios filhos, já adultos.  

  

E retoma o reenquadramento sugerindo como encaminhamento do problema o mesmo 

conselho utilizado quando do primeiro caso:  

              Se entender que o conflito não é pessoal, mas que tem raízes mais profundas, não apenas ideológicas 

ou financeiras, mas afetivas, entendendo que tomam esta atitude como defesa póstuma do grupo por culpas e 

abandonos passados e não assumidos racionalmente, motivo pelo qual uma criança cheia de amor possa acabar 

sendo uma ameaça. 

 

A analogia proposta não é fictícia, como no caso da parábola, e nem metafórica, como 

no caso dos nichos analisados anteriormente. Entendemo-la como um reenquadramento pelo 

fato de estabelecer mapeamentos ou projeções analógicas entre elementos de ambas as cenas 

focadas.  É uma alusão a uma situação real, fruto da vivência profissional do psicanalista, que 

apresenta elementos narrativos bastante similares àqueles do problema descrito: uma mãe que 

teve um filho, que quer se dedicar integralmente a sua função de mãe, mas vê esse desejo 

antagonizado pelo marido e pela família desse. Dessa forma, a analogia propicia o 

reenquadramento da situação e visa a levantar possíveis causas para o problema, deixando 

para Nanda a tarefa de tentar compreender os motivos.  

O que é interessante observar é que, como os domínios relacionados são muito 

próximos, baseados em situações reais, ou seja, não figurados, as possíveis diferenças tornam-

se mais evidentes, como acontece no caso de muitas comparações. Reconhecendo isso, o 

próprio consultor questiona: “Não sei se esta história se adapta a Nanda”. No caso de 

enquadramentos semanticamente figurados, como nichos e parábolas, os mapeamentos, são 

mais “imaginativos” (LAKOFF e JOHNSON, 1980 [2002]) e as diferenças entre os domínios 

são inerentes ao próprio reenquadramento e naturalmente pressupostas. Como recursos 
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argumentativos, portanto, parecem ser menos vulneráveis a possíveis contra-argumentos (ex: 

“mas a minha família nunca foi pobre”; “meu marido não tem um filho de um primeiro 

casamento”, etc.).  

 

3.3.2.Texto 11 
 

"RAFAEL, 52 ANOS, CASADO HÁ 12 com Natalia (45) em segundo matrimonio. Ambos com razoável 

situação profissional. Temos um excelente relacionamento pessoal e sexual. O único problema motivo de 

discussões e ofensas poderá parecer uma bobagem, é que a Natalia custa a sair de casa. Atrasa quase todos os 

compromissos sociais, já perdemos espetáculos, cinemas, teatros, os amigos brincam porque conhecem este 

problema que, por se repetir com frequência cheguei a pensar em terminar o casamento. Sei que a maioria das 

mulheres demora a se arrumar, mas Natalia me leva ao desespero, mais ainda quando as saídas se relacionam 

com meus colegas de trabalho. Não sei se tem algum conselho, porque não estou suportando mais. Rafael".        

                               

 

Quando a emoção esquenta  

 

- “QUAL É A TEMPERATURA DAS EMOÇÕES?” Perguntou. 

- “A vingança, por exemplo, POR SER UMA EMOÇÃO DE INVERNO, se consome fria... Já a 

irritação, a raiva ou a impotência funcionam a temperaturas mais elevadas e sobem rapidamente à cabeça”.  

É o que ocorre com Rafael quando Natália exagera na sua demora... Imaginamos a cena, o vemos 

arrumado, de banho tomado, pronto para sair. Impaciente, consulta seu relógio, enquanto antecipa outra das 

frequentes batalhas. Reclama com voz suave e gentil, porém, aos poucos, eleva o tom e o volume. Percebe que a 

profecia se confirma, esforços em vão e confronto inevitável.  

Natália, de sua parte, argumenta que está... quase pronta, precisa apenas de alguns minutos, porque descobriu 

uma mancha (quase invisível) no seu vestido e precisa trocá-lo... Ou talvez tentar uma limpeza de emergência? A 

irritação eleva a pressão sanguínea de Rafael que, em nova tirada e fingida calma lhe recorda o adiantado da 

hora. Ela, agora impaciente, rebate que sua ansiedade a deixa nervosa, insinuando que ele é o culpado pelo 

atraso... Já a caminho, exaustos e silenciosos, refletem sobre o episódio. Como morte anunciada, ambos previram 

o fato, sem poder evita-lo... Corte. 

Antes de prosseguir me pergunto se esta discussão é irrelevante e faz parte da vida cotidiana de 

qualquer casal, ou se podemos considera-la um sintoma neurótico. Nesse caso, a enquadramos nas neuroses 

obsessivas. Indivíduos perfeccionistas, rigorosos com os detalhes e, em geral, observantes com seus horários, no 

entanto, quando o mesmo rigor lhes exige estar impecáveis em aparência e vestimenta, as exigências entram em 

conflito e o paralisam. Natália, honestamente, gostaria de chegar na hora aos seus compromissos, porém só pode 

sair se estiver impecável por isso não consegue uma coisa, nem outra, e envolve o Rafael que, reclamando, 

amplia o conflito e o bloqueio. 

De forma não voluntária, Rafael entra no turbulento mundo interno da Natália, agravando o quadro e, de 

alguma forma, atrasando ainda mais seu desenlace.   

- “O que fazer?”, pergunta Rafael.  

Difícil lhe responder, porém acabo de lembrar a atitude do marido de uma cliente com um sintoma 

semelhante ao da Natália. Cansado das constantes brigas, um dia decidiu marcar antecipadamente o horário da 

saída, advertindo sua esposa de que, passados alguns minutos de tolerância, iria sozinho ao compromisso, 

evitando a discussão. Foi uma solução temerária, mas desta vez evitou o desgaste das constantes brigas. Foi uma 

medida terapêutica, não curou a neurose, mas minha cliente nunca mais demorou nas saídas. Este episódio ficou 

marcado na história do casal e, com o tempo, foi perdendo agressividade e ganhando humor. Mais tarde, numa 
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sessão, entendemos que as demoras tinham um objetivo oculto, funcionavam como uma prova de amor, já que 

quando seu marido exigia ou suplicava sua presença, por efeito de uma distorção inconsciente, ela as escutava 

como demandas de um homem apaixonado. Talvez esta seja a verdadeira razão do atraso da Natália, porque, 

para que um homem a espere com tanta insistência e ansiedade... Só apaixonado e, por acaso, a paixão é uma 

emoção flexível que refresca no verão e esquenta no inverno. 

      (Alberto Goldin, Jornal O Globo, Revista de domingo, Seção Consultório, 23/06/2013) 

 

 

 

 

Enquadramento predominante identificado: Analogia 

A análise do texto acima mostrou que, assim como o problema trazido pelo texto 10, o 

do texto 11 também parece apresentar um baixo grau de dramaticidade, porém, neste caso, é o 

consulente que reconhece essa característica em “O único problema motivo de discussões e 

ofensas poderá parecer uma bobagem...”. Entretanto, essa asserção do consulente vai de 

encontro ao último período do texto, em que ele desabafa: “Não sei se tem algum conselho, 

porque não estou suportando mais”. Assim, o reconhecimento da possível superficialidade do 

problema trazido não se coaduna com a última declaração que sugeriria, inclusive, o fim do 

relacionamento.  

 De qualquer forma, o consultor opta pela seguinte analogia:  

              “O que fazer?”, pergunta Rafael. Difícil lhe responder, porém acabo de lembrar a atitude do marido de 

uma cliente com um sintoma semelhante ao da Natália. Cansado das constantes brigas, um dia decidiu marcar 

antecipadamente o horário da saída, advertindo sua esposa de que, passados alguns minutos de tolerância, iria 

sozinho ao compromisso, evitando a discussão. Foi uma solução temerária, mas desta vez evitou o desgaste das 

constantes brigas. Foi uma medida terapêutica, não curou a neurose, mas minha cliente nunca mais demorou 

nas saídas. Este episódio ficou marcado na história do casal e, com o tempo, foi perdendo agressividade e 

ganhando humor. Mais tarde, numa sessão, entendemos que as demoras tinham um objetivo oculto, 

funcionavam como uma prova de amor, já que quando seu marido exigia ou suplicava sua presença, por efeito 

de uma distorção inconsciente, ela as escutava como demandas de um homem apaixonado. Talvez esta seja a 

verdadeira razão do atraso da Natália, porque, para que um homem a espere com tanta insistência e ansiedade... 

Só apaixonado e, por acaso, a paixão é uma emoção flexível que refresca no verão e esquenta no inverno. 

 

 Novamente, assim como no texto 10, o consultor remete à solução encontrada para o 

evento recuperado: “um dia decidiu marcar antecipadamente o horário da saída, advertindo 

sua esposa de que, passados alguns minutos de tolerância, iria sozinho ao compromisso, 

evitando a discussão”. Embora reconheça o seu caráter temerário, o consultor, ao escolher 



155 

 

aludir a essa situação, parece demonstrar que a considera pertinente também para o problema 

de Rafael. 

 Ainda de maneira semelhante ao texto 10, o consultor sugere uma possível 

justificativa para o surgimento do problema em: 

           [...] Talvez esta seja a verdadeira razão do atraso da Natália, porque, para que um homem a espere com 

tanta insistência e ansiedade... Só apaixonado e, por acaso, a paixão é uma emoção flexível que refresca no 

verão e esquenta no inverno. 

 

Uma vez compreendida a possível causa para os constantes atrasos de Natália, o que, 

discursivamente, se configura como uma orientação para que o consulente reenquadre a sua 

percepção dos fatos, é possível que ele se sinta satisfeito com a resposta e considere sua 

inquietação considerada e respondida.  

 Em termos textuais, avaliamos que o reenquadramento em tela se apresenta, mais uma 

vez, em um texto fluido que não exige um empreendimento cognitivo muito elaborado por 

parte do leitor. O seu valor discursivo está claramente colocado, ou seja, dado um problema, 

remete-se a uma situação anterior e ao sucesso de uma estratégia de solução. E, de maneira 

subliminar, está colocado o conselho, e, dessa forma, considera-se atingido o propósito 

comunicativo do texto carta-conselho.  

 Entretanto, de maneira diferente da do texto 10, o texto 11 apresenta alguns outros 

mapeamentos e se coloca mais adiante, em relação ao primeiro texto, na gradação que 

propusemos no que se refere à sua elaboração geral, ou seja, o texto não apresenta apenas a 

analogia, mas outros mapeamentos que atuam conjuntamente com o reenquadramento 

analógico.   

Mapeamentos Complementares 

1)  Parábola com paráfrase estendida reflexiva:  

Além da analogia, o consultor utiliza o que já analisamos nesta pesquisa como uma 

parábola com paráfrase estendida reflexiva e que foi alvo de considerações no texto 9: 
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 “[...] a parábola é construída como uma paráfrase, uma reescrita do que foi apenas indicado na carta-

consulta. Como há adição de vários detalhes, podemos dizer que é uma paráfrase estendida e, como o objetivo 

continua sendo reenquadrar para promover a reflexão, compreendemos que se trata de uma paráfrase estendida 

reflexiva. (texto 9) 

 

Assim, o autor, a partir de informações contidas na carta-consulta, elabora uma 

parábola, ficcional, mas com alta probabilidade de ser real, uma paráfrase, com adesão de 

novos detalhes, por isso, estendida, e que, obviamente, se apresenta para contribuir com a 

reflexão, constituindo o que estamos denominando, neste trabalho, “paráfrase estendida 

reflexiva”: 

               Imaginamos a cena, o vemos arrumado, de banho tomado, pronto para sair. Impaciente, consulta seu 

relógio, enquanto antecipa outra das frequentes batalhas. Reclama com voz suave e gentil, porém, aos poucos, 

eleva o tom e o volume. Percebe que a profecia se confirma, esforços em vão e confronto inevitável.  

Natália, de sua parte, argumenta que está... quase pronta, precisa apenas de alguns minutos, porque descobriu 

uma mancha (quase invisível) no seu vestido e precisa trocá-lo... Ou talvez tentar uma limpeza de emergência? 

A irritação eleva a pressão sanguínea de Rafael que, em nova tirada e fingida calma lhe recorda o adiantado da 

hora. Ela, agora impaciente, rebate que sua ansiedade a deixa nervosa, insinuando que ele é o culpado pelo 

atraso... Já a caminho, exaustos e silenciosos, refletem sobre o episódio. Como morte anunciada, ambos 

previram o fato, sem poder evita-lo... Corte. 

 

1) Metáforas conceptuais:  

O título do texto “Quando a emoção esquenta” é, diferentemente do que ocorre na 

maior parte dos textos analisados nesta pesquisa, retomado no início: 

             -“QUAL É A TEMPERATURA DAS EMOÇÕES?” Perguntou. 

             -“A vingança, por exemplo, POR SER UMA EMOÇÃO DE INVERNO, se consome fria... Já a 

irritação, a raiva ou a impotência funcionam a temperaturas mais elevadas e sobem rapidamente à cabeça”. 

 

E no fim do texto:  

              Só apaixonado e, por acaso, a paixão é uma emoção flexível que refresca no verão e esquenta no 

inverno. 

 

O autor, ao atribuir características como “quente” e “frio” às emoções aciona as 

metáforas conceptuais RAIVA É LIQUIDO EM EBULIÇÃO (“a raiva ou a impotência 

funcionam a temperaturas mais elevadas”), citada por Kövecses (2000, p.21, 2001, p.48), 

Müller (2008, p.64), e outros; e MENTE É RECIPIENTE (“sobem rapidamente à cabeça”), 
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sugerida por Kövecses (2000, p.89, 2001, p.74), Lakoff e Johnson (1980, [2002], p.17), entre 

outros.  

A metáfora RAIVA É LÍQUIDO EM EBULIÇÃO remete à metáfora conceptual mais 

abrangente EMOÇÃO É TEMPERATURA/CALOR e a associação mencionada por Kövecses 

(2000) com a imagem de RECIPIENTE vem ao encontro do uso dessas metáforas feito pelo 

consultor: 

A imagem de calor/fogo no sentido de “quente” pode ser encontrado em raiva, amor 

(romântico), e volúpia [...] O elemento de calor pode ser combinado com a imagem 

de RECIPIENTE (mais a imagem de FLUIDO) para gerar a imagem composta de 

LÍQUIDO QUENTE EM UM RECIPIENTE
65

 (LAKOFF e KÖVECSES, 1987, 

apud KÖVECSES, 2000, p.38). 

 

E, por fim, a composição das imagens permite a compreensão cognitiva de que “a 

paixão é uma emoção flexível que refresca no verão e esquenta no inverno”, o que, 

discursivamente, pode sugerir um conselho, de acordo com a interpretação dos leitores.     

 

3.3.3.Texto 12 

 

"SOU CROSSDRESSER, VISTO-ME COMO MULHER desde a infância. Eu costumava vestir-me com as 

roupas das minhas irmãs. Hoje, tenho 29 anos, moro só, e em casa estou sempre vestido com roupas femininas. 

Meus relacionamentos com mulheres sempre acabaram quando eu confessava meu segredo. Estou namorando 

uma mulher mais nova e estamos empolgados. Fico na dúvida: 

- Tentar deixar meu prazer mais secreto? 

- Contar pra ela com o risco de nunca mais vê-la? 

- Deixar o barco correr com o risco da namorada descobrir meu segredo? 

Sei que com a experiência que o sr. tem não vai me dar uma solução do tipo faça isso ou deixe de fazer isso, mas 

uma orientação.  Tiago"  

 

Marido de Batom 

POR ENGANO, TOCAMOS A CAMPAINHA DO SEU APARTAMENTO. Uma mulher atendeu a 

porta, vestida com elegância, arrumada, parecia pronta para uma festa… Novo engano, não era uma mulher, era 

Tiago, de festa, aproveitando seu momento “mulher”. Por quê ou para quem?... Para ninguém e por nada, 

respondemos, apenas para seu próprio deleite, pelo prazer de baixar a vista e ver sua saia justa, meias 

transparentes, sapatos delicados. Agora, diante do espelho da sala, com um sorriso cúmplice, acerta levemente o 

decote da sua blusa… 

                                                     
65

 “The image of heat/fire in the sense of “hot” can be found in anger, (romantic) love, and lust. […] The 

element of heat can be combined with the CONTAINER image (plus the image of emotion as FLUID) to yield the 

composite image of HOT FLUID IN A CONTAINER”. 
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Nem homossexual, nem travesti, apenas transvestido para representar seu próprio show. Define-se como 

“cross-dresser” (“transvestista”), atividade solitária que pratica desde a infância… É claro que o hábito não faz o 

monge, nem roupas femininas de grife o transformarão em uma mulher, mas no mundo real, as coisas são 

exatamente como parecem e por isso Tiago, durante algumas horas “é” a dama elegante que abre a porta e, em 

outras, o jovem viril, apaixonado pela sua nova namorada. É outro exemplo da diversidade humana, sua história 

nos surpreende e desconcerta, porém sua prática solitária não ofende nem machuca, apesar de que, por enquanto, 

dificilmente ganhará a aprovação social ou das suas namoradas, o que, de certo modo, é compreensível. 

Poucas mulheres são capazes de se casar num triângulo amoroso de dois corpos… Os especialistas 

explicam esta prática como uma dissociação do aparelho psíquico, uma corrente feminina da sua sexualidade que 

se tornou precocemente independente do resto e ganhou vida própria. Este mesmo mecanismo, de uma forma 

light, é bastante comum em todos nós: quando um fumante consciente do perigo do cigarro e para preservar seu 

prazer age “como se” o vício fosse inofensivo, nos oferece uma pequena amostra da mesma dissociação, pois 

convive com duas realidades opostas: o cigarro mata e, ao mesmo tempo, é inócuo.  

Vivemos cheios de minicontradições que se resolvem com dissociação, alcoólatras, sedentários, 

dependentes químicos, jogadores compulsivos, são exemplos de pessoas que sabem – e ignoram – realidades 

opostas, tais como Tiago, que racionalmente sabe que é homem, porém, em outras roupas, migra de aparência e 

se sente mulher, como as crianças fantasiadas de Batman acreditam sê-lo. 

Nas mesmas condições, um psicótico estaria convencido de ter se transformado em mulher e um 

neurótico teria crises de angústia, fobias ou outros sintomas. O “cross dressing” exibe e resolve a contradição, 

dividindo-a em tempos masculinos, quando trabalha ou namora, e femininos, quando se veste de mulher.  

O “cross dressing” evita um conflito psíquico, mas promove um conflito social, já que precisa ser 

ocultado. A sociedade não entende a questão e as namoradas o abandonam. Tiago pede ajuda e nossa resposta é 

lembrar-lhe que a sociedade evolui. Assim como hoje respeita a homossexualidade, é bem possível que em breve 

reconheça o direito de praticar seus jogos, sem rejeição, nem discriminação. Por enquanto, precisa encontrar uma 

companheira compreensiva e generosa, suficientemente inteligente para saber que o hábito não faz o monge e 

seu hábito de se transvestir não afeta sua masculinidade. Nosso desejo é que da próxima vez que tocarmos sua 

campainha, nos abra a porta sua esposa, uma bela, e desta vez, verdadeira, mulher. 

             (Alberto Goldin, Jornal O Globo, Revista de domingo, Seção Consultório, 22/01/2012) 

 

Enquadramento predominante identificado: Analogia 

A análise do texto 12 mostrou grande variedade de reenquadramentos organizados 

textualmente nos parágrafos. Assim, procederemos às considerações em função da ordem dos 

mesmos. 

1) Parágrafo 1:  

              Por engano, tocamos a campainha do seu apartamento. Uma mulher atendeu a porta, vestida com 

elegância, arrumada, parecia pronta para uma festa… Novo engano, não era uma mulher, era Tiago, de festa, 

aproveitando seu momento “mulher”. Por quê ou para quem?... Para ninguém e por nada, respondemos, 

apenas para seu próprio deleite, pelo prazer de baixar a vista e ver sua saia justa, meias transparentes, sapatos 

delicados. Agora, diante do espelho da sala, com um sorriso cúmplice, acerta levemente o decote da sua 

blusa… 
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 O consultor inicia a carta-conselho sugerindo o que já foi nomeado na presente 

pesquisa de uma parábola com paráfrase estendida reflexiva, ou seja, a partir de informações 

da carta-consulta, o autor elabora um texto adicionando novas informações e cria uma 

narrativa que, embora ficcional, se aproxima bastante do que é ou pode se tornar real. É uma 

narrativa ficcional e verossímil, como a parábola e objetiva a reflexão, assim se inscreve 

como uma possibilidade de reenquadramento e pretende contribuir para que o problema, visto 

sob novo ângulo ˗ o de alguém que bate à porta e encontra um homem (trans)vestido de 

mulher ˗ possibilite visualizar possíveis redirecionamentos. 

2) Parágrafo 2:  

               Nem homossexual, nem travesti, apenas transvestido para representar seu próprio show. Define-se 

como “cross-dresser” (“transvestista”), atividade solitária que pratica desde a infância… É claro que o hábito 

não faz o monge, nem roupas femininas de grife o transformarão em uma mulher, mas no mundo real, as 

coisas são exatamente como parecem e por isso Tiago, durante algumas horas “é” a dama elegante que abre a 

porta e, em outras, o jovem viril, apaixonado pela sua nova namorada. É outro exemplo da diversidade 

humana, sua história nos surpreende e desconcerta, porém sua prática solitária não ofende nem machuca, 

apesar de que, por enquanto, dificilmente ganhará a aprovação social ou das suas namoradas, o que, de certo 

modo, é compreensível. 

 

No segundo parágrafo, abandonada, a princípio, a paráfrase construída textualmente 

no primeiro, o consultor rejeita a possibilidade de homossexualidade para reenquadrar a 

situação como outra possibilidade: a de um show, uma atividade solitária sem prejuízos para 

outras pessoas.  

Para corroborar esse reenquadramento, que dissocia indumentária de gênero ou 

orientação sexual, o consultor remete intertextualmente ao provérbio “O hábito não faz o 

monge”.  A intertextualidade com o provérbio aproxima o texto do leitor já que, de acordo 

com o Dicionário de Provérbios de Lacerda, Lacerda e Abreu (2004): “A formulação e o 

sentido de um provérbio interessam tanto ao homem comum quanto ao profissional do texto”.  

Uma das possíveis definições do termo sugerida na mesma obra justificaria, por si só, 

a alusão a provérbios em textos como o que ora analisamos, em função do seu propósito 

comunicativo: 

[...] provérbio é uma sentença completa e independente ˗ em geral de criação 

anônima ˗ que exprime, muitas vezes de modo metafórico, um pensamento, um 

preceito, uma advertência, um conselho... (LACERDA, LACERDA e ABREU, 

2004, p.xxi) 
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 Da mesma forma, a definição de Costa (2014), no Dicionário de Gêneros Textuais, 

remete à presença de uma lição ou orientação moral no provérbio, o que, mais uma vez, 

consubstancia seu uso em cartas de aconselhamento: “frase curta, geralmente de origem 

popular, com ritmo e rima, rica em imagens, que sintetiza um conceito a respeito da realidade 

ou uma regra social ou moral.” (COSTA, 2014, p.197) 

 Assim, a escolha textual pela citação do provérbio legitima o argumento defendido, no 

nível discursivo, de não se considerar as vestimentas como um elemento de prova sobre a 

personalidade de Tiago, desde que o leitor recupere cognitivamente os valores intrínsecos do 

provérbio, como os levantados nas citações acima. 

3) Parágrafos 3, 4 e 5: 

               Poucas mulheres são capazes de se casar num triângulo amoroso de dois corpos… Os especialistas 

explicam esta prática como uma dissociação do aparelho psíquico, uma corrente feminina da sua sexualidade 

que se tornou precocemente independente do resto e ganhou vida própria. Este mesmo mecanismo, de uma 

forma light, é bastante comum em todos nós: quando um fumante consciente do perigo do cigarro e para 

preservar seu prazer age “como se” o vício fosse inofensivo, nos oferece uma pequena amostra da mesma 

dissociação, pois convive com duas realidades opostas: o cigarro mata e, ao mesmo tempo, é inócuo.  

               Vivemos cheios de minicontradições que se resolvem com dissociação, alcoólatras, sedentários, 

dependentes químicos, jogadores compulsivos, são exemplos de pessoas que sabem – e ignoram – realidades 

opostas, tais como Tiago, que racionalmente sabe que é homem, porém, em outras roupas, migra de aparência e 

se sente mulher, como as crianças fantasiadas de Batman acreditam sê-lo. 

               Nas mesmas condições, um psicótico estaria convencido de ter se transformado em mulher e um 

neurótico teria crises de angústia, fobias ou outros sintomas. O “cross dressing” exibe e resolve a contradição, 

dividindo-a em tempos masculinos, quando trabalha ou namora, e femininos, quando se veste de mulher.  

   

 Nos parágrafos acima, o autor, ao citar o que os especialistas defendem, legitima a sua 

expertise no assunto, justificando a sua posição de consultor. A seguir, elabora uma analogia 

remetendo a uma situação geral sobre o comportamento de fumantes, de alcoólatras, etc, 

sugerindo, de certa forma, a aplicação da mesma interpretação para o problema de Tiago, qual 

seja, a de convivência com duas realidades opostas.  

Esse tipo de analogia difere daquelas estudadas anteriormente neste trabalho ao partir 

do problema de Tiago para uma situação mais geral, com o intuito de perceber a orientação no 

caso geral e trazê-la para o caso específico de Tiago. Acreditamos que ela pode ser 

considerada, então, uma analogia generalizante que contribui com mais um reenquadramento 

no mesmo texto. 
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A associação cognitiva possível sobre a última linha do quarto parágrafo (“como as 

crianças fantasiadas de Batman acreditam sê-lo”) remete ao provérbio usado no parágrafo 2 

reafirmando-o, ou seja, apesar de as crianças acreditarem ser Batman com o uso da roupa do 

super-herói, elas, na verdade, não são o personagem.  

5) Parágrafo 5: 

              O “cross dressing” evita um conflito psíquico, mas promove um conflito social, já que precisa ser 

ocultado. A sociedade não entende a questão e as namoradas o abandonam. Tiago pede ajuda e nossa resposta é 

lembrar-lhe que a sociedade evolui. Assim como hoje respeita a homossexualidade, é bem possível que em 

breve reconheça o direito de praticar seus jogos, sem rejeição, nem discriminação. Por enquanto, precisa 

encontrar uma companheira compreensiva e generosa, suficientemente inteligente para saber que o hábito não 

faz o monge e seu hábito de se transvestir não afeta sua masculinidade. Nosso desejo é que da próxima vez que 

tocarmos sua campainha, nos abra a porta sua esposa, uma bela, e desta vez, verdadeira, mulher. 

 

 O último parágrafo, como fechamento, retoma os reenquadramentos propostos e o 

quadro a seguir procura, considerando os elementos linguístico-textuais presentes, associá-los 

aos respectivos reenquadramentos: 

Elementos linguístico-textuais Reenquadramentos propostos 

O “cross dressing” evita um conflito psíquico, mas 

promove um conflito social, já que precisa ser 

ocultado. [...] 

Por enquanto, precisa encontrar uma companheira 

compreensiva e generosa, suficientemente 

inteligente para saber que o hábito não faz o monge 

e seu hábito de se transvestir não afeta sua 

masculinidade. Nosso desejo é que da próxima vez 

que tocarmos sua campainha, nos abra a porta sua 

esposa, uma bela, e desta vez, verdadeira, mulher. 

Analogia generalizante; opinião do especialista; 

 

 

 

 

Provérbio 

 

 

Parábola (paráfrase estendida reflexiva) 

 

 Assim, a carta-conselho relativa ao texto 12 propõe mais de um reenquadramento e 

parece confirmar nossa observação sobre a gradação da complexidade dos reenquadramentos, 

e, neste caso específico, na quantidade desses, em função da dramaticidade/seriedade dos 

conflitos expostos. Dado o caráter inusitado e desconcertante do conflito de Tiago, como 

reconhecido pelo consultor em: “sua história nos surpreende e desconcerta”, parece que 

ângulos diferentes devam ser levantados para tentar contribuir com a visualização de um 

possível entendimento. 
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 No capítulo seguinte, com as nossas considerações finais, retomaremos as perguntas 

de pesquisa apresentadas na introdução deste trabalho, para, se não respondê-las com 

conclusões definitivas, explorá-las sob a luz da análise aqui empreendida. 
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise desenvolvida neste trabalho envolveu um arcabouço teórico-metodológico 

amplo, ancorado na Linguística Cognitiva, que forneceu unidades analíticas que pontuaram a 

investigação. Com intuito de resumir e discutir os resultados, retomaremos as perguntas de 

pesquisa, apresentadas na introdução deste estudo, as quais responderemos sob a luz das 

conclusões da análise. 

1 - Que tipos de recursos cognitivo-discursivos são utilizados nos textos para se referir 

à situação-problema? 

A estratégia retórica do autor da carta-conselho consiste em propor implicitamente um 

reenquadramento do problema trazido pela carta-consulta, de maneira a promover a análise da 

situação sob outro ângulo, o que poderia possibilitar a visualização de um entendimento ou de 

um direcionamento. Os principais recursos cognitivo-discursivos encontrados nos textos do 

corpus foram os nichos metafóricos (VEREZA, 2012, 2013), as parábolas, as analogias, além 

de indícios de intertextualidade e da presença de algumas expressões metafóricas, remetendo 

ou não, a metáforas conceptuais.  

A análise permitiu identificar o nicho metafórico como o tipo de reenquadramento 

mais frequente, ou seja, dentre as opções de reenquadramento, o nicho parece ser a mais 

produtiva. Além disso, algumas considerações das análises nos levam a propor que a escolha 

do tipo de reenquadramento está relacionada à complexidade e à dramaticidade das situações 

descritas pelos consulentes, em que problemas mais sérios suscitariam reenquadramentos 

mais elaborados e menos explícitos. Mas certamente não temos dados suficientes para 

verificar essa hipótese. 

Embora em um primeiro momento, sem uma análise aprofundada dos textos do 

corpus, ou ainda, em momento anterior, quando apenas a opção pelo gênero textual e não a 

dos textos propriamente ditos, havia sido feita, imaginamos que outras formas de 

reenquadramento poderiam ser encontradas, como alegorias, fábulas e apólogos, o que 

justifica a inclusão de algumas considerações sobre esses elementos na Fundamentação 

Teórica desta pesquisa, mas essa expectativa não se confirmou. Ainda assim, optamos por 
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manter aquelas considerações como demonstração de que nossas pressuposições, embora não 

contempladas ao fim da pesquisa, incluíram as figuras mencionadas.  

2 - Como esses recursos se manifestam textualmente na condução de 

reenquadramentos?  

Textualmente, as estratégias de reenquadramento nos textos do corpus se 

manifestaram de acordo com as especificidades de cada um dos tipos encontrados: nicho 

metafórico, parábola e analogia. No caso do reenquadramento por nicho, identificamos uma 

interligação de vários mapeamentos que se associam pelo grounding como ponto comum, e, 

dessa forma, constroem e legitimam metáforas situadas. A partir dessas, por exemplo, pode-se 

definir “orgasmo” como “cofre”, partindo de mapeamentos mais específicos como “atingir o 

orgasmo é ter o segredo do cofre”, “parceiros sexuais são chaveiros”, como demonstrado na 

análise do texto1.  

No caso dos nichos, verificou-se um tecido semântico formado por itens lexicais 

associados ao domínio fonte (ou frame, FILLMORE, 2005). Esses itens podem ser vistos 

como veículos (Richards, 1937) da metáfora situada. Um estudo mais aprofundado sobre 

essas teias lexicais, essenciais para a estruturação textual do nicho e para e construção do 

objeto-de-discurso (MONDADA e DUBOIS, 2002) de natureza metafórica seria muito 

promissor. 

Com referência às diferenças entre nicho metafórico e parábola como tipos de 

reenquadramentos, podemos dizer que a elaboração do nicho é muito mais complexa, 

exigindo, possivelmente, um acionamento cognitivo mais elaborado do que aquele pretendido 

na associação da situação da consulente com uma parábola. No reenquadramento por 

parábola, o leitor não precisará recuperar detalhes dos elementos porque deve recuperar a 

ação narrativa como um todo e o seu resultado, pragmaticamente configurado na forma de 

uma “moral”.  

É interessante notar também que, diferentemente do reenquadramento por parábola, no 

reenquadramento por nicho metafórico sempre há a possibilidade de que novos elementos 

sejam incorporados ao longo do texto da carta-conselho. Isso parece ocorrer porque o nicho 

metafórico é construído online, com um número maior de possibilidades do que o oferecido 
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pela narrativa parabólica, cujas opções se encerram no âmbito da narrativa propriamente dita 

e de seu propósito de conduzir uma moral.    

No que se refere às diferenças observadas entre parábolas e analogias, entendemos 

aqui a primeira como uma narrativa dissociada em si da situação-problema, mas que, situada 

no texto, acaba por se configurar como uma nova possibilidade de se perceber tal situação e 

sobre ela refletir. Utilizando novamente o texto 6 como exemplo, nele, a consulente Carla 

espera por Pedro, que terminou o seu relacionamento com ela, e os moradores da cidade 

pequena esperam pelo trem que deixou de passar. Pedro traiu/decepcionou Carla várias vezes 

e o trem atrasou também várias vezes, decepcionando os moradores. Carla quer contatar 

Pedro e retomar a relação e os moradores da cidade continuam esperando o trem na estação. 

Ou seja, a parábola, de certa forma, desconstrói o problema lançado e o constrói sobre outras 

bases, a partir do ponto de vista do consultor. Por isso, ela é tão fortemente argumentativa: é a 

cognição aliada à argumentação, se é que essas duas instâncias da produção de sentidos 

possam ser dicotomizadas dessa forma. 

No caso das analogias, o mapeamento é mais explícito e direto, exigindo, 

provavelmente, estratégias cognitivas menos elaboradas, para ser recuperado. O consultor 

alude a uma situação real, vivenciada anteriormente por ele, e que guarda com a situação-

problema atual uma semelhança que justifica o seu uso como forma de reenquadramento. 

Assim, o começo do relato se dá através de expressões claras como “Lembro-me de uma 

paciente...” (texto 10) ou “acabo de lembrar a atitude do marido de uma cliente” (texto 11).  

E, assim, o relato continua e as associações são facilmente percebidas. 

O uso dos reenquadramentos como estratégia retórica reveste o texto da 

expressividade discursiva inerente à linguagem figurada, sendo possivelmente mais eloquente 

do que qualquer outra tentativa de enunciação mais literal. Assim, dizer que “orgasmos são 

manadas de búfalos”, referindo-se à capacidade de eles serem controlados ou não, parece ter 

um efeito discursivo-cognitivo potencialmente mais forte do que dizer simplesmente que 

“orgasmos são difíceis de serem controlados”. Nesse sentido, aliamo-nos à teoria da interação 

de Black (1962) que preconiza o efeito cognitivo da metáfora, ao produzir uma possibilidade 

de um terceiro sentido, diferente daquele do domínio fonte e do domínio alvo. 
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Assim, ao elaborar textualmente os mapeamentos locais, o autor conduz a 

argumentação, discursiva e cognitivamente, em direção ao ponto de vista proposto. Ainda no 

texto 1, por exemplo, “orgasmo” pode ser visto como o cofre em si ou como uma manada de 

búfalos, e espera-se que um desses reenquadramentos, ou a combinação de ambos, auxilie a 

consulente a visualizar o seu problema sob outras lentes e, consequentemente, a adquirir mais 

subsídios para pensar em um possível entendimento.  

3 - De que forma os recursos cognitivo-textuais utilizados diferenciam o texto de 

outros do mesmo gênero?  

Para responder à terceira pergunta, sugerimos o retorno à comparação entre um 

exemplo de texto do corpus e uma carta de aconselhamento retirada de um site da Internet, na 

seção sobre o subgênero “carta de aconselhamento”, em que se verificou uma diferença em 

termos de diretividade, já que os textos com reenquadramento, como os desta pesquisa, 

demandam a recuperação de mapeamentos cognitivos, de maneira diferente dos conselhos 

dados explicitamente em textos mais prototípicos. 

Em termos formais, os textos mais prototípicos se apresentam mais curtos e sucintos 

do que aqueles que consideramos menos prototípicos, ou seja, os textos desta pesquisa. 

Além disso, em alguns momentos, o próprio consultor reconhece a nãoprototipicidade 

dos seus textos, ao sugerir que suas escolhas visam a propor uma reflexão sobre a situação, 

em detrimento de uma ação de caráter mais diretivo, em que as orientações seriam dadas de 

maneira explícita. O autor verbaliza o seu distanciamento da ação “aconselhamento” (“me 

abstenho de repetir estes conselhos, com os quais, teoricamente, concordo”), uma vez que 

provocar reflexão se apresenta como propósito maior (“minha outra proposta é encontrar um 

sentido para esta história”), como visto na análise do texto 2. 

Uma questão para cuja resposta os resultados da análise não ofereceram subsídios 

sólidos diz respeito à classificação genérica dos textos aqui analisados: seriam eles um novo 

gênero? Um sub-gênero de cartas de aconselhamento? Um gênero híbrido (cartas de 

aconselhamento, apropriando-se de elementos de uma crônica, de um ensaio de auto-ajuda, de 

parábolas, entre outros, por exemplo), ou simplesmente uma textualização específica e atípica 
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(com diferentes “estruturas retóricas- text type
66

) de um único gênero: cartas de 

aconselhamento?  Para verificar essas possibilidades, seria necessário uma mudança de 

enfoque na pesquisa, voltando-se, por exemplo,  para os aspectos sócio-discursivos dos textos 

(referentes ao contexto) e não tanto para os textuais (referentes ao co-texto), mesmo na 

perspectiva sociocognitiva na qual o estudo de situou . No decorrer do trabalho, nos referimos 

aos textos como um “sub-gênero de carta de aconselhamento”; agora, nas conclusões, e após a 

análise, questionamos essa opção, sem, no entanto, poder oferecer uma alternativa que possa 

ser respaldada pela investigação.  Um estudo nessa direção, juntamente com outros a serem 

indicados na seção a seguir,  certamente enriquecerá a compreensão do objeto aqui enfocado. 

 

4.1 Implicações para futuros estudos 

 

A abordagem cognitivo-discursiva privilegiada em nossa pesquisa, voltada para o 

estudo dos enquadramentos cognitivo-discursivos do gênero aqui enfocado, pode também 

informar trabalhos com outros gêneros textuais, inclusive orais e multimodais (haja visto o 

estudo de metáforas visuais desenvolvido por Forceville (2005), nos quais os 

reenquadramentos sejam utilizados com o mesmo objetivo, o de colocar sob um novo ângulo, 

situações problemáticas ou cognitivamente complexas.  

 A força argumentativa dos reenquadramentos mereceria, também, um olhar 

investigativo mais acurado.  O papel da metáfora na argumentação já vem sendo investigado 

(VEALE, 2000, VEREZA, 2010), mas como cremos que a noção de macromapeamento, 

como reenquadramento de determinadas “cenas” ou situações, foi lançada mais 

sistematicamente nesta pesquisa – e aí vemos a contribuição original do estudo-, pensamos 

que explorar essa noção dentro da interface cognição-argumentação seria de grande valia. De 

fato, essa linha é a que pretendemos seguir como próximos passos investigativos, após esta 

pesquisa.  

                                                     
66

 One way of making a distinction between genre and text type is to say that the former is based on external, 

non-linguistic, "traditional" criteria while the latter is based on the internal, linguistic characteristics of texts 

themselves (Biber, 1988, pp. 70 (Biber, (1988). Tradução: Uma forma de fazer uma distinção entre gênero e tipo 

textual é dizer que o primeiro se baseia em critérios externos, não-linguísticos e “tradicionais” enquanto o último 

se baseia em características internas e linguísticas dos próprios textos. 
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Outra área que muito contribuiria para as questões levantadas neste estudo é a dos 

estudos da leitura. Muitas de nossas reflexões podem, em futuras pesquisas, ser enriquecidas 

com uma discussão mais aprofundada do que seria a leitura, o texto e o papel da autoria. Esse 

último aspecto seria particularmente relevante no caso de textos, como os aqui analisados, em 

que há, claramente, uma intencionalidade, uma “deliberalidade” (STEEN, 2011) no projeto de 

textualização nas cartas investigadas. Com isso, não queremos dizer que seja possível 

identificar a real “intenção do autor” (no caso de nosso corpus, o autor, como psicanalista, 

provavelmente rejeitaria essa ideia), mas apenas de sua intencionalidade, textualmente 

marcada na elaboração de suas cartas-conselho. Um arcabouço teórico mais abrangente talvez 

pudesse iluminar mais produtivamente essas questões e uma teoria candidata seria a da 

Semiolinguística, de Patrick Charaudeau (2005), uma vez que essa “consiste em relacionar 

entre si determinados questionamentos que tratam do fenômeno da linguagem - sendo uns 

mais externos (lógica das ações e influência social), outros mais internos (construção do 

sentido e construção do texto)” (CHARAUDEAU, 2005, p. 12). 

Com o pressuposto que compartilhamos, de que a leitura é um processo interacional, 

envolvendo o texto, o leitor e mundo, estudar a face da recepção seria também um projeto 

futuro bastante enriquecedor. Para isso, metodologias introspectivas, como a do protocolo 

verbal em grupo (ZANOTTO, 1995, 1998), poderia lançar luz sobre como os 

macromapeamentos se realizam no processamento da leitura. Fazer uso desses protocolos 

como atividade de leitura em sala de aula seria uma maneira bastante instigante e dialógica de 

estabelecer a interface entre pesquisa e pedagogia.     

Por fim, pela complexidade das questões que o objeto de estudo aqui investigado e a 

perspectiva cognitivo-discursiva adotada levantam, cremos que muitas outras abordagens 

teóricas e analíticas, dentro dos estudos da linguagem e do discurso, poderiam contribuir para 

compreender ainda mais o fenômeno discursivo de que tratamos. No entanto, em uma 

pesquisa, há de se fazer opções teóricas, e a nossa se situou no âmbito da Linguística 

Cognitiva, que, de fato, é sociocognitiva, por ver a linguagem - e a cognição - como sendo 

sempre situadas e produtos do seu uso nas práticas sociais. Essa opção, a nosso ver, foi muito 

coerente com o que o nos propusemos estudar, mostrando (para evocar a metáfora 

CONHECIMENTO É VIAGEM), caminhos desafiadores e muito enriquecedores para 
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chegarmos ao nosso destino, que agora se apresenta. E, nesse destino, já deslumbramos outros 

destinos e outros possíveis caminhos. 
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ANEXOS 

 

 

01 23Jan 2011 Cada um na sua Nicho Metafórico  

 

 
"TENHO 31 ANOS E DESDE NOVA TENHO problema para me relacionar com os homens. Sem falsa 

modéstia, sou uma mulher muito bonita, independente e me apaixono por aqueles que são mais difíceis, não 

consigo fazer escolhas racionais. Hoje sou apaixonada por um homem, Tomas, que sei que não tem futuro, mas 

não consigo me livrar dessa situação, parece que me acorrentou de tal maneira que não consigo me mexer. E o 

pior, ele parece ser exatamente como eu, pois quando eu sumo ele entra em desespero, quando estou disposta a 

viver uma relação de adultos, ele some. Já tentei me relacionar com outros homens, mas sempre acabo voltando 

para ele. Não tem todas as qualidades que procuro em um homem, mas a atração que sinto por ele é obsessiva, a 

ponto de me causar pensamentos quase suicidas quando o imagino com outras mulheres. É como se aquele 

homem tão lindo fosse uma propriedade minha. Aquele sorriso iluminado fosse só meu. Preciso de ajuda, pois 

essa situação está tomando proporções muito grandes na minha vida emocional e física. 

Vilma" 

Cada um na sua 

ELES SE OLHAM, SORRISO LARGO, se seduzem com suas respectivas belezas, se admiram, como é típico 

em todos os amores à primeira vista. Marcam um encontro em tecnicolor, com fundo musical, como nos antigos 

filmes de Hollywood. São bonitos, inteligentes, charmosos e juntos vivem nove semanas e meia de amor. Porém 

o tempo, com seus monótonos relógios e calendários por trás das cortinas, entram em cena, oxidam os brilhos e 

desgastam as ilusões. São belos e poderosos demais para se entregarem a uma pessoa só. 

Os técnicos dizem que é narcisismo exagerado. Aquilo que parecia se ajustar com precisão suíça se solta e 

desencaixa. Acaba sendo impossível colocar duas pessoas num só espelho. Por isso a harmonia desafina, o 

tecnicolor desbota e o som se transforma em ruído, as palavras sobram e as imagens faltam. O que foi união 

perfeita se torna competição doméstica, cada um tenta ocupar um espaço maior no sucinto espelho. Torna-se 

inevitável: se separam, voltam ao mundo no qual, novamente, seduzem com seus encantos. 

Em pouco tempo ocorre um acidente, a própria imagem do espelho fica nublada e se apaga misteriosamente. 

Alguém a roubou e rapidamente descobrem quem foi. Foi ele, foi ela. Disfarçam o desespero e saem correndo 

para se recuperarem, precisam encontrar o ladrão da imagem. Se encontram novamente e se amam e o tempo, 

que tem tempo de sobra, espera para lhes dizer, outra vez que o reinado está em perigo. 

Quando é só um, falta o outro; quando são dois, um sobra. Esta é a fórmula matemática da simbiose humana. Os 

amores simbióticos por alguma reação física ou química misturam suas essências e ao fazê-lo as perdem, por 

isso não conseguem estar juntos sem conflito, nem separados sem desespero. Amor excessivo e castigo 

superlativo, para os humanos não existe o amor perfeito, já que, por definição, somos fracos e imperfeitos. Só os 

deuses conseguem amar em Hollywood e fazem isso repetindo as cenas nos mesmos filmes de ficção. Vilma e 

Tomas, na sua frágil condição humana, pagam um preço alto por amar nas alturas, se lamentando quando caem à 

terra. 

Nós também aterrizamos, tentando explicar a simbiose humana, que asfixia e explora, repetindo o ciclo até que 

um deles se desamarra como fazem os dependentes químicos. A simbiose hipnotiza, prende, amarra e oscila, 

como droga que os leva do céu ao inferno. Vilma percebe que exatamente a mesma coisa que lhe acontece, 

acontece com Tomás, por isso vale a metáfora do espelho. Quando os dois se encontram se transformam em um 

que, em pouco tempo, tenta sair para voltar a ser dois. Só que, até quebrarem o feitiço ficam com a angustiante 

sensação de serem só a metade de si mesmos e é por isso que tendem a se encontrar novamente. É uma doença 

perigosa que se confunde com o amor intenso, só que os verdadeiros amores oxigenam, dão vida, enquanto a 

simbiose oprime e às vezes, mata. Sobrevive quem a supera e volta a respirar com seus próprios pulmões 
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03 27Mar 2011 Mistérios do Amor  
  

"MEU NOME É SÔNIA, TENHO 29 ANOS. Estou com dúvidas em relação ao meu noivado. Sei que Ernesto 

me ama, também gosto dele, mas somos muito diferentes, ele tem uma família muito complicadas e pai já 

falecido, só nos vemos 1 vez na semana , eu e minha família o ajudamos financeiramente e eu o apoio muito na 

vida, nos estudos de arquitetura, de todos os modos eu,me preocupo de como seria a sua vida sem mim. Tenho 

medo em terminar e me arrepender, daqui 20, 30 anos querer voltar atrás e não ter jeito. Vejo a vida passar na 

minha frente, e não ter certeza se vou ser feliz. Sinto falta dos tempos de solteira, que saía, viajava, sem ter que 

dar satisfação para ninguém. Como resolver essa situação? 

Preciso muito do seu conselho, acompanho sua coluna na Revista O Globo e adoro as matérias. Parabéns ! 

Sônia" 

 

Mistérios do Amor 

A CARTA DE SÔNIA É BREVE NA SUA FORMA e extensa em seu conteúdo. Vale a pena perder uma boa 

solteirice por um casamento duvidoso? Como prever o futuro? Não tenho essa resposta, mas um bom método 

seria analisar o começo da relação, o encontro, os sorrisos, os bilhetes, presentes, surpresas... A poesia e a 

química do início do namoro. Sonia não esclarece e por esse motivo imagino que não tenham sido emoções 

relevantes. 

Descartando uma paixão intensa, talvez se trate de uma relação mais fria e racional na qual ambos se apoiam 

devido às suas carências, Ernesto aceitando a ajuda para terminar seus estudos e Sonia estaria ao seu lado para 

evitar a solidão, o que não significa que não se amem, apenas que definem um tipo mais racional e prático de 

relação.  

Novamente nos deparamos com a falta de informação de modo que, por falta de outras alternativas, resta-nos 

debater, teoricamente, a complexa questão da felicidade e suas difíceis declinações. Para orientá-la, pensei em 

lhe oferecer um breve questionário, simples para uma questão tão complexa e por isso, sem grandes pretensões.  

- Têm algum plano conjunto, algum projeto para desenvolver nos próximos anos? Seria uma aposta no futuro, 

uma tarefa a ser realizada, tanto da abrir uma loja, encher a casa de filhos, fazer fortuna ou escalar montanhas. 

Os casais são felizes quando fazem planos e os realizam em programas que, às vezes sustentam o entusiasmo 

durante a vida inteira. 

- Têm prazer em se encontrar? Sentem alguma urgência em se comunicar para relatar as pequenas novidades do 

dia a dia? Esperam o final de semana para estar juntos? Existe expectativa nos encontros? Há generosidade? 

- Quando lê um bom livro, alguém recomenda um filme ou escuta alguma novidade, curiosa ou interessante, tem 

pressa para compartilhá-la com seu companheiro?  

Não pretendo construir um manual de casais harmônicos, no entanto, pensar estas questões poderá determinar 

uma tendência favorável a uma união definitiva ou bem ajudar a definir uma ruptura. E do outro lado, nos 

aspectos mais conflituosos e obscuros do amor, existe possessividade, ciúmes ou desconfiança? Em caso 

afirmativo, são sentimentos tão intensos ao ponto de impedir a convivência? 

- Sente tédio nos encontros, falta conversa, novidades, humor ou imaginação? Há rejeição ou atração física? 

Existe pouco ou muito desejo? 

Novamente as respostas marcarão o caminho de uma decisão. Por fim, preciso esclarecer que o amor é um 

mistério que, de minha parte não posso nem pretendo resolver, mesmo porque sou a favor do mistério. Amar é 

tão simples e tão difícil ao ponto que, algumas pessoas jamais se questionaram quanto a ele e outras jamais o 

conheceram. É por isso que até hoje não foi encontrada a fórmula que o decifre de forma satisfatória. Há casais 

felizes na modéstia e outros infelizes na abundância. O mistério continua intacto, por isso Sonia será a única 

autorizada a agregar ou segregar o Ernesto da sua vida, inclusive tentar ser e fazê-lo feliz. 

Se por acaso a Sonia encontrar a uma boa resposta para estas perguntas, por favor, me envie um e-mail. Meus 

leitores e eu seremos gratos. 
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05 22 Mai 2011 Fechado para o mundo Nicho Metafórico  

 

 
Estou enviando este email para pedir uma ajuda, pois a minha vida amorosa é um zero. Nada dá certo. Mesmo 

que tente fazer algo acontecer as coisas sempre dão errado. Tenho 30 e poucos anos, mas parece que ainda sou 

um adolescente à procura de uma namorada. Nem isso eu consigo, pois minha timidez não me deixa tranquilo na 

hora de conversar com alguma mulher, seja ela bonita ou mais ou menos. Para espantar a dor de ser um idiota, 

tento quebrar o gelo bebendo. Mas isso não melhora a minha situação, porque, quando vou às boates, fico a ver 

navios, enquanto outros homens conquistam as mulheres. Será que devo procurar um psicólogo ou isso não tem 

solução? Não gostaria de ser o patinho horrível da minha rua. Gostaria que o senhor me desse a resposta.                       

MANUEL, RJ  

Fechado para o mundo 

A fome se resolve com alimento, porém, na desnutrição extrema, o sujeito precisa se alimentar aos poucos, para 

não sofrer uma intoxicação. Manuel está desnutrido afetivamente, sente-se tímido e inseguro e, por prudência, 

mantém-se afastado das mulheres. Além disso, está desidratado, motivo pelo qual vai com muita sede ao pote, 

sem conseguir beber. É excluído da festa, enquanto seus colegas, aqueles a que admira, exibem suas conquistas 

sem pudor. Entendemos sua angústia. E faremos o possível para ajudá-lo.  

Só que, desta vez, sou eu quem se sente tímido para lhe responder. Temo ofendê-lo com minhas palavras. Sua 

carta precisou de uma intensa correção ortográfica e de estilo para se tornar compreensível. E, com desculpas 

antecipadas, entendi que sua carência se resolveria mais facilmente se Manuel fosse capaz de escrever sua 

história de forma clara e adequada. As cartas não precisam ser obras literárias, só que sendo jovem, inteligente e 

capaz, está desnutrido de informação, cultura e interesse pelo mundo que o cerca.  

Se pretende ser interessante para as mulheres, sua estratégia de conquista deve mudar imediatamente, para 

atender às suas carências e criar um autêntico interesse por si próprio. Precisa de leitura, saber o que acontece no 

mundo em que vive, seja nos esportes, nos efeitos dos desastres ambientais, ou simplesmente desenvolver seus 

próprios interesses que, sem dúvida, facilitarão o acesso ao universo feminino. A timidez ue o envolve é a 

máscara que não o deixa ver o mundo e bloqueia  os olhares que chegam do exterior. Não deve acreditar que 

seus colegas são mais elegantes, charmosos ou geniais.  

Manuel, seja feio ou bonito, precisa é mostrar a capacidade de conquistar e cuidar de uma mulher. No entanto, 

para abordá-la, deverá atravessar uma temporada alimentando seu mundo interno, lendo jornais, revistas sobre a 

atualidade, conhecendo as fofocas do dia, para ter conhecimento suficiente para iniciar um diálogo, montando 

suas ferramentas de sedução. Sem exibir cultura, pois isso não dá certo, simplesmente precisa se mostrar em 

condições a manter uma boa conversa. Manuel não é rejeitado, rejeita-se. E é óbvio que, quando ingere bebidas 

alcoólicas, melhora sua imagem interna, porém, piora a externa.  

Em outras palavras, só terá companhia feminina quando reconhecer sua própria responsabilidade por estar só. 

Para enviar seu email, Manuel encontrou a Revista GLOBO e usou a internet. Não será difícil usar seu tempo 

livre para ler também outras publicações, aproveitar a rede para visitar Paris subir a Torre Eiffel, aprender a 

cozinhar ou corrigir seus textos automaticamente. As mulheres da festa não sabem como o Manuel é, a única 

pessoa que sabe é ele mesmo, e suas limitações o envergonham e ameaçam, promovendo sua autoexclusão. 

Talvez não seja uma tarefa fácil, melhorar exigirá esforço, porém, sem dúvida, será de grande utilidade no 

futuro. Posso garantir ao Manuel que as mulheres se aproximam de homens que oferecem momentos agradáveis 

e com passeios pelo universo da imaginação. É o alimento real e possível que, administrado aos poucos, poderá 

resolver seu problema.  

 

 

06 26 Jun 2011 Casada ou solteira Parábola  

 
Tenho 38 anos, sou solteira e filha única. Sinto uma responsabilidade grande em formar uma família. Sé que 

tenho dúvidas se quero isso mesmo. Moro sozinha desde os 22 e toda vez que começo um relacionamento me 
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sinto sufocada e termino. Já vivi aventuras pitorescas, como me relacionar com alguém de outro país, e até com 

um casal. Eu me sinto livre em relacionamentos assim, mas a angústia de não ser casada aumenta. Tenho 

vergonha de ir a festas sozinha. Decepciono meus pais no quesito netos. E sinto que meu tempo estaá acabando. 

Não faço questão de ter filhos, mas gostaria de ser amada e não queria abrir mão da liberdade. Acabo me 

apaixonando só pelos homens que não querem nada. JÚLIA, RJ  

 

Casada ou solteira? 

"Ou nada, ou demais!", pensou, eufórica, quando acertou o sorteio anual da empresa e ganhou uma viagem para 

Paris. Por pura fatalidade, na mesma semana teria que embarcar para Nova York, numa excursão pela qual se 

sacrificou pagando prestações durante um ano. Era sua primeira viagem para o exterior. E, como desgraça pouca 

é bobagem, ambas as passagens eram promocionais e, portanto, inalteráveis. Estava paralisada. Cada vez que 

imaginava o Central Park, a Torre Eiffel a interrompia. Ambas as opções eram tentadoras, porém, anulavam-se 

mutuamente e chegara a considerar seriamente a possibilidade de desistir de ambas.  

Júlia quer se casar e com a mesma intensidade valoriza sua liberdade, motivo pelo qual se afasta os homens 

interessantes e, em franca contradição, sente vergonha de se apresentar sozinha nos lugares, passando uma 

imagem de fracasso afetivo. A pressão social e familiar lhe exigem marido e filhos e seu laborioso esforço para 

alcançar a autonomia não lhe permite se render facilmente às obrigações domésticas. Em resumo, nem Paris, 

nem Nova York, em obediência às leis da Física, que decretam que o mesmo corpo não pode estar 

simultaneamente em dois lugares.  

Até aqui descrevi o lado racional de Júlia no seu aspecto mais superficial, que encobre outro, mais difícil e 

delicado, sobre o qual, por falta de informação, opero em voo cego. Por isso, minhas palavras são apenas 

hipóteses teóricas e eventuais. Não acredito que Júlia fuja dos homens para preservar sua autonomia de solteira, 

mas porque os teme. Não os sente propriamente uma ameaça, já que sabe lidar perfeitamente com eles. O que 

Júlia duvida é do seu talento para sustentar uma relação com um homem interessante, principal motivo pelo qual 

evita se expor a uma convivência prolongada.  

A solução que encontrou para resolver esta fobia à intimidade é investir somente em sujeitos impossíveis ou 

imprestáveis. Conscientemente, defende sua liberdade; inconscientemente, não confia na sua capacidade de 

estabelecer e preservar relações mais exigentes. Entender a diferença entre uma limitação fóbica e uma ideologia 

racional é de grande importância, porque as fobias se curam e desaparecem. No entanto, as ideologias, depois de 

um debate ou de novas informações, podem mudar e evoluir. É tão inútil debater uma neurose fóbica quanto 

tentar curar uma ideologia racional. Alerto aqui para fobias encobertas por ideologias construídas sob medida 

para justificar limitações, por exemplo: medo de viajar de avião (fobia) disfarçada de falta de interesse por 

conhecer outros países (ideologia). Quando Júlia sente que os bons pretendentes a sufocam, expressa a sutil 

transformação de uma fobia à intimidade numa preferência pela vida de solteira. Não é fácil distinguir uma 

reflexão saudável de uma fuga resultante de uma fobia encoberta. A única pessoa capacitada para fazer esta 

discriminação é a própria Júlia, que, depois de pensar bastante. poderá decidir se exclui os homens de valor por 

fobia ou se realmente prefere permanecer solteira por sua convicção ideológica de não se submeter a preceitos. 

Quando chegar a uma conclusão, só restará ir ao aeroporto, fazer o check-in e viajar. Seja para Paris ou Nova 

York. 

 

 

07 24 Jul 2011 Essa estranha atração           Parábola  

 
Sou professor, casado há 16 anos, e tenho filhos. Há três anos, observei um aluno mais novo, João, que me 

olhava com desejo. Nunca havia olhado para homens, mas fiquei intrigado. Passamos a nos corresponder e há 

dois anos saimos. Conversamos sobre homossexualidade e ele surpreendentemente, se confessou homofóbico e 

heterossexual. Decepcionei-me e fiquei imaginando como beijá-lo, fazer sexo, e passei a me insinuar, falar de 

sonhos eróticos com ele. Ele responde como se não tivesse entendido. Mas me procura, me chama para sair. Sem 

alterar nada no meu casamento, tenho pensado muito nele. Não sinto isso por nenhuma outra pessoa. Comprei 

revistas eróticas de homens bonitos e nada. Não sei o que aconteceu comigo.  
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                                                                                                                        FÁBIO, RJ  

Essa estranha atração 

Este ano, o inverno está tão rigoroso que tirou o armário, com cheiro de naftalina, um antigo suéter de lã feito 

por sua mãe. Um pequeno orifício chamou sua atenção e, num movimento espontâneo, pinçou com os dedos um 

fiapo mínimo que, quando foi retirado, aumentou o buraco, devorando grande parte da trama. Sua peça de roupa 

era apenas uma ilusão e, mesmo que o protegesse do frio, era só um modesto fio de lã que se fingia de suéter. A 

peça, única lembrança de sua mãe, ficou reduzida a um patético e bagunçado novelo.   

Fábio caiu num profundo buraco, hipnotizado pelo olhar de João, no qual viu um misto de carência, admiração, 

desejo e mistério, muito mistério, que o pegou de surpresa, puxando um fio solto que, como o suéter, o aquecia 

em condições bastante precárias.  

João, seu jovem discípulo, inspirou-lhe uma estranha e mórbida paixão, amor à primeira vista, encontros 

desencontrados, sorrisos de promessas, silêncios cúmplices, ou talvez palavras inteligentes e bem-humoradas. 

Fábio declara de forma enfática — e acreditamos nele que nunca sentiu atração por homens, e é possível que 

sem esse encontro nunca a tivesse sentido. Mas foi abduzido por um olhar especial que, por acaso, era de um 

homem. Poderia ter sido de mulher, então a história seria de uma discípula que, como tantas, derrete-se de amor 

pelo seu mestre.  

Notável é Fábio atravessar seu próprio preconceito em relação à homossexualidade para conquistar João, por 

quem, no fundo, sente-se totalmente conquistado. O fiapo de lã estica e desmonta sua identidade de profissional 

sério, casado, heterossexual e chefe de família com filhos. O olhar de João o transformou em gay não-praticante, 

que, carente, procura ser amado pelo seu jovem discípulo, a quem ama só para não deixar de ser objeto do seu 

amor e admiração. 

Em traços firmes, Fábio desenha a complexa estrutura da paixão humana. Amamos os sentimentos que 

despertamos na pessoa amada, e Fábio suspira pelo que imagina que João sinta por ele. Poderá perder status, 

família, patrimônio, porém jamais perderá a caixa-preta de esperanças, sensações e revelações no olhar 

apaixonado do jovem, que, em silêncio, aceita seus galanteios, sem confirmá-los. Por isso, a paixão é narcisista. 

Funciona como um grande espelho no qual Fábio confunde sua imagem com a de João. E nesse mal-entendido 

troca  realidade por fantasia, andando pelas ruas para encontrá-lo ou talvez para se encontrar. Porém, os 

espelhos, como o próprio João, são lacônicos, quase mudos, nunca respondem, só escutam, sorriem para quem 

sorrir para eles, não realizam movimentos, apenas nos repetem. É assim que Fábio anda pela cidade, abraçando 

sua própria sombra, acreditando estar acompanhado. Mas está sozinho, porque sua sombra apenas o segue, não o 

acompanha.  

Os parques de diversões, entre suas atrações, têm espelhas deformantes, divertidos e inocentes. Perigosos de 

verdade são os espelhos que embelezam, esses empolgam tanto os fregueses que, ingênuos, precipitam-se no 

abismo, convencidos de estarem sendo elevados ao céu. 

 

08 28 Ago2011 Futuro do Passado  

  
“Por que nos prendemos a um sentimento antigo? Se sentirmos algo forte por alguém que não faz mais parte de 

nossa vida, esse sentimento envelhece ao ponto de esquecermos? Ou o sentimento é sempre o mesmo, nós é que 

mudamos? Tenho 33 anos, uma filha e sou separada. Depois de três anos difíceis, me apaixonei perdidamente 

por Enrico, que se dizia apaixonado por mim. Após sete meses, ele pediu que eu o esquecesse. Sofri muito, mas 

fiz o que me pediu. Passaram-se quatro anos, nos encontramos, e ele disse que sou a mulher da vida dele, mas 

não tivemos mais muito contato. Tenho certeza de que nunca amei alguém como ele, mesmo amando Luiz, meu 

atual namorado. Não houve um dia nesses quatro anos que eu não tenha desejado Enrico de volta. Hoje tenho um 

relacionamento estável, mas não consigo amadurecer meu amor, porque amo alguém que nem ao menos vejo.” 

KAREN, RJ  

Futuro do passado 

Algumas pessoas vão para o divã para lembrar. Outras, para esquecer. Uns são patologicamente memoriosos e 

outros, singularmente esquecidos.  
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Deixamos essa questão para responder a Karen, que nos apresenta pergunta original:  

— Os amores envelhecem? O tempo apaga as paixões?  

Sua história é relativamente comum. Ama Luiz, seu atual namorado, porém, não consegue esquecer Enrico, por 

quem foi intensamente apaixonada. Nunca voltaram, mas mesmo assim sua lembrança reaparece diariamente, 

perturbando sua atual relação. Por que não o esquece?  

A memória humana é seletiva e em condições normais só registra o necessário para uma vida saudável. 

Experiências intensas, porém, sejam de sofrimento ou de prazer, não se apagam facilmente. Não se esquece o 

nascimento de um filho, um acidente de carro ou a perda de um ser querido. São experiências que excedem os 

limites de tolerância psíquica e alteram o processo fisiológico do esquecimento, que limpa a mente para receber 

novos estímulos.  

Uma exceção a essa regra são as chamadas "lembranças encobridoras", cujo conteúdo banal não justifica sua 

persistência. Funcionam "encobrindo" outras experiências reprimidas e realmente significativas, que só se 

tornam evidentes depois de um trabalho psicanalítico.  

Voltemos a Karen. A antiga paixão por Enrico foi importante por suas circunstâncias especiais. Estava sozinha, 

separada, e administrava suas dificuldades com uma filha pequena. Seu encontro com Enrico foi uma 

experiência superlativa, que deu uma sensação profunda de completude. Havia encontrado o homem que a 

resgataria da solidão e do desamparo, um pai para sua filha e para ela mesma, um protetor, um irmão, um amigo. 

Foi uma experiência singular para esse momento da sua vida, uma megafelicidade, quase traumática, 

principalmente porque, por iniciativa de Enrico, durou apenas alguns meses.  

A ruptura foi definitiva, mas Enrico continuou presente no seu círculo social, dificultando ainda mais a 

elaboração da perda. Não temos certeza, porém, é provável que Karen na sua infância tenha tido lutos 

semelhantes, que poderiam agravar o quadro. O fato é que sua vida voltou a entrar num ritmo bom com a entrada 

de Luiz, outra grande paixão que na sua cabeça compete com a antiga.  

Agora Karen, novamente apaixonada, teme que a história se repita. Não sabe se merece ser feliz, por isso 

mantém sua defesa armada. No hipotético caso de sofrer outro abandono, Karen tem à mão a outra paixão, na 

forma de lembrança, para nunca mais ser tomada de surpresa. Resumindo, a lembrança de Enrico permanece por 

ser traumática, por excesso de felicidade e completude, sendo uma lembrança "encobridora", que possivelmente 

remeta ao passado infantil e, principalmente, é uma defesa armada diante do risco do abandono. Por esse motivo 

sugiro que não brigue com a lembrança, deixe-a passear à vontade pela mente. Se a relação com Luiz continuar 

intensa e feliz, em pouco tempo irá embora. O único risco que Karen corre é confundir o Enrico, que no passado 

salvou sua vida, com o Enrico atual, que só a perturba. Não são a mesma pessoa. Ela também não é.  

 

09 25 Set 2011 Sem liberdade, não há amor  

 
Desde que conheci Paulo, ele se propôs a me conquistar de todos os jeitos. No inicio, fiquei assustada e cortei o 

contato. Ele foi até minha casa, trouxe flores, queria uma chance. Ate que um dia, depois de muita bebida, cedi. 

Tinha receios de me envolver com ele, pela diferença de idade, porque o achava feio e pelo meio em que vive. 

Quando fui ver, estava apaixonada. As brigas se tornaram constantes, pois não conseguia administrar nossas 

diferenças sociais. Fiquei insegura e acabei sufocando-o. Ele se tornou distante e dizia estar magoado, pois me 

mostrei uma pessoa e fui outra. Eu fazia tudo inconscientemente, tinha medo de perdê-lo. Ele terminou comigo 

por telefone, e nunca mais fui a mesma: todos os dias saio com um homem diferente para esquecê-1o. Quero 

muito procurá-lo, mas sei que não é o certo.   MÔNICA, RJ  

 

Sem liberdade, não há amor 

Foi uma conquista difícil. Durante um bom tempo, Mônica resistiu ao assédio amoroso de Paulo, empresário 

maduro e experiente, que não economizou flores, nem galanteios. Foi inútil, a jovem universitária não queria 

namorá-lo, eram de meios sociais diferentes, e ele não a atraía fisicamente. Até o dia em que suas resistências 

caíram. Mônica aceita, debilitada pela fatídica combinação de insistência, curiosidade e certamente algumas 

doses de álcool. Assim começa urna relação que rapidamente se transforma em armadilha. Mônica se descobre 
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apaixonada e muda o jogo. Na nova direção, sente-se insegura, ciumenta, quase paranóica. Persegue Paulo, que 

não a tolera e comunica o rompimento sumário e indeclinável. Mônica cai num verdadeiro inferno e, 

desesperada, solicita ajuda. 

 Minha resposta é que, contrariando as aparências, ela não ama, nem nunca amou Paulo. Como toda mulher, sabe 

bem como perder um homem em 24 horas. Para isso se fantasia de criança carente, reclama por carinho, suplica 

amor, controla, vigia. Um método infalível de desanimar o parceiro.  

Mônica protesta, me assegura que o ama com paixão real, intensa e verdadeira. Entendo, porém lhe proponho 

que pense na situação inversa, que imagine Paulo controlando seus passos e pensamentos, vigiando suas saídas, 

reclamando dos seus amigos. Quanto tempo suportaria um homem inseguro, ciumento e paranóico?  

Em síntese, Mônica aplicou duas formas de NÃO amar Paulo. A primeira foi consciente, quando se negou a 

namorá-lo; a segunda, sem dúvida, a mais efetiva, foi "inconsciente". Mônica sabe— e ignora — que exigências 

carentes, infantis e possessivas não seduzem ninguém. Pelo contrário, rejeitam.  

O amor autêntico é confiante e generoso. Quando se torna possessivo, é desconfiado e egoísta. Mônica, em nome 

da paixão, quer um Paulo escravo, exige presença e provas de amor. O paradoxo da paixão neurótica é que o 

excesso de amor se transforma em ódio, como se vê nos crimes passionais, que matam por amor. Os amores 

obrigatórios perdem liberdade, que é seu principal fundamento. Mônica percebeu isso na fase inicial em que 

Paulo foi insistente. Nessa hora esteve a ponto de desistir. porém, não aproveitou a experiência, esqueceu seu 

próprio desagrado. Quando chegou sua hora, aplicou o mesmo procedimento perdedor.  

Quem ama conquista; quem não ama exige. Sem liberdade, não há amor, há submissão. Por isso Mônica 

fracassou e vai fracassar cada vez que pedir de joelhos, que se humilhar suplicando. E fácil amar uma criança 

indefesa, difícil é amar um adulto infantilizado. Mônica ainda tem uma saída de emergência: recuperar sua 

autonomia juvenil, que é sua maior riqueza, retirando-se de campo imediatamente — sem saídas compulsivas, 

apenas resgatando sua própria imagem, a mesma que empolgou Paulo no começo. As mães que amam seus 

filhos de verdade lhes oferecem alimento. As que amam a si mesmas os obrigam a comer e, por isso, eles 

acabam obesos ou anoréticos. Ame, Mônica, não exija. 

 

10 23 Out 2011 Não é a mamãe Nicho Metafórico 

  
Tenho 32 anos e casei há poucos meses, após sete anos de namoro. Amo muito o Raul, mas não estou feliz. 

Dedico-me 100% ao casamento e à casa, mas sinto que não sou prioridade. Por ter uma condição econômica 

melhor, reformei e decorei nossa casa, e arco com a maior parte das contas. Isso não seria problema se ele fosse 

batalhador, mas é acomodado. Desde que começamos, já passei num concurso, terminei a faculdade, conclui 

uma pós, e sigo buscando crescimento. Ele, que não tem ensino superior, foi demitido de vários empregos e 

comete os mesmos erros que ocasionaram as demissões. Está sempre cheio de dividas, tem o nome sujo na praça, 

e eu sou o oposto disso, sempre honro meus compromissos e junto dinheiro. No namoro, via esses problemas, 

mas por amá-lo muito nunca perdi o desejo de casar e a esperança de que as coisas fossem diferentes. Se não o 

amasse, esse relacionamento não duraria tanto.                                                                                                 

ROSI, RJ 

Não é a mamãe 

Nos acidentes aéreos, as autoridades investigam exaustivamente o motivo do desastre, usam as tragédias com o 

nobre propósito de evitar sua repetição. A carta de Rosi também será útil como alerta para aqueles que, por 

desgraça, passarem por situações semelhantes.  

Rosi e Raul namoraram durante longos sete anos, casaram-se e, em poucos meses, Rosi caiu em profunda 

depressão. Percebeu, descobriu ou se conscientizou de que Raul era acomodado, irresponsável por deixar nas 

mãos dela todas as responsabilidades da vida adulta. Como é possível ser enganada durante tantos anos? 

Deduzimos que, em nome do amor, Rosi desculpou ou justificou esses defeitos ou, talvez, tenha imaginado que 

casando aconteceria o milagre da transformação. 

 —Será que o amor pode distorcer a esse ponto a percepção e a objetividade de uma mulher inteligente? Teria 

conseguido desafiá-lo a uma mudança como precondição para o casamento? Será que a Rosi esteve tão ocupada 

em estudar, pagar, comprar e decorar a ponto de não perceber que Raul não a merecia? Era um amor cego? As 
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perguntas se acumulam e imagino que Rose, na hora certa, as tenha formulado repetidas vezes, inclusive tenha 

chegado a respondê-las corretamente, porém, as respostas foram bloqueadas por uma força maior, um sentimento 

de amor teimoso e maternal, que a forçou a negar a realidade, fortalecendo sua fé incondicional no futuro. "A fé 

move montanhas..." É uma metáfora perigosa. Quem a leva a sério descobre que as montanhas não se movem, 

são as pessoas confiantes que se desviam para evitá-las. Por isso, Rose, desolada, tem à sua frente uma parede 

vertical fechando a passagem.  

Acreditamos que seu problema seja um narcisismo exagerado, com seu pior efeito colateral: a negação da 

realidade. Não é uma afirmação agradável, mas assinala a falta de humildade para reconhecer as próprias 

limitações. Rose trabalhou e se sacrificou tanto para conseguir um casamento feliz que não percebeu que seu 

esforço causava uma má influência sobre Raul, que, sob seus cuidados maternais, nunca mudaria. Poderia fazer 

isso se Rose ou a própria vida o colocassem na rua, passando fome, sem teto, nem roupas. Para os acomodados o 

conforto é como as drogas para o dependente químico. Rose, sem perceber, o drogou com seu amor e seus 

cuidados, e nada mudará se a situação não se modificar radicalmente. Quando se casou, Rose descobriu que não 

tinha sido enganada por Raul, mas por ela mesma. Não porque tenha se casado com um homem errado, mas 

porque, involuntariamente, colaborou com o erro. Sempre viu a situação, mas a desconsiderou, acreditando que 

seus sentimentos poderiam ser mais poderosos do que a própria realidade. Esta é a melhor definição de 

narcisismo, e agora que o descobriu precisa desfazer o mal-entendido. Sem drogas, Raul vai passar por uma crise 

de abstinência, imprescindível para reagir. É possível e esperado ele deprimir, chorar pelos cantos... Será, sem 

dúvida, um momento difícil para ambos, no entanto, também uma excelente oportunidade de enfrentar a vida 

como ela é, sem espelhos deformantes, que superprotegem uns e abandonam outros.  

 

 

 

11 27 Nov 2011           Perdoa-me por te traíres            Nicho Metafórico  

 
Tenho 33 anos e um dilema em relação ao meu peso. Não sou compulsiva na alimentação; fui magra na infância; 

não ligo para doces. Tudo pode ser consequência de um erro que cometi aos 18, gostosona, namorava havia 

quatro anos e traí meu namorado. Fiquei mais magra e bonita, porém a culpa falou mais alto e resolvi romper. 

Meu namorado me perdoou, casamos e comecei a engordar. Preciso perder 15 quilos, porém me bate uma 

enorme preguiça. Não quero trair, sentir culpa e reconheço que o amante era o motivador para eu ser magra. Meu 

marido me ama, gorda o magra, mas não consigo motivação para fazer um regime. Sinto saudade do meu corpo, 

não da minha traição. Como desconectar uma coisa da outra? Estou depressiva. No espelho, vejo uma mulher 

gorda e envelhecida.                                  Elisa, RJ 

 

Perdoa-me por te traíres 

Lembrei da cena do hospital, era singular, terrível e inesquecível. A jovem era pele e osso, mantinha-se de pé 

sustentada por uma enfermeira que, sem esforço, a segurava pelas axilas. Parecia um cabide no qual sobressaíam 

seus olhos escuros e dentes brancos. Dias mais tarde, faleceu, deixando um sentimento de impotência na equipe. 

Havia sido outro caso de grave anorexia, repetindo histórias semelhantes: uma adolescente bonita e sensual, que, 

por motivos que ignoramos, julgava-se obesa (e provocante?). Sorria, gentil, perante nossas interpretações, 

porém, como com os alimentos, as rejeitava. Sentia que cada garfada era um veneno sexual que cuspia ou 

vomitava. Trabalhamos com a hipótese de que o transtorno tinha como objetivo inconsciente reduzir seu corpo à 

mínima expressão, eliminando qualquer indício de feminilidade.  

Refleti sobre o tema e pensei que, com idêntico propósito, existem outros métodos, menos radicais. Vestir roupas 

largas e de mau gosto, descuidar de cabelo, higiene ou dentadura, beber demais. Porém, o recurso mais 

conhecido para perder atrativos é a obesidade. As mulheres gordas se queixam por se sentirem diminuídas ou 

discriminadas, conscientes de que o excesso de peso lhes faz perder a sensualidade. Anorexia e obesidade 

parecem diferentes, porém, são as duas caras da mesma moeda, uma é o conteúdo latente da outra: a anoréxica 

não come, pensando que é gorda; a gorda come vorazmente imaginando que vai morrer de fome. O que têm em 

comum é que ambas atacam os pilares femininos de atração e beleza, qualidades que, para a maioria, são o 

principal sonho, por isso a procura por academias de ginástica ou salões. Este é o misterioso sexo, ame-o ou 
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deixe-o. Elisa o deixa, porque o ama. Sua carta é brilhante abre um problema e oferece uma solução. Em 

apertada síntese, manifesta que prefere a gula à traição. Ama seu marido e não pretende ser infiel novamente. Da 

mesma forma que a anorexia confunde alimento com sexo, Elisa cai em outro erro gramatical confunde o "belo", 

que é um adjetivo, com "trair" um verbo. Seu amante era bonito, e ela, na época embelezou com empolgação, 

para estar à altura Seu erro atualmente é que, para evitar a traição ataca a beleza. Era bonita quando era infiel, 

agora bem casada, engordou para evitá-la. Para ela, emagrecer é trair. Precisa corrigir seu texto, já que bem 

poderia ser bela e fiel, ou feia e infiel. Na anorexia "ato de comer" é um repugnante "ato sexual”. Para Elisa 

engordar é voto de fidelidade. Curioso é que, mesmo tendo encontrado resposta para sua pergunta sobre por que 

não termina uma dieta, não consegue aproveitá-la. Seus 15 quilos de culpa, são o sólido colete antitraição que a 

protegem d um pecado que não pretende cometer. Ter um belo corpo não é um crime, destruí-lo é uma agressão 

à natureza. Sem dúvida, um crime ecológico. 

 

 

12 25 Dez 2011 Dança da solidão Marcas metafóricas de MCs  

 

Tenho 20 anos e sou feliz. Me sinto uma criança. Não quero me casar nunca, quero morar com meus pais. E ser 

uma velhinha que cuida de gatinhos. Nunca senti atração pelo sexo oposto e fico triste ao perceber que isso gera 

uma cobrança dos outros. Fiz um novo amigo, José, tínhamos muito em comum, mas não imaginava que gostava 

de mim. Um dia, ele se revelou. Eu disse que só poderia ser amiga dele, e ele não gostou. Mas depois decidimos 

tentar. Foi a pior semana da minha vida. Só o via como amigo, e fazer coisas de namorado era difícil, ainda que 

fingisse. Sou feliz sozinha e, apesar de ter dito que queria ser só amiga dele, tenho medo das coisas não serem 

como antes. Ninguém entende que eu não gosto de meninos! Você conhece alguém como eu? Eu sou normal? 

Gosto de ser assim, mas me machuca saber que decepciono minha familia. Há classificação para o que eu sou?  

RENATA, RJ  

Dança da solidão 

Suspirou aliviado quando, finalmente, conseguiu arrumar todos os presentes no trenó. Não eram todos, faltava o 

de Renata. Pensativo, acariciou sua barba branca. 

O que oferecer a uma jovem que se declara feliz e não quer nada? Sem resposta, sentou-se no trenó e partiu 

velozmente.  

Renata não é igual a outras jovens de 20 anos. Pretende coisas diferentes: não quer namorar ou casar, não sente 

atração por homens ou por mulheres. Quer viver sempre com seus pais e sonha em ser uma velhinha cercada de 

gatos. Claro que, quando confessa publicamente suas preferências, as pessoas se surpreendem, consideram-na 

neurótica, perturbada. Ela mesma não se entende. O recente episódio com José tornou ainda mais evidente sua 

inadequação. Renata quer saber se existem outras pessoas como ela. Respondo-lhe que, sim, existem, e não são 

uma aberração da natureza. O que todas têm em comum é que simplificam suas existências para evitar conflitos, 

o que dificulta a passagem da infância para a vida adulta. Não é possível ser mulher, desejar ou ser desejada, 

seduzir ou amar, sem atravessar turbulências. Renata está blindada num mundo simples e feliz, condenada a uma 

paz eterna. 

Quando decidiu “namorar”, aproximou-se do universo adulto e o sentiu sinistro e forçado. Arrependeu-se, pois 

perturbou sua paz. De fato, amor e sexo perturbam, obrigam a tomar decisões, abrem a misteriosa caixa do sexo, 

expõem e ameaçam com perigos desconhecidos. O mundo humano não é uma planície bucólica, é um campo 

minado, uma caixa de (boas e más) surpresas. E Renata, por motivos que ignoro, não quer participar, só pretende 

ser espectadora. 

Para responder sua pergunta, me remeto a outras histórias semelhantes. Em todas, suas protagonistas tinham 

sofrido traumas no seus primeiros anos de vida. Nestes casos, o aparelho psíquico se comportou como um braço 

ou uma perna acidentada, com fraturas múltiplas que o tempo reparou, mas não completamente, ficando com 

alguma rigidez pouca articulação e movimento. Por esse motivo, desconfiam da sua agilidade para resolver 

imprevistos e tendem, como Renata, a assumir posições radicais e definitivas. São exageradamente "normais", 
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evitam surpresas, tornando-se previsíveis demais. Por isso, é possível que a "pior" semana de Renata talvez fosse 

a melhor, mesmo que forçada e sem prazer. Ela tratou de satisfazer seu amigo numa concessão solidária e 

profundamente humana.  

Renata não é obrigada a ser como as outras meninas, mas precisa saber que quem se retira do jogo antes de 

começar não perde, mas nunca vence. Ser uma solteirona cheia de gatos poderá ser seu destino, nunca seu 

desejo, porque, queira ou não, ela está viva e um destes dias vai tropeçar com outro José, homem ou mulher, que 

vai desequilibrar seus princípios. Não deverá se surpreender ao sentir novamente inquieta, curiosa, angustiada, 

triste ou alegre, porque desde o princípio dos tempos os seres humanos sofreram e gozaram, perderam ou 

ganharam pelo simples fato de estarem vivos, e Renata não é uma exceção. 

Papai Noel parou o trenó, leu a carta, a dobrou em quatro e a publicou na Revista O GLOBO.  

 

 

16 22 Abr 2012 Se eles podem, eu posso Nicho Metafórico 
 

 

"TENHO 20 ANOS, SOU BONITA, TENHO UM FUTURO promissor pela frente e atraio muitos homens. No 

entanto, com todos aqueles em que houve um interesse mútuo, percebi que da outra parte este era apenas sexual. 

Como gosto muito de sexo e sinto necessidade dele no meu dia-a-dia, acabo cedendo às investidas. Satisfaço-me 

fisicamente, me sinto bem e renovada, até os encontros continuarem e perceber que não irá passar de sexo 

casual. Nesse momento, sinto o vazio que é deixado pela ausência de uma companhia. Gostaria de alguém não 

apenas para transar, mas também para conversar e estar junto. Ouço de amigos que o problema é que eu não me 

valorizo, indo satisfazer meus desejos físicos antes mesmo de ter concretizado uma relação com a pessoa. Ora, 

mas será que ao praticar sexo com alguém nos primeiros encontros a possibilidade de uma relação futura já está 

descartada? Ainda existe o preconceito com as mulheres que optam por satisfazer seus desejos? Será que para 

poder ter um companheiro terei que sufocar as minhas vontades para não estragar tudo? 

Gabriela" 

Se eles podem, eu posso 

NÃO EXISTE SIMETRIA ENTRE "DAMAS E "CAVALHEIROS". Na adolescência Eles sabem o que querem, 

pensam em mulher o tempo todo, as desejam, se masturbam com suas imagens, mergulham em sites pornôs e 

frequentam prostíbulos. Quando podem, as conquistam. Tudo a céu aberto, sob os olhares complacentes de pais 

e colegas. Mais aventuras, mais experiência, maior a certeza pública e privada da virilidade, afastando assim o 

incômodo fantasma da homossexualidade... 

Já para Elas as coisas são diferentes, vale o romantismo, amores platônicos, clubes juvenis de fãs e, em relação 

ao sexo, é possível intermediado pelo seu passaporte oficial: a paixão. Apaixonadas, as jovens podem ir para a 

cama com seus namorados. As outras, avulsas, as que praticam sexo casual, no entanto, são inquietas e 

inquietantes. Para a opinião pública é relevante a distância entre “Ficar” e “Dar”... É bem verdade que os tempos 

mudaram, a sociedade abriu seus rígidos princípios, porém ainda falta bastante para uma verdadeira simetria 

sexual... 

Gabriela é uma bela jovem presa nesse campo minado, repleto de explosivos e contradições. 

- Os homens as preferem louras? Morenas? Românticas? Liberais? Nossa resposta é óbvia e absurda: as desejam 

livres, porém a própria liberdade, principal motivo de orgulho e prazer, os ameaça. 

- “Como confiar numa mulher jovem e cheia de desejos?” O mito de Maria, mãe e virgem, ainda paira sobre as 

jovens e lhes exige erotismo para serem desejadas e castidade, para serem confiáveis.  

Como os paradoxos não têm resposta, a mulher está sempre em falta. Metade das cartas que recebo são de 

mulheres fiéis e sem desejo, a outra metade, de mulheres infiéis, cheias de culpa. Sem resposta para perguntas 

sem sentido, a mulher circula pelo labirinto do desejo masculino, procurando alguma saída. Quando é mulher 

difícil, vale, mas não presta. Quando é fácil, fascina, porém não vale. As mulheres que conseguem decifrar esse 

enigma e superá-lo, estão salvas. 

Um único conselho válido para alcançar este resultado é deixar sem resposta a pergunta masculina, recriando o 
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eterno mistério feminino. Por que abrir o mapa da mina aos sujeitos que, impiedosos, as colocaram num campo 

minado? O que o homem deve saber é que sempre vai ignorar o mistério feminino. Por isso cabe à Gabriela rever 

seu estilo, talvez evidente demais. Não há problema em ir para a cama no primeiro encontro, o que importa é 

calar à principal pergunta masculina: é mulher fácil ou difícil?  

Nunca mostrar as cartas, é o homem quem deverá quebrar sua cabeça para descobrir o jogo. Adoram se sentir 

inteligentes quando descobrem (ou acreditam descobrir) o que a mulher deseja. Freud afirmou que ninguém sabe 

o que uma mulher quer... Não era uma afirmação, era um conselho: “Nunca confessem o que realmente querem e 

se eles sentirem muita curiosidade, que permaneçam ao seu lado para investigá-lo. Têm a vida inteira para isso. 

Gabriela e outras jovens disponíveis na praça oferecem generosamente seus enigmas... Não há dúvida de que um 

homem sem curiosidade é mais problemático do que uma mulher sem mistério. 

 

 

17 27 Mai 2012 Sonhando acordado  

 

 
"TENHO 27 ANOS E PELA PRIMEIRA VEZ NA VIDA estou namorando sério. Tive relacionamentos com 

mulheres que moravam em outros estados e acabaram terminando. Ivani tem 24 anos. A minha dúvida é que 

mesmo namorando ela eu sinto desejo por outras mulheres que vejo, na faculdade, no metrô, no ônibus ou na 

academia. Estamos juntos há quatro meses e ela já disse: "Eu te amo" várias vezes. Eu nunca disse. Sempre digo 

que a adoro, mas nunca disse "eu te amo". Ela me questiona sobre o quanto gosto dela e fica insegura. Ela acha 

que gosta mais de mim do que eu dela, o que pode ser verdade, gosto muito dela, porém não a amo ainda. Não 

consigo dizer "eu te amo" se realmente não tiver sentindo isso pela pessoa. Se dissesse estaria enganando a ela e 

a mim. Nunca a traí e nem penso em fazer isso. Minha dúvida é se é normal num relacionamento uma das partes 

gostar mais do que a outra. E se talvez com o tempo eu passe a amá-la assim como ela diz me amar. 

Pedro" 

 

Sonhando acordado 

 

EM TEMPOS DE AMORES FRÁGEIS e relações transitórias, Pedro nos surpreende pelo rigor com que se 

propõe a declinar o verbo “amar”. Apesar da sua juventude, é um homem sério, reconhece que é amado por 

Ivani, porém duvida dos seus próprios sentimentos, aos quais considera ambíguos e imaturos, motivo pelo qual 

se nega a declará-los em voz alta. Dizer “eu te amo” seria assumir uma enorme responsabilidade, um juramento 

que, como o nome de Deus, não deve ser invocado em vão. 

Um segundo problema ligado ao anterior, é que, apesar da sua forte ligação com Ivani, ainda sente desejos pelas 

mulheres bonitas que o cercam, mesmo assegurando que, uma vez comprometido, jamais iria abordá-las. 

Com esta informação mínima, tomamos coragem e diagnosticamos que algo está errado na avaliação de Pedro. 

Nenhum amor, por mais intenso e verdadeiro que seja, o deixaria cego e indiferente à beleza feminina. Claro que 

compreendemos sua intenção de ser correto, porém não tem direito de exigir de si mesmo a missão impossível e 

desumana de não desejar. É bem possível que esta questão faça parte do conflito e seja a origem do problema. 

Seu amor por Ivani poderá diminuir, nunca abolir o desejo por outras mulheres, mesmo que impeça qualquer 

movimento voluntário para conquistá-las. Pedro, por juventude e inexperiência, acredita que seu amor e 

compromisso deveriam impedir, automaticamente, todo pensamento ou fantasia libidinosa em relação ao sexo 

oposto. É evidente que um sujeito apaixonado só tem olhos para sua amada e perde o interesse por outras 

mulheres, mas mesmo assim, é normal e possível que algumas fantasias passem pela sua mente, sem invalidar 

suas melhores intenções. 

A confusão surge quando se trata o inconsciente, que é o berço dos desejos, como se estivesse regido pela 

consciência, lugar certo para exigir honestidade e correção. Pedro não eliminou (nem jamais eliminará) os 

indícios imaginários de infidelidade que, como é óbvio, não obedecem a regras e proibições. Ainda mais, é 

proibindo-os que poderão reaparecer de modo bizarro em outros contextos, como na impossibilidade de 

expressar a palavra “amor” em voz alta.  

Na sua honestidade radical, Pedro não consegue dizer que ama, porque fracassou na sua tentativa de eliminar 

desejos impróprios da sua mente. A confusão entre “desejar” e “realizar” é uma fonte inesgotável de sofrimento. 

As neuroses castigam os desejos proibidos, como se fossem verdadeiras más ações e o melhor recurso para 
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superar isso é permitir a livre circulação das fantasias, que, quanto mais livres circularem, menor a necessidade 

de realizá-las.  

O álcool e as drogas liberam ações impróprias, motivo de ressacas e arrependimentos, porém este não é o 

problema do Pedro, que, por ser íntegro e responsável demais, pretende sem sucesso, viver sem tentações. Será 

mais sério e adulto quando reconhecer que a fidelidade de um homem de pensamento livre é mais segura e 

permite o uso de todas as palavras do dicionário, Inclusive a palavra “amor”. 

 

 

19 22 Jul 2012 Plugada no sofrimento  

 
Sou jovem, bonita e olhada pelos homens. Sinto que me desejam. Há dois anos, Antônio terminou nosso 

relacionamento. Estávamos há quatro juntos. A partir dai, minha vida mudou. Cortei-o do contato pessoal e do 

Facebook, mas não consigo me desvencilhar. O tempo inteiro procuro e recebo notícias dele. Não o amo, mas 

desejo tê-lo novamente. Odeio imaginá-lo com outra pessoa. Após o termino, tivemos apenas um encontro e ele 

desapareceu. Não quero demonstrar derrota, mas não consigo andar para frente. Fiquei apenas com uma pessoa 

mais a serio e não levei o relacionamento adiante. Antonio atravancou a minha vida, não me sinto livre. Mesmo 

com homens me admirando, não acredito que eles queiram algo sério. Antônio já teve várias namoradas. 

Continuo ligada a ele de uma forma inexplicável. Qual será o meu problema?                                                                              

MYRIAM, RJ  

Plugada no sofrimento 

A iniciativa foi do Antônio e Myriam, resignada, acatou sua decisão. Quatro anos juntos. Porém, infelizmente, 

quando um não quer... Uma experiência dolorosa e frequente no mundo humano. Sempre houve encontros e 

desencontros. Não são novidade, mas decidi responder à Myriam porque percebi uma significativa 

transformação no formato das rupturas amorosas. A recente revolução digital causou, entre outros efeitos, uma 

curiosa modificação na vida emocional dos seus usuários. Os amores alteraram suas sequências e ritmos. No 

passado, no final de uma relação prolongada, um dos seus protagonistas — ou ambos — passavam, com maior 

ou menor intensidade, pelas clássicas fases do luto: angústia pela perda, desvalorização pelo abandono, 

impotência, ciúmes, raiva, ingratidão. Tudo isso registrando o estrago produzido pela falta do outro. O 

sofrimento se aliviava com a ajuda de amigos e família, mas o fator principal era a distância e o tempo, um dia 

depois do outro, como aconselhavam os avôs.  

Semanas e meses tornavam crônica a dor aguda, os episódios perdiam a dramaticidade, migrando para 

lembranças cada vez mais distantes e difusas. A ausência era fundamental, cada um na sua vida, sem 

interferências mútuas. Este processo ficava mais difícil quando compartilhavam ambientes de trabalho ou 

vizinhança, porque a cada encontro as feridas se abriam, prejudicando o e, porque, com um só olhar, os ex-

amantes  reconheciam seus estados de humor, sabem se houve alívio ou tristeza, sofrimento e, inclusive, um 

brilho nos olhos denunciava, com certeza, a entrada de um novo amor.  

Tudo mudou depois do Facebook. A distância acabou, a elaboração psíquica pela perda se transformou em 

controle do ausente, que agora é mais presente do que quando estavam juntos. Arrisco afirmar que Myriam não 

termina seu processo de separação porque atravessa seu luto como um seriado, em capítulos semanais. Mordida 

pela curiosidade, segue-o nas redes sociais.  

Myriam não sabe que é mais fácil desligar uma lembrança que um computador, porque as lembranças, com o 

tempo, desaparecem, enquanto as novidades sempre brilham e se renovam. A memória humana perde para os 

gigabytes do computador. Myriam desligou o Antônio do seu Facebook, porém, como toda mulher apaixonada, 

virou hacker e facilmente encontra o seu "ex", assiste a seus sorrisos em festas mal iluminadas, aniversários 

fantasmáticos, diálogos abraços, shows divertidos na companhia de pessoas desconhecidas. 

 Separar é morrer para, mais tarde, renascer num novo amor. Sem morte, não há ressurreição. Na era digital, a 

morte é proibida, não há silêncio, há presença, ruídos, fantasmas prestativos que obedecem ao clique curiosos e 

voyeurista de um comando. A memória lembra, os olhos vêem. Onde há imagens visíveis não há memória nem 

lembranças; há fotos, às vezes tendenciosas, que recortam instantes sempre "alegres", possivelmente montados 

para exibir felicidades falsas ou duvidosas. Não sou contra a evolução tecnológica, só quero que a Myriam 

desligue o computador e se ligue às suas lembranças. Já viu demais e agora precisa ser olhada por homens reais, 
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não por câmeras. Bonita e sorridente, ao vivo e em cores. Sem cliques, nem Photoshop. 

 

 

20 26 Ago 2012 Ciúme de você Parábola 

  
Tenho 27 anos e namoro o Carlos de 33, há dois. Nos conhecemos há quatro anos. Na época namorava outra 

pessoa. Tivemos um encontro inesperado e, desde então, estamos juntos. Foi um início apaixonado, com muito 

sexo e bom astral. Nosso maior problema é o ciúme obsessivo dele e a insegurança que isso gera. Ele faz terapia, 

mas não adianta. Desconfia de um chope que vou tomar com minhas amigas, imagina que estou saindo com 

alguém (nunca o traí) e isso me entristece demais. Acusada pelo meu próprio namorado, a quem sou fiel, fico 

irritada, com raiva de questionamentos de algo que não fiz e o maltrato, sem paciência. Não quero perder tempo 

com coisas que não existem, fico triste, com ódio, e me afasto. Aí o ciúme aumenta... Eu o amo, mas está difícil 

continuar. O que fazer?         Maria, RJ 

Ciúme de você 

Foi uma mãe tão dedicada que, antes do nascimento de sua primeira filha, já colecionava roupas de bebê. Sua 

leitura favorita eram os livros de conselhos de pediatras famosos. Finalmente, deu à luz a uma encantadora 

menina, tão bonita e sorridente que superava suas mais otimistas previsões. Como nada é perfeito, durante um 

breve período a bebê passou por uma dificuldade alimentar, rapidamente superada, porém, teve um inesperado 

efeito colateral. A mãe, ansiosa, desencadeou uma preocupação obsessiva e incontrolável. Para evitar uma 

possível desnutrição, passou a alimentá-la com uma oferta absurda de comida, que inicialmente provocou uma 

obesidade infantil e, mais tarde, já na adolescência, um quadro de anorexia bastante grave. Mais uma vez ficou 

comprovado que uma atenção dirigida e repetitiva sobre uma função corpo de perturbá-la seriamente. 

Maria é assediada por Carlos que, monotemático, a persegue com seus ciúmes excessivos e não justificados. 

Monitora seus movimentos, pede respostas rápidas e certas, exige provas contraprovas, sem perceber a 

impotência da Maria, para quem seria mais fácil confessar um delito do que provar a inocência. Carlos age como 

a mãe obsessiva. Persegue Maria com uma colher cheia de suspeitas e traições, que, se não modificadas 

imediatamente, acabará em obesidade traidora ou separação anorética. Carlos é apaixonado por Maria, tem 

ciúmes porque a ama ou... Só a ama porque tem ciúmes? Sei que é uma frase forte e por isso a coloco com um 

ponto de interrogação. Conheci alguns homens (e várias mulheres) cuja paixão e insegurança corriam 

paralelamente. Não conseguiam amar sem a ameaça de traição e, quando estavam menos envolvidos, 

funcionavam normalmente. O termômetro do seu interesse eram os ciúmes. Um caso extremo foi um jovem de 

muitos recursos que colocou sua namorada sob escutas de detetives e, quando comprovou sua absoluta 

fidelidade, acabou o namoro. Os ciúmes o excitavam e eram o verdadeiro motor a relação. Obviamente, não 

acredito que este seja o caso de Carlos, porém, ilustra o conceito que, por vezes, são os ciúmes que sustentama 

relação. Por outro lado, em pequenas doses, são um excelente tempero para o amor e o sexo. Em excesso, são um 

método infalível pra produzir rupturas ou traições. 

Se Carlos realmente a ama e quer construir uma vida ao seu lado, está transitando na contramão. Maria, 

totalmente fiel, não consegue imaginar um bom futuro com Carlos. Ao contrário. Ela chega a pensar e acabar a 

relação, o que, obviamente, a levará aos braços de um futuro pretendente. A mãe ansiosa e preocupada promove 

os mesmos transtornos que deseja evitar. Carlos, tentando garantir a fidelidade de Maria, mais cedo ou mais 

tarde, verá realizados os seus piores temores.  

O mais provável é que a "boa e amorosa mãe tenha uma profunda hostilidade inconsciente, um forte impulso 

reprimido que a obriga a tomar constantes medidas preventivas. Na realidade, não defende sua filha de uma 

improvável desnutrição, mas sua própria hostilidade, e esta defesa, superalimentação, acaba sendo um remédio 

inútil e objetivamente perigoso para a saúde da filha. Não teme que ela morra de fome, teme machucá-la com sua 

própria hostilidade. Por isso, mesmo com as melhores intenções, a ataca com sua insistência para de fendê-la de 

um perigo que pode nunca existir. Carlos assume uma atitude semelhante porque a traição não existe na agenda 

de Maria, só está na sua cabeça, e precisa trata-la porque ameaças e interrogatórios não curam, apenas intoxicam. 

O amor de Maria por Carlos está passando por uma dura prova e, se continuar a perseguição por delito que não 

pretende cometer, chegará a hora em que sua única alternativa será, conforme previsto, acabar suas noites em 

camas, mais divertidas e tolerantes.          Maria, RJ 
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21 23 Set 2012 Parada no tempo Nicho metafórico  

  

 
Tenho 53 anos, duas filhas adolescentes e sou uma profissional bem-sucedida. Separei-me do Marcelo, meu 

marido, há seis anos. Na verdade, foi ele quem tomou a iniciativa. Não éramos um casal que brigava ou tinha 

grandes conflitos, como via em outros casamentos. No começo, não queria nem acreditar que de fato 

terminaríamos. Vivia na ilusão que, passada a crise, voltaríamos a estar juntos. Passou o tempo, não 

formalizamos a separação nem dividimos as coisas, mas não retomamos. Mais tarde, soube que ele estava 

vivendo com uma colega de trabalho, o que me arrasou. Nunca mais estive com um homem. Não faltaram 

oportunidades, mas -ião encontrei nada interessante. Minhas amigas dizem que continuo esperando por ele e, às 

vezes, creio que é verdade, mas não quero acabar com minha vida. Sou bastante atraente, simpática e ativa. Mas 

não consigo sair de onde estou.                                   Suely, RJ  

Parada no tempo 

Domingo de inverno. Suely em casa, e suas filhas passando o fim de semana com o pai delas. Enquanto arruma o 

quarto, aproveita a solidão para chorar um pouco. Evita fazer isso na presença delas, para não preocupá-las e 

porque reconhece que ninguém suporta seis anos de tristeza. Sabe que está na hora de aceitar a separação, mas, 

infelizmente, o tempo não cicatrizou sua ferida. É inútil, não tem consolo, não entende, não aceita. Pergunta-se 

se ainda o ama, responde que não, mas precisa dele. Não sabe ser e estar sozinha. Sempre tinha usado o plural: 

"nós", "queremos'; "temos" etc. Agora, condenada ao singular, parece-lhe estranho, inadequado. Junto com o 

pranto e a solidão, o arrependimento. Sabe que acabou segura demais e excessivamente convicta da solidez do 

seu casamento. Cuidava primeiro da profissão, das amigas, das filhas, e para Marcelo sobravam as horas livres, 

ou melhor, restos de horas.  

Apesar de todas as evidências, não percebia o Marcelo. Ela o sentia tão próximo que não precisava falar, só 

administrar as tarefas domesticas. Deixou de ser marido para funcionar como operário do casamento. Ele nunca 

reclamou, apenas foi se afastando, até que a distância se tornou irreversível. Deixamos Suely no seu melancólico 

domingo, logo suas filhas chegarão, irá a um cinema com uma amiga e amanhã será um novo dia. 

O casamento fracassou porque, durante anos, evitaram conflitos, sem tempo para falar ou escutar. Anos de 

silêncio, disfarçados por vozes de crianças, colégios, festas infantis, projetos. O monólogo atual da Suely é um 

diálogo retroativo, com um Marcelo ausente e, um misto de saudade e culpa. Como explicar um luto tão 

prolongado? Pelos mesmos motivos pelos quais o casamento fracassou: a falta de percepção. Apesar das 

evidências nítidas do afastamento do Marcelo, Suely foi a última a registrar o fato. Quando era casada, ele era 

ausente, e, agora, já separada, o tem sempre presente. O erro está em encobrir a realidade com o desejo. O 

projeto inicial de construir uma família perfeita foi à falência e agora precisa acordar, reconhecer sua realidade. 

Para reparar seu atraso e partir para uma ação imediata, investe seu tempo em rebobinar o passado.  

Antes o perdeu por planejar o futuro. Agora se prejudica reconstruindo o passado. Em síntese, Suely perdeu o 

presente, que, sem dúvida, é o tempo verbal mais importante, quase imprescindível. É possível que no primeiro 

período posterior à separação Suely tenha evitado outros homens, na esperança de um retorno e, como sempre, 

funcionou em dupla. Sua solidão seria uma forma mágica de produzir idêntica solidão no seu ex-marido. A 

realidade foi diferente. Marcelo casou, retomou sua vida, Suely continua assistindo ao mesmo filme. A presença 

de um novo ano quebraria o encanto. Num só movimento, atualizaria sua situação, rompendo o feitiço. Os lutos 

eternos são uma maneira de congelar cenas, corar a história e reiniciá-la repetindo infinitas vezes as mesmas 

figuras. A paralisia afetiva da Suely interrompe a continuidade da sua vida e não é por amor, é por falta de amor 

a si mesma, ao Marcelo e às suas filhas. O calendário da Suely não muda todos os dias, nem se esgota. Quando 

acaba, recomeça. Os calendários que repetem os dias contrariam a natureza, onde cada dia tem o curioso 

privilégio de ser igual e diferente do anterior. Quando Suely amar novamente, descobrirá que com os homens 

acontece exatamente a mesma coisa. 
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24 23 Dez 2012 A tal felicidade  

 

 
Tenho 33 anos e sou solteira, bonita e extrovertida. Minha filosofia sempre foi aproveitar a vida. Fui inconstante 

e pouco romântica. Tive várias histórias amorosas mal resolvidas. Uma foi com Beto, que, entre idas e vindas, 

durou 11 anos. Os primeiros três de muito amor. Na ânsia de viver, terminava com ele, para fazer experiências. 

Era muito nova e não lidava bem com a insatisfação das escolhas. Com a certeza do seu amor por mim, compus 

um cicio de idas e vindas. Terminava quando me sentia sufocada pela rotina e reatava quando constatava que era 

mais feliz com ele. Entretanto, uma vez fiquei com um de seus amigos. Queria irritá-lo, pois soube que ele havia 

se envolvido com uma amiga numa separação. Ele não me perdoou, e nossa história acabou. Já se passaram 

quatro anos e ele está em outro relacionamento. Nos falamos nos aniversários. Brincamos, rimos, como 

antigamente. Sei que evolui como ser humano. Cresci e aprendi que a rotina faz parte da vida, que, quando se 

ama, nem todos os dias são de grandes emoções, mas continua sendo amor. Ele não sabe que é o homem minha 

vida. O que fazer?  Heloísa, RJ  

A tal felicidade 

Contagiado pelo espírito natalino, imaginei uma coluna leve, uma história otimista de superação e, se fosse 

possível, com final feliz. Na última hora, influenciado pela breve e transparente carta da Heloísa, mudei de ideia, 

e optei por enfrentar uma questão menos alegre, porém, de maior relevância.  

Relemos sua história. Namorou Beto dos 15 aos 25 anos, dez anos de encontros e rupturas. Descreve-se como 

uma jovem bela e independente, bastante sensível aos avanços masculinos. Sua filosofia era curtir, aproveitar ao 

máximo as oportunidades. De forma contraditória, agia como mulher liberada e autónoma e, ao mesmo tempo, 

saudosa quando voltava ao Beto, seu porto seguro. Só que dessa vez falhou. No último encontro, não a segurou 

quando ficou sabendo de um breve caso com um amigo. Demorou a descobrir que seu verdadeiro problema era a 

baixa tolerância à frustração. Quando Beto a privava de romantismo e novidades, ela interrompia a relação, 

aceitando outras ofertas, que, esgotadas, promoviam um automático retorno. Tardiamente, descobriu que por 

esse motivo perdeu o amor da sua vida, Beto, ainda  gentil, saiu definitivamente cena. Foi, sem dúvida, uma dura 

lição, quase um castigo por uma atitude convencida ou, talvez, arrogante. 

 Não pretendo aumentar seu sentimento de culpa, apenas pontuar algumas conclusões. De fato, Beto era uma boa 

opção, mas não o suficiente. Ela precisava que fosse a melhor e, para comprovar isso, seu único recurso era 

testar novas alternativas. Experimentar outros homens pode ser uma medida prudente, porém, é, sem dúvida, 

perigosa. "O perfeito é inimigo do bom", dizia um amigo querido. Heloísa esperava um homem romântico para 

uso diário, ainda que imerso nas repetições exoráveis da vida cotidiana. Foi seu erro. Não percebeu que a 

escuridão da noite permite ao sol nos surpreender ao amanhecer. O frio do inverno é o agente que promove as 

praias do verão. São os dias comuns que fazem com que o Natal seja um dia especial e diferente. Os 

inconformados que pretendem vários Natais por mês precisam de drogas, aventuras, de risco ou constantes 

eventos, incompatíveis com a vida normal. É por isso que a Heloísa, turbinada pela sua ideologia e beleza se 

excedeu em ambição e apostou suas fichas para ser a eterna vencedora. Feliz com Beto, mas feliz com ele, em 

esforçada maratona à procura da eterna felicidade que por definição nunca é eterna e, se for, já não é felicidade. 

Os humanos só reagem na diferença. A solidão promove companhia. A fome valoriza o alimento. O único 

elemento invisível à percepção é aquele que se repete. Todos os dias felizes, deixam de sê-lo. Vivemos, gozamos 

amamos na diferença entre estados de ânimo, sentimentos, companhias e solidões. A procura juvenil de Heloísa 

pela felicidade perpétua fracassou. Seu erro foi não aceitar a simplicidade da vida cotidiana junto ao homem que 

amava, por incluir momentos ruins ou medíocres, ignorando que a vida é feita de uma sucessão de fases onde 

umas abrem caminho para as outras. Heloísa, já sozinha, aprendeu que Beto não era o responsável pelo seu 

desânimo nas tardes de domingo, pelas manhãs sonolentas de trabalho ou pelo desgosto de enfrentar a cada mês 

os inexoráveis boletos de pagamento. Beto e Heloísa não têm culpa. Culpada é a vida que respira nas diferenças 

entre prazer, angústia, amar e não amar, tristeza e alegria, claro e escuro...  

A alternância é o artifício necessário para demonstrar que, por enquanto, a vida se mantém viva. O dia em que as 

diferenças acabarem terá sido porque a própria vida desapareceu. Aceitar a colidianidade é aceitar a existência, 

que nas sua impurezas abre os braços e, quase sempre, oferece um Feliz Natal. Para todos. 
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25 24 Fev 2013 Maior Abandonado Nicho metafórico   

 
 

"CHAMO-ME RENATO. MORO FORA DO PAÍS. Tenho 35 anos, independente financeiramente e com bom 

status social e financeiro. Tenho as coisas que quero, preciso e até o que não preciso por caprichos. Por isso, 

atraio a atenção de muitas mulheres que mantenho flertes virtuais e pessoalmente para inflar meu ego. Porém 

não me sinto feliz. 

Há um ano, estive em uma relação dupla e, que no fim do relacionamento com a minha companheira "oficial", a 

Roberta, fui abandonado doente em uma cama de hospital com sérios problemas de saúde onde a minha ex 

amante e atual companheira, Tânia, cuidou de mim até que me curasse. Não consigo vencer esse sentimento de 

abandono por parte da minha ex-companheira, ainda mantemos contatos por email e sms onde sempre 

terminamos discutindo. Porém, se passa semanas e até meses voltamos a nos falar. Quero me livrar disso, porém 

não consigo me sentir livre para essa pessoa que está comigo hoje." 

 

Maior Abandonado 

 

“... NA RIQUEZA E NA POBREZA, NA SAÚDE E NA DOENÇA…” Promessas emocionadas que, ainda que 

sinceras, nem sempre estão presentes na hora do infortúnio. Ricos que empobrecem, sadios que adoecem mudam 

bruscamente as regras do jogo, colocando à prova a condição humana. Tênues são os limites entre o egoísmo e a 

solidariedade, a generosidade e o masoquismo. É difícil prever a reação de cada indivíduo em cada circunstância 

e as boas práticas não são a regra. Quando um pobre devolve dinheiro achado na rua, ganha enorme publicidade, 

já os extravios sem retorno, mais frequentes inclusive, não são noticiados. 

Renato é bem sucedido no amor e nos negócios, seu único (e involuntário) tropeço foi ter adoecido e exercido a 

garantia perante a Roberta, sua companheira “oficial”. Foi um fracasso. Já a Tânia, com quem tinha um modesto 

“contrato de gaveta”, mostrou por sua própria conta e risco, uma profunda solidariedade. 

- “ Parabéns!”, exclamamos, felizes pelo desfecho favorável da história. Renato recuperou a saúde e a confiança 

no gênero humano. Com justiça, Tânia passou a ocupar o lugar de Roberta, porém a história continua. Renato, 

por ressentimento ou algum outro motivo, não consegue romper definitivamente com sua ex-mulher. Ainda 

pensa nela e discute com frequência, sem apagar sua história definitivamente. Estamos diante de um mistério. 

Renato sabe por que é amado, o que não consegue entender é por que, quando adoeceu, foi abandonado… 

Tenho uma primeira resposta: existe uma tendência a naturalizar elogios ou palavras amigas e, no sentido 

inverso, damos um lugar especial a ofensas, agressões, rejeições ou abandonos. De algum modo a hostilidade 

nos captura, nos fascina, não agrada, porém nos prende, como a dor aguda de um dente que, por ser 

desagradável, não conseguimos esquecer. 

Entendemos que Renato não admira, nem sinta amor pela mulher que o abandonou, apenas não a entende. Seus 

pensamentos dão voltas, em círculos; se era verdade que ela o amava, por que o deixou? E, se não o amava, por 

que estava ao seu lado? Nesta oscilação, Renato perde o equilíbrio. Acudimos para ajudá-lo, nos sentamos ao seu 

lado e o convocamos para um diálogo. Chamamos sua atenção para um detalhe relevante; na época Roberta não 

era sua única mulher, existia outra na sua vida: Tânia. É possível que Roberta ignorasse o fato, porém talvez de 

alguma forma percebesse, assim, o abandono durante sua doença não seria apenas a causa, mas a consequência, 

precisamente por ter se sentido abandonada primeiro…  

Não conhecemos a sequência exata dos fatos, mas a explicação que Renato procura para se desligar da Roberta o 

obriga a superar sua própria contradição. Roberta não foi injusta, ele foi o primeiro a abandoná-la. Toda vez que 

a recrimina, enfrenta como num espelho, sua própria perplexidade e por isso Roberta não lhe dá a resposta, 

porque de fato não a tem. Precisa decifrar seus próprios sentimentos e se pretende ser justo, deverá 

primeiramente julgar a si mesmo e chegar a um veredito. Não perdoa, porque não perdoou a si mesmo. Precisa 

desamarrar o nó, caso contrário, Roberta sempre será um fantasma recorrente. Renato não tem dúvida de que é 

amado, mas não tem certeza de se, de sua parte, consegue amar. Não imagina como seria com algumas delas “… 

na doença ou na pobreza…” Acaba de descobrir que o amor pode ser um intrincado labirinto no qual é fácil 

entrar, mas nem sempre encontra-se a saída. Com mais dificuldades para aqueles que, como ele, esperam mais 

do que oferecem. Para não sofrer outro abandono, Renato deverá cuidar da Tânia sempre. Tanto na saúde, como 

na riqueza. 
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27 28 Abr 2013 No mundo da fantasia                Parábola  

 
"NAMORO RAFAEL HÁ 5 ANOS e somos noivos a pouco mais de um ano. No início, nem gostava muito dele, 

não o achava bonito, mas ele sempre gostou muito de mim e isso foi me conquistando Sempre ajudei e dei muita 

força. Possui temperamento explosivo, dá ataques sem sentido e no dia seguinte pede desculpas. Terminamos 

várias vezes pelo mesmo motivo, mas ele sempre implorava para voltar e eu cedia. Mais um ataque quando 

íamos morar juntos, diz que se deu conta de que não daremos certo. Como pode uma pessoa dizer que morre sem 

mim e agora, mesmo com o meu perdão, querer por fim a tudo? Sinto que eu, que gosto dele, quero tentar dar 

certo e, ele, que dizia me amar loucamente, quer desistir. Não há outra pessoa envolvida. Temos 30 anos. Sou 

bonita e bem-sucedida na carreira e, ele agora possui um bom emprego e já tínhamos tudo encaminhado para 

casarmos de fato ele quer desistir. Ele me pediu em noivado e eu nunca fiz qualquer pressão ou cobrança. 

Obrigada pela ajuda! A sua coluna é excelente!                      MARY" 

 

No mundo da fantasia 

 

AGRADÁVEL TARDE DE OUTONO, a praça coberta por um tapete de folhas amarelas... Um grupo de 

crianças grita, ri e corre, interrompendo minha leitura. Intrigado, presto atenção à brincadeira que parece 

encantá-las. No centro, um dos participantes tem na sua cabeça uma modesta coroa de papel. O grupo lhe 

obedece e o venera, até que, por algum sorteio que desconheço, outro integrante ocupa seu lugar. 

Um de cada vez foi tendo a oportunidade de ser rei e todos foram súditos. Déspotas poderosos quando reis e 

obedientes e submissos como vassalos... A tarde escurece e em minutos leitores e crianças abandonam os bancos 

da praça e os palácios... 

Sob a influência desta experiência li a carta da Mary e tive a nítida impressão de que praticavam uma brincadeira 

semelhante à das crianças. Durante anos tinham sido “Reis por um dia”. Mary a primeira Rainha e Rafael, seu 

primeiro e entusiasta cortesão, porém, como na praça, os personagens se alternam. Mary, sendo mulher e 

romântica, relaxa as severas leis palacianas e entrega o comando ao seu cortesão que, coroado, mostra ser um 

Rei irritado e temperamental, que levanta o dedo e a voz, motivo pelo qual Mary, já impaciente, se ofende e o 

abandona. 

Esta é a senha: Rafael com culpa e Mary com raiva, recupera a coroa. Agora Rafael, outra vez obediente, tanto 

que comove a Rainha, que abusa da sua Real clemência. Rafael, perdoado, reinicia o ciclo como Rei... Crianças e 

adultos têm prazer em ser Reis, porém ninguém confessa em voz alta o prazer secreto de ser obediente cortesão. 

“Manda quem pode, obedece quem tem juízo...”, diz o ditado popular, mas não esclarece que para essa 

brincadeira, ambos se precisam, um não sobrevive sem o outro. É tão melancólico um Rei sem cortesãos, quanto 

cortesãos sem Rei. Atenção, se precisam, não se amam. O amor exige outras regras, mais simétricas, como serem 

ambos nobres, ou ambos plebeus. A carta de Mary foi enviada na difícil hora em que Rafael é Rei e com vontade 

Soberana, pretende abandonar o parque. 

Aqueles que abandonam são sempre poderosos, nada têm a perder, esta é a força atual de Rafael, porém sabemos 

que no amor aqueles que se retiram, levam as riquezas, deixando o amante abandonado na miséria. Este é um 

momento crucial e talvez melhore o prognóstico. Não é relevante se vão continuar juntos ou separados, esta 

decisão não é minha, a verdadeira questão é se, a partir deste momento, serão capazes de ver a diferença entre 

Realeza e realidade. Os Reis foram inventados para disfarçar a insignificância humana, para construir belos 

sonhos infantis, mas nada é tão irreal quanto a Realeza e este é o grande desafio do casal: desmontar o cenário 

palaciano para morar juntos em um simples apartamento de jovens que iniciam sua vida em comum. As crianças 

brincam para iluminar o mundo com brilhos e princesas, mas os adultos precisam abrir bem os olhos para 

construir projetos mais modestos, porém mais reais. 

O sutil paradoxo que Rafael e Mary atravessam é que quando estão juntos, suas vidas têm a mediocre da 

cotidianidade da vida real e, quando se separam, ficam coroados com luxuosas fantasias. Este mecanismo os 

confunde, simplesmente porque não querem acabar com a brincadeira infantil. O Rafael que “já não a ama” é o 

mesmo que antes a venerava, portanto conclui-se que nenhum dos dois é verdadeiro. A verdade vai chegar o dia 

em que pare de brincar na praça e, como adulto, mais modesto, volte, como todo mundo, para casa. A disputada 

coroa de papel acabou na lata de lixo. Não vale a pena recuperá-la. Amanhã as crianças fabricarão uma nova, 

mais bonita e, certamente, mais real. 
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30 28 jul 2013 O Facebook como veneno   

 
 

"TENHO 37 ANOS, DOIS FILHOS E HÁ anos casei com Mauro que se relacionou muito bem comigo e meus 

filhos. Nosso sexo é divertido e frequente. Minha curiosidade mórbida, me fez entrar em seus e-mails e facebook 

e acabei lendo tudo relativo ao passado, ele enganava, traía,mentia e flertava com outras mulheres. Ficando 

descobri uma conversa dele com uma mulher a chamando de linda, pegando o telefone, etc... Eram mensagens 

de meses atrás... Não sei se chegaram a se encontrar ou fazer algo, mas o que me leva a aceitar uma relação com 

um homem assim.                                                                                                                    Ruth" 

 

O Facebook como veneno 

 

DEPOIS DE TER ENVIADO SUA CARTA ao Jornal, Ruth se arrependeu. Sabia que o colunista não poderia 

lhe oferecer nenhuma solução, separar ou perdoar Mauro era de sua exclusiva responsabilidade, assim como 

qualquer que fosse sua decisão, teria que assumir as consequências. 

Mesmo assim, estava diante de uma dolorosa encruzilhada e, como último recurso, decidiu pedir ajuda aos seus 

dois melhores amigos. A primeira foi Ana, colega de colégio e amiga íntima. O outro, João, colega do escritório, 

mais velho e com muita experiência de vida. Ana foi taxativa: devia se separar, mesmo sem ter certeza do grau 

de envolvimento com aquela mulher. Mauro paquerar na rede era imperdoável e, mais cedo ou mais tarde, seria 

infiel. Claro que teria que suportar a solidão e seus filhos perderiam a presença de uma figura masculina, 

principalmente seu filho homem... Em síntese, condenava seu casamento e a aconselhava a tomar uma atitude 

severa e radical. Ela própria era separada e juntas poderiam fazer excelentes programas como antigamente...  

Chegou a vez de escutar o João, que, talvez por ser homem, teve uma posição mais tolerante. Não aprovou a 

invasão do computador e, com voz suave e enfática, lhe assegurou que poucos amores ou amizades sobrevivem a 

escutas telefônicas ou invasão de e-mails. Não apenas por infidelidades, mas porque o mundo subjetivo sempre é 

mais amplo do que o objetivo e, presencialmente, por gentileza ou generosidade, nunca somos totalmente 

sinceros. 

Também criticou as novas tecnologias.  

- Vivemos em um planeta sem portas, nem sombras, sem privacidade, aqueles que colocam sua vida amorosa nas 

redes sociais tornam públicas suas vidas privadas e as expõem à curiosidade alheia.  

Ruth se sentiu julgada, porém, interessada, continuou escutando. 

- É evidente que é fácil ser voyeur do passado (ou do presente) de nossos parceiros e dizem que não existe nada 

mais afrodisíaco do que ver ou imaginar a traição.  

Fez uma pausa e continuou. 

- Se a Romeu tivessem oferecido um “tour” pelas fantasias da sua casta Julieta, certamente teria aceitado. No 

passado, as pessoas só se abriam em confissões, terapias ou grandes amizades, existia mistério e surpresa. Hoje, 

pela janela indiscreta da Internet, o passado não passa, os honestos vão para o céu e os infiéis, para a nuvem 

(digital).  

Foi precisamente aí onde Mauro foi flagrado e se sua aventura fosse importante, Ruth saberia. Se for 

insignificante, ou nunca existiu, tardiamente ganhará o duvidoso prestígio de destruir uma família. 

Mauro não foi honesto, nem Ruth, quando invadiu sua privacidade. A natureza humana é curiosa e possessiva e, 

por querer tudo, perde o principal.  

Se Mauro e Ruth deixaram de se amar, devem se separar. Se ainda se amam, precisam dialogar até superar as 

dificuldades, na medida do possível, sem punições, nem vinganças.  

Ruth, comovida, agradeceu aos seus amigos, cada um com suas razões, deram o melhor que tinham. Precisava 

pensar. Seu casamento era excelente em quase todos os sentidos, queria preservá-lo, mas não estava disposta a 

tolerar infidelidade, paqueras... Nem suas próprias invasões de privacidade. Por fim, tomo uma decisão 

definitiva: sua única condição seria ser única. Aqui na terra, como na nuvem.s interessantes. 

 

 

31 25 Ago 2013 O inferno são os outros Nicho Metafórico 

  
"ERA SOZINHO, COM PROMESSA DE VIDA MELHOR, tentava a todo custo reprimir meus desejos 

profanos, me satisfazendo com a pornografia da internet. Tive algumas namoradas, e um caso com um cara da 

internet, mas sentia nojo do sexo que fazia. Contudo, um desejo novo nasceu em mim, talvez fruto da 
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imaturidade e da solidão. Eu queria ser pai, foi ai que a conheci, boa família, emprego, imatura e frágil, perfeita 

para mim e fazia vista grossa às minhas afetações. Era a vida que eu queria, longe da maldição que me 

humilhava em todos os meus dias. Nova família, tudo novo. 

De forma irresponsável lhe fiz um filho, ficamos juntos e formamos uma família. Não sou feliz. Porém, não me 

imagino vivendo longe deles. Temo que meu “segredo” venha a tona. Que meu filho tenha vergonha de mim, 

herdar essa maldição. Será que estou destruindo a vida deles e a minha.    Cláudio" 

 

O inferno são os outros 

CARTAS COM HISTÓRIAS DIFERENTES ALTERNAM dramas e comédias, poucas registram, de forma tão 

brilhante, a infinita originalidade da condição humana. Cláudio relata o conflito entre duas identidades, a 

homossexual, guardada a chave no armário, e a paterna, orgulhosa e exibida de portas abertas. 

Refém de um conflito singular, me pergunto se minha resposta estará à altura da sua pergunta. O problema de 

Cláudio começou na adolescência, quando renegou seus desejos homossexuais - fortemente influenciado por 

uma sociedade aparentemente liberal -, que aprova em voz alta o orgulho e casamento gay, porém, na 

intimidade, prefere os armários bem fechados. Bate palmas para os que se assumem, porém se sente mais 

confortável quando seus filhos, sobrinhos ou irmãos se sacrificam, ocultando suas preferências. 

As próximas décadas serão mais tolerantes com o que por enquanto se resume apenas a um punhado de boas 

intenções. Cláudio não é radicalmente homossexual, sem muito esforço se relaciona com mulheres, configurando 

uma tímida bissexualidade. Não temos, nem precisamos de maiores detalhes da sua intimidade, Cláudio não 

reivindica um casamento convencional, o que pretende é apenas um filho. 

O cabeçalho da sua carta é sugestivo: “DESEJO E REPARAÇÃO...” indica que, para ele, seus desejos precisam 

ser reparados, como se fossem verdadeiros delitos. Esta é sua leitura da realidade atual, apesar das recentes leis e 

decretos anunciarem o contrário. No seu universo subjetivo, a homossexualidade continua sendo um pecado 

grave e teme que a “maldição” caia sobre seus descendentes. Para nós não é exatamente uma “maldição”, é uma 

“maledicência”, um rumor, boca pequena, fofoca, deboche, bullying, discriminação e ignorância, porém a 

denúncia não basta para neutralizar seus graves efeitos. Cláudio é atingido, porque o preconceito é forte e 

continua ativo.  

Não sugerimos abrir o armário, decisão de seu exclusivo domínio. Proponho algo mais modesto: reconhecer que 

a mesma civilização que o condena, no passado recente demonizava quase todas as formas de sexo não 

autorizadas pela religião e, atualmente aceita, sem crítica, que os jovens “fiquem”, com relação sexual completa, 

a mesma prática que, no passado gerava violências ou casamentos prematuros.  

É verdade que demora, no entanto a fila anda, a civilização avança a passos lentos, porém justos. Pena o Cláudio 

estragar a melhor fase da sua vida por uns poucos anos de antecedência. Sugerimos parar de sofrer e aproveitar 

suas valiosas posses: seu filho e seus desejos. Expulsando da sua vida a “maldição gay”, que não é maldita, nem 

profana, porém, é mal vista pela mídia, o que desde minha humilde coluna, pretendo corrigir. 

É difícil achar antídotos para venenos poderosos, mas é evidente que a famosa serpente da tentação bíblica se 

transformou em uma jiboia cansada e inofensiva, em risco de extinção. A tentação sexual que durante séculos 

torturou a humanidade mudou radicalmente, deixou de ser uma ameaça do inferno para ser vendida livremente 

nas farmácias, com lucros enormes. O Viagra derrotou a serpente. Por isso, Cláudio precisa de paciência e 

sabedoria, a humanidade aos poucos melhora. É apenas uma questão de tempo. 

 

 

32 22 Set 2013 Ilha da fantasia Parábola  

 
"34 ANOS DE CASAMENTO SEM PROBLEMAS nem grandes surpresas, filhos e netos e... Estou ficando 

louca! Explico: quando vejo um cara – e não precisa ser pessoalmente, um rosto num filme, um cantor por quem 

me encante (não são todos, são uns poucos que por alguma razão maluca me encantaram... não sei explicar como 

acontece) e já sinto que ele está interessando em mim, que de alguma forma eu chamei a atenção dele e que ele 

está, quase, perdidamente enamorado (e muitas vezes é apenas uma foto). Cruel isso. Imagino que a linha entre a 
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insanidade e a ‘normalidade’ seja muito tênue... Terei eu rompido essa barreira? (e pior, é que sofro pelo que, eu 

sei, criei.) Sou louca? Estou irremediavelmente perdida? Ajude-me a achar alguma lucidez antes que eu entre 

num caminho sem volta. Quero viver e amar os que me cercam não os que sequer imaginam a minha existência 

(e sofro por causa de amores impossíveis... sou normal?). 

 Daniela" 

Ilha da fantasia 

ATRAVESSANDO A SALA, VI QUE POR DESCUIDO a televisão estava ligada, sem espectadores. 

Aproximei-me para desligá-la, porém uma cena de um antigo filme do oeste americano roubou a minha atenção: 

um homem, perdido no deserto, andando lentamente, sob um sol abrasador. Imediatamente sua mente, confusa, 

acredita ver uma praia distante, um coqueiro e um mar fresco e azul... Sem tempo para assistir até o fim, 

desliguei o aparelho. Era óbvio que a sede fabricou uma praia no deserto, como no mar os náufragos alucinam 

terra firme e comida. É um mecanismo psíquico compensador, que imagina um substituto para o que falta. Em 

casos extremos a imagem mental não é suficiente e é substituída por alucinações, vendo objetos como se fossem 

reais.  

 Daniela relata ser casada, excelente mãe e avó, porém sua carta sugere outras carências, como mulher, caminha 

solitária num deserto amoroso. Inventa paixões com personagens às vezes famosos e desconhecidos, que 

denunciam e acalmam sua sede de amor e aventura. 

 Um detalhe significativo é que, na sua imaginação, todos os seus “casos” são correspondidos. Histórias de amor 

de mão única, sem participação dos seus parceiros que ignoram o envolvimento... Precisamos afinar nosso 

diagnóstico: se Daniela acreditasse, de verdade, que a relação existe e tomasse atitudes concretas descuidando 

suas obrigações familiares, aguardando ou promovendo encontros ou telefonemas, estaríamos diante de um 

quadro delirante, uma psicose séria e, inclusive, preocupante, porque Daniela teria perdido o contato com a 

realidade. Não é o caso, pelo contrário, Daniela não confunde, pede ajuda, porém tem consciência de que 

exagera nas suas fantasias e, alarmada, teme enlouquecer. Precisa saber que quem teme estar louco, não está. Os 

verdadeiros loucos acreditam serem lúcidos e não duvidam das suas percepções, convencidos da autenticidade 

dos seus delírios. O alarme da Daniela é prova da sua lucidez, cria histórias, sonha com seus namorados, mas 

reconhece a diferença entre fantasia e realidade.  

 Sua única patologia é “acreditar” estar acompanhada para se permitir suas viagens românticas. É possível que os 

simples devaneios de mulheres casadas com seus ídolos não lhes sejam suficientes e por isso precisem imaginar 

paixões completas. As crianças brincam de bonecas e, conforme suas vestimentas, podem encarnar vários 

personagens. Assim Daniela monta seus “amantes”, conforme suas necessidades imediatas, porém sem perturbá-

los na vida real.  

 Sua brincadeira é maior do que uma simples fantasia, porém menor do que um delírio psicótico. Em casas 

lotéricas, quando a Megasena fica acumulada, as fantasias dos fregueses que aguardam na fila são deflagradas, 

“gastando” sua futura fortuna, sem maiores consequências reais nem financeiras. Apenas os verdadeiramente 

loucos se endividam por conta do prêmio... Também o álcool ou as drogas podem turbinar sonhos diurnos, 

porém Daniela não precisa delas, sonha de cara limpa... 

 Em síntese, as fantasias são o parque cenográfico dos desejos e pode-se passear livremente pelo seu território, 

mas como todos os parques, fecham suas portas à noite e Daniela estará mais confortável dormindo na sua casa, 

com marido e filhos, não precisa se preocupar. Os parques abrem novamente no dia seguinte. 

 

 

34 24 Nov 2013 Terapia de Risco Metáfora Conceptual   
 

"TENHO 42 ANOS, SOLTEIRA E SEM FILHOS, sou bonita, bem-sucedida, ganho bem e tenho uma vida 

confortável. Recentemente, me percebi apaixonada por Daniel, colega de trabalho, solteiro, porém tem apenas 30 

anos, e para completar, eu sou chefe dele! Não sei como isso foi acontecer! Costumo me relacionar com homens 

da minha idade, nunca fui atraída por garotões, mas este está mexendo comigo de verdade! Minhas pernas ficam 

bambas, meu coração dispara e meu estômago treme quando converso com ele. Sinto-me ridícula, não sou mais 

uma adolescente! Morro de medo que alguém no trabalho perceba, tento disfarçar ao máximo meus sentimentos, 

só que isso está me sufocando. Sinto que ele gosta de mim, me admira. Ele é bastante maduro e inteligente, mas 
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devido à minha posição na empresa, conversa comigo sempre respeitando a hierarquia que nos separa o que 

torna a situação ainda mais desconfortável. Acredito que um homem da idade dele não se relacionaria com uma 

mulher tão mais velha, e isso me deixa triste e desanimada.Sinto-me velha demais para sonhar, mas jovem ainda 

para abandonar meus sonhos. Será que estou delirando? Será que isso vai passar? Estou paralisada.      Marcela" 

 

Terapia de Risco 

NAQUELA MANHÃ DE DOMINGO PERMANECEU NA CAMA mais tempo do que de costume, claro, 

pensando no Daniel, ou melhor, retomando os pensamentos já obsessivos do dia anterior. A história em si 

mesma não oferecia dúvida, nem mistério, estava simplesmente apaixonada... Então, por que escreveu para o 

Jornal? Apenas um desabafo? Um desejo de compartilhar seu segredo? Que resposta esperava? Deixamos a 

marcela com suas perguntas e tomamos a palavra.  

Sua história é linear, ela, 42 anos, Daniel, 30. Diferença esta significativa que em sexos inversos seria natural ou 

pouco importante... O maior inconveniente é que compartilham a mesma repartição onde ela ocupa um cargo de 

chefia. Em outro contexto, esta atração mútua se resolveria facilmente, sem entrar na patética condição de ser 

considerada inconveniente ou, menos ainda, ridícula... Pessoalmente não concordo com esse absurdo 

preconceito, conheci grandes amores que suportaram, com extrema elegância, ainda maiores diferenças de idade. 

Este não é o centro do problema. Procuramos a verdadeira motivação da Marcela ao enviar sua carta que, 

implicitamente, reconhece os conflitos de idade e hierarquia. 

Qual é então a dúvida invisível embutida na sua carta? Fizemos essa pergunta a ela, pessoalmente, que, 

encolhendo os ombros, argumenta que as paixões humanas são inexplicáveis, ninguém sabe por que as pessoas 

se atraem ou repelem, é outro mistério da espécie humana... Concordamos com ela, porém, mesmo assim, não 

aceitamos que uma mulher bonita, com sucesso profissional e financeiro entre como adolescente desarmada 

numa aventura que pode complicar seriamente a sua vida. Correspondida por Daniel, terá um conflito 

profissional e rejeitada se sentirá, como nas suas próprias palavras, fracassada, velha ou ridícula... Por isso 

decidimos arriscar uma hipótese, bastante difícil de comprovar, porém capaz de responder a esta enigmática 

pergunta: Marcela não está apenas apaixonada por Daniel, o escolheu com a finalidade inconsciente de viver 

uma história ou talvez, um drama de amor. 

Os alpinistas não utilizam o teleférico para subir montanhas, fazem isso com pinos e cordas, pela sua encosta 

mais íngreme e perigosa, os surfistas de ondas gigantes deixam as mornas areias da praia para correr o risco de 

serem sepultados pelas águas... 

Marcela, pilotada pelo inconsciente, se propõe a viver as alternativas de um amor difícil, quase impossível... É 

outra contradição humana, o perigo assusta, mas emociona, carrega o corpo de ansiedade e também de prazer. 

Marcela, mesmo que contrariada pelas dificuldades de amar e ser amada, recupera a Julieta de Romeu e se inclui 

na extensa lista de indivíduos que escalam, nadam, surfam perigosamente, porém principalmente, vivem 

intensamente. A existência calma, anterior ao Daniel era confortável e previsível, enquanto hoje Marcela, vestida 

a caráter, passa o dia numa jaula de grossas grades, tentando domesticar um leão faminto, com uma cadeira 

invertida numa das mãos e um sonoro chicote na outra. É evidente que viver assim emociona mais do que 

simplesmente viver. Quanto ao resultado final da aventura... Sabe que é bem menos importante do que a própria 

aventura. 

 

 

35 29 Dez 2013 Retrato da alma feminina Nicho metafórico   

 
"TRABALHO EM UMA MULTINACIONAL, 40 anos, solteiro e a fotografia é meu hobby. A magia de um por 

de sol, a beleza de uma flor, a inocência de uma criança me encantam, mas as curvas de um corpo nu e sua 

sensualidade me atraem totalmente. Já fotografei dezenas de mulheres, de colegas de trabalho, estagiárias, mães 

e tias de todas as idades, e as possui todas... E é isso que me intriga: essas mulheres dificilmente deitariam 

comigo normalmente e, ao se despirem na meia luz de um estúdio, elas se livram de todas as peias e se entregam 

sem limites. Terminados os trabalhos as fotos são comentadas, já que muitas irão para fora do país, mas não há 

sinal de arrependimento ou preocupação já que seus rostos estão ocultos. Minha indagação é: A roupa é tão 
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importante na postura do ser humano? Será que com a última peça também se vai o último freio ? Ou será que 

aquele estúdio representa a porta para um mundo no qual elas serão finalmente e verdadeiramente fêmeas ? Me 

esclareça, por favor.                                                                                 Gustavo " 

Retrato da alma feminina 

GUSTAVO, COM NOTÁVEL CORAGEM E TALENTO, incursiona e nos revela detalhes do misterioso 

universo feminino, desde o começo dos tempos, os homens pretenderam conquistá-lo e, sem sucesso, cercaram 

suas fortalezas, testaram chaves e passadiços e os poucos que atravessaram seus portões não conseguiram 

explicar, nem transmitir as coordenadas da sua travessia. As portas do desejo se abrem aleatoriamente, sem 

padrões definidos... No entanto, para Gustavo, o procedimento sempre funciona... Vamos rever sua singular 

experiência: ama a fotografia e, como efeito colateral da sua vocação, fez uma descoberta inesperada. Retrata 

mulheres que, por iniciativa própria se oferecem como modelos amadoras, são colegas de trabalho, amigas ou 

conhecidas que, de rosto coberto, exibem a beleza dos seus corpos para as lentes do artista e, durante o ensaio 

fotográfico todas, sem exceção, se oferecem sexualmente. Gustavo, com admirável modéstia, reconhece que esta 

entrega não é por seus (duvidosos) encantos, mas por exclusiva responsabilidade do cenário. Casadas, solteiras, 

jovens ou não, derrubam temporariamente suas barreiras para deleite do artista. Gustavo não pretende se exibir 

como conquistador, o que quer é entender e sua intuição o faz pensar que quando uma mulher tira suas roupas, 

também retira de uma vez só os sete véus que escondem seu desejo. Gustavo aproveita a metáfora “O rei está 

nu” para afirmar que quando uma mulher tira a roupa e voluntariamente fica nua, exerce uma verdade e, além 

das suas roupas, também retira suas barreiras morais, o que não aconteceria em circunstâncias normais. 

De nossa parte aprendemos que o nudismo, como tal, não excita, pelo contrário, excitam as roupas que, 

prometendo o nu, deflagram as fantasias eróticas. Neste processo, o papel principal é o olhar; assim como 

algumas mulheres ficam ruborizadas quando olhadas com desejo, no polo oposto, as modelos de Gustavo ficam 

excitadas por ser objeto de olhares masculinos. Umas, as que reprimem ficam angustiadas, as outras que se 

exibem o fazem com prazer. O exibicionismo delas é tão real quanto o voyeurismo do fotógrafo, tudo 

enquadrado na mais absoluta normalidade de ambos e, por esse motivo, não surpreende que à meia-luz do 

estúdio, levem seus desejos às últimas consequências.  

Gustavo descobriu uma brecha na fortaleza feminina, belezas anônimas, sem rosto se oferecem a espectadores 

avulsos e desconhecidos e, entre ambos conseguem cristalizar a furtiva essência do desejo. Nessa hora não são 

apenas fotógrafo e modelo, são emissários de uma energia invisível, que quando está esteticamente bem 

resolvida, será uma obra de arte. Cada vez que admiramos uma bela fotografia nua ou não, capturamos parte 

dessa energia que, talvez seja a própria essência da obra de arte...  

Com esta frase fechamos a última coluna de 2013, que talvez não responda à pergunta do Gustavo, porém posso 

lhe garantir que sua carta e seu singular relato será uma bela instantânea da alma humana e será objeto de 

numerosas reflexões, masculinas e femininas. Este é o verdadeiro propósito de nosso trabalho, nos deleitar com 

os mistérios do desejo e sua difícil satisfação, privilegiando o prazer da arte é a arte do prazer. Desejo a todos um 

feliz 2014, cheio de belas fotos. 

 

 


