
      
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 
INSTITUTO DE LETRAS 

 

 

 

 

 

 

DANIEL FELIX DA COSTA JÚNIOR 

 

 

 

 

 

 

 

METÁFORAS CONCEPTUAIS E FRAMES NA NOÇÃO DE “EXPECTATIVA”: UMA 

ABORDAGEM SOCIOCOGNITIVA COM BASE EM UM ESTUDO DE CORPORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Niterói 
2019 

 



      
 

 

DANIEL FELIX DA COSTA JÚNIOR 

 

 

 

 

 

 

 

METÁFORAS CONCEPTUAIS E FRAMES NA NOÇÃO DE “EXPECTATIVA”: UMA 

ABORDAGEM SOCIOCOGNITIVA COM BASE EM UM ESTUDO DE CORPORA 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Estudos de Linguagem da Universidade Federal 
Fluminense como requisito parcial para obtenção do 
título de Doutor. Área de concentração: Linguística. 
Linha de Pesquisa: Teoria e Análise Linguística. 

 

 

 

 

 

Orientadora: Profª Drª SOLANGE COELHO VEREZA 

 

 

 

 

 

 

Niterói 
2019 

 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

DANIEL FELIX DA COSTA JÚNIOR 

 

 

METÁFORAS CONCEPTUAIS E FRAMES NA NOÇÃO DE “EXPECTATIVA”: UMA 
ABORDAGEM SOCIOCOGNITIVA COM BASE EM UM ESTUDO DE CORPORA 

 

 
Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Estudos de Linguagem da Universidade Federal 
Fluminense como requisito parcial para obtenção do 
título de Doutor. 

 

 

 

 

Aprovada em março de 2019.  

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

____________________________________________ 
Profª. Drª. Solange Coelho Vereza – UFF (Orientadora) 
 
____________________________________________ 
Profª. Drª. Fernanda Carneiro Cavalcanti – UERJ 
 
____________________________________________ 
Profª. Drª. Jussara Abraçado de Almeida – UFF 
 
____________________________________________ 
Profª. Drª. Sandra Pereira Bernardo – UERJ 
 
____________________________________________ 
Profª. Drª. Tânia Gastão Saliés – UERJ 
 
____________________________________________ 
Profª. Drª. Cláudia Valéria Vieira Nunes Farias – C.P-II (Suplente) 
 
____________________________________________ 
Profª. Drª. Naira de Almeida Velozo – UERJ (Suplente) 

 

 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meus pais 

 

 

 

 



      
 

 

AGRADECIMENTOS 

 
 
 

À minha orientadora, Profª Drª Solange Vereza, por ter-me aceitado como orientando, 
pelas valiosas contribuições teóricas, pelo ensino nos cursos em que foi docente, por ter 
sugerido o tema da “ansiedade” na época do mestrado – causando o tema da presente tese –, 
pela sugestão de trabalhar com o Corpus do Português e pela amizade ao longo dos anos. 

 
Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela 

concessão da bolsa de doutorado, pelo apoio financeiro indispensável na realização desta 
pesquisa. 

  
À Profª. Drª. Fernanda Cavalcanti. É incomensurável a dupla contribuição que a sua 

presença ofereceu a esta tese em duas ocasiões distintas: uma por suas indagações e sugestões 
na fase de qualificação e a outra por ter aceitado tomar parte na composição da banca 
avaliadora.  

 
À Profª. Drª. Jussara Abraçado por aceitar o convite para compor a banca examinadora 

da tese e pelas leituras trabalhadas no seu curso de Sociolinguística Cognitiva – algumas das 
quais foram de extrema importância na parte metodológica desta investigação. 

 
Às Professoras Drª Tânia Saliés e Drª Sandra Bernardo por terem aceitado o convite 

para compor a banca examinadora da tese. 
 
Ao Prof. Dr. Ricardo Almeida pela honrosa leitura, pelos comentários e sugestões 

feitas a este trabalho na fase de qualificação.  
 
À Profª. Drª. Cláudia Valéria Farias por aceitar o convite à suplência da banca 

examinadora. 
 
Aos meus colegas do Grupo de Estudos da Metáfora (GESTUM) pelas discussões nas 

reuniões e pela amizade a qual almejo perene. 
 
Aos meus pais, Daniel Costa e Eronita Oliveira, pelo suporte ao longo dos anos em 

toda minha vida afetiva e educacional. À minha avó, Alzira Oliveira, pelo amor incondicional. 
 
Ao meu Paulo Vespúcio por todos os momentos de apoio no Rio de Janeiro. 
 
E, simbolicamente, à “metáfora” enquanto mecanismo cognitivo, cuja existência torna 

possível os conceitos de Deus e de amizade, bem como os conceitos físicos, matemáticos e 
fisiológicos da compreensão do “tempo” e das “emoções”. A todos os pensadores que 
perceberam nela alguma transcendência: Aristóteles, Vico, Richards, Reddy, Lakoff, Johnson 
e tantos outros. 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cigana leu o meu destino... Eu sonhei 
Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante 
Eu sempre perguntei: 
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RESUMO 
 

Esta tese tem o objetivo de descrever o frame e o lexema EXPECTATIVA, tomando, 
como base, textos de modalidade escrita coletados em corpora da língua portuguesa em sua 
variedade brasileira. A investigação orienta-se pelos pressupostos da teoria sociocognitiva da 
linguagem, principalmente no que diz respeito à teoria da metáfora conceptual (LAKOFF; 
JOHNSON, 1980), à teoria dos frames (FILLMORE, 1971, 2006) e à teoria dos esquemas 
imagéticos (JONHSON, 1987; GRADY, 2005). A metodologia utiliza métodos mistos, 
baseando uma parte da análise em dados quantitativos das estatísticas lexicais eletrônicas, e 
outra parte baseada em métodos qualitativos de identificação de metáforas (PRAGGLEJAZ 
GROUP, 2009; STEEN et al., 2010) e de análise introspectiva (TALMY, 2007). Os dois 
corpora utilizados pertencem à plataforma Corpus do Português, o primeiro com textos 
escritos no século XX e o segundo com textos da internet dos anos 2013 e 2014. A análise é 
baseada nos types que resultam entre os 100 colocados do nódulo EXPECTATIVA e nas suas 
respectivas linhas de concordância. Os dados indicam uma grande quantidade de types e 
sentenças que acionam frames mais epistêmicos, no corpus do século XX, e uma maior 
proporção de types e sentenças que ativam frames emocionais e sensoriais no corpus da 
internet. Esses resultados fortalecem a hipótese de que a noção de EXPECTATIVA está a 
aproximar-se dos significados de “ansiedade” e de sua acepção recente como patologia. A 
contiguidade entre as noções de “expectativa” e “futuro” é percebida nos mapeamentos e nos 
esquemas imagéticos identificados. Isso implica que a cognição sobre emoções/sentimentos 
pode ser tão básica para a compreensão do tempo quanto os domínios prototípicos do 
TRAJETO e do MOVIMENTO.  
Palavras-chave: expectativa; cognição; metáfora; esquemas imagéticos; tempo; emoções  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

 
ABSTRACT 
 

This thesis aims to describe the frame and lexeme EXPECTATIVA [EXPECTATION] 
taking, as its basis, texts of written form collected in corpora of the Portuguese language in its 
Brazilian variety. Research is theoretically guided by the assumptions  of the sociocognitive 
theory of language, especially with regard to the conceptual metaphor theory (LAKOFF; 
JOHNSON, 1980), frame theory (FILLMORE, 1971, 2006), and image schema theory 
(JONHSON, 1987; GRADY, 2005). The methodology uses mixed methods, supporting part 
of the analysis on quantitative data of electronic lexical statistics, and another part on 
qualitative methods of metaphor identification (PRAGGLEJAZ GROUP, 2009; STEEN et al., 
2010), and introspective analysis (TALMY, 2007). The two corpora used belong to the 
platform Corpus do Português, the first with texts written in the twentieth century and the 
second with texts from the internet, from the years 2013 and 2014. The analysis is based on 
the types that result from the 100 collocates of the EXPECTATIVA node and their respective 
concordance lines. The data indicate a large number of types and sentences that evoke 
epistemic frames in the twentieth century corpus and a greater proportion of types and 
sentences that activate emotional and sensory frames in the internet corpus. These results 
reinforce the hypothesis that the notion of EXPECTATIVA is approaching the meanings of 
“anxiety” and its recent meaning as disease. The contiguity between the notions of 
“expectation” and “future” is perceived in the identified mappings and image schemas. This 
implies that cognition about emotions/feelings can be as basic to the understanding of time as 
the prototypical domains of PATH and MOTION. 
Keywords: expectation; cognition; metaphor; image schemas; time; emotions 
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1. Elaboração do tema e justificativa  

 

O discurso sobre objetos não factuais parece condenado a uma inescapável 

subjetividade pelo simples fato de, em minúcias, serem crenças. Isso se dá, inclusive, quando 

a subjetividade pressupõe uma intersubjetividade apresentada em moldes objetivos. E mesmo 

que haja certeza dos fatos, em certo sentido, essa certeza é uma crença, a de que os fatos 

observados mediante percepção empírica correspondem à verdade. A reflexão sobre objetos 

não factuais pode ser particularizada no tempo ao dizer incertezas do passado e ao dizer 

incertezas do futuro – naquelas apenas uma suposição, nestas uma expectativa. Seria falso 

afirmar que se há uma crença no futuro (p), então não haveria uma expectativa (p), sendo, 

pois, uma inferência que reforça a asserção de Johnson (2007, p. 9), a de que “não há 

cognição sem emoção, embora nem sempre estejamos conscientes dos aspectos emocionais 

do nosso pensamento”1. Saber dessas asserções não torna menos complexa a atividade de 

mensurar em que medida a expectativa é um processo natural da cognição/racionalidade ou é 

um processo fisiológico da bioconcepção das emoções.  

Apesar de o discurso que se centra num objeto não factual parecer caracterizar-se por 

uma tendência natural ao subjetivo, propõem-se probabilidades, cálculos de espaço amostral, 

distribuições, combinatórias, frequências etc., tudo para falar “objetivamente” sobre aquilo 

que ainda não é.  Parte-se de uma histórica contraposição entre a razão e a emoção, visto que 

não há nada mais tranquilizador do que afirmar da negação de uma conjunção, como em ¬(p 

˄ q), podemos inferir uma “consequência futura” pela disjunção das negativas de suas 

subpartes (¬p ˅ ¬q), como instrui o Teorema de Morgan2. No entanto, a altivez do falar 

objetivista não anula a subjetividade do ser que sente e que impõe a sua presença no espaço – 

uma presença que confere ao sujeito a consciência de si pelos dêiticos do aqui e do agora, 

proporcionando-lhe construções de expectativas culturalmente fundamentadas. 

É, pois, a “expectativa” o objeto desta investigação. Tema esse que não surge 

involuntariamente, mas que advém dos subsecivos da dissertação de mestrado sobre a 

“ansiedade”, defendida por este pesquisador em Costa Júnior (2014), e associada ao Grupo de 

                                                           
1 Todos os fragmentos, em que não há tradução oficial, foram livremente traduzidos pelo pesquisador. No 
original: “There is no cognition without emotion, even though we are often unaware of the emotional aspects of 
our thinking”.  
2 Sobre tautologias e leis lógicas, cf. Mortari (2016, p. 147). 
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Estudos da Metáfora – GESTUM/UFF3. Àquela altura, a investigação sobre o modelo 

cognitivo idealizado demonstrou a recorrência do estado mental da expectativa, tanto no 

frame da ansiedade patológica quanto no frame da ansiedade emocional. Com a exploração 

dos estados mentais da crença e do desejo, ficou evidenciado que a “expectativa” é um 

conceito associado aos vários tipos de ansiedade. A compreensão de futuro, que é inerente ao 

sentido de expectativa, desenvolveu-se por modalizações aléticas de necessidade e de 

possibilidade a demonstrar que até o conceito de tempo pode ser intimamente ligado à 

emoção, similar ao modo emocional de quem espera por um objeto X, o que, na dissertação, 

foi caracterizado como “Metáfora da Encomenda”. Com isso, as fórmulas do exemplo (1) são 

sentenças situadas da compreensão da ansiedade em seus dois principais frames: o da emoção 

(1-a) e o da patologia (1-b). 

 

(1) a. Expect.  → Cren (Obj. vindouro) 

b. Expect.  → Cren (◊ Obj. vindouro) 

 

Embora as sentenças de (1) possam ser consideradas derivações da fórmula 

problematizada em Searle (2002, p. 44), que previa a <expectativa p> como uma relação de 

bi-implicação material com a <crença em futuro p>, o modalizador contido em (1-b) demarca 

um sentido ambivalente que não estava presente na menção searliana. Outrossim, o estado 

mental do “temor” era coocorrente com o de expectativa nos dois frames da ansiedade4, sendo 

provocativa a ideia que se a expectativa coocorre com o temor, então há algo mais a ser dito 

sobre si que não seja apenas a bi-implicação searliana da “crença em futuro p”. O próprio 

filósofo sugere que uma das possibilidades de se entender o temor é pela conjunção entre 

<crença de ◊p> e <desejo de não-p> (SEARLE, 2002, p. 42), numa formulação em que o 

modalizador de possível (◊) surge novamente.  

Esses fatos reunidos podem levantar a seguinte questão: a expectativa é mais atrelada 

à possibilidade que ao futuro ou a possibilidade implica diretamente a crença de futuro? A 

tentativa de respondê-la parece indicar um caminho unidirecional como verdadeiro, que, a 

priori, não parece executável em via de bi-implicação para cada módulo do questionamento. 

Uma vez que seja verdade que toda crença de futuro indique uma possibilidade, não é verdade 

                                                           
3
 Grupo cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, coordenado pela pesquisadora Profa. Solange 

Vereza, orientadora da dissertação e desta tese.   
4 Cf. Costa Júnior (2014, p. 96). 
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que toda possibilidade indique uma crença de futuro, porque há possibilidades sobre 

incertezas do passado também. 

A expectativa é um conceito mental/emocional e, por conseguinte, possui uma 

ontologia abstrata e metafísica, característica que dificulta, por vezes, a identificação material 

do fenômeno5. Um pesquisador de Linguística, por exemplo, sabe que a expectativa está 

presente em grande parte dos atos de fala e nas diligências de interpretação, mas também sabe 

que, na maioria dos casos, é difícil sublinhá-la no segmento oracional ou na construção 

textual, exceto quando o fenômeno explicita a si mesmo por meio de palavra convencional – 

seu signo. Ao partir-se para a materialidade, observam-se segmentos extraídos de situações 

reais de uso da língua, como segue: 

 

(2) A confirmação da expectativa positiva do passado/presente tornará o mercado barato 
no futuro. (g/h)6 

 

(3) Vejam, sempre fui ansiosa porque gerava expectativa em relação às coisas. (w/d) 

 

A observação desses segmentos induz a constatação de que efeitos perlocutórios 

distintos são pretendidos ali. Em (2), a ilocução indica um ato de avaliação profissional no 

qual a aparência de racionalidade deve ser conspícua para produzir o efeito pretendido. Em 

(3), a ilocução indica um ato de justificação no qual a saliência do fator emocional produziria 

um efeito de empatia com o falante. De maneira breve, a observação nos leva ao principal 

ponto de dualidade temática em que se equilibra a expectativa: a dualidade refletida no 

embate entre razão e emoção. O aspecto de dubiedade que envolve nossas esperanças suscita 

a subjetividade de um ser que se questiona sobre como é possível falar daquilo que ainda não 

é. A busca da razão que se sobrepuja à emoção dá lugar, mais uma vez, ao encobrimento da 

subjetividade em (2), tratando de um tema que traz imanente a incerteza do fato. 

Outra constatação advinda da observação dos segmentos é a notoriedade da ideia de 

tempo. Com relativa influência em (3), mesmo que de maneira implícita, mas tendo aparição 

mais ressaltada pelas lexias de (2), “passado”, “presente” e “futuro”. A expressão de “futuro 

p”, mencionada na discussão searliana, concretiza-se tanto na lexia “futuro” quanto na 

                                                           
5 Incluem-se, dentro dessa materialidade, unidades lexicais relacionadas semanticamente, como “expectativa” e 
“esperança”, e também unidades gramaticais, como os modais “poder”, “dever” e “esperar” que dão explicitude 
à expectativa. Já a entoação fonética de declarações e os efeitos de humor em piadas geram expectativa e 
evidenciam o fenômeno de uma maneira implícita. Há diversos outros exemplos de expectativas implícitas e 
explícitas. 
6 Os exemplos com marcação “g/h” e “w/d” são extraídos do uso real, recolhidos de corpora eletrônicos formais 
(cf. DAVIES, FERREIRA, 2006-, e DAVIES, 2016-). 
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desinência de tempo “-rá” do verbo “tornar”. Isso não ocorre no segmento (3), o que indica 

que o fenômeno não é uma questão apenas de futuridade gramatical, mas também de 

perspectivação e posicionamento na relação trajector/marco, conforme Langacker (2008). 

Limitando-nos apenas a essas duas constatações, já seria possível estudar o fenômeno 

sob uma abordagem cognitivista com o estudo de frames7 e com o estudo da conceptualização 

do tempo e das emoções. O estudo do frame abordaria as relações lexicais subdivididas entre 

o enfoque racionalista e o enfoque emotivo da expectativa, não esquecendo a recorrência e 

frequência das lexias do frame em foco, enquanto o estudo da conceptualização abordaria as 

metáforas, metonímias e conceitos relacionados que compõem a estrutura conceptual de um 

objeto qualquer. 

As duas possibilidades mencionadas dentro da abordagem cognitivista submetem-se a 

um campo de estudos conhecido como Linguística Cognitiva, disciplina que obtém alguns 

resultados convergentes quanto à investigação de conceitos emocionais e de conceitos de 

tempo. Um ponto de convergência entre emoção e tempo – apesar de saber que as implicações 

são de natureza muito distinta entre eles – é que os dois conceitos possuem maior 

predisposição à cognição corporificada (LAKOFF; JOHNSON, 1999). As metáforas 

conceptuais8 TEMPO É MOVIMENTO (JOHNSON, 2007) e EMOÇÃO É CONTEÚDO NO 

CONTÊINER (KÖVECSES, 2000) são exemplos de um tipo de conceptualização que toma o 

aspecto corpóreo como referência para a construção dos significados. O que o realismo 

corporificado pressupõe, em sua gênese, é a universalidade das metáforas primárias nas 

línguas naturais (GRADY, 1997). Embora seja esse um argumento forte, uma série de 

pesquisadores vem tentando rebater a hipótese ao demonstrar que, em algumas línguas, as 

metáforas primárias dão lugar a metáforas culturais, menos fundamentadas no corpo. O 

conceito de tempo, em sua relação de corporeidade relativa a espaço, é um dos principais 

alvos dos críticos. Resta saber se o conceito de expectativa vinculado à noção de tempo 

conduziria aos mesmos problemas e soluções encontrados pelos pesquisadores do tempo em 

sua forma singular. 

                                                           
7 Frame é um conceito bastante caro à linguística cognitiva e cuja definição nem sempre é consensual. O 
conceito será discutido em maior detalhamento no capítulo 2. Para o momento, podemos adiantar que a presente 
investigação terá apoio, principalmente, na definição de Semino et al. (2018), para quem frame seria  “uma parte 
importante do conhecimento cognitivamente fundado que (i) diz respeito a um aspecto particular do mundo, (ii) 
gera expectativas e inferências na comunicação e na ação, e (iii) tende a ser associada a determinadas escolhas 
lexicais e gramaticais na linguagem” (tradução nossa). 
8 Há informações pormenorizadas sobre o conceito de “metáfora conceptual” no capítulo de fundamentação 
teórica. 
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Dito assim, esta pesquisa se propõe a uma investigação da compreensão de 

“expectativa” na forma em que é sensorialmente percebida, conceptualizada e articulada nos 

discursos. Com esse propósito, avalia-se unicamente o lexema “expectativa”, valendo-se de 

suas relações em segmentos frasais de corpora eletrônicos, os quais fornecem contexto 

imediato para cada um dos seus segmentos.  

A proposta é motivada pelas seguintes perguntas de pesquisa:  

 

a) De que maneira ocorre a relação entre o lexema “expectativa” e seus diversos 

sentidos nas modalidades escritas de corpora das últimas quatro décadas?  

b) Como se constitui o frame “expectativa”, mediante as metáforas e a frequência 

numérica, nos corpora do português?  

c) Que divergências culturais/teóricas o funcionamento do frame expectativa reflete? 

 

1.2 Objetivos 

 

A pesquisa motiva-se por estudos que trouxeram o realismo corpóreo para pesquisas 

de linguagem, de filosofia e de ciências cognitivas (GRADY, 1997; LAKOFF; JOHNSON, 

1999; GALLAGHER, 2005). Igualmente motiva-se por abordagens críticas de pesquisadores 

da Linguística Cognitiva que apontam a não universalidade de alguns pontos da hipótese da 

corporificação (ZLATEV, 2005; ELLEN, 2016; SINHA et al., 2016). Sob essa tutela teórica, 

as perguntas motivadoras, elencadas na seção 1.1, são decorrências dos seguintes objetivos de 

pesquisa: 

 

a- Objetivo geral 

▪ Descrever o frame e o lexema EXPECTATIVA tomando, como base, textos de 

modalidade escrita coletados em corpora da língua portuguesa em sua variedade brasileira.  

 

b- Objetivos específicos 

▪ Descrever a estrutura conceptual (aqui abordada como frame) da expectativa, 

valendo-se dos pressupostos teóricos: metáforas conceptuais, esquemas imagéticos e 

metonímias; 

▪ Analisar a composição lexical do frame de expectativa, avaliando as regularidades 

semânticas dos lexemas e lexias mais recorrentes, bem como suas vinculações a contextos 

específicos; 
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▪ Avaliar de que forma os resultados da descrição do frame convergem ou divergem 

das problemáticas apontadas pela literatura sociocognitiva, quanto a aspectos culturais e 

corpóreos (a espacialidade do tempo, por exemplo).  

 

1.3 Hipóteses 

 

A delimitação das perguntas de pesquisa permitiu o levantamento de três hipóteses, 

uma direcionada ao campo lexical do frame Expectativa e outras duas direcionadas à 

conceptualização do tempo: 

 
a) O frame de expectativa tem-se aproximado da semântica de ansiedade quando se 

consideram dados mais recentes comparados a dados anteriores à década de 2000. 

Como consequência, o aspecto emotivo tem apresentado maior aproximação do 

que o aspecto epistêmico/racional para o mesmo frame, mesmo que este ainda 

possua grande relevância em contextos relacionados a conhecimentos 

fundamentados. 

 

A base para a asserção é a ampliação de dados linguísticos similares ao exemplo (3), 

exposto anteriormente. Há também um fato institucional que fortalece essa hipótese, cogitada 

pela inclusão da ansiedade como uma patologia descrita no manual da Associação 

Psiquiátrica Americana (1980), o DSM-III. Qualquer doença recém descrita e que registra 

expansão no número de diagnósticos gera maior interesse social, e, por consequência, maior 

quantidade de emprego linguístico. A relação intrínseca entre os conceitos de ansiedade e de 

expectativa já foi demonstrada em Costa Júnior (2014), trabalho em que a expectativa se 

demonstrou um conceito necessário aos três tipos de ansiedade, motivando a pesquisa atual. O 

fato institucional da área médica apoia-se numa metáfora adotada ideologicamente EMOÇÃO 

NÃO COMEDIDA É DOENÇA.  

 
b) Existe algum mapeamento relevante envolvendo a ideia de “expectativa” que 

ultrapassa os mapeamentos mais recorrentes da conceptualização do tempo 

(MOVIMENTO, TRAJETÓRIA e ESPAÇO). Acredita-se na ocorrência de algum 

esquema imagético (ou outro elemento teórico de cognição) que esteja ligado à 

ideia de “repetição” e que possa muitas vezes ser entendido pelo esquema CICLO, 

embora nem sempre lhe satisfaça o esquema.  
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O conceito de expectativa possui intrínseco a si a ideia de futuridade; nesse ponto, seu 

sentido possui estreita relação com a ideia de tempo, embora não se consubstancie com as 

demais unidades temporais. O conceito de tempo possui a recorrência dos mapeamentos 

TEMPO-ESPAÇO e TEMPO MOVENTE, dos quais a língua portuguesa compartilha, reforçando a 

hipótese universalista da corporificação. No entanto, Sinha et al. (2011, 2016) apresentam a 

Hipótese do Mapeamento Mediado quando descrevem que os falantes do amondawa não 

apresentam mapeamentos espaciais pertinentes ao conceito de tempo. Para eles, o raciocínio 

de cálculo e a experiência de eventos forneceriam suporte àquela língua em que o 

mapeamento espaço-temporal é ausente. A dúvida que se apresenta aqui é se a hipótese de 

Sinha et al. auxilia apenas línguas como o amondawa ou se é perceptível em uma língua de 

mapeamento de espaço-tempo como o português. O estudo da expectativa parece ser um 

aspecto da compreensão do tempo que não consegue ser explicado apenas pelos mapeamentos 

de ESPAÇO e de MOVIMENTO. Um exemplo extraído do corpus é o excerto (4), em que o 

único indicativo de espaço (preposição “na” [junção de prep. + artigo]) indica a metáfora de 

uma “emoção como recipiente” e não necessariamente a espacialização do tempo.   

 

(4)  [...] decisões institucionais ou individuais sobre o uso do tempo, como é o caso de 

férias escolares, final de ano fiscal etc. e também as expectativas podem gerar um 

padrão sazonal, como por exemplo, a produção de brinquedos, na expectativa de 

maiores vendas durante o período natalino. (g/h, grifo nosso) 

 

O que está em evidência em (4) é um padrão da recorrência experiencial dos eventos, 

que poderia ser satisfeito pelo esquema CICLO, mas não totalmente, pois o ciclo possui, em 

muitos casos, uma base espacial na sua concepção. A “expectativa” seria o elemento 

linguístico/cognitivo que mais se aproxima da compreensão hodierna dos físicos teóricos, a de 

que os tempos não são lineares como um trajeto, eles são eventos/acontecimentos 

(LACHIÈZE-REY, 2013). 

 

c) Nos casos em que há base espacial do tempo, a expectativa seria um estado de 

consciência análogo a movimentos em direção a um ponto subsequente do trajeto. 

A futuridade associada à expectativa não teria, pois, ligação direta com a 

futuridade tempo-gramatical. 
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Esta última hipótese é a que mais entra em consonância com as pesquisas sobre o 

tempo que adotam a abordagem sociocognitiva. Segue a pertinência dos domínios de ESPAÇO 

e de MOVIMENTO, no entanto, desvincula parcialmente a expectativa da futuridade gramatical. 

O foco temporal se desvincularia do tempo do conceptualizador e passaria a tomar como 

referência o tempo do “trajector” (nomenclatura de LANGACKER, 1987), ainda que o tempo 

do enunciado seja perfilado pelo mesmo conceptualizador. É esse um fato que permitiria a um 

falante qualquer proferir uma sentença como a apresentada em (3), sem presença de marcas de 

futuro. 

 

1.4 Organização dos capítulos 

 

A introdução, desenvolvida neste capítulo, destinou-se a um preâmbulo sobre as 

questões linguísticas envolvendo a compreensão de “expectativa”, a justificar um 

empreendimento investigativo associado aos modelos da teoria sociocognitiva da linguagem, 

além de expor os objetivos, as perguntas de pesquisa e as hipóteses norteadoras. A presente 

tese organiza-se em mais cinco macrodivisões.  

O segundo capítulo tratará do arcabouço teórico da pesquisa, a começar pelas visões 

clássicas e contemporâneas da metáfora, partindo, em seguida, para os pontos centrais da 

Linguística Cognitiva e para pontos teóricos da noção do tempo e das emoções.  

O terceiro capítulo apresentará a metodologia da pesquisa, a discorrer sobre seu 

aspecto indutivo, sobre a escolha e justificativa dos corpora e sobre a escolha e justificativa 

dos métodos mistos e seus procedimentos analíticos. 

O quarto capítulo desenvolverá a análise centrada no lexema, a partir do nódulo 

EXPECTATIVA, extraindo de seus colocados as relações semânticas dos frames.  

O quinto capítulo empreenderá uma discussão sobre os resultados obtidos, partindo 

para a interpretação dos dados mediante os aspectos teóricos e extraindo dela suas 

consequências. 

Por fim, o sexto capítulo abordará as conclusões obtidas na tese e as últimas 

considerações a respeito do tema.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Como temos dito, possuir expectativa é pensar no futuro, da mesma maneira que ter 

pensamento sobre o futuro é ter uma expectativa. Futuro e expectativa compõem os 

predicados de um vínculo bicondicional, o que denota a implicação mútua de ambos, tal como 

uma equação searliana de intencionalidade (2002, p. 44), a que se traduziria na sentença: há 

expectativa p se e somente se houver uma crença em futuro p. No entanto, essa simples 

combinação lógica pode deixar oculta toda a gama de recursos linguísticos e corpóreos 

cognitivamente acionados para determinar o seu conteúdo. Dessarte, a pesquisa pergunta-se a 

qual tema pretende investigar? A expectativa e suas metáforas. E sob qual crivo? O da 

Linguística Cognitiva. 

A demarcação do viés teórico projeta-se sobre o fato de que o estudo das instanciações 

linguísticas, as que sugerem evidências sentimentais, deve passar, em primeiro lugar, pela 

maneira como tais emoções são sociocognitivamente estruturadas, o que irá determinar a 

forma pela qual os indivíduos as percebem, delas fazem sentido e sobre elas agem e 

interagem.  

Este capítulo tem o objetivo de apresentar o modelo sociocognitivo de abordagem da 

metáfora e, de um modo geral, explicitar alguns estudos teóricos sobre as metáforas, as 

emoções e o tempo, de forma a alicerçar a análise empreendida no decorrer da tese. 

 

2.1 Pontos históricos da teoria da metáfora 

 

Mudança e movimento são as possibilidades semânticas da composição morfológica 

da palavra “metáfora”, termo que herdamos da cultura grega, como boa parte do pensamento 

ocidental. O fenômeno da metáfora converteu-se em objeto de reflexão desde os filósofos 

antigos pela sua versatilidade, ora a preencher lacunas conceituais, ora a motivar o 

embelezamento discursivo. Não é por acaso que a etimologia da palavra μεταφορά 

[metaphorá] seja mais um dos favores que devemos aos gregos. A descrição, contida no 

Dicionário Houaiss (2009), informa que o nome possui os elementos de composição met(a)- e 

-fora e que se origina do verbo metaphérō. Dentre os sentidos mais canônicos, met(a)- está 

para a “mudança de lugar ou de condição” e o aglutinante -foria entende-se como “levar, 

carregar à frente”. 

Discutida, na Antiguidade Clássica, como um acontecimento linguístico/discursivo, a 

metáfora era examinada sob a ótica da transposição dos nomes, tendo seu principal 
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idealizador representado por Aristóteles. De um modo geral, considerando a questão dos 

nomes, o pioneirismo do tema não pertence a Aristóteles, mas a vários de seus predecessores. 

Sócrates, retomado nos escritos de Platão, e, até mesmo, os sofistas Protágoras e Górgias 

elaboravam discussões antagônicas sobre os modelos de linguagem e a correção dos nomes. 

Há, em Platão, uma confrontação das seguintes ideias: a que se ampara na 

fidedignidade dos nomes em relação aos objetos do mundo e outra que se ancora na 

convenção social para a produção dos nomes – esta última sendo um tipo de prenúncio da 

arbitrariedade dos signos na linguística saussuriana (2006) do século XX. No diálogo 

platônico, o colóquio de Sócrates não se conclui exatamente a quaisquer dessas ideias 

antagônicas, mas deixa-se transparecer a deferência do valor “verdade” sobre a questão dos 

nomes, isto é, a possibilidade de que as palavras representem o falso e o verdadeiro, tal como 

em: “[...] sabes que a palavra indica o sentido de todas as coisas (pan), e circula e sempre está 

em movimento, e que é de natureza híbrida, tanto verdadeira quanto falsa” (PLATÃO, 

Crátilo, 408c). A essência das coisas possui uma autonomia em relação à experiência 

humana, sendo esse um postulado que, em Platão, excede o convencionalismo. Nesse ponto, 

assumir a essência das coisas é uma forma de dizer que “[...] há quanto a elas uma verdade 

única e fixa, que transcende a experiência humana concreta e vária do real” (MARTINS, 

2007, p. 448, grifo da autora). 

A alegoria platônica da caverna constitui-se num bom exemplo sobre a compreensão 

de um tipo de verdade que transcende os horizontes da percepção humana. Um episódio 

amplamente conhecido das classes letradas é aquele em que o homem sai de seu 

aprisionamento subterrâneo e conscientiza-se do quão falso era a realidade de sombras que lhe 

houvera criado a sua experiência perceptiva. A luz existente, no mundo externo à gruta, 

demonstra-lhe a realidade dessemelhante. É nesse momento que se inclui o “dever moral” 

com o comprometimento da verdade, pois “[...] no limite do cognoscível é que se avista, a 

custo, a ideia do Bem; e uma vez avistada, compreende-se que ela é para todos a causa de 

quanto há de justo e belo” (PLATÃO, A República, VII, 517c). Noutras palavras, aquele que 

conhece a verdade precisa de comprometer-se com ela, necessita regressar aos subterrâneos 

da caverna para transmitir a verdade aos que lá permaneceram. 

Tal abordagem platônica é de caráter essencialista-realista, enquanto outra abordagem 

de teor mais mentalista começava a ser desenvolvida por Aristóteles – mesmo que a 

objetividade da língua para com os objetos do mundo continuasse a ser o compromisso de 

ambas. Aristóteles diferenciava-se por adotar uma vinculação tripartite entre a linguagem, a 
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alma9 e a realidade, já Platão centrava-se na dualidade da relação linguagem-mente 

(MARTINS, 2007, p. 464). 

Muito dos argumentos desenvolvidos pelo pensamento platônico e aristotélico foram 

respostas críticas ou teóricas ao relativismo sofista. A figura do “sofista” gerava algumas 

discordâncias na Grécia Antiga devido ao sucesso de seus ensinamentos junto ao 

funcionamento democrático das acrópoles. Ao mesmo tempo em que era uma figura útil, era 

também controversa por conta de uma possível amoralidade em alguns de seus membros. Para 

alguns sofistas mais respeitados, como Protágoras, todas as coisas possuem dois argumentos, 

um opondo-se ao outro (KERFERD, 2003, p. 145) – o que torna possível defender qualquer 

um dos lados de algum impasse com um êxito similar. Numa das críticas aristotélicas, o 

Estagirita condenou o rebuscamento vazio de algumas metáforas criadas pelos sofistas: 

 

O quarto de tipo de frivolidade reside nas metáforas [...] Algumas, porém, 
não resultam claras se provierem de algo muito afastado, tal como Górgias 
ao formular “atos pálidos e exangues”, e “semeaste vergonhosamente, 
improficuamente ceifaste”. (ARISTÓTELES, Retórica, 1406b) 

 

Fugir à relativização sofística e à presumida frivolidade foi o intento de Aristóteles em 

diversos trabalhos. A metáfora adquiriu vinculações quase inevitáveis às disciplinas poéticas e 

retóricas devido ao fato de Aristóteles ter sido um dos primeiros pensadores a abordá-la 

explicitamente em seus trabalhos Poética e Retórica. Mesmo que os sofistas tenham sua 

reputação reavaliada, milênios depois, por filósofos10 da linguagem e do Direito, contrapô-los 

foi importante para a produção de tratados que auxiliaram o pensamento lógico e acadêmico. 

Uma das conceituações mais replicadas fornecidas pelo filósofo é a que segue: “A 

metáfora consiste no transportar para uma coisa o nome de outra, ou do gênero para a espécie, 

ou da espécie para o gênero, ou da espécie de uma para a espécie de outra, ou por analogia” 

(ARISTÓTELES, Poética, 1457b). Pode-se, então, dizer que a metáfora representa uma 

mudança semântica e “[a]lém disso, o próprio Aristóteles nos indica que a metáfora tem 

relação com a lógica, com o pensamento, com uma forma de conhecer baseada na 

similaridade, que é analogia” (NUNES, 2005, p. 106). Nesse aspecto analógico, Leezenberg 

(2001, p. 34) menciona que a equação [A : B = C : D] é o que torna possível a analogia 

aristotélica em proposições cruzadas, como nas particularidades mitológicas exemplificadas 

                                                           
9 No sentido clássico, “alma” é compreendida como características vitais (pensamento, afeto, sensibilidade etc.) 
mais ou menos autônomas em relação ao corpo material. 
10 Principalmente em escolas filosóficas (HABERMAS, 1998; KEFFERD, 2003) e na pragmática linguística 
(AUSTIN, 1975). 
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em “a taça está para Dionísio assim como o escudo está para Ares”. A transferência ocorreria 

quando se diz sentenças semelhantes a “a taça é o escudo de Dionísio” etc. A perspectiva da 

analogia é a que mais se aproxima das versões cognitivas da metáfora na contemporaneidade. 

O tema da metáfora é retomado na Retórica, em cuja obra o filósofo menciona a 

sensação de conforto aos ouvidos do indivíduo que escuta expressões já conhecidas. É como 

se a metáfora trouxesse um fator admissível ao elemento desconhecido, já que “[h]á palavras 

que nos são desconhecidas, embora as conheçamos no seu sentido apropriado, mas é 

sobretudo a metáfora que provoca tal” (ARISTÓTELES, Retórica, 1410b). Leezenberg (2001, 

p. 38) adverte que os textos aristotélicos não deixam claro se a ocorrência trata somente da 

transferência de nomes ou se inclui a transferência de significados, ainda que ali esteja 

explícito que é mediante a metáfora que se diz algo novo. 

Grande parte da antiga tradição clássica conservou-se durante os séculos, mesmo com 

algumas restrições. Na visão de Ricoeur (2000, p. 17), os prestígios e desprestígios da 

metáfora são uma espécie de paradoxo que nos alcança por meio de uma disciplina que 

esmoreceu no século XIX. De acordo com o filósofo hermeneuta, a Retórica escrita por 

Aristóteles passou por processos de “amputação” e “dissipação” que desvirtuaram sua 

vinculação com a lógica do Órganon, aquela que abrangia um campo da argumentação, um 

campo da composição discursiva e um campo da elocução. No entanto, somente o campo 

relacionado ao elocutio manteve a visibilidade devido ao viés tropológico de classificação das 

figuras de linguagem. 

A remota techné retórica envolvia estes cinco pontos: euresis, taxis, lexis, hipocrisis, e 

mnemé. Para Barthes (1970), a importância concentrava-se nos três primeiros, sendo esses os 

que se incumbiram de propagar a retórica para épocas posteriores à clássica e à medieval, 

embora, como já mencionado, a elocutio/lexis possuísse destaque ainda maior perante os 

demais pontos. A techné pode ser assim resumida: 

 

1. INVENTIO/Euresis   invenire quid dicas encontrar o que dizer 
2. DISPOSITIO/Taxis  inventa disponere pôr em ordem o que se 

encontrou 
3. ELOCUTIO/Lexis  ornare verbis  acrescentar o ornamento de  

palavras, de figuras 
4. ACTIO/Hipocrisis   agere et pronuntiare reproduzir o discurso como  

um ator: gestos e dicção 
5. MEMORIA/Mnemé   memoriae mandare recorrer à memória11 

                                                           
11 No original: “1. INVENTIO/Euresis – invenire quid dicas – trouver quoi dire /2. DISPOSITIO/Taxis – inventa 
disponere – mettre en ordre ce qu’on a trouvé / 3. ELOCUTIO/Lexis – ornare verbis – ajouter l’ornement des 
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      (BARTHES, 1970, p. 197) 
 

Há razões históricas para o declínio da retórica no século XIX, boa parte delas devido 

a linhas epistemológicas advindas com a Idade Moderna e, até mesmo, posteriores a ela – 

empirismo, cartesianismo, positivismo etc. A tendência à experimentação e ao cientificismo 

limitava o espaço dado a uma disciplina que se via reduzida à tropologia (o estudo dos 

tropos). Como consequência, o estudo da metáfora foi igualmente limitado por ser essa a mais 

rememorada figura entre os tropos existentes. O restringimento da disciplina é percebido no 

comentário do semiólogo francês, ao pronunciar que “[...] se a considerarmos (pela educação 

jesuíta), não é de todo lógica, mas apenas uma cor, um ornamento que acompanha de perto 

aquilo que é ‘natural’”12 (BARTHES, 1970, p. 192, grifo do autor). Fadada à fama de 

ornamento, a retórica perdia suas ligações com o inventio e com o dispositio. 

A tendência em favor do empirismo e do cartesianismo não era unânime, era possível 

encontrar vozes dissonantes em defesa da retórica, como a de Giambattista Vico. Segundo 

Costelloe (2018), em seu artigo para a Stanford Encyclopedia of Philosophy, o filósofo Vico 

preocupava-se com a educação daquele período, pois pensou que ela “[...] sofria 

desnecessariamente por ignorar o ars topica (Tópicos) que encoraja o uso da imaginação e da 

memória na organização do discurso em direção a uma persuasão eloquente”13 

(COSTELLOE, 2018, n.p.). Nesse sentido, ele pretendia uma recuperação dos Tópicos da 

lógica argumentativa aristotélica. Em sua perspectiva, a metáfora possuía algo além da 

transposição de nomes, que: 

 

Dentre todos os tropos, se você considerá-los pelo esplendor ou pela 
utilização, claramente o principal deles é a metáfora. De fato, não há outro 
tropo mais frequente ou mais alegre e luminoso. Ela é a luz e a estrela da 
oração, uma breve semelhança constrita no interior de uma palavra, e que 
contribui para a plenitude, a grandiosidade e a clareza do discurso. [...] Essas 
metáforas merecem um elogio especial pelo fato de darem a coisas 
inanimadas animação e movimento, tais como “o rio Araxes indignou-se de 
encontrar a ponte”14. (VICO, 1996, Institutiones Oratoriae, 1711-41, p. 139) 

                                                                                                                                                                                     

mots, des figures / 4. ACTIO/Hipocrisis – agree et pronuntiare – jouer le discours comme un acteur: gestes et 
diction / 5. MEMORIA/Mnemé – memoriae mandare – recourir à la mémoire”. 
12 “si on la tolère (dans l'enseignement jésuite), n'est plus du tout une logique, mais seulement une couleur, un 
ornament, que l'on surveille étroitement au nom du ‘naturel’". 
13 “modern education suffers unnecessarily from ignoring the ars topica (art of topics) which encourage the use 
of imagination and memory in organizing speech into eloquent persuasion”. 
14 “Of all tropes, whether you consider them for splendor or their usage, easily the principal one is the 
metaphor. Indeed, there is no other trope more frequent or more gaily colored and luminous. It is the light and 
star of oration, a brief similitude constricted into one word, and contributes to the fullness, the majesty, and the 
clarity of the oration. […] Those metaphors deserve special praise which give to inanimate things animation and 
movement such as – ‘Araxes chafing to be bridged’”. 
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Vico conduzia-se por uma espécie de percurso contracorrente, em que a trajetória não 

influenciava muitos pensadores, os quais preferiam seguir as correntes principais da época. 

Em 1960, um célebre ensaio do filósofo Locke referia-se à retórica, junto com todos os seus 

elementos figurativos e estilísticos, como um recurso que afasta a verdadeira identificação das 

coisas: 

 

[...] se queremos falar das coisas como elas são, temos de reconhecer que 
toda a arte da retórica, excetuando aquilo que respeita à ordem e à clareza, 
que todas as aplicações artificiais e figurativas das palavras criadas pela 
eloquência, servem apenas para insinuar ideias erradas, para excitar as 
paixões, e assim para nos conduzir ao erro. (LOCKE, Livro III, § 34) 

 

O paralelo que existe entre as restrições feitas à retórica e aquelas feitas à metáfora é 

um argumento defensável. Vereza (2012) acredita que a interpretação da metáfora como um 

tropo ornamental é herança de um tipo de retórica equivalente à tropologia; desacreditar a 

retórica seguramente levaria a desacreditar a metáfora, pois ambas, na visão empirista, 

levariam ao suposto distanciamento da verdade, à excitação das paixões e ao erro. 

Na primeira metade do século XX, uma recuperação dos estudos da metáfora começou 

a ser esboçada na filosofia retórica de Ivor Richards. Tal filósofo introduz uma perspectiva 

que futuramente seria denominada “visão interacional da metáfora”, que é complementada 

pelos estudos de outro pesquisador da retórica, Max Black. A visão interacional projeta uma 

nova postura sobre a antiga convicção de que a metáfora possuía o papel de uma símile 

reduzida: “A declaração metafórica não é uma substituta para uma comparação formal ou para 

algum outro tipo de declaração literal, ela possui suas próprias capacidades distintivas e suas 

próprias realizações”15 (BLACK, 1962, p. 37). Com isso, a metáfora não aproxima 

semelhanças que já existem, mas ela cria a semelhança quando realiza a si mesma com seus 

efeitos. Sobre o ponto, Black admite a semelhança de sua abordagem com o trabalho 

desenvolvido por Richards (1936), quando se sugeria ali que a metáfora dispõe de duas ideias 

“[...] que (co)operam num significado inclusivo”16 (RICHARDS, 1936, p. 119); seu 

argumento abrange dimensões cognitivas que não se condensam em comparação ou analogia: 

“Na formulação mais simples, quando usamos uma metáfora, temos dois pensamentos de 

                                                           
15 “Metaphorical statement is not a substitute for a formal comparison or any other kind of literal statement, but 
has its own distinctive capacities and achievements”. 
16 “[…] which co-operate in an inclusive meaning”. 
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coisas diferentes que se ativam juntos, baseados numa única palavra, ou frase, da qual o 

significado é resultado dessa interação”17 (RICHARDS, 1936, p. 93).  

Não obstante as visões de Black e Richards apontarem para uma cessação da 

dualidade “subjetivismo e objetivismo”, tal dualidade somente se rescinde com as propostas 

de Lakoff e Johnson (1980), publicadas no livro Metaphors we live by. Enquanto aqueles 

estudiosos possuíam relação com a filosofia da retórica, estes estão mais preocupados com os 

artifícios utilizados pela linguagem e pela mente para tornar possível o conhecimento das 

entidades. 

Para Lakoff e Johnson (1980), as linhas de pensamento que se apoiam na objetividade 

e na subjetividade representam mitos históricos da cultura ocidental. O “mito do objetivismo” 

indica a rigidez do significado das palavras, bem como o seu aspecto racional, preciso e 

verdadeiro. Do lado oposto, o “mito do subjetivismo” valoriza a sensibilidade estética, a 

imaginação, as intuições e emoções. Um mundo que se divide nesse dualismo tende a 

contemplar a metáfora com pontos de vista antagônicos: em um, a metáfora afastaria a 

compreensão da verdade no mundo natural, em outro, a metáfora é um ato puramente 

imaginativo que alça as intuições do indivíduo na compreensão do mundo. Uma possível 

elucidação estaria na proposição do “mito do experiencialismo”, em que os autores fornecem 

o conceito de “metáfora conceptual” como um elemento teórico que contribui para a 

desconstrução da antiga dicotomia – sendo uma forma de negar tanto as verdades absolutas 

quanto o relativismo total. 

A discussão sobre a verdade representa uma questão metafísica antiga, que, em 

Aristóteles, resolver-se-ia pela correspondência com o real, enquanto, em Tarski (2007), isso 

só se comprovaria pela utilização de uma linguagem e uma metalinguagem distintas entre si. 

A metáfora foge tanto à correspondência com o mundo real quanto à concepção lógica da 

verdade, devido a sua inescapabilidade. Para o mito do objetivismo, seria possível evitar a 

metáfora quando se pretende um falar objetivo (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 187), mas o 

que esse mito não considera é que as sentenças literais apenas são interpretadas como 

verdadeiras porque necessitam de elementos como compreensão da oração e da situação, 

evocação de uma gestalt experiencial e compreensão das categorias e do protótipo (LAKOFF; 

JOHNSON, 1980, p. 169). Com o argumento, os autores pretendiam demonstrar que qualquer 

sentença, metafórica ou não, precisaria dos mesmos elementos para receber o “rótulo” de 

                                                           
17 “In the simplest formulation, when we use a metaphor we have two thoughts of different things active together 
and supported by a single word, or phrase, whose meaning is a resultant of their interaction”. 
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verdadeira por um indivíduo, de cuja dimensão experiencialista a produção de sentidos 

depende. 

 

Em suma, o que foi visto nesta seção foi a estreita relação da metáfora com os estudos 

da retórica e da poética e que a mesma surgiu formalmente nos primórdios da antiguidade 

clássica, atravessando o período medieval e moderno. Pelo fato de estar associada à retórica, 

as mesmas sanções dadas à disciplina resvalavam na metáfora, que absorvia os mesmos 

estereótipos sobre o não compromisso com a verdade. Mesmo assim, em locais esporádicos, 

viu-se que alguns pensadores arremetiam a importância da metáfora para um valor além do 

exclusivamente ornamental (Vico, Black, Richards). Toda essa verificação revela um tipo de 

dívida que se tem para com a metáfora, por conta de ter-se subestimado seu préstimo 

conceptual no raciocínio humano (JOHNSON, 2008, p. 39). Guiar-se pelo percurso histórico 

é relevante para a compreensão dos paradigmas que surgem após a formulação da teoria da 

metáfora conceptual. 

 

2.2 A teoria da metáfora conceptual e a metáfora primária 

 

Houve uma repercussão nos estudos da metáfora com a publicação do livro Metaphors 

we live by, sendo um fator de contribuição para a disciplina que começaria a ser formalizada 

após meados da década de 1980, a Linguística Cognitiva. O impacto estava na mudança de 

status de algo que deixava de ser uma exígua figura de linguagem para ser uma figura de 

pensamento. No entanto, antes de descrevê-lo, convém uma menção ao trabalho de Michael 

Reddy, que pode ter favorecido a caracterização do conceito de metáfora conceptual, tendo, 

inclusive, recebido menção num dos capítulos da obra seminal de Lakoff e Johnson (1980). 

Na publicação da primeira versão do artigo The Conduit Metaphor, em 1979, Reddy 

percebeu que muitas palavras que enfatizam os pontos da interação linguística, enfatizam-nos 

sob os moldes de um canal/conduto. Essa percepção possui uma breve semelhança com as 

ideias de “emissor/receptor” do linguista russo Jakobson (2008), embora as funções 

jakobsonianas raramente sejam mencionadas por cognitivistas – certamente devido ao fato de 

que ele mantinha a metáfora no seu tradicional lugar de função poética. A metáfora do canal 

funciona da seguinte maneira: as pessoas costumam entender a comunicação em termos de 

um canal, no qual as palavras são um tipo de pacote que contém significados e que são 

transportadas por um duto até outra pessoa que as desempacota e recebe seus significados. A 

metáfora pode ser percebida nos exemplos mencionados em Reddy (1993): 
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(5) Try to pack more thoughts into fewer words [Tente colocar mais pensamentos em 

menos palavras] (REDDY, 1993, p. 167). 

 
(6) You still haven’t given me any idea of what you mean [Você ainda não me deu 

nenhuma ideia do que você quer dizer] (REDDY, 1993, p. 166). 

 

Na visão do linguista, expressões como “pack more thoughts” são metafóricas porque 

os pensamentos não são entidades físicas as quais podemos pôr em pacotes, tampouco as 

palavras são recipientes onde se colocam ideias. O sentido de “dar alguma ideia” / “given me 

any idea” também é metafórico porque ideias não são objetos materiais que possam ser 

doados. Várias expressões – similares a (5) e (6) – dificilmente são percebidas como 

metafóricas por falantes não especializados; elas seriam “metáforas mortas”18 na 

nomenclatura de Reddy (1993).  

A onipresença das metáforas propiciou a percepção do nível cognitivo que determina a 

forma de falar e pensar sobre diversos campos da experiência, abrindo os caminhos para a 

tese da metáfora conceptual. Lakoff e Johnson (1980) perceberam que a cognição humana 

possui um processo natural de compreender algo em termos de outro. Em suas palavras, 

comenta-se que: 

 

Sobre a base da evidência linguística, temos descoberto que a maior parte do 
nosso sistema conceptual é de natureza metafórica. E temos encontrado uma 
forma de identificar detalhadamente quais metáforas estruturam a maneira 
como percebemos, como pensamos e como agimos. (LAKOFF; JOHNSON, 
1980, p. 4)  

 

Dito dessa forma, os autores empreendem uma longa exposição, a começar pela 

metáfora DISCUSSÃO É GUERRA. As metáforas apoiadas no conceito de guerra são muito 

produtivas nas diversas línguas existentes. Quando o livro demonstra que o processo de 

discutir ou argumentar é conceptualizado em termos de uma guerra, torna-se relativamente 

fácil encontrar exemplos que o justifiquem, tais são: “o candidato vencerá aquele debate”, 

“ele precisa defender seus argumentos”, “João sofreu vários ataques verbais” etc. Nesses 

casos, “vencerá”, “defender” e “ataques” são evidencias lexicais de uma possível metáfora no 

nível mental/abstrato. Tecnicamente, a teoria convencionou o padrão em CAIXA ALTA para 

                                                           
18 Linguistas mais vinculados à metáfora conceptual preferem, nesse caso, o termo “metáforas convencionais” – 
Cf. Dienstbach (2017). 
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tornar explícito aquilo estaria implícito em nível abstrato, um tipo de padronização que não é 

exclusividade dessa teoria. Semanticistas e lexicólogos utilizam o mesmo padrão para 

diferenciar lexemas (na abstração da palavra) e lexias (na efetivação linguística); linguistas de 

corpus utilizam-no para diferenciar o type (a forma genérica) e o token (suas ocorrências no 

discurso), cognitivistas em geral utilizam para indicar conceitos e domínios que subjazem 

exemplos linguísticos efetivos. Assim, o padrão em maiúsculo dos conceitos metafóricos é 

uma tendência a que vários campos da linguística seguem na demarcação de níveis abstratos. 

Uma advertência importante é que as relações promovidas pelas metáforas ressaltam 

alguns aspectos, enquanto suprimem outros. Ao utilizar-se o domínio GUERRA na 

conceptualização da “discussão”, os aspectos bélicos desse domínio são ressaltados, enquanto 

os aspectos cooperativos de união e coragem, que poderiam ser recuperados, acabam por ser 

suprimidos. Contudo, ao perder-se, ganha-se nas formas imaginativas que a simples expressão 

literal não costumaria alcançar. A estrutura básica da metáfora conceptual reflete-se no 

formato DOMÍNIO ALVO É DOMÍNIO FONTE, que é inferida a partir de alguma palavra ou 

expressão que ativa a metáfora e que é denominada veículo19 – este último termo não se 

produz no Metaphors we live by, mas é amplamente utilizado por pesquisadores de metáfora; 

foi previamente cunhado na terminologia de Richards (1936). 

Dando seguimento, Lakoff e Johnson (1980) apresentam uma classificação que pode 

ser considerada a primeira (ou uma das primeiras) tipologia de figuras no nível cognitivo. 

Delineia-se assim: 

- As metáforas estruturais são uma classe tipológica pela qual um conceito se 

estrutura com base noutro conceito de teor mais complexo, em geral, o domínio fonte costuma 

ser mais experiencial-cultural e menos experiencial-sensorial. Alguns exemplos se 

demonstram com DISCUSSÃO É GUERRA (“seu argumento não é defensável”) e A VIDA É UMA 

VIAGEM (“Ana mudou os rumos da própria vida”); 

- As metáforas orientacionais fornecem um suporte espacial aos conceitos abstratos, 

tais como diante-detrás, cima-baixo, central-periférico, dentro-fora, profundo-superficial etc. 

Algumas análises são recorrentes ao identificar as metáforas BOM É PARA CIMA (“Sempre 

trabalhei com projetos de alto padrão”) e RUIM É PARA BAIXO (“Mariana caiu em angústia”, 

“as notas ficaram em nível baixíssimo”); 

- As metáforas ontológicas são identificadas a partir das experiências humanas com os 

objetos existentes e com os próprios corpos tomados por entidades de acesso imediato. Esse 

                                                           
19 Veículos metafóricos doravante expostos com o recurso do sublinhado. 
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tipo de metáfora é o único da tipologia a possuir uma taxionomia interna, uma 

subclassificação dividida em:  

• metáforas de entidade e substância são aquelas capazes de assimilar elementos 

imateriais – emoções, acontecimentos, ideias, atividades etc. – a entidades ou 

substâncias. Ao fazê-lo, esses elementos tornam-se conceitos categorizáveis, 

agrupáveis, quantificáveis, e assim, passíveis de racionalização. Por exemplo, 

EXPECTATIVA É OBJETO POSSUÍDO20 (“minha expectativa é a melhor de todas”) e 

EXPECTATIVA É SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (“sensação viciante de ansiedade e 

expectativa”); 

• metáforas de recipiente (ou contêiner) refletem um tipo de entidade específica que se 

baseia na interação entre os corpos. Essa interação é uma perspectiva entificante de 

uma das metáforas orientacionais mencionadas anteriormente, a que se estabelece na 

relação dentro-fora. Por conseguinte, o liame interno-externo pode ser aplicado a 

coisas não físicas, que se exemplifica na metáfora EXPECTATIVA É CONTÊINER (“você 

entra numa expectativa”);  

• metáforas de personificação surgem quando a entidade acionada pelo mapeamento 

metafórico é uma pessoa. Como tal, o domínio alvo pode assumir comportamentos, 

atitudes e sentimentos típicos de humanos: ANSIEDADE É UMA PESSOA (“precisamos 

acalmar a ansiedade”) e EXPECTATIVA É ADVERSÁRIO (“a expectativa é inimiga das 

realizações”); 

- A metonímia conceptual é outra figura de nível cognitivo, cujo princípio básico 

consiste na contiguidade entre dois ou mais elementos. Neste momento, convém apenas 

mencioná-la, pois a mesma será tema de seção específica a seguir. 

Com as bases da teoria da metáfora conceptual já bem estabelecidas, outros 

desenvolvimentos se foram delineando dentro do mesmo paradigma. A teoria da “metáfora 

primária” é um exemplo disso. 

Antes que a teoria da metáfora primária fosse proposta por Joseph Grady (1997), já 

existiam algumas evidências que fortaleciam sua hipótese. As metáforas supramencionadas, 

do tipo “orientacional”, estavam presentes no trabalho de Lakoff e Johnson (1980) e já se 

demonstravam uma semente do aspecto “primário”. Anos depois, em trabalhos separados, 

Johnson (1987) e Lakoff (1987) publicam obras que incluem o conceito de “esquemas 

imagéticos” em suas descrições. Grady (1997), em tese doutoral, une alguns desses conceitos 

                                                           
20 Para propiciar didatismo e circularidade, alguns conceitos mencionados neste capítulo foram retirados dos 
corpora e das análises desta pesquisa. 
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e dá-se conta que a maior parte deles possui o aspecto de corporeidade; as metáforas possuem, 

como fonte, parâmetros advindos do corpo humano, isto é, do corpo do conceptualizador. Ao 

definir-se, a teoria da metáfora primária ilumina uma grande quantidade de exemplos que lhe 

supõem existência. Com isso, percebe-se que as metáforas corpóreas podem ser atômicas e 

indivisíveis, enquanto outras metáforas são mais estruturadas e moleculares, pois se permitem 

divisões no seu formato. 

Em datas próximas a Grady (1997), diversos pesquisadores desenvolvem pesquisas 

que se complementam, mesmo que estejam em campos distintos. No campo da aquisição da 

linguagem, Christopher Johnson (1999) executa um trabalho com crianças e a percepção que 

elas têm de experiências sensoriomotoras; em pesquisas neurais, Narayanan (1997) percebe 

que associações do período infantil geram conexões neurais fixas que incluem as associações 

metafóricas; na semântica cognitiva, Turner e Fauconnier (1995) divulgam um trabalho no 

qual a relação interdomínios nem sempre é unidirecional, mas pode ser multidirecional a gerar 

um espaço mescla.  

Não tardou muito para que Lakoff e Johnson (1999, p. 45-59) unissem os diversos 

resultados, dentre os que fortaleciam o mesmo paradigma, naquilo que chamaram teoria 

integrada da metáfora primária. Essa proposição ata os argumentos teóricos distintos a uma 

teoria mais abrangente da metáfora conceptual. A teoria integrada possui as seguintes partes:  

1ª parte – a teoria da confluência, proposta por Christopher Johnson (1999), informa 

que, nas primeiras fases da infância, as crianças não distinguem os juízos subjetivos 

separando-os das experiências sensório-corporais. Na verdade, esses juízos geram associações 

automáticas entre os domínios e desvelam, pois, o período da “confluência”. Após um tempo, 

os miúdos tornam-se hábeis em discernir os domínios, mesmo que a associação entre eles 

ainda persista;  

2ª parte – a teoria da metáfora primária, tal como introduzida em Grady (1997), 

propõe a tese de que muitas metáforas são complexas, ou seja, “moleculares”, em cujas partes 

“atômicas” ocorrem as metáforas primárias. Devido ao caráter básico, as metáforas primárias 

não precisam necessariamente associar-se às complexas, sua estrutura mínima é suficiente 

para alcançar experiências cotidianas, automáticas e inconscientes que induzem à 

identificação das metáforas que seriam “candidatas” a universais, ou, pelo menos, candidatas 

a uma maior propagação entre as línguas e culturas; 

3ª parte – a teoria neural da metáfora postula que associações ocorridas no momento 

de confluência produzem-se por ativações neurais que acabam resultando em conexões 

neurais definitivas. Narayanan (1997) esclarece-a da seguinte maneira: a condição neural 
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surge a partir de uma série de ativações neurais A que implica uma ativação neural B; se B 

estiver ligado ao grupo neuronal C, numa rede que tipifica um domínio conceptual diferente, 

então B ativa C. O fato consiste em implicação metafórica, já que a ativação de B é um 

processo literal e a ativação de C é um processo metafórico por pertencer a outro domínio; 

4ª parte – a teoria da mesclagem conceptual, desenvolvida em Turner e Fauconnier 

(1995) e aprimorada em Fauconnier e Turner (2002), amplia o vínculo entre os domínios 

conceptuais para uma relação mútua e não unidirecional. Os domínios passam a ser 

coativados, mediante certas conexões, a engendrar um espaço mental novo com elementos 

unidos dos diversos espaços mentais conceptuais, a mescla. Tais mesclas podem já se ter 

consolidado em níveis convencionais/estáveis e podem, com grande frequência, ocorrer em 

níveis completamente originais (novos). 

Cada elemento teórico que compõe o conjunto das quatro partes foi desenvolvido de 

forma independente, mas, agrupados, tornam-se uma integração coerente na proposta geral de 

uma “filosofia encarnada”, ou, no título original, Philosophy in the flesh. Sendo assim, Lakoff 

e Johnson (1999) fornecem uma lista de metáforas que reforça seu argumento. Dentre tantos 

exemplos, alguns são reescritos a seguir: 

AFETO É CALOR (They greeted me warmly / Eles me cumprimentaram calorosamente); 

IMPORTANTE É GRANDE (FISICAMENTE) (Tomorrow is a big day / Amanhã será um 

grande dia); 

FELIZ É PARA CIMA (I’m feeling up today / Hoje estou me sentindo para cima); 

DIFICULDADES SÃO CARGAS (She’s  weighed down by responsibilities / Ela está sob o 

peso das responsabilidades); 

SIMILARIDADE É PROXIMIDADE (These colors aren’t quite the same, but they’re close / 

Essas cores não são exatamente as mesmas, mas são próximas); 

CATEGORIAS SÃO RECIPIENTES (Are tomatoes in the fruit or vegetable category? / Os 

tomates estão na categoria das frutas ou dos legumes?).  

 

A partir da integração teórica, os mecanismos evidenciados denotam um dos aspectos 

da intencionalidade não deliberada, em que o sujeito não possui o poder total de deliberação 

no que se refere à própria consciência. Dentre as asserções que mais explicitam a ideia, tem-se 

o fragmento “não temos escolha nisso. Devido à maneira como as conexões neurais são 
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formadas durante o período de confluência, todos pensamos involuntariamente fazendo uso de 

centenas de metáforas primárias”21 (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 47). 

Inseridos na mesma proposta, diversos outros pesquisadores passam a incluir o 

“corpo” em suas terminologias. Fala-se de “corporificação” (embodiment) em Zlatev (2007), 

“realismo corporificado/corpóreo” (embodied realism) em Johnson e Lakoff (2003), 

“cognição corporificada” (embodied cognition) em Shapiro (2014), “experiência 

corporificada” (embodied experience), “esquema corpóreo” (body schema) e “imagem 

corpórea” (body image) em Gallagher (2005, 2007), “prática corporificada” (embodied 

practice) em Roth (2007) e “relatividade corpórea” (bodily relativity) em Casasanto (2014). 

Nas análises do capítulo 4 desta tese, verificar-se-á que vários dos domínios fontes 

citados entre as metáforas conceptuais e primárias, de Lakoff e Johnson (1980, 1999) e de 

Grady (1997), repetem-se quando a “expectativa” é o domínio alvo da conceptualização. 

 

2.3 A metonímia 

 

Parece que diante do brio que a metáfora produz nos pesquisadores cognitivistas, a 

metonímia sempre parece relegada ao segundo plano, exceto por alguns estudiosos que 

eventualmente a tomam como objeto principal, é o caso de Barcelona (2000), de Dirven e 

Pörings (2003) e alguns outros. Conforme mencionado em seções anteriores, a 

representatividade da metáfora confunde-se com a própria disciplina da poética e da retórica, 

e, nessas disciplinas, a preterição da metonímia (ou talvez sua menor proeminência) já fora 

percebida até em vertentes estruturalistas, tal nos informa Jakobson quando compara análises 

de poesias românticas e realistas, que: “Não é por acaso que as estruturas metonímicas são 

menos exploradas que o campo da metáfora” (JAKOBSON, 2008, p. 156). 

Ao conceber-se um elemento qualquer em virtude de sua relação contígua com outro, 

costuma-se caracterizar tal processo como um conceito metonímico. Dentre os diversos 

exemplos mencionados em Lakoff e Johnson (1980), algumas metonímias podem ser 

recuperadas aqui, veja-se: A PARTE PELO TODO (“há muitas cabeças boas na universidade” = 

gente inteligente), O CONTROLADOR PELO CONTROLADO (“Napoleão perdeu em Waterloo” = 

soldados de Napoleão), O LUGAR PELA INSTITUIÇÃO (“o Palácio do Planalto não se 

pronunciou sobre o fato” = presidência). Na particularidade dos conceitos emocionais, 

Kövecses (2008, p. 133) assegura que é bastante comum a ocorrência de uma metonímia de 

                                                           
21 “We have no choice in this. Because of the way neural connections are formed during the period of conflation, 
we all naturally think using hundreds of primary metaphors”. 
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caráter geral EFEITO DA EMOÇÃO PELA EMOÇÃO, que possibilita a identificação de 

metonímias mais específicas – PEITO ERGUIDO POR ORGULHO, QUEDA NA TEMPERATURA 

CORPORAL POR MEDO, EXPRESSÃO FACIAL POR TRISTEZA etc.  

Sob os parâmetros sociocognitivos, por epítome, a definição de metonímia apresenta-

se melhor no próximo excerto, ao asseverar que: 

 

A metonímia conceptual é um processo cognitivo em que uma entidade 
conceptual, o veículo, fornece acesso a outra entidade conceptual, o alvo, no 
interior de um mesmo domínio conceptual ou MCI22. Na metonímia, tanto a 
entidade veículo quanto a entidade alvo são elementos de um mesmo 
domínio conceptual.23 (KÖVECSES, 2010, p. 324) 

 

No entanto, a fronteira entre onde acaba a metonímia e onde inicia a metáfora costuma 

gerar debates nem sempre conclusivos. Quando Radden (2000, p. 93) se perguntava “quão 

metonímicas são as metáforas?” e sugeria-nos uma base experiencial comum, havia umas 

quatro décadas já se afirmava que, em estudos poéticos, “[...] onde a similaridade se superpõe 

à contigüidade, toda metonímia é ligeiramente, metafórica e toda metáfora tem um matiz 

metonímico” (JAKOBSON, 2008, p. 149) – o que não reduz os resultados mais abrangentes 

da linguística cognitiva. Essa percepção nem sempre é tão hermética, às vezes identifica-se 

uma interação entre a metáfora e a metonímia numa expressão linguística que esteja ancorada 

na concomitância de ambas, a metafonímia (GOOSSENS, 1995). 

São dois os tipos de interação “metafonímicas” prenunciados em Barcelona (2003): a 

metáfora com motivação metonímica e a metonímia com base metafórica. Conceitos como os 

de “expectativa” e de “ansiedade” tendem a aproximar-se do primeiro tipo, em que a metáfora 

motiva-se por reações fisiológicas ou efeitos produzidos no corpo, EXPECTATIVA É FARDO 

(“suportar a angústia de uma longa expectativa”24). A “raiva” também comunga nesse tipo de 

interação, exemplificando-se na metáfora RAIVA É O CALOR DE UM FLUIDO EM UM 

CONTÊINER (“você fez meu sangue ferver”), identificada em Lakoff e Kövecses (1987, p. 

198). Tendo tantos exemplos verificados, Barcelona (2003) não se isenta em declarar que “a 

consequência desta pesquisa pode levar ao reconhecimento da metonímia como uma 

estratégia cognitiva mais básica que a metáfora”25 (BARCELONA, 2003, p. 243-4). 

                                                           
22 Modelo Cognitivo Idealizado. Consulte a seção sobre frames e MCIs neste capítulo. 
23 “Conceptual metonymy is a cognitive process in which one conceptual entity, the vehicle, provides mental 
access to another conceptual entity, the target, within the same conceptual domain, or ICM. In metonymy, both 
the vehicle entity and target entity are elements of one and the same conceptual domain.” 
24 Exemplo contido no corpus desta pesquisa (ver capítulo 4).  
25 “The outcome of this research might lead to the recognition of metonymy as a more basic cognitive strategy 
than metaphor”. 
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A metonímia alcança áreas formalistas da linguística na proposta de uma “gramática 

metonímica” (metonymic grammar), formulada em Langacker (2009). Nessa proposta o 

linguista reafirma a postura adotada em Langacker (1998), a de que a vagueza e a 

indeterminação são os elementos mais comuns nas relações gramaticais, inclusive, 

sobrepondo-se ao elemento da determinação. Em seu parecer,  

 

a gramática, noutros termos, é basicamente metonímica, no sentido de que a 
informação, explicitamente provida por meios convencionais, não estabelece 
por si mesma as conexões precisas apreendidas pelo falante e pelo ouvinte 
no uso de uma expressão26 (LANGACKER, 2009, p. 46)  

 

Complementando o que ocorre na semântica de frames (FILLMORE, 2006), em que o 

significado decorre das relações entre as palavras numa categoria conceptual específica, 

Langacker (2009, p. 46) defende que o código linguístico envia-nos a uma “vizinhança” 

significativa na qual temos que encontrar o “endereço correto” por outros meios. Os “outros 

meios” dependem, em grande parte, do raciocínio metonímico. A justificativa ilustra-se na 

Figura 1, que representa a teoria sintática clássica em (1-a) e a realidade cognitiva em (1-b), 

possuindo áreas cruciais para o significado demarcadas em cinza.  

 

 

 
Figura 1 - Determinação vs. indeterminação (na gramática metonímica) 
Fonte: Langacker (2009, p. 46) 
 

O argumento da gramática metonímica desenvolve-se por um tipo de “discrepância 

perfilamento/zona-ativa”, cuja configuração revela um esforço de contiguidade em sentenças 

como a (7), pela qual o predicado sugerido na relação trajector/landmark leva a uma situação 

em que o landmark ativa uma zona, que por contiguidade revela uma “estrutura mesclada” no 

significado final produzido, passando a focalizar o “pounds” (o peso da coisa) na zona ativa 

de “book” (a coisa em si). 

 
                                                           
26 “Grammar, in other words, is basically metonymic, in the sense that the information explicitly provided by 
conventional means does not itself establish the precise connections apprehended by the speaker and hearer in 
using an expression”. 
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(7)  I have to review this book, which weighs 5 pounds [Tenho que rever este livro, que 

pesa 5 libras] (LANGACKER, 2009, p. 52). 

 

As relações entre entidades complexas (e/ou coletivas) são mais um ponto em que a 

metonímia desempenha um forte papel. Na visão de Langacker (2009), elas são uma fonte 

importante de indeterminação, pois as relações podem perfilar os elementos internos do 

trajector complexo, ou a coletividade no todo, ou a relação entre os elementos internos da 

coletividade. Nos casos em que o landmark também retrate outra entidade complexa, as 

relações possíveis do trajector multiplicam-se nas relações possíveis do landmark. As 

associações AS PARTES PELO TODO e O TODO PELAS PARTES são exemplificadas na sentença 

“a flock of geese {was/were} flying overhead” [“um bando de gansos {estava/estavam} 

voando”] e representadas na Figura 2, em que: os círculos menores representam os elementos 

isoladamente, a elipse é a compreensão dos elementos em conjunto, e o círculo maior é 

tomado como uma entidade única coletiva. Em (2-a), o perfil no “todo” leva o movimento das 

subpartes; em (2-b), o perfil no movimento das subpartes leva o movimento da entidade 

coletiva. 

 

 

Figura 2 - Construal unitário vs. contrual múltiplo (na gramática metonímica) 
Fonte: Langacker (2009, p. 59) 
 

Diante de tantas possibilidades investigativas e diante da frequente combinação da 

metonímia com outros fenômenos analíticos, o efeito metonímico pode ser algumas vezes 

negligenciado pelos pesquisadores da linguística. Mesmo sem o desejo de negligenciá-lo, 

devido à ênfase na metáfora ser a pretensão geral, esta pesquisa o mantém como coadjuvante 

à medida que se demonstre visível nos exemplos do corpus e alcance algumas relevâncias 

episódicas.  
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2.4 A teoria dos frames e do MCI 

 

Desde a década de 1980, os pesquisadores de referência na área da Linguística 

Cognitiva têm constatado certa mixórdia terminológica. Diversos são os termos que parecem 

referir-se ao mesmo fenômeno: modelo cognitivo idealizado (MCI), frame, domínio, conceito, 

esquema, script e gestalt são alguns dos exemplos mencionados por Kövecses (2006, p. 64). 

Aclarando um pouco a noção de “frame”, acompanhamos a descrição de Semino, Demjén e 

Demmen (2018), que o entendem como 

 

“[...] uma parte importante do conhecimento cognitivamente fundado que (i) 
diz respeito a um aspecto particular do mundo, (ii) gera expectativas e 
inferências na comunicação e na ação, e (iii) tende a ser associada a 
determinadas escolhas lexicais e gramaticais na linguagem”27 (SEMINO; 
DEMJÉN; DEMMEN, 2018, p. 627).  

 

Por outro lado, o MCI tem enfoque mais cultural. O termo “modelo cognitivo 

idealizado” foi cunhado por Lakoff (1987) que o propôs aos moldes de uma estrutura 

complexa de quatro elementos principais, além de tentar uma comparação da estrutura toda 

com um “espaço mental”, da nomenclatura de Fauconnier (1994). Assim se formata a 

composição do MCI: 

 

- estrutura proposicional, como nos frames de Fillmore; 
- estrutura esquema-imagem, como na gramática cognitiva de Langacker; 
- mapeamentos metafóricos, como descrito por Lakoff e Johnson; 
- mapeamentos metonímicos, como descrito por Lakoff e Johnson; 
Cada MCI estrutura um espaço mental, como descrito por Fauconnier.28 
(LAKOFF, 1987, p. 68) 

 

O primeiro elemento da explicação lakoffiana faz menção à visão de Fillmore, 

certamente é esse o pesquisador responsável por popularizar o termo “frame” nos estudos 

linguísticos. Na abordagem intitulada “semântica de frames”, o idealizador entende o frame 

como “[...] um sistema de conceitos relacionados de tal forma que para entender algum deles 

                                                           
27 “a ‘frame’ tends to be defined as a portion of background knowledge that (i) concerns a particular aspect of 
the world, (ii) generates expectations and inferences in communication and action, and (iii) tends to be 
associated with particular lexical and grammatical choices in language.” 
28 “- propositional struture, as in Fillmore’s frames; - image-schematic structure, as in Langacker’s cognitive 
grammar; - metaphoric mappings, as described by Lakoff and Johnson; - metonymic mappings, as described by 
Lakoff and Johnson; Each ICM, as used, structures a mental space, as described by Fauconnier”. 
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é preciso que se entenda a estrutura completa a qual ele se ajusta”29 (FILLMORE, 2006, p. 

373). A perspectiva é adequada àquele tipo de semântica em que a estrutura proposicional 

desempenha um papel central, segue sendo uma inspiração auxiliar nesta investigação, no 

entanto, devido à ênfase lexical baseada na frequência de uso de lexemas e lexias, a versão de 

Semino, Demjén e Demmen (2018), destacada no início da seção, parece mais ajustada aos 

objetivos atualizados no presente estudo. 

Os termos “frame” e “MCI”, até mesmo “domínio”, são permutáveis, mas não são 

equivalentes. Ao que parece, todos os principais pesquisadores da teoria sociocognitiva 

tentaram delimitar ou justificar as semelhanças e dessemelhanças da terminologia, e 

Langacker (2008) não se ausentaria do debate. O linguista esclarece que uma palavra 

qualquer, como “calouro”, adquire perspectivação ao inserir-se no conteúdo de algum 

domínio, frame ou MCI. As sutilezas básicas entre os termos seriam estas: 

 

Domínio tem maior grau de generalidade, pois nem frame nem MCI dão 
conta, muito bem, de domínios básicos (como tempo ou cor). Um frame 
pode ser mais grosseiramente comparado com domínios não básicos. Se as 
palavras idealizado e modelo forem levadas a sério, modelo cognitivo 
idealizado tem menor abrangência. Ele não se aplica, por exemplo, a um 
discurso em prosseguimento ou às circunstâncias físicas do evento 
discursivo.30 (LANGACKER, 2008, p. 46-7, grifo do autor)  

 

Há ainda um aspecto do MCI que se aproxima desta investigação, aquele que é quanto 

aos “efeitos prototípicos”. Uma pesquisa que se sustenta na frequência e nas recorrências 

linguísticas de termos, ou “types”, dentro de um corpus torna-se por si só uma busca que 

revela a prototipicidade. Não é apenas Lakoff (1987) quem julga que os MCIs sejam “fontes 

dos efeitos prototípicos”, outros trabalhos também consideram os modelos cognitivos como 

modelos prototípicos – citam-se Kövecses (1991, 2008) e Lakoff e Kövecses (1987) a títulos 

ilustrativos. 

A teoria prototípica encaixou-se como luva nos anseios da linguística cognitiva porque 

reforçou a ideia de que a cognição possui um traço de “construção social” provavelmente 

maior do que se supõe nas ideias de inatismo ou de essencialismo dos entes. Nesse ponto, os 

resultados sobre a categorização, da psicologia cognitiva de Eleanor Rosch, forneceram um 

                                                           
29 “ 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 hole structure in which it fits”. 
30 “Domain has the greatest generality, since neither frame nor ICM applies very well to basic domains (e.g. 
time or “color space). A frame maybe roughly comparable to a nonbasic domain. If the words idealized and 
model are taken seriously, idealized cognitive model has the narrowest range of application. It would not, for 
example, apply to the ongoing discourse or the physical circumstances of the speech event”. 
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aporte às diversas abordagens contemporâneas que inferiam o conceito de “protótipo” – 

semântica de frames (FILLMORE, 1982), semânticas cognitivas (LAKOFF, 1987; 

LANGACKER, 1987), gramática de construções (GOLDBERG, 2006), teoria de metáfora 

(KÖVECSES, 2008) etc. 

Sempre que expressões como “efeitos prototípicos”, “relações prototípicas”, 

“prototipicidade” e “protótipo” forem utilizadas em investigações deste tipo, deve-se lembrar 

que os sentidos que as permeiam são facilmente apreendidos nos enunciados da própria 

autora, ao declarar que: 

 

Os protótipos são os membros de alguma categoria que mais refletem a 
estrutura redundante dessa categoria como um todo. Isto é, se as categorias 
são formadas para maximizar o grupo de informações relevantes dos 
atributos do meio e, por consequência, a validade do indício ou a 
similaridade entre os atributos das categorias, então os protótipos das 
categorias vêm a formar um modo de maximizar ainda mais os 
agrupamentos e a validade dos indícios no interior das categorias.31 
(ROSCH, 1978, p. 36). 

 

Considerando o conjunto dos argumentos, a noção geral, proporcionada por frames e 

MCIs, é um suporte para a presente busca, que investiga os usos do lexema expectativa. 

Como o visto, a “expectativa” deve estruturar-se sob os mesmos elementos – ou similares – 

dentre os quais, são esperados os mapeamentos metonímicos e metafóricos, as formas 

proposicionais, os conceitos vinculados, que, somados num grande bloco coeso, modelam o 

espaço mental. Não somente isso, a compreensão de uma estrutura conceptual envolve 

frequentes tentativas de entendimento dos modelos cognitivos, tal como sugerem Kövecses 

(1991, 2008) e Lakoff (1987). 

 

2.5 A emoção 

 

Dentre tantos seres viventes no mundo, a exclusividade das emoções não pertence aos 

seres humanos, mas a consciência sobre elas tem grandes chances de ser restrita ao homo 

sapiens. A vinculação entre a mente e os sentimentos revela-se tão natural e faz parecer que as 

disciplinas cognitivas sempre a consideraram. Sobre ela, a história do pensamento não lhe foi 

                                                           
31 “prototypes appear to be just those members of a category that most reflect the redundancy structure of the 
category as a whole. That is, if categories form to maximize the information-rich cluster of attributes in the 
environment and, thus, the cue validity or category resemblance of the attributes of categories, prototypes of 
categories appear to form in such a manner as to maximize such clusters and such cue validity still further 
within categories”. 
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atenta em muitos momentos, basta que se recorde a antiga oposição “razão : emoção”, que 

ainda possui resquícios em cenários atuais. Solomon (2008) retoma o tema ao dizer que: 

 

Primeiro, existe o ofício inferior da emoção – a ideia de que a emoção é mais 
primitiva, menos inteligente, mais animalesca, menos confiável e mais 
perigosa que a razão. [...] Segundo, e mais profundamente, existe a distinção 
razão-emoção por si só – como se estivéssemos lidando com dois tipos 
naturais e díspares, dois aspectos antagônicos e conflitantes da alma 
(SOLOMON, 2008, p. 3)32.  

 

A constatação de Solomon deixa transparecer a perspectiva tradicional, ao mesmo 

tempo em que aponta para a contradição existente no modelo. Nessa insuficiência, surgem 

alguns modelos contemporâneos de dissolução da problemática, ou pelo menos tentativas de 

dissolução. A abordagem sociocognitiva pretende-se uma dessas soluções que não opta por 

nenhum dos dois lados da dualidade, já que a cognição é uma conjunção de aspectos 

diversificados, quer sejam emocionais e corpóreos, quer sejam racionais, individuais, sociais 

etc. (o modelo experiencialista de LAKOFF; JOHNSON, 1980). 

 

A começar pela tradição helênica, é possível que os sucessores de Sócrates tenham 

contribuído para a crença na primazia da razão em termos de oposição às condições 

emocionais – crença que gera uma avaliação negativa sobre aqueles que são tomados pela 

emoção. Mesmo tendo assegurado um segundo plano na história do pensamento, as emoções 

não chegam a ser negligenciadas pelos tratados filosóficos. Em A República, Platão explica a 

“alma” sob uma analogia da “sociedade”, pois ambas possuem uma visão tripartida pela 

razão, pela vontade e pelo desejo (este último caracterizado pelo apetite), isto é: “[...] 

compreendemos, graças a um; irritamo-nos, por outro dos que temos em nós; desejamos, por 

um terceiro, o que toca os prazeres da alimentação” (PLATÃO, 436b). 

Alguns anos depois dos textos platônicos, o argumento de que “[...] os fatos não se 

apresentam sobre o mesmo prisma a quem ama e a quem odeia, nem são iguais para o homem 

que está indignado ou para o calmo” (ARISTÓTELES, 1377b) foi defendido na Retórica 

aristotélica. A razão ainda possui relevância sobre a emoção, mas fica-se evidente que esta 

merece alguma consideração e não apenas aquela. Os ensinamentos retóricos possuem o 

compromisso com a verdade, ou com a aparência da verdade, e dessa forma o λόγος [logos] 

                                                           
32 “First there is the inferior role of emotion – the idea that emotion is as such more primitive, less intelligent, 
more bestial, less dependable, and more dangerous than reason […] Second, and more profoundly, there is the 
reason-emotion distinction itself – as if we were dealing with two different natural kinds, two conflicting and 
antagonistic aspects of the soul”. 
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argumentativo se instaura. Sendo a persuasão um dos principais elementos das “retóricas”, 

Aristóteles esclarece o papel do πάθος [pathos] nas pretensões do orador, implicando que tipo 

de emoção se pretende provocar no auditório; de semelhante importância, esclarece também o 

papel do ήθος [ethos] no caráter pretendido pelo orador ao assumir-se perante o público33. Os 

elementos psicológicos podem ser utilizados como parte da argumentação εντιμα 

[entimemática]34, por isso Aristóteles diferencia o orador sofista dos que seguem seus 

preceitos, pois “[o] sofista estimula as emoções para desviar os ouvintes da deliberação 

racional. O orador aristotélico controla as paixões pelo raciocínio que desenvolve com seus 

ouvintes” (ALEXANDRE JR., 2005, p. 41). 

Chegando à Idade Moderna, no tratado sobre as Paixões da Alma, Descartes remete-se 

à paixão definindo-a por “[...] percepções, ou sentimentos, ou emoções da alma, que referimos 

particularmente a elas, e que são causadas, mantidas e fortalecidas por algum movimento dos 

espíritos” (DESCARTES, a.27, 11:349). Não parece haver desprestígio nesse conceito, pois o 

filósofo adverte que todas elas (as paixões) são “boas por natureza”, apenas o uso excessivo 

que deve ser evitado. Importa lembrar a existência de uma variação hermenêutica em 

Descartes, já que paixão e emoção não significam exatamente a mesma coisa – o que há é a 

presença metonímica da emoção sempre onde ocorre a paixão. 

Na primeira metade do século XX, diversas posturas teóricas incluíam aspectos 

emocionais, algumas são: as interpretações psicanalíticas de Freud (1980) e seus estudos das 

neuroses; a fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty (1999), que envolve subjetividade 

e intersubjetividade; e, até mesmo, a postura behaviorista de Skinner (1974) tenta explicar as 

emoções ao reduzi-las a meros aspectos externos observáveis em ambientes manipulados.  

A corporeidade é fator crucial em Merleau-Ponty. Há uma particularidade no que se 

entende por subjetividade, pois a subjetividade não é uma coisa interna, mas é o próprio 

corpo. Do corpo origina-se a intersubjetividade inerente à cognição, mas não no sentido de 

“compartilhamento consensual” que o termo “intersubjetivo” supõe, é sim porque, pelo corpo, 

entendemos que o outro é como nós. Na observação do outro, gera-se a consciência daquilo 

que nem chegamos a estar cientes em nós mesmos, ideia reforçada no seguinte fragmento:  

 

Obtém-se a comunicação ou a compreensão dos gestos pela reciprocidade 
entre minhas intenções e os gestos do outro, entre meus gestos e intenções 

                                                           
33 Os termos logos, pathos e ethos ocorrem com alguma frequência em pesquisas discursivas ou com pontos de 
retórica; muitas vezes são traduzidos, respectivamente, por discurso/razão, paixão/emoção e caráter/modo de ser. 
34Argumentação relativa ao “entimema”, silogismo de uma só premissa que dá por subentendida a segunda. No 
aristotelismo, é um “silogismo formulado apenas em função do seu efeito retórico, carente do rigor formal, por 
elidir premissas consabidas, ou rigor teórico, por utilizar argumentos apenas prováveis” (HOUAISS, 2009).  
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legíveis na conduta do outro. Tudo se passa como se a intenção do outro 
habitasse meu corpo ou como se minhas intenções habitassem o seu. 
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 251)  

 

A capacidade de intersubjetividade comprova-se inata, como Gallagher (2005, p. 72) 

comentou sobre os bebês ainda pequenos. Para ele, os bebês possuem uma capacidade de 

imitação, que quando estimulados aos movimentos dos adultos, repetem caretas e sorrisos, 

mostram a língua, mesmo sem ter uma consciência visual do próprio corpo. 

No declínio do século XX, António Damásio critica a negligência das ciências 

cognitivas perante o tema da emoção. A falta de uma perspectiva evolucionista nos estudos da 

área é o que nos supõe, já que “[t]alvez seja exagero dizer que a neurociência e a ciência 

cognitiva procederam como se Darwin nunca tivesse existido, mas com certeza a situação era 

parecida com essa até a década passada” (DAMÁSIO, 2015, p. 42). Uma das formas de 

preencher a lacuna é o estudo das emoções como parte integrante na regulação da 

“homeostasia” – que é a regulação automática das reações fisiológicas do corpo.  

Sobre as emoções, o neurocientista português possui uma tipologia básica e 

generalizante que se nos apresenta desta maneira: as emoções primárias ou universais são 

exemplificadas em alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa, repugnância; as emoções 

secundárias ou sociais ilustram-se com ciúme, embaraço, culpa, orgulho etc.; as emoções de 

fundo são calma, tensão, bem-estar ou mal-estar35. Damásio (2015, p. 274) adverte que o 

termo “emoção” já foi aplicado a estados de dor, prazer e motivações, mas acredita que 

emoções sejam mais complexas que isso. Noutro trabalho, ele comenta sobre as reações 

similares à dor, esclarecendo que “[...] respostas motoras desse tipo surgiram na evolução 

muito antes de existirem sistemas nervosos. Organismos simples retraem-se, encolhem-se e 

lutam quando a integridade de seu corpo é comprometida” (DAMÁSIO, 2018, p. 141).  

No campo pedagógico, no século atual, a abordagem de emoções ainda incita alguma 

desconfiança, uma aceitação parcial ou até uma inabilidade em aplicá-la por parte dos 

profissionais da educação. Fonseca (2016) adverte que as escolas continuam a focalizar o 

desenvolvimento intelectual em detrimento do desenvolvimento social e emocional. Negar o 

conteúdo emocional na aprendizagem é desconsiderar que “[...] as emoções são intimamente 

conectadas aos principais conceitos. Todos os eventos e situações evocam reações 

emocionais; e precisam fazê-lo para que se alerte e se oriente adequadamente o indivíduo”36 

                                                           
35 Cf. Damásio (2015, p. 50-52). 
36 “[…] emotions are intimately connected to higher order concepts. All events and situations elicit emotions; 
they have to in order to properly alert and orient the individual.” 
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(OAKLEY, 2009, p. 60). Não é apenas Oakley (2009) a afirmar que o Sistema Atencional 

depende das emoções, Fonseca (2016) também o faz antes de propor suas estratégias de 

aprendizado emocional:  

 

As emoções como estados mentais, positivos ou negativos, conscientes ou 
inconscientes, têm assim um impacto muito relevante nas funções cognitivas 
e executivas da aprendizagem, podem transformar experiências, situações e 
desafios difíceis e complexos, em algo de agradável e de interessante, ou 
pelo contrário, em algo aborrível, fastiento, enfadonho ou detestável. 
(FONSECA, 2016, p. 369) 

 

Com esse breve prelúdio sobre o tema da emoção no pensamento filosófico e 

científico, permite-se, então, partir para abordagens mais linguísticas do fenômeno. A 

Linguística Cognitiva propõe-se a um enfoque menos opositivo da dualidade razão-emoção; 

sua abordagem de metáforas bem como o paradigma da corporificação e do experiencialismo 

são sinalizadores de um ponto de vista convergente.  

 

2.6 As emoções e a metáfora 

 
A teoria da metáfora conceptual abarca diversas temáticas de pesquisa, uma 

diversidade que vai desde os temas psicolinguísticos de Gibbs (1994) e Glucksberg (2001), 

aos temas discursivos em Charteris-Black (2004) e Vereza (2007), inclusive, até alguns temas 

inesperados como a matemática e a lógica em Lakoff e Nuñes (2000). Dentro dessa 

pluralidade, a relação entre metáforas e emoções ganhou seu próprio espaço e firma-se em: 

Matsuki (1995) investigando as metáforas da raiva no trabalho com a língua japonesa; Bokor 

(1997) a pesquisar o conceito de raiva e propondo um construcionismo corpóreo; Baxter 

(1992) buscando as conceptualizações do amor sob o enfoque dos relacionamentos 

interpessoais, entre outros. Mesmo com uma gama variada de pesquisadores, o linguista que 

costuma ser mais referenciado na correlação metáfora/emoção é o húngaro Zoltán Kövecses. 

Em Metaphor and Emotion, Kövecses (2000) inicia sua abordagem identificando uma 

falha no argumento do neurobiólogo Joseph LeDoux,  quando este afirmou que “[a]s emoções 

não se desenvolveram como sentimentos conscientes e linguisticamente diferenciados, ao 

contrário, evoluíram numa sequência entre os estados cerebrais e as respostas corporais” 37 

(LeDOUX, 1996, p. 302). Uma parte desse argumento soou equivocada para Kövecses, 

                                                           
37 “Emotions evolved not as conscious feelings, linguistically differentiated or otherwise, but as brain states and 
bodily responses”. 
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porque necessitaria de uma linguística inapropriada que se preocupasse apenas com o sentido 

literal das palavras. Com isso, justifica-se a necessidade de uma ciência linguística que estude 

a linguagem figurativa dos sentimentos humanos.  

Na década de 1980, publicou-se um dos primeiros trabalhos na interface 

metáfora/emoção, o que tematizava o modelo cognitivo da raiva (LAKOFF; KÖVECSES, 

1983, sendo republicado em 1987). Em seguida, Kövecses (1986) amplia seus resultados num 

livro em que compila a raiva, o orgulho e o amor, alguns dos quais puderam ser retomados no 

seu Emotion Concepts (KÖVECSES,1990). Em 2000, com a publicação de Metaphor and 

Emotion, a teoria da metáfora conceptual adquire seu primeiro “manual” de teor mais geral 

sobre a linguagem metafórica de emoções, pelo qual, Kövecses (2000, p. 6-14) esclarece 

alguns dos pontos de vista iniciais sobre os conceitos emocionais, tais são: 

- a visão rótulo costuma amparar as teorias científicas sobre emoções. É uma tentativa 

de associar os significados das emoções às palavras e ao fenômeno emocional efetivo; 

- a visão dimensional dedica-se ao significado emotivo tomando-o pelos seus valores, 

que se inserem num conjunto de várias dimensões do significado – isso inclui DIREÇÃO, 

ESCOPO, OBJETO, AVALIAÇÃO, DISTÂNCIA, PODER etc.; 

- a visão implicacional diferencia-se da dimensional por tomar o significado 

conotativo como foco principal de sua visão; 

- a visão prototípica analisa as categorias percebendo aquelas palavras que têm um 

traço mais prototípico que outras. Nessa atividade, especifica-se a estrutura e os tipos mais 

representativos de uma determinada categoria;  

- a visão socioconstrucionista remete-se à peculiaridade cultural da metáfora, ao 

abordar os conceitos emocionais como construções das sociedades; 

- a visão prototípica cultural-corporificada ocupa-se dos conceitos emocionais sob o 

viés corpóreo, em que as funções perceptuais e fisiológicas motivam a conceptualização, por 

exemplo, RAIVA É UM LÍQUIDO EM EBULIÇÃO (na expressão “fervendo de raiva”).  

Há uma distinção, apresentada por Kövecses (2000), entre “teorias populares” e 

“teorias técnicas”38 que se propõe favorável a empreendimentos investigativos sobre a 

linguagem e os diversos temas tradicionalmente não linguísticos. O diálogo entre os dois 

modelos teóricos revela, por um lado, o protótipo do pensamento social e, por outro, as 

constatações científicas específicas de alguma área. A “teoria popular” resulta importante para 

o linguista porque pode servir como ancoragem para muitas pesquisas “técnicas”; seu 

                                                           
38 Na terminologia original, em língua inglesa: “folk theories” e “expert theories” (cf. KÖVECSES, 2000, p. 
114-5). 
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alinhamento presume que “[...] várias teorias emocionais trazem ao foco diferentes aspectos, 

ou partes, de modelos cognitivos prototípicos intrínsecos à linguagem do dia a dia”39 

(KÖVECSES, 2000, p. 131). Sob esse tipo de abordagem, uma teoria popular é capaz de 

trazer à baila um modelo prototípico de emoção como o apontado no esquema em (8). 

 

(8)  causa ⇒ emoção ⇒ (controle) ⇒ resposta           (KÖVECSES, 2000, p. 130)  

 

O modelo sugere-se aplicável às mais diversas emoções, pois decorre do uso real da 

língua, de um nível relativamente estável do senso comum. Assim, Kövecses (2008) aplica-o 

a outro estudo sobre o conceito de felicidade, sendo-lhe útil na identificação de três modelos 

prototípicos daquela emoção. Cada elemento de (8) é fornecido por uma base lexical que 

evidência lexias de acionamento metafórico, que, por sua vez, direciona para agrupamentos 

semânticos. Muitos modelos, esquemas, domínios e metáforas são reincidentes ou aplicáveis a 

mais de um tipo de emoção, tal se verá na seção subsequente. 

 

2.7 A aplicação dos conceitos emocionais  

 

O desenvolvimento de muitos trabalhos, unidos na mesma linha coesiva (KÖVECSES, 

1986, 1990, 1991; LAKOFF; KÖVECSES, 1987), fez com que o linguista cognitivo 

percebesse nuances na aplicação dos conceitos. Uma classificação geral dos resultados de 

Kövecses aponta as tendências que outros estudos podem (ou devem) seguir. Isso implica que 

a investigação sobre a “expectativa” e alguns conceitos relacionados, “ansiedade” e “temor”, 

certamente encontrará metáforas com os mesmos domínios fontes. A título de exemplificação, 

é possível recuperar alguns resultados do conjunto de emoções trabalhados no compêndio de 

Kövecses (2000, p. 36-40), a saber:  

- Domínios fontes aplicáveis a todas as emoções 

A aparição das emoções, quando se mostra ao sujeito (conceptualizador), provoca a 

explicitação de sua presença num tipo de presença ôntica. O falante recorre às metáforas A 

EXISTÊNCIA DA EMOÇÃO É UMA PRESENÇA AQUI (All feelings are gone / todos os sentimentos 

se foram), A EXISTÊNCIA DA EMOÇÃO É UM ESPAÇO DELIMITADO (She was in ecstasy / ela 

estava em êxtase) e A EXISTÊNCIA DA EMOÇÃO É OBJETO POSSUÍDO (She has a lot of pride / 

                                                           
39 “various emotion theories bring into focus different aspects or parts of the prototypical cognitive model 
inherent in everyday language”. 
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ela tem muito orgulho”). Além dessas, quando o falante deseja remeter-se à intensidade da 

emoção, ele aciona a metáfora EMOÇÃO É UM ORGANISMO VIVO (His fear grew / seu medo 

cresceu”).  

- Domínios fontes aplicáveis a maioria das emoções 

Alguns domínios são mais específicos que aqueles aplicados a todas as emoções. Isso 

significa que possuem imagens metafóricas que fazem mais do que apenas constatar a 

existência do fenômeno, ou melhor, dão forma e atributo a seus efeitos.  

• A imagem do RECIPIENTE apoia-se na perspectiva do corpo humano, no que está 

dentro ou fora; • FORÇA NATURAL e FORÇA FÍSICA são inter-relacionáveis – a força natural 

(vento, tempestade, etc.) é um subtipo da força física (contato, choque, atração de corpos) – e 

são representadas com palavras como “tragado, sobrecarregado, devastado”; • o SUPERIOR 

SOCIAL entende-se como um equivalente social para a força física-natural; • os domínios 

ANIMAL CATIVO, ADVERSÁRIO, INSANIDADE aparecem entre as mesmas emoções em que se 

percebeu o domínio fonte superior social; • o conceito de O EU DIVIDIDO (Divided Self) 

costuma ocorrer em emoções como a felicidade e a raiva, “ficou fora de si de tanta raiva”; • o 

conceito de PESO/FARDO é comum a emoções como medo, raiva, vergonha, tristeza; • a 

DOENÇA é um domínio fonte costumeiramente aplicado a emoções de valoração negativa.  

- Domínios fontes aplicáveis a algumas emoções 

Existem domínios fontes que não se propagam na maior parte das emoções, mas que, 

em Kövecses (2000), figuraram em duas ou mais delas, tais são os conceitos: quente/frio, 

calor/fogo, luz/escuridão, falta de vitalidade, nutriente/comida, valor econômico, jogo, guerra, 

máquina, ter fome, agressão animal, êxtase/altura, mágica, objeto escondido, unidade, dano 

físico, viagem/jornada. 

- Domínios fontes aplicáveis a uma emoção40 

Algumas metáforas se fundam em domínios fontes que só foram identificados em uma 

única emoção na abordagem de Kövecses (2000). Embora a quantidade numérica sugira 

pouca relevância, a menção a algumas delas afigura-se um campo de possibilidades dentre as 

que poderão ocorrer numa pesquisa sobre o tema da expectativa, por exemplo: 

INCÔMODO FÍSICO, INVASÃO - RAIVA;  

SER SOBRENATURAL, INIMIGO ESCONDIDO - MEDO;  

NÃO TER ROUPAS, BLOQUEAR O MUNDO, DIMINUIÇÃO DE TAMANHO - VERGONHA. 

                                                           
40 A menção a “todas”, “algumas” ou “apenas uma” emoção não deve ser interpretada como verdade universal, 
pois se refere apenas ao recorte metodológico de Kövecses (2000), que trabalhou com um conjunto de 
aproximadamente nove emoções. 
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2.8 Estudos sobre conceitos de emoções específicas  

 

Já existe uma gama variada de estudos sobre a semântica de emoções, alguns deles 

possuem recorte epistêmico em emoções específicas. Esse é o caso de Kövecses (1991), que 

publica o que denominou “esforço definicional” da felicidade. Um dos resultados foi a 

verificação de que nem só de metáforas e metonímias são feitas as definições, mas também de 

“conceitos inerentes” que estão agregados aos conceitos abstratos. Ademais, metonímias, 

metáforas e conceitos são conjugados no sentido da prototipicidade, que “[...] a felicidade 

pode ser analisada como tendo não apenas um, mas vários protótipos cognitivos”41 

(KÖVECSES, 1991, p. 29).  

A tomar de exemplo a “felicidade”, a estrutura que se lhe adere é concedida no artigo 

de Kövecses (2008). Tais são as subdivisões:  

- o grupo de metáforas distingue que as metáforas conceptuais da felicidade são 

seccionadas pelo caráter geral, como as conceptualizações evidenciadas no livro Metaphor 

and Emotion, que seriam suficientes para inferir, via derivação silogística, as metáforas que os 

dados apontaram, por exemplo, FELICIDADE É FLUIDO NO CONTÊINER e FELICIDADE É UMA 

FORÇA FÍSICA; outras metáforas podem ser seccionadas pelo critério de avaliação da 

felicidade, FELICIDADE É ESTAR NO PARAÍSO, FELICIDADE É LUZ etc., enquanto outras 

desenvolvem um traço fenomenológico em FELICIDADE É VITALIDADE e FELICIDADE É UMA 

SENSAÇÃO FÍSICA AGRADÁVEL (KÖVECSES, 2008, p. 135-6); 

- o grupo de metonímias conceptuais, no caso da felicidade, organiza-se quase sempre 

pela relação de causa e efeito, mais especificamente, em metonímias derivadas de EFEITO DA 

EMOÇÃO PELA EMOÇÃO. Nessa característica, encontram-se respostas comportamentais 

(PULANDO PARA CIMA E PARA BAIXO POR FELICIDADE), respostas fisiológicas (AGITAÇÃO 

POR FELICIDADE, CALOR DO CORPO POR FELICIDADE) e respostas expressivas (SORRIDENTE 

POR FELICIDADE, BRILHO NOS OLHOS POR FELICIDADE) (KÖVECSES, 2008, p. 133; 136-7); 

- o grupo de conceitos relacionados faz referência aos conceitos inerentes ou 

proximamente vinculados à emoção. A felicidade descreve-se com (sentimento de) 

SATISFAÇÃO, (sentimento de) PRAZER, (sentimento de) HARMONIA. A respeito disso, 

Kövecses (2008) não chega a problematizar em que medida esses conceitos poderiam ser 

considerados metonímicos ou não; 

                                                           
41 “happiness can be seen as having not one but several cognitive prototypes”. 
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- o grupo de modelos cognitivos prototípicos forma-se com modelos identificáveis na 

estrutura da emoção analisada, teoricamente são apoiados pelo conceito de MCI (LAKOFF, 

1987). Os conceitos emocionais adotam estruturas minimamente organizadas pelo esquema 

apresentado na sentença (8) – exposto em seção anterior e que se compõe pelos elementos 

“causa”, “emoção”, “controle” e “reposta”. É possível encontrar características não 

prototípicas, mas, em geral, são os modelos prototípicos que aglutinam os atributos 

suficientes para compor a estrutura de (8). Em se tratando da felicidade, três modelos 

cognitivos prototípicos foram identificados por Kövecses (2008, p. 137-141), que são: 

“felicidade como uma resposta imediata”, “felicidade como estar satisfeito” e “felicidade 

como um valor”. 

A estrutura que se salientou orienta pesquisas centradas numa emoção específica, cuja 

proposta (a título de mera exemplificação) moveu grande parte do trabalho de Costa Júnior 

(2014), sobre o MCI de ansiedade. No corpus daquela pesquisa, os mesmos agrupamentos 

analíticos de Kövecses (2008) foram percebidos mediante a própria peculiaridade, são estes: 

metáforas (ex. ANSIEDADE É OBJETO, “entregue sua ansiedade para Deus”), metonímias (ex. 

SINTOMAS FÍSICOS POR ANSIEDADE, “mão suando, pernas tremendo, respiração ofegante”), 

conceitos relacionados (ex. o “almejo”, o “temor” e a “expectativa”), e, por fim, os modelos 

cognitivos (ex. “ansiedade como estado de almejo” e “ansiedade como estado de 

preocupação”). Todos os veículos e expressões que indicam metáforas, metonímias e 

conceitos vinculados contribuem para a estrutura formulada em modelos cognitivos 

prototípicos, como o explicitado no Quadro 1, a basear-se na sentença (8). 

 

Quadro 1 - Modelo cognitivo “ansiedade como estado de almejo” 

a. Causa do almejo b. Existência do almejo 

 

Uma pessoa X toma conhecimento de vinda de um 
objeto p. Ela já conhece o conteúdo de p porque já 
passou por uma experiência perceptiva de p, ou 
conhece o conteúdo de p através da crença em relatos 
sobre p. 

 

 

X está satisfeita pela expectativa da vinda de p.  
Ela sente um desejo ardente de que a chegada de p 
ocorra o mais breve possível. Sente que, às vezes, 
não consegue se concentrar plenamente em outros 
temas.  
Em alguns momentos, X pode sentir alterações 
respiratórias e físicas na região do tórax e epigástrio, 
mas nada que cause desconforto. 
X sente que a emoção sobre p está aumentando 
dentro de si, ela consegue mensurar o tamanho da 
emoção. 
Ela se sente exultante e inquieta sempre que lembra 
de p. E quando outras pessoas estão compartilhando 
do mesmo sentimento por p, X acaba percebendo que 
a condição ambiental do local mudou. 

c. Tentativa de controle 

 
Caso X não queira transparecer sua inquietação, pode 
tentar pensar em outros temas, pode tentar disfarçar 
sua ansiedade e não se engajar numa resposta 
comportamental de exibição do desejo ardente de p. 
 

e. Ação de resposta 
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X demonstra respostas comportamentais, ou 
respostas expressivas, ou comunica aquilo que sente. 
Ela exibe uma postura apreensiva (podendo alternar 
entre um semblante inquieto, alegre e até um 
pequeno nível de preocupação). 

d. Perda do controle 

 

Apesar de tudo isso, X perde o controle. 
 

 
Fonte: Costa Júnior (2016, p. 1181; 2014, p. 111). 

 

Lições como as de Kövecses (1991, 2008), Lakoff e Kövecses (1987), Matsuki (1995) 

exemplificam as potencialidades no recorte epistêmico de emoções específicas dentro da 

teoria da metáfora conceptual; seus resultados seguem uma linha orientacional no campo a 

que se propõe a pesquisa desta tese.  

 

2.9 A metáfora conceptual e a linguagem sobre doenças 

 

Todas as enfermidades – quer biológicas, quer mentais – precisam de uma 

expressividade sígnica em consonância com as possibilidades linguísticas da cultura a qual se 

insere. O vínculo entre as patologias médicas e os comportamentos humanos não se nos 

escapa, porquanto se reflete lexicalmente nos discursos.  

Tende-se a demarcar as enfermidades “físicas” como o protótipo do conceito de 

doença, mesmo existindo posturas contemporâneas42 que tentam dissolver a disjunção entre o 

“corporal” e o “emocional”. Obviamente, para os não especialistas, é mais iminente a 

verificação de uma catapora que a de um transtorno bipolar. Nessa observação popular, 

constitui-se um dos atributos paradigmáticos das semânticas cognitivas, mesmo sem intenção 

de sê-lo: a oposição concreto vs. abstrato. A concretude do que é imediatamente visível 

determina o nível de “doençabilidade” ante o que é menos visível. 

Quando uma doença se institucionaliza como tal, toda uma linguagem para 

diagnosticá-la, descrevê-la e tratá-la é desenvolvida. Independente do tipo de enfermidade 

(físico ou mental), há uma metáfora que já se estabilizou no nível cognitivo, sendo a que faz 

referência específica ao “combate”. Na percepção de Hillmer (2007), o mapeamento 

promovido em TRATAR UMA DOENÇA É LUTAR UMA GUERRA [TREATING ILLNESS IS FIGHTING 

A WAR] é pertinente a inúmeras culturas. O domínio inclina-se fortemente para a 

universalidade, pois todos conhecem o sentido de LUTAR, seja por sobrevivência, por comida, 

por território, até mesmo, por desavenças na infância etc. Aliás, há parecenças entre os 

                                                           
42 Cf. Damásio (2015, 2018). 
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domínios da guerra e da doença que talvez nunca nos fossem percebidas sem a metáfora, 

algumas delas destacadas por Hillmer (2007, p. 25), pois a ambos os domínios deseja-se 

evitar, e ambos produzem sofrimento, dor física e morte. 

Os elementos mapeados pela metáfora TRATAR UMA DOENÇA É LUTAR UMA GUERRA 

possuem diversas correlações, as quais foram delineadas na compilação Master Metaphor List 

(LAKOFF; ESPENSON; SCHWARTZ, 1991, p. 176). As principais são: 

a) A doença é um inimigo. 

Ex: T-cells identify the virus as an enemy43 [As células T identificam o vírus como um 

inimigo]. 

 
b) O corpo é um campo de batalha. 

Ex: The body is not immune to invasion [O corpo não está imune à invasão].  

The disease infiltrates your body and takes over [A doença se infiltra no seu corpo e o 

toma]. 

 
c) Infecção é um ataque da doença. 

Ex: He was attacked by an unknown virus [Ele foi atacado por um vírus 

desconhecido]. 

 
d) Medicina é uma arma. 

Ex: The so-called cure is no magic bullet [A chamada cura não é uma bala mágica]. 

 
e) Procedimentos médicos são ataques. 

Ex: The doctors tried to wipe out the infection [Os médicos tentaram eliminar a 

infecção]. 

 
f) O sistema imunológico é uma defesa. 

Ex: The body normally has its own defenses [Geralmente o corpo possui suas próprias 

defesas]. 

 
g) Vencer a guerra é ser curado da doença. 

Ex: Beating measles takes patience [Para derrotar o sarampo é preciso paciência]. 

 
h) Ser derrotado é morrer. 

                                                           
43 Este exemplo, em específico, fora mencionado em Hillmer (2007, p. 24); os demais, do item “b” ao “h”, foram 
mencionados em Lakoff, Espenson e Schwartz (1991, p. 176). 
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Ex: The patient finally gave up his battle [O paciente finalmente desistiu da batalha]. 

 
As correlações demonstram o simbolismo de “lutar a guerra”. Elas são compostas via 

mecanismo estrutural de uma metáfora complexa a basear os sentidos de doença. Seus 

desdobramentos nem sempre são socialmente justos, pois, como assinalou Sontag (1990), 

muitas metáforas reforçam o estigma e o preconceito para com os doentes. As metáforas 

bélicas podem não ressaltar o traço pugnaz, mas o traço “xenófobo” em relação ao outro, uma 

vez que “[n]ão estamos por ser invadidos. O corpo não é um campo de batalha. Os doentes 

não são perdas inevitáveis nem o inimigo” 44 (SONTAG, 1990, p. 94-5). Para a investigadora, 

são os usos metafóricos que propiciaram as injustiças contra os doentes de AIDS na década de 

1980 – os enfermos eram debelados sob a ótica do inimigo social e do condenado à morte. 

Evadir-se desses fatos não é alternativa a quem queira considerar uma investigação de 

conceitos emocionais que projetem, ainda que minimamente, a noção de doença. O domínio 

GUERRA é recorrente nas reflexões de Sontag (1984, 1990), de Hillmer (2007), de Lakoff, 

Espenson e Schwartz (1991); é recorrente, inclusive, em trabalho que pesquisou a associação 

do conceito de “ansiedade” com o conceito de “doença”, encontrando-se uma derivação da 

metáfora supramencionada em TRATAR A ANSIEDADE É LUTAR UMA GUERRA (“Ele não baixa 

a guarda, já que o transtorno de ansiedade tem predisposições genéticas”45).  

Sabendo do vínculo conceitual entre ansiedade e expectativa, é quase dedutível que se 

encontre alguma das facetas do domínio bélico (“adversário”, “combate”, “vitória” etc.) numa 

investigação do conceito de expectativa. Porém, por tratar-se de um fenômeno que oscila 

entre a emoção e a doença, a própria doença fornecerá efeitos de um domínio fonte que 

poderão caracterizar a semântica da “expectativa”.  

O apontamento dirigido à doença, nesta seção, também se insere em asserções que 

fundamentariam uma perscrutação da hipótese “a”, mencionada no capítulo de introdução. 

Não é das mais abundantes a literatura que enfatiza a relação entre as metáforas e as doenças 

emocionais, no entanto é possível encontrar trabalhos pontuais na temática, ainda que a 

abordagem esteja noutras ciências46. O conhecimento que se adquire sobre as metáforas do 

conceito “doença” torna-se relevante em pontos parciais dos objetivos específicos desta 

investigação.  

 

                                                           
44 “We are not being invaded. The body is not a battlefield. The ill are neither unavoidable casualties nor 
enemy”. 
45 Cf. Costa Júnior (2014, p. 67). 
46 McMullen (2008) na psicoterapia e Schmitt (2005) em trabalhos psicológicos e psicanalíticos. 
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2.10 O conceito de tempo e algumas implicações 

 

Muito do que se entende sobre o tempo depende de metáforas e de outros tipos de 

associações mentais. É como se o ente temporal necessitasse de um grau de abstração 

diferente daqueles prestados às entidades físicas. E mesmo que a Teoria da Relatividade de 

Einstein leve a uma noção de quase materialidade do tempo no espaço, seria difícil trazer ao 

cotidiano essa noção circunstancial da materialidade temporal. O sujeito corriqueiro ainda 

depende de uma relação menos pretensiosa para compreender o tempo, a desprover-se de 

apetrechos de mensuração espaço-temporais e da concretude da relatividade, sendo a 

linguagem o caminho mais óbvio dessa relação. 

O conceito de tempo não se conservaria incólume diante das investigações da 

Linguística Cognitiva, que passou a investigá-lo em diversas abordagens. As 

conceptualizações amparadas pelos domínios do movimento e do espaço repercutem-se como 

as mais triviais da abordagem, tendo-se as metáforas do “tempo movente”, do “observador 

movente” e da “orientação temporal” designadas em Lakoff e Johnson (1999); na mesma 

diretriz, inclui-se a ideia de tridimensionalidade da relação tempo e espaço (RADDEN, 2003). 

A experiência do conceito temporal é fenomenologicamente tangível nas muitas culturas a 

que temos acesso, apesar de Lewandowska-Tomaszczyk (2016, p. xix) advertir que sua 

conceptualização não é realizada de maneira homogênea sob os mesmos frames.  

Aqui a matéria do tempo não é objeto a ser estudado na sua totalidade, mas o elo de 

uma determinada condição mental/emocional a aspectos temporais. Remete-se ao papel 

substancial da emoção na cognição do indivíduo, conforme atestam Johnson (2007) e 

Damásio (2018), e tenta-se dar teor equivalente aos outros elementos teóricos de cognição. Ao 

considerar o futuro como um aspecto temporal passionalmente comprometido, voltamos à 

linguagem que o evidencia justamente porque não se refere a objetos e a eventos factuais que 

se permitam constatar estabelecidos. Além disso, o parâmetro de futuro que se nos apresenta 

não se atém, como prioridade, às desinências gramaticais de futuro, mas sim às peculiaridades 

de algum sentimento expresso voltado aos objetos contingenciais ou de viabilidade futura.  

Pouco se acrescenta, formalmente, ao conceito de expectativa nos ramos linguísticos, 

diz-se que “[a] expectativa tem a ver com o processamento mental [...] e apesar de sua notável 

presença na linguagem, ainda é um campo pouco explorado na semântica” (CAGLIARI, 

2015, p. 125). Concordando com a declaração provocativa de Cagliari (2015), estas 

entrelinhas se preocupam com a maneira de “presentificar” a expectativa no léxico e nos 

recursos vinculados a ele. Ao voltar-se para uma das racionalizações possíveis de expectativa, 
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a [Expect. (p) ↔ Cren. (Fut p)]47, e para o axioma da simetria da lógica modal, o [A → 

□◊A]48, é possível constatarmos, mediante analogia e poucos exercícios de derivação, um 

argumento que serviria de defluência implícita para os dados desta pesquisa, a saber: para (p), 

é necessário que seja possível a crença no futuro (p) – ver sentença (9). 

 

(9)   X(p) → □◊Cren. (Fut p) 

 

A necessidade de uma possibilidade de crença futura apresenta-se em (9) e parece 

caracterizar-se por algum tipo de “subjetificação”, cujo conceito se problematiza na 

linguística sociocognitiva. Uma das formas de analisar a subjetividade dos significados 

produzidos é apontada em Traugott (1989, p. 34-5), que a explana nas seguintes direções: a 

primeira tendência de subjetificação advém de significados fundados em contextos externos 

que se conduzem a contextos de descrição interna (os sentimentos); a segunda tendência 

baseia-se em situações externas ou internas dirigindo-se a significados que contornam 

situações textuais e metalinguísticas; a terceira tendência inclina-se a tornar os significados 

gradativamente mais baseados na crença subjetiva do falante em relação à proposição. Um 

dos exemplos fornecidos por Traugott (1989), tratando dessa terceira tendência, é a 

gramatização de “go” em perífrase verbal a indicar um futuro imediato, exemplo que é 

plenamente aplicável a situações de expectativa. Os três tipos mencionados remetem-se a uma 

subjetividade relativa ao conteúdo conceptual que é proporcionado num contexto 

significativo. 

Outro tratamento para a subjetividade é elaborado por Langacker (1987, 2006). Na 

proposta, o linguista concebe a subjetividade como tomada em relação ao ponto de vantagem 

(relacionado ao construal). Em Langacker, não faria sentido questionar sobre em que grau um 

enunciado é mais ou menos subjetivo, pois em sua percepção “um dado significado sempre 

abrange elementos construídos tanto objetivamente quanto subjetivamente”49 

(LANGACKER, 2006, p. 18). A utilização dos termos “subjetivo” e “objetivo” nada mais é 

que uma menção ao sujeito e ao objeto da concepção, que reflete a questão da assimetria entre 

o conceptualizado e o conceptualizador. Sob tal aspecto,  

 

a assimetria é máxima quando o sujeito da concepção carece de sua total 
autoconsciência, ao ser totalmente absorvido no apreender da situação 

                                                           
47 Cf. Searle (2002, p. 44). 
48 Cf. Mortari (2016, p. 455). 
49 “A given meaning always comprises both subjectively and objectively construed elements.” 



55 
 

      
 

onstage [explícita], e o objeto da concepção é saliente, bem delimitado e 
apreendido com grande acuidade.50 (LANGACKER, 2006, p. 18) 

  

A questão do “apreender” uma situação qualquer sem a subjetiva “autoconsciência” é 

algo que traz inexatidão ao excerto citado, pois, na perspectiva fenomenológica, soa 

incoerente a ausência de autoconsciência em qualquer nível de intencionalidade perceptual. 

Ainda assim, pode-se deduzir que Ronald Langacker estaria referindo-se à experimentação 

empírica quando menciona termos pouco precisos, como “construído subjetivamente/ 

objetivamente” e “autoconsciência”, sua abordagem permanece frutífera no tocante aos 

modais epistêmicos e aos verbos principais (ver Figura 3) e ilumina pontos conceptuais no 

tema da expectativa. 

 

 

Figura 3 - Assimetria de objetividade entre verbos principais e modais epistêmicos.  
Fonte: Langacker (2006, p. 19) 
 

Dois elementos básicos da gramática cognitiva langackeriana, trajector (tr) e ponto de 

referência (landmark – lm), são exibidos na Figura 3. Nela, os modais conduzem a 

conceptualização para uma apreciação mais objetiva, já que trazem para o onstage aquilo que 

estava no pano de fundo (background), fazendo o falante ficar mais objetivamente 

comprometido.  O autor indica a força latente nas setas duplas; nas setas tracejadas, indica que 

a realidade é somente potencial; do lado esquerdo, a força latente está no escopo imediato 

(onstage), enquanto, do lado direito, faz parte da apreensão pelo falante/speaker (S). De um 

modo análogo, expressões como “expectativa de” ou “esperar que” assumem a perspectivação 

da sentença, tornando-a mais objetiva para essa teoria.  

                                                           
50 “The asymmetry is maximal when the subject of conception lacks all self-awareness, being totally absorbed in 
apprehending the onstage situation, and the object of conception is salient, well-delimited, and apprehended 
with great acuity”. 
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Quanto à realidade potencial, a ideia de “impulso evolucionário” (momentum 

evolutionary) foi desenvolvida por Langacker (1991) para referir-se à propensão dos fatos, 

por cujo caminho a realidade evoluiu até o presente e tende a manter-se nele em vez de outro. 

Denomina-se “evolucionário” por conta de seu processamento na passagem do tempo até 

alcançar o futuro, isto é, “[...] cada instanciação da realidade presente dá origem à próxima e 

assim se torna parte do passado”51 (LANGACKER, 1991, p. 276). Ao representar o modelo, o 

linguista elabora uma ilustração (Figura 4) em que há um eixo temporal pelo qual um cilindro 

se expande, existindo também um conceptualizador (C) que se localiza no momento da fala.  

 

 

Figura 4 - Modelo evolucionário dinâmico.  
Fonte: Langacker (1991, p. 277), tradução nossa. 
 

Na Figura 4, a seta de linha tracejada representa um impulso evolucionário que o real 

possui e que produz a tal realidade potencial. A região à esquerda, no trecho onde se localiza 

o termo “realidade”, pode ser compreendida pela ideia de “passado”; o círculo indicado como 

“realidade presente” entende-se pela “realidade imediata”; e a região que corresponde aos 

termos “realidade potencial” e “realidade projetada” entende-se como o “futuro”. O modelo 

ilustrado demonstra-se útil para diversos estudos, permitindo, mais uma vez, a exemplificação 

com verbos modais e principais, dado que: a desinência modo-temporal “-rá”, que em 

compêndios gramaticais52 conduz o verbo ao futuro do presente, indicaria um forte impulso 

evolucionário porque há maior convicção em seu modo de projetar; por outro lado, o modal 

“poder” sugeriria um fraco impulso, sendo representado na região de realidade potencial.  

Para a gramática cognitiva, algumas sucessões de eventos possuem mais disposição 

para ocorrer “[...] sempre que as circunstâncias apropriadas surgirem, eles [os eventos] 

                                                           
51 “as each instantiation of present reality gives rise to the next and thus becomes part of the past”. 
52 Cf. Bechara (2015), Freitas (2007). 
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continuarão a ocorrer a menos que certa quantidade de energia seja empregada para 

neutralizar a tendência; isso representa o ‘curso normal dos eventos’”53 (LANGACKER, 

1991, p. 276). Essas sucessões de eventos pré-dispostos convergem com a noção de 

expectativa, investigada no presente estudo, e refletem, além disso, forças agonistas e 

antagonistas da dinâmica proposta por Talmy (1988, 2000). 

As investigações sobre o conceito de tempo têm comprovado que a conceptualização 

do fenômeno é multifacetada. Na maioria das culturas, o tempo é entendido em termos de 

espaço e movimento, o que reforça a tese de Grady (1997) sobre a universalidade de 

metáforas primárias e corpóreas. No entanto, há investigadores que se aprofundam em 

conceptualizações menos comuns sobre o tempo, é caso de Wang e Wilcox (2015) quando 

coletam exemplos sobre O TEMPO É ÁGUA no chinês; também ocorre com Sinha et al. (2011, 

2016), que descrevem culturas onde a metáfora do tempo em termos de espaço parece não 

existir. Não se abstém da lista os estudiosos que pensam na indissociabilidade do 

tempo/espaço, para esses, qualquer diligência em caracterizar tempo e espaço em modos 

particulares é sobremaneira enganosa (HÄGERSTRAND et al., apud CARLSTEIN, 1982); 

no mesmo entendimento, Ellen (2016) argumenta que a descrição de algum espaço em 

comparação a algum período de tempo (e vice-versa) é “mais do mesmo”. As alegações de 

Ellen (2016) e Carlstein (1982) possuem certo fundamento fenomenológico, pois, ao 

experimentar o tempo, as pessoas fazem-no de um modo tão multissensorial que chega a ser 

impossível não intercalar as dimensões entre si (ver Figura 5). 

 

 
                                                           
53 “[…] whenever appropriate circumstances arise, and will do so unless energy is somehow exerted to 
counteract this tendency; these represent the “normal course of events”.  
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Figura 5 - Diagrama de Hägerstrand das trajetórias tempo-espaço  
Fonte: Carlstein (1982, p. 138). 
 

Há uma oposição já bem conhecida nos estudos do tempo, a que diz respeito à 

concepção linear em polarização com a concepção cíclica. Em termos mais antropológicos, o 

tempo linear é diferente, em seu fundamento, do tempo cíclico. Para Leach (1961), existe uma 

diferença separando o tempo sacro e o profano, em que os festejos se opõem ao tempo linear. 

Na explanação de Ellen (2016), ao tempo linear permite-se o codinome “duração”, enquanto a 

ciclicidade demanda “um processo contínuo que nos toma de um ponto A e nos devolve ao 

ponto A em um ciclo”54 (ELLEN, 2016, p. 142).  

Sobre um grupo indígena brasileiro, o trabalho de Silva Sinha et al. (2012) afirma que 

não há indicativo de ciclicidade na língua amondawa, porém, em Sinha et al. (2016, p. 167), 

há a descrição das estações climáticas daquele povo com a sequência Amana [tempo da 

chuva] - Kauripe [tempo do sol] - Amana [tempo da chuva], percebendo-se o efeito de 

repetição na duplicação do termo “Amana”. Possivelmente, Roy Ellen (2016) veria o 

fenômeno do grupo brasileiro nos moldes do “ciclo”, já que, em seu modelo, o fenômeno 

poderia ajustar-se ao processo de oscilação A > B > A > B, utilizado em descrições de tempo 

não linear. 

 

Com as teorias supramencionadas, o caminho investigativo da tese pode ser conduzido 

às etapas metodológicas e de análise. Referências teóricas e analíticas são retomadas a partir 

dessas, ou acrescentadas de maneira pontual ao longo das descrições. No próximo capítulo, 

descreve-se a metodologia da pesquisa sempre com a base teórica mínima desenvolvida aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 “Cyclicity presumably implies a continuous process that take us from point A back to point A in a cycle”. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este capítulo discorre sobre a abordagem metodológica da pesquisa, para tal, apresenta 

um percurso das etapas analíticas, a sustentação teórica de cada uma delas e a justificativa em 

adotá-las. Inicia com uma reflexão sobre como os métodos de investigação são, na verdade, 

uma expressão das “expectativas científicas”, chegando a sugerir que os métodos, quando 

direcionados ao tema desta investigação, indicam uma atividade linguística autorreferente. 

Em seguida, explicita as características do corpus selecionado, sua autoria e o seu caráter 

quantitativo. Por fim, expõe os procedimentos aplicados em cada etapa da pesquisa, 

esclarecendo em quais deles há maior incidência da técnica qualitativa e em quais as 

observações das ocorrências quantitativas têm maior relevância para a análise. 

 

3.1 Os métodos e a “expectativa científica” 

 

Não faz muito tempo, na história do pensamento ocidental, que o racionalismo 

fomentou um apuramento do senso crítico na observação dos fenômenos naturais. A herança 

medieval dispunha uma intermediação teocêntrica às descrições dos fenômenos, paradigma 

que começou a ser substituído após o período da Revolução Científica (HENRY, 2002) – a 

cuja substituição o método impôs o seu legado. É no período do século XVII que o 

pensamento cartesiano toma a forma de múltiplas regras, dentre as quais, o método institui-se 

como necessidade para a busca da verdade, porque “[..] vale mais nunca pensar em procurar a 

verdade de alguma coisa que fazê-lo sem método: é certíssimo, pois, que os estudos feitos 

desordenadamente e as meditações confusas obscurecem a luz natural e cegam os espíritos” 

(DESCARTES, 2002, p. 23).  

Bem se constata que há hoje uma infinitude de métodos, no entanto, alguns preceitos 

canônicos são inspiradores da maior parte deles, Descartes (1996, p. 22-3) apregoa-os nas 

seguintes indicações: 1º) nunca aceitar algo como verdadeiro sem conhecê-lo como tal; 2º) 

dividir as dificuldades em parcelas necessárias para melhor resolvê-las; 3º) conduzir os 

pensamentos por ordem, começando por objetos mais simples e passando gradativamente aos 

compostos; e 4º) fazer enumerações completas e revisões gerais. Esses preceitos baseiam as 

operações elementares de condução racional, a indução e a dedução. Do ponto de vista lógico, 

um argumento dedutivo pode ser alcançado pelas premissas, se as premissas são verdadeiras é 

impossível que a conclusão seja falsa (COOK, 2009, p. 81); no argumento indutivo, permite-

se aos dados maior autoevidenciação, é “improvável” que as premissas sejam verdadeiras e a 
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conclusão falsa, mas não impossível (COOK, 2009, p. 273). Contemporâneo a Descartes, 

Francis Bacon critica alguns métodos derivacionais defendidos em sua época ao dizer que:  

 

[...] a indução de que falam os lógicos, e que Platão parece ter conhecido 
bem, em virtude da qual cabe sustentar que tenham sido descobertos os 
Princípios das ciências, e as proposições médias por derivação dos 
princípios, esta forma de indução, digo, é totalmente defeituosa e 
incompetente (BACON, 2007, /387/ p. 188-9). 

 

Mesmo Bacon enfocando as leis naturais e não tendo ideia do que se tornariam as ciências 

sociais e cognitivas dos dias atuais, foram afirmações desse tipo que o fizeram um dos pilares 

do método científico, pois são amparadas implicitamente por sua conhecida tese, a de que as 

investigações devem ser guiadas pela observação, dedução e experimentação.  

O que se torna uma ironia investigativa é o fato de que todos esses fundamentos 

históricos da metodologia da ciência são, em certa medida, manuseios de expectativa que ora 

se orientam por ela, ora apresentam resultados que geram novas expectativas. A expectativa 

está implícita em todas as pesquisas científicas, todavia não costuma ser delas o foco central. 

O desenvolvimento proposto aqui é uma espécie de expectativa sobre o tema da expectativa, 

um manuseio metalinguístico que não abrange todas as possibilidades do tema, mas que 

possui um recorte específico: estudar as representações e conceptualizações da expectativa na 

linguagem – enfocando uma abordagem linguístico-cultural que mais se aproxima da 

disciplina Linguística Cognitiva. Caracteriza-se, assim, pelo método indutivo, no qual as 

premissas fundamentam as conclusões, mas mantém a eventualidade de que algumas das 

conclusões, surgidas mediante as observações, não sejam derivações lógicas das premissas. 

Embora não se resuma apenas à máxima popular, a de que a indução sai “do particular para o 

geral”, o método trabalha com dados particulares e bem delimitados, similar ao que se propõe 

teoricamente numa das adaptações de indutivismo de um renomado linguista: 

 

Qualquer teoria científica se baseia em um número finito de observações; e o 
que ela procura fazer é estabelecer relações entre os fenômenos observados e 
prever novos fenômenos através da construção de leis gerais em termos de 
construtos teóricos hipotéticos, como acontece (p. ex., em física) com os 
conceitos de “massa” e “elétron”. (CHOMSKY, 2015, p. 71)  

 

A Linguística Cognitiva tem-se desenvolvido ao longo de três décadas com uma 

variada abordagem metodológica. Herdou dos gerativistas a análise baseada no método de 

introspecção com a utilização de dados linguísticos que não eram prioritariamente extraídos 
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do uso real, já que, na visão chomskiana (1957), o pesquisador de linguística também é um 

falante nativo e possui intuições sobre a gramaticalidade das sentenças de sua própria língua. 

Essa abordagem foi, provavelmente, uma das poucas concordâncias da Linguística Cognitiva 

com o gerativismo, além do fato de que ambas se interessam pelos indícios dos fenômenos 

mentais na linguagem. O método introspectivo acabou por ser bastante utilizado nos 

primeiros trabalhos da área (LAKOFF; JOHNSON, 1980; LAKOFF, 1987; LANGACKER, 

1987) e permanece sendo defendido em trabalhos mais recentes (TALMY, 2007).  

O enriquecimento metodológico da disciplina surge a partir das críticas feitas por 

linguistas que solicitavam dados extraídos de contextos reais da linguagem. Alguns críticos 

sugerem que as intuições linguísticas isoladas são fontes insuficientes para definir o que 

realmente acontece no uso e na compreensão da linguagem (GIBBS, 2007; GLUCKSBERG, 

2001); Gibbs (2007) defende que mais métodos empíricos devam ser utilizados pelos 

linguistas cognitivos para evitar que pairem sobre suas conclusões o ceticismo de outras áreas. 

De acordo com Gries (2006, p. 3), muitos trabalhos cognitivistas já têm adotado, de maneira 

ampla e equilibrada, uma perspectiva empírica e “[...] não apenas seguem a aceitabilidade do 

juízo de sentenças isoladas e/ou sentenças fabricadas, mas também incorporaram muitos 

outros tipos de evidência”.55 A partir da segunda metade da década 1990, a disciplina 

começou a adotar, de forma mais evidente, diversos métodos empíricos: experimentais 

psicolinguísticos, abordagens neurais, métodos quantitativos e análise de corpus. 

Gibbs (2007), após discutir sobre problemas do método de introspecção, fornece 

quatro hipóteses que devem ser examinadas por métodos empíricos apropriados. Duas delas 

necessitam de métodos psicolínguísticos para sua verificação e as outras duas são plenamente 

condizentes com investigações da Linguística. Para o psicolinguista, as hipóteses que 

competem aos métodos empíricos da Linguística Cognitiva são estas: 

 

1. Metáforas conceptuais fundamentam o motivo de certas palavras e 
expressões terem adquirido seus vários significados figurativos/metafóricos 
ao longo do tempo (diacronicamente), mas não desempenham papel sobre 
como falantes contemporâneos utilizam e compreendem expressões 
metafóricas novas e convencionais. 
2. Metáforas conceptuais fundamentam o motivo de certas palavras e 
expressões terem seus significados figurativos no interior de comunidades 
linguísticas e os falantes contemporâneos podem, sob circunstâncias 
adequadas, determinar essas motivações. Assim, o conhecimento das 
metáforas conceptuais reflete algo a respeito dos falantes-ouvintes 
idealizados. MAS metáforas conceptuais não são “psicologicamente reais” 

                                                           
55 “[…] that did not solely rely on acceptability judgments of isolated or and/or made-up sentences but also 
incorporated many other kinds of evidence.”  
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no sentido de serem partes do comum, do sistema conceptual do falante 
contemporâneo. (GIBBS, 2007, p. 8)56 

 

A hipótese 2 caberia a esta pesquisa, mas a ela se ajustaria com alguma dificuldade. 

Tal hipótese parece mais ajustada a pesquisas em que o discurso ou o indivíduo são o foco 

central, estudos com enfoque na criatividade, nos arranjos discursivos, na cognição situada e 

menos estável (VEREZA, 2013a; 2013b). A hipótese 1 é a que melhor aborda esta pesquisa, 

sendo um estudo que verifica as motivações para os significados da expectativa. O fator 

diacrônico possui impacto na abordagem dos resultados, mas não se pode dizer que este é um 

estudo em que a diacronia seja um fim em si mesma, tampouco um estudo diacrônico da 

expectativa no sentido tradicional histórico-comparativista (SAUSSURE, 1879). 

Tradicionalmente as estratégias de investigação incidem sobre a oposição quantitativa 

vs. qualitativa, da qual esta pesquisa se pretende evadir. Ao dissociar-se da oposição, não se 

pretende uma invalidação das alternativas de cada estratégia, mas uma colaboração para a 

obtenção de respostas mais globais acerca das perguntas levantadas, convergindo para uma 

tendência de pesquisas que utilizam métodos mistos, os quais serão justificados a seguir. 

As técnicas de pesquisa qualitativa tomam o pesquisador como “instrumento” do 

processo de investigação. De acordo com Creswell (2007), a partir dos anos 1990, as 

múltiplas técnicas qualitativas puderam ser reunidas em quadros que delimitavam seus 

procedimentos; nesse sentido, há procedimentos que regem cada uma das seguintes 

estratégias: etnografia, estudos de casos, pesquisa fenomenológica, pesquisa narrativa e teoria 

embasada. A parte qualitativa desta tese envolve um instrumento humano que administra duas 

características primárias dessa última estratégia, a que envolveria “[...] a comparação 

constante de dados com categorias emergentes e a amostra teórica de diferentes grupos para 

maximizar as similaridades e as diferenças de informação” (CRESWELL, 2007, p. 32). 

As estratégias de investigação quantitativa são aquelas que, segundo Creswell (2007), 

invocam perspectivas pós-positivistas, isto é, experimentos rigorosos, experimentos menos 

rigorosos, estudos correlacionais e estudos específicos de assunto único; posteriormente, 

também se incluíram “[...] experimentos complexos com muitas variáveis e tratamentos [...] 

                                                           
56 “1. Conceptual metaphors motivate why certain words and expressions have acquired their various 
figurative/metaphorical meanings over time (i.e., diachronically), but play no role in how contemporary 
speakers use and understand conventional and novel metaphorical expressions. 2. Conceptual metaphors 
motivate why certain words and expressions have their specific figurative meanings within linguistic 
communities and contemporary speakers can under the right circumstances, determine these motivations. Thus, 
knowledge of conceptual metaphors reflects something about idealized speakers-hearers. BUT conceptual 
metaphors are not “psychologically real” in the sense of being parts of ordinary, contemporary speakers’ 
conceptual systems.” 
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modelos elaborados de equações estruturais que incorporavam caminhos causais e 

identificação da força coletiva de variáveis múltiplas” (CRESWELL, 2007, p. 31). Em sua 

fase preambular, esta investigação foi pensada como apenas qualitativa, a mudança ocorreu 

devido às características de um dos instrumentos de análise, que é ao mesmo tempo um 

instrumento e um extenso banco de dados, cuja amplitude caracteriza-o como corpus perante 

a Linguística de Corpus. O instrumento elegido possui equações e algoritmos específicos que 

executam automaticamente as informações de acordo com os termos vetores e variáveis 

selecionados pela pesquisa.  

Há, no entanto, problemas com a análise computacional. Um deles diz respeito a como 

lematizar ocorrências e sob quais égides reunir as formas e variantes; o outro se refere à 

segmentação e à identificação de unidades lexicais, como ocorre em casos de homonímia 

semântica, sintática ou morfológica (BIDERMAN, 2001, p. 166-8). Limitações desse tipo 

justificam um papel maior para o instrumento humano/pesquisador, pois, devido a não 

disponibilidade de softwares para analisar alguns fenômenos específicos da linguagem, resta-

se “[...] fazer um minucioso trabalho manual sobre as concordâncias do corpus, trabalho esse 

de penosa execução” (BIDERMAN, 2001, p. 166).  

Também denominados “qualiquantitativos” por alguns pesquisadores como Cavalcanti 

(2014) e Paschoarelli, Medola e Bonfim (2015), os métodos mistos são uma forma de buscar 

convergência pela triangulação57 de dados e, com isso, reconhecer que todos os métodos 

possuem insuficiências e limitações. Três estratégias gerais para métodos mistos podem ser 

elencadas na descrição de Creswell (2007): os procedimentos sequenciais, em que o 

pesquisador tenta expandir os resultados de um método com outro; os procedimentos 

concomitantes, em que se realizam duas formas de dados ao mesmo tempo e depois se 

integram; e os procedimentos transformadores, em que o investigador utiliza uma lente teórica 

integrando um projeto que possua dados tanto qualitativos quanto quantitativos, sendo que tal 

lente pode conter uma técnica sequencial ou concomitante. Sem excluir a possibilidade de 

uma lente teórica, o principal modelo de procedimentos desta pesquisa insere-se na técnica 

sequencial, que pode “[...] começar com um método quantitativo, no qual teorias ou conceitos 

sejam testados, e depois prosseguir com um método qualitativo, envolvendo exploração 

detalhada de poucos casos ou de poucas pessoas” (CRESWELL, 2007, p. 33).  
                                                           
57 Alguns pesquisadores defendem “uma desconstrução pós-modernista da triangulação” (RICHARDSON, 2018, 
p. 552), para tal, preferem uma abordagem de dados denominada “cristalização”, pois consideram que “há muito 
mais do que três lados para se aproximar do mundo” (Ibid. p. 552). Esse tipo de abordagem permitiria ao 
pesquisador assumir diversos pontos de vista. Richardson exemplifica a abordagem como uma adaptação a 
textos mistos, híbridos ou mutáveis, o que não é necessariamente o caso de um corpus como o Corpus do 
Português – que possui dados tão “congelados” e artificialmente compilados fora do seu local de origem.  
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Trazendo a discussão para os estudos de corpora, outros argumentos são elencados 

para corroborar a dissolução opositiva, mesmo que considerando a distinção entre qualitativo 

e quantitativo como pertinente e vantajosa para tais estudos, como defendem Mittelberg, 

Farmer e Waugh (2007). A área denominada Linguística de Corpus é com frequência 

lembrada por lidar com uma grande quantidade de dados, muitas vezes com o auxílio dos 

softwares WordSmith, AntConc e outros similares, sendo, portanto, considerada de teor mais 

quantitativo. Não obstante a sua reputação, a análise qualitativa de dados aplica-se à pesquisa 

baseada em corpus e tenta determinar os tipos de características que ocorrem no interior de 

uma amostra (McENERY; WILSON, 2001, p. 76).  

De acordo com Mittelberg, Farmer e Waugh (2007), a abordagem qualitativa pode ser 

feita em contraste com a quantitativa mediante observação das prevalências das características 

obtidas no corpus, o que implica dizer que: “[...] as abordagens quantitativas baseadas em 

corpus envolvem, em sua maior parte, extrair a frequência de ocorrência de um aspecto a ser 

investigado.”58 (MITTELBERG; FARMER; WAUGH, 2007, p. 36). Ao fazer um contraste da 

análise humana e da computacional, no caso da metáfora, Sardinha (2011, p. 356) recomenda 

que a análise manual não seja substituída pela de uma máquina, mas que a automação seja um 

recurso adicional para os grupos de pesquisa. Com esses últimos pontos, pela consideração 

das prevalências, esta investigação empreende uma análise qualitativa aliada aos resultados de 

técnicas quantitativas. 

 

3.2 O corpus 

 

A tendência recente das pesquisas com viés empírico na Linguística Cognitiva é aqui 

mantida; desse modo, há a escolha por um corpus que reflete ocorrências do uso real da 

língua. Alguns pesquisadores optam por coletar e montar o seu próprio corpus, uma opção 

que se enquadra bem em pesquisas que objetivam as particularidades de análises do discurso. 

Devido à ênfase no estudo lexical e nas relações semânticas propostas neste estudo, optou-se 

por um corpus mais abrangente que apresentasse em seus dados uma quantidade 

representativa em número de palavras da língua selecionada.  

O estudo baseado em corpus, sob aspectos semântico-lexicais, divide-se em dois 

grandes blocos na visão de Peirsman, Heylen e Geerearts (2010). Esses dois blocos refletem 

de alguma maneira o que a tradição lexicológica do início do século XX conhecia como 

                                                           
58 “[…] quantitative corpus-based approaches involve, for the most part, extracting the frequency of occurrence 
of a feature to be studied.” 
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semasiologia e onomasiologia. Esta pesquisa projeta-se no bloco semasiológico desses 

estudos, o qual se acentua “[...] sobre alguma palavra polissêmica, e investiga as 

características sintáticas ou lexicais que se correlacionam com as ocorrências de seus vários 

significados”59 (PEIRSMAN; HEYLEN; GEEREARTS, 2010, p. 113). Isso é reflexo de um 

objetivo que se concentra sobre o lexema “expectativa”; a versão oposta, onomasiológica, 

concentrar-se-ia num conjunto de palavras ou expressões, nas diferenças e similaridades entre 

elas quando se direcionam a expressar algum conceito específico. Uma breve introdução do 

corpus selecionado será apresentada a seguir. 

O Corpus do Português é uma plataforma subsidiada por fundos governamentais da 

National Endowment for the Humanities, que foi criada por Mark Davies na Universidade 

Brigham Young, cujo acervo concentra atualmente quatro corpora com distintas 

características: o primeiro é composto por gêneros textuais de diversos séculos; o segundo 

compõe-se com gêneros textuais digitais de apenas dois anos da presente década; o terceiro 

concentra dados enfocando a relação palavra-frase; o quarto, e derradeiro na cronologia, é o 

corpus NOW, que se propõe em atualização constante, mês a mês, reunindo dados posteriores 

ao ano de 2012. A plataforma possui a vantagem de ser ao mesmo tempo o acervo e o 

instrumento eletrônico de análises, fato que evita a necessidade de conversões para formatos 

específicos (.txt, .doc etc.) compatíveis com alguns programas, evitando também a 

necessidade de softwares externos para as quantificações.  

Dentre os quatro corpora disponíveis na plataforma, apenas dois foram selecionados 

por apresentarem entre si uma maior distância entre sincronias: o Gênero/Histórico e o 

Web/Dialetos60. O corpus Gênero/Histórico foi o primeiro disponibilizado pela plataforma no 

ano de 2006, foi desenvolvido por Davies em parceria com Michael Ferreira (da Universidade 

de Georgetown); na sua função “contexto”, apresenta linhas de concordância em modo 

KWIC, formato em que a palavra buscada é centralizada no segmento textual e apresentada 

em negrito; sua base de dados é composta por textos do século XV ao XX e permite opções 

de enquadramento por século, por país, por categoria gramatical e por tipo (domínio) de texto.  

A limitação dos dados a sincronias não atuais impedia a utilização da plataforma por 

pesquisadores interessados no uso linguístico contemporâneo. Em 2016, a coleção 

disponibilizada pela Brigham Young recebeu um novo acréscimo que reúne uma amplitude 
                                                           
59 “[…] to focus on one polysemous word, and investigate the syntactic or lexical features that correlate with the 
occurrences of its several meanings.” 
60 Os corpora WordAndPhrase e NOW, pertencentes à mesma plataforma, não foram selecionados, nem para 
acrescentar nem para substituir os já selecionados, por dois motivos: o primeiro deles é que foram publicados em 
data posterior à fase de qualificação desta tese; e o segundo, por terem propósitos analíticos distintos, um na 
atualização mensal constante e o outro na contextualização sintática, difinicional e sinonímica. 
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maior das variedades dialetais do português (Brasil, Portugal, Angola e Moçambique), tendo 

textos de uma sincronia mais atual que foram recolhidos de sítios e blogs da internet: o corpus 

Web/Dialetos. O novo corpus é composto por 1 bilhão de palavras de variedades 

diversificadas, com textos coletados entre os anos de 2013 e 2014. Os mecanismos de 

funcionamento são similares ao Gênero/ Histórico, permitindo a seleção por país e por gênero 

de publicação – a síntese dos corpora utilizados na pesquisa está descrita no Quadro 2.  

 
Quadro 2 - Corpora selecionados na pesquisa 
 

Corpus 
Amplitude 
(palavras) 

Ano 
(publicação) 

Datas originais dos 
textos 

Gêneros 

Gênero / Histórico 45 milhões 2006 Do séc. XV ao XX* 
Textos de ficção, 

jornalísticos e 
acadêmicos 

Web / Dialetos 1 bilhão 2016 
Anos de 2013 e 

2014 
Blogs e sites 

 
Fonte: elaborado pelo autor. / *Na análise os resultados foram limitados apenas ao séc. XX. 
 

É possível argumentar que, com apenas um desses corpora, o empreendimento 

investigativo seria satisfeito, porém, devido à pergunta de pesquisa “a” e à hipótese “a”, 

mencionadas no capítulo de introdução – em que uma delas questiona sobre o lexema e seus 

sentidos nas últimas décadas (pergunta “a”) e outra supõe a influência de frame motivado 

historicamente (hipótese “a”) –, optou-se pela composição de dois corpora para que o mais 

antigo servisse de parâmetro para o mais recente. É indiscutível que a fidelidade dos 

resultados para a hipótese “a” seria mais eficaz considerando os mesmos gêneros textuais, os 

mesmos suportes de veiculação e, de preferência, num intervalo compreendendo 

aproximadamente quatro décadas (conforme o exposto na hipótese), mas a impossibilidade 

momentânea de um corpus envolvendo traços tão específicos propiciou a configuração 

definida aqui.  

A despeito das diferenças entre os gêneros discursivos (artigo, notícia, conto, romance, 

blogs, comentários etc.) e entre os suportes (papel, jornal, livro, telas digitais etc.) onde a 

comunicação realmente se efetivou, há similaridades que podem unir as diferenças mediante 

as funções jakobsonianas (2008) a que os textos se propuseram. Na verdade, o que resta como 

ponto de homogeneização dos dados é o fato de serem textos pensados como públicos, além 

da coincidência de funções da linguagem. O critério do “gênero discursivo” não é viável nem 

se considerasse apenas um dos corpora, pois, até naquele que se intitula Gênero/Histórico, os 

gêneros não estão classificados como tal, de acordo com os moldes da Linguística Textual.  
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Nem pelo gênero nem pelo tipo textual ocorre a segmentação dos dados no Corpus do 

Português. Uma das noções de gênero mais recorrentes é “[...] cada esfera de utilização da 

língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos 

gêneros do discurso” (BAKHTIN, 1997, p. 280, grifo do autor), porém, a disposição em que 

o corpus posiciona o gênero jornalístico contém diversos gêneros – notícias, crônicas, 

manchetes etc. –, a que posiciona gênero ficcional contém tantos outros (contos, romances 

etc.). Nesse sentido, não são gêneros discursivos de que se trata; tampouco de tipos textuais. 

Seguindo Marcuschi (2002, p. 22), os tipos são “[...] uma espécie de sequência teoricamente 

definida pela natureza linguística de sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos 

verbais, relações lógicas)”; a tipologia textual é composta de poucas categorias: narração, 

argumentação, exposição, descrição e injunção (SWALES, 1990). 

Se não são gêneros nem tipos, a que gêneros se referem Davies e Ferreira (2006-) na 

composição de seu corpus? Em teorias discursivas, o gênero empregado no corpus utiliza-se 

com o sentido próximo ao conceito de “domínios discursivos”, que, para Marcuschi (2008, p. 

155), “[c]onstituem práticas discursivas nas quais podemos identificar um conjunto de 

gêneros textuais que às vezes lhe são próprios ou específicos como rotinas comunicativas 

institucionalizadas e instauradoras de relações de poder”. Sob tal ótica, o Gênero/Histórico é 

segmentado por gêneros que podem ser entendidos como domínios discursivos, ou, na visão 

dos estudos de corpora (BIBER; CONRAD, 2009; SARDINHA, 2011), nomeados “registros” 

(p. ex. registro acadêmico, econômico, ficcional etc.), que são descritos equivalendo-se a uma 

“[...] variedade de linguagem definida por suas características situacionais”61 (BIBER, 2009, 

p. 823). 

O Web/Dialetos é aparentemente segmentado por dois gêneros textuais digitais: blogs 

e sítios gerais (sites). A segmentação transparece a instabilidade e a heterogeneidade 

categórica dos ambientes hipertextuais, algo já mencionado em Marcuschi e Xavier (2005) e 

em Fiorin (2008). Os critérios para a segmentação não são linguisticamente explícitos. A 

caracterização das mídias, como sugerida em Saliés e Shepherd (2013), divididas em 

colaborativas (p. ex. as wikis), de compartilhamento (p. ex. YouTube), e as interacionais 

(Blogs, Tumblr, Facebook etc.) não são aplicáveis às macroáreas do corpus. Os critérios 

relacionais, do tipo um é geral o outro particular, um é organizado cronologicamente o outro 

não, um é corporativo o outro autônomo, um é mais expositivo o outro intimista, são 

impertinentes à identificação; nem o endereço URL auxiliam nesse fim, pois marcações 

                                                           
61 “[...] a cover term for any language variety defined by its situational characteristics.” 
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contraintuitivas podem ocorrer. O endereço facilmente identificado como “site geral” pelo 

senso comum, o <g1.globo.com>, foi classificado como “blog” e identificado pela marcação 

“B” (ver coluna à esquerda da Figura 6); um caso que seria facilmente identificado como 

“blog” no senso comum, por ser um site menor, cronológico, não corporativo e não hospedar 

outras páginas é o <filosofiaimortal.blogspot.com>, que foi classificado como “site geral” e 

identificado no corpus pela marcação “G” (Figura 6).  

 

 
 
Figura 6 - Gêneros identificados no Web/Dialetos 
Fonte: elaborada pelo autor a partir dos mecanismos do Corpus do Português.  
 

Ao que parece, é na diferença que se alcançou a semelhança. Constatar que a 

segmentação por gêneros/domínios concentra incontáveis gêneros discursivos em cada 

segmento analítico acabou aproximando os corpora. O que aparentava um ponto de 

diferenciação demonstrou que os textos coletados, em sua maioria, são exemplares do 

domínio (discursivo) jornalístico, acadêmico e ficcional, independente de terem sido 

publicados digitalmente ou de maneira impressa. De igual maneira, homogeneíza o corpus a 

concentração hegemônica de textos nas funções jakobsonianas referencial e emotiva. 

 

3.3 Procedimentos 

 

Esta seção se propõe a descrever os procedimentos adotados nas várias etapas do 

estudo, desde a escolha dos parâmetros iniciais até a etapa de discussão dos resultados. 

Objetiva-se uma sistematização fundamental para averiguações e futuras replicações da 

pesquisa.  

 

- Investigação léxica preliminar 

Esta etapa envolve um estudo do lexema “expectativa” em produtos lexicográficos, 

isto é, uma verificação dos verbetes dicionarizados. O Dicionário Houaiss (2009), bem como 

sua versão Beta de i-dicionário da web, é a principal fonte lexicográfica da tese; isso se deve 

ao seu prestígio de maior compilador lexicográfico e à inclusão da etimologia e dos primeiros 

registros históricos de cada palavra em suas descrições. Outros dicionários, o Aulete (2008) e 

o Aurélio (FERREIRA, 2014), são consultados como fonte auxiliar em situações restritas, 
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mas nunca para a identificação de metáforas como veremos nos demais procedimentos da 

pesquisa. O objetivo é obter parâmetros iniciais da relação entre o sentido do senso comum e 

a origem etimológica. Um segundo objetivo é identificar uma pequena quantidade de lexemas 

que sintetizem o fenômeno estudado e que possam servir de lema (ou vetores) para 

quantificações em momentos distintos da pesquisa. Por razões evidentes, a análise começa 

pela investigação do lexema temático desta tese: expectativa.  

 

- Análise dos colocados 

Sabendo que um item lexical possui relação com outros itens lexicais e que a 

“colocação” é uma probabilidade significativa de que isso ocorra (PARTINGTON, 1998), 

este procedimento analisa os types que mais ocorrem com o lexema “expectativa”, gerando 

uma lista de coocorrências, entre nódulo e colocado. O caráter lexical da semântica dos 

frames pode associar-se bem à ideia de colocação, pois mantém implícito a si a defesa de que 

nosso léxico mental é feito não apenas de palavras isoladas, mas também de amplas unidades 

frasais (KJELLMER, 1991). Concordando com o argumento, McEnery e Wilson (2001) 

defendem que as “companhias” que palavras possuem ajudam a definir os sentidos e usos 

dessas palavras. Sobre o tópico, Deignan (2005, p. 197) esclarece que a “colocação” pode 

indicar não apenas uma relação entre as palavras, mas também uma relação entre os domínios 

fontes e os domínios alvos, peças fundamentais para a gramática da metáfora.   

Os corpora selecionados possuem uma aba intitulada colocados/collocates na qual se 

adiciona a palavra de busca (ou nódulo). Para evitar questões, como a mencionada por 

Sardinha (2004), sobre a aleatoriedade da relação entre nódulo e colocado, aqui se priorizam 

os lexemas com base em sua significância lexical, evitando, portanto, os vocábulos 

gramaticais (BASILIO, 2014) ou os gramemas (POTTIER, 1967), que são considerados tipos 

de palavras com pouco preenchimento significativo. Há uma opção de ordenar a frequência, 

em que se marca uma frequência mínima de [3], para evitar palavras de alta frequência e 

baixa significação lexical (por exemplo: de, os, para, seus etc.). Ademais, o horizonte de 

palavras ficou delimitado em 8 à esquerda e 8 à direita; um raio tão amplo de palavras foi 

definido para aumentar, na lista de colocados, os types com números relevantes de 

coocorrência. 

O procedimento limita-se a analisar até o centésimo type mais frequente no ranque de 

colocados. Todas essas ações são aplicadas ao Gênero/Histórico e replicadas no corpus 

Web/Dialetos para tentar reproduzir uma regularidade entre eles. Os dados referentes aos 

textos falados, presentes no corpus histórico, foram removidos dos cálculos de colocados para 
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reduzir características heterogêneas e manter todos os dados sob a influência da modalidade 

escrita da língua, não porque se pretenda uma descrição do registro escrito, mas sim para 

evitar distorções entre os corpora, já que um deles não possui detalhamento oral. No processo 

duas listas com cem colocados são geradas e, com elas, alguns milhares de tokens nas linhas 

de concordância. Após isso é possível apontar tendências de associação dos itens lexicais. 

Dentre algumas tendências mencionadas em Shepherd (2009, p. 154), duas importam nesta 

abordagem: a preferência semântica e as associações entre as unidades léxicas e seus 

contextos (ou registros). 

 

- Verificação dos índices de Informação Mútua (IM) 

A “Informação Mútua” é uma medida estatística bastante utilizada que mensura a 

associação de itens lexicais em pesquisas de corpora. De acordo com Sardinha (2004, p. 203-

4), para o conhecimento dessa informação, deve-se utilizar a frequência do nódulo no corpus 

e a frequência do colocado também no corpus, calculando-se pela seguinte fórmula: 

 
I = log2 O/E 

 
Sendo que “O/E” é a razão valor observado (O) e valor esperado (E). O valor de (O) surge da 

frequência de ocorrência mútua do nódulo e do colocado sobre o tamanho do corpus. O valor 

de (E) advém da frequência do nódulo e da frequência do colocado no corpus. Para que o 

número de informação mútua seja considerado relevante, deve-se obter um índice maior que 

três [3], como alertam Davies e Ferreira (2006-) e Sardinha (2004). Nesta etapa ocorre um 

ordenamento desses índices, que serve como mais um elemento quantitativo de verificação da 

vinculação semântica entre as unidades léxicas. 

 

- Comparação entre os corpora 

Ainda sob um paradigma quantitativo, a comparação entre os corpora é realizada 

comparando-se os nódulos, os colocados e os índices de informação mútua. Verificam-se os 

lexemas pertencentes ao mesmo campo lexical, aqueles que ocorrem nas duas listagens e a 

modificação no posicionamento daquelas que figuram entre os colocados do Web/Dialetos, 

este último sendo o corpus “de destino” devido aos seus dados serem mais próximos da atual 

sincronia. A simples observação de listagens quantitativas pode fornecer juízos apressados 

que nem sempre se confirmam quando analisados microscopicamente. Existe a possibilidade 

de usos pouco ortodoxos, não usuais e figurados, ou de tokens usados de maneira irônica e 

significando o oposto daquilo que aparenta quando se observa apenas a listagem calculada. 
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Nesses casos, esta etapa de comparação ganha um complemento de método qualitativo 

descrito no procedimento a seguir.  

 

- Análise dos contextos 

O termo “contexto”, utilizado aqui, não possui as conotações amplas das teorias 

textuais e pragmáticas, é simplesmente o nome que a plataforma forneceu à exposição do 

conjunto das linhas de concordância, tratando-se de um contexto mais imediato e restrito. Em 

estudos de corpora, há o termo “palavra(s) de contexto / context word(s)” para especificar 

uma palavra que se queira pesquisar em associação ao nódulo (SARDINHA, 2004, p. 188), 

que, embora tenha alguma relação teórica, não é exatamente o mesmo que o mecanismo de 

contexto localizado no Corpus do Português.  

Com a obtenção dos colocados, dos tokens, dos números obtidos e da comparação 

numérica dos resultados em cada corpus, chega-se à etapa de avaliação contextual, que possui 

um viés intradiscursivo. Trata-se de uma etapa mais qualitativa que as três anteriores, 

exigindo do investigador inferências temáticas.  

Davies e Ferreira (2006-) fornecem duas modalidades de contexto: a primeira 

indicando as linhas de concordâncias em modo KWIC, com os tokens do nódulo e do 

colocado em destaque (Figura 7), e a segunda denominada “contexto ampliado”, em que se 

apresentam aproximadamente 160 palavras próximas do horizonte restringido (Figura 8). No 

corpus Web/Dialetos, o recurso de contexto ampliado tem função hipertextual que direciona 

para a página original onde o texto se localiza digitalmente, dando a oportunidade de 

avaliação do contexto em sua totalidade, muito embora esse não seja o objetivo deste estudo. 

 

 
 
Figura 7 - Exemplo de linha de concordância em KWIC. 
Fonte: elaborada pelo autor a partir dos mecanismos do Corpus do Português. 

  
 

 
 
Figura 8 - Exemplo de contexto ampliado 
Fonte: elaborada pelo autor a partir dos mecanismos do Corpus do Português. 
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A abordagem desenvolvida nomeia o resultado da análise dos contextos nas linhas de 

concordância como frame sentencial (i.e., da sentença). Pode parecer controversa a indicação 

de frames próximos, tendo em vista o objetivo geral da investigação perscrutar apenas a 

“descrição do frame de expectativa”, mas converge com a possibilidade de frames em 

categorias relacionadas a um MCI (LAKOFF, 1987), ou de um entrelaçamento de frames, 

ainda que não necessariamente na relação estável-episódico da visão de Vereza (2013a). 

Duas visões apóiam o critério analítico de frame sentencial que é desenvolvido para 

este procedimento: 

1ª) Numa semântica lexical, como a de Cançado e Amaral (2016, p. 16), o objetivo é 

estabelecer relações entre as propriedades linguísticas e o sentido dos itens lexicais. Essas 

relações são mais propícias ao estudo com verbos devido ao caráter relacional e de 

transitividade, mas as pesquisadoras esclarecem que muitos substantivos também apresentam 

relações com outros itens léxicos. Biderman (2001) também entra em consonância com essa 

visão ao admitir uma “sintaxe léxica”, afirmando que “[...] há lexemas que subordinam outras 

palavras a si próprios, exercendo, pois, um papel determinante sobre outros lexemas, que são 

assim determinados pelos primeiros” (BIDERMAN, 2001, p. 161). No caso da “expectativa”, 

há um tipo de determinação que indica um sujeito a quem ela pertence e um objeto a qual ela 

se dirige – relação que será mais bem-descrita no capítulo de análise. 

2ª) Numa visão mental, de relação consciência/mente, Husserl entende os fenômenos 

pela intencionalidade, que é a “[...]particularidade fundamental e geral que a consciência tem 

de ser consciência de alguma coisa, de conter, em sua qualidade de cogito, seu cogitatum em 

si mesma” (HUSSERL, 2001, §14, p. 51, grifo do autor). A expectativa possui um grau de 

analogia com a consciência pura, o cogito, enquanto as coisas, dadas ao sujeito, são apenas 

atos intencionais para a consciência. Devido a essa transitividade eidética, a pesquisa assume 

como um de seus corolários que toda expectativa é expectativa de alguma coisa. Isso implica 

dizer que o frame de expectativa apresenta necessariamente objetos dados (em frames 

auxiliares) que são apenas vivências intencionais, realidades não matéricas que aparecem para 

a consciência. Logo, o frame de expectativa pode estar associado ao frame de economia, de 

esportes, de emoções etc. e que se pretendem identificados nesta etapa metodológica. 

 

- Identificação das metáforas e metonímias 

Durante vários anos, a Linguística Cognitiva realizou investigações sobre metáforas, 

construals e semântica de línguas sem apresentar uma metodologia clara que a unificasse. O 
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estudo de metáforas conceptuais adotava o critério único de Lakoff e Johnson (1980), o de 

que há um domínio-fonte que serve de base para um domínio-alvo objeto da 

conceptualização. Sob esse critério, alguns esforços metodológicos surgiram com a 

abordagem de metáforas do projeto MetNet (CAMERON, 2006), com a publicação do 

método MIPVU de Steen et al. (2010) e com o Procedimento de Identificação de Metáforas – 

PIM (ou MIP, no idioma original), elaborado pelo grupo Pregglejaz (2009). 

Dentre os quatro descritores propostos no PIM, apenas os três últimos serão seguidos 

na análise, critérios também seguidos no MIPVU. O primeiro descritor foi excluído diante da 

impossibilidade de leitura do texto integralmente pelas características do corpus, e também 

perante a sua pouca pertinência aos objetivos da tese. O segundo descritor determina que as 

unidades lexicais do texto devem ser definidas em cada sentença. O terceiro descritor é 

dividido em três estágios de modus operandi, dois dos quais são:  

 

(a) Para cada unidade lexical do texto, determine o seu significado no 
contexto, isto é, como ele se refere a uma entidade, relação ou atributo na 
situação evocada pelo texto (significado contextual). Leve em conta o que 
antecede e o que precede a unidade lexical.  
(b) Para cada unidade lexical, determine se há um significado atual mais 
básico em outros contextos do que no contexto em questão.  
(PRAGGLEJAZ, 2009, p. 79)  

 

A visão de “significado básico” não possui caráter essencialista, do tipo que evoca o 

conteúdo do significado às entidades mesmas. Trata-se apenas de uma busca pela significação 

mais concreta (da aparência dos entes que se mostram como presença sensorial, que podem 

ser: vistos, ouvidos, sentidos, cheirados, imaginados), ou pela significação mais relacionada 

ao funcionamento do corpo, ou, quando nem este nem aquele são possíveis, pela significação 

historicamente mais antiga (a etimologia também pode ser considerada se houver alguma 

relação indubitável à atualidade do contexto). O sentido básico é definido com o auxílio de 

um dicionário. Em tal ponto, o método aconselha a utilização de uma única fonte 

lexicográfica para uniformização dos resultados; por esse motivo, esta etapa utiliza apenas o 

Dicionário Houaiss (2009). O último estágio do terceiro descritor é: 

 

(c) Se a unidade lexical tem um significado atual/contemporâneo mais 
básico em outros contextos do que no contexto em questão, decida se o 
significado contextual se opõe ao significado básico, mas pode ser entendido 
em comparação a ele. (PRAGGLEJAZ, 2009, p. 79) 
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O quarto, e último, descritor designa ao pesquisador que se houver relação de 

entendimento entre os significados básico e contextual, o vocábulo deve ser identificado como 

metafórico.  

Sobre o complemento metodológico proposto pelo grupo de Steen et al. (2010), pode-

se constatar que o MIPVU possui muitos pontos de semelhança em relação ao PIM, mas seus 

principais acréscimos estão na identificação do sinalizador de metáfora (metaphor flag) – que 

ocorre quando uma palavra sinaliza mapeamentos entre domínios cognitivos – e no 

procedimento para quando ocorrer a formação de palavras compostas não lexicalizadas ou 

inéditas.  

Encerra-se, com isso, a identificação de palavras consideradas veículos metafóricos, 

que é a funcionalidade a que se propõe ambos os métodos. A proposição de metáforas 

conceptuais, sistemáticas e situadas depende de inferência do pesquisador sobre a relação 

interdomínios a partir desses veículos. A identificação de metonímias segue um padrão 

similar ao PIM, porém, observando se o significado básico e o significado contextual estão no 

mesmo domínio conceptual ou no mesmo modelo cognitivo idealizado, o MCI. O teste de 

símile (“is like” test / teste do “é como”), citado em Gibbs (1994, p. 322), também auxilia na 

definição de metonímias.  

 

- Análise dos esquemas imagéticos 

As unidades lexicais metafóricas identificadas no procedimento anterior aduzem mais 

do que apenas metáforas, evidenciam também realidades imagéticas da experiência sensório-

motora que estruturam realidades não imagéticas. Veículos metafóricos específicos podem 

indicar não apenas uma metáfora, como em “Sinto-me nas alturas62” (sugerindo a metáfora 

FELIZ É PARA CIMA), mas igualmente podem ser evidências das “imagens” advindas da 

percepção sensório-motora mediante os mesmos veículos (com “nas alturas” sugerindo o 

esquema CIMA-BAIXO). Os esquemas imagéticos surgem da hipótese de que existem “âncoras 

corpóreas” no sistema conceptual como um todo (HAMPE, 2005; JOHNSON, 2005).  

Esta etapa procedimental envolve análise qualitativa da linha de concordância em 

KWIC e, por vezes, do contexto ampliado dos colocados. O intuito é verificar quais esquemas 

são acionados no nódulo em cada contexto para, a partir disso, inventariar os esquemas 

imagéticos presentes na semântica da expectativa. O procedimento envolve verificação 

                                                           
62 Seguindo a orientação de alguns periódicos prestigiados da área da metáfora, como o Metaphor and Social 
World (2011-) e o Metaphor and Symbol (1997-), veículos ou unidades lexicais metafóricas serão identificadas 
graficamente pelo recurso gráfico do sublinhado. 
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estrutural e metafórica dos tokens circundantes do eixo de um colocado e seu nódulo, mesmo 

que os tokens da relação colocado/nódulo não sejam considerados metafóricos naquele 

contexto em questão. 

 

- Discussão dos resultados 

Sob posse dos resultados já analisados, nesta etapa o investigador revisa as análises e 

tece relações comparando, também, com estudos realizados em outras pesquisas, com a 

finalidade de aferir as contribuições teóricas e estruturar respostas mais completas às 

perguntas de pesquisa. Sendo este um procedimento mais interpretativista, há um foco maior 

na observação dos elementos culturais, nas particularidades semânticas de cada modalidade 

discursiva do corpus e na confrontação com postulados teóricos. 

 
Após a explanação sobre os paradigmas metodológicos e seus procedimentos de 

análise, é possível retomar o percurso analítico desenvolvido neste capítulo em único quadro-

síntese (Quadro 3). 

 
Quadro 3 - Síntese metodológica da pesquisa 
 

Perguntas de pesquisa Abordagens analíticas Procedimentos principais 

 
a. De que maneira ocorre a 
relação entre o lexema 
“expectativa” e seus diversos 
sentidos nas modalidades 
escritas de corpora das últimas 
quatro décadas?  
 

Quantitativa 
- Análise dos colocados 
- Comparação dos colocados 
entre os corpora 

Qualitativa 
- Análise dos contextos  
(nas linhas de concordância) 

b. Como se constitui o frame 
“expectativa”, mediante as 
metáforas e a frequência 
numérica, nos corpora do 
português? 

Quantitativa 
- Análise dos colocados 
- Ordenação dos índices de 
informação mútua (IM)  

Qualitativa 

- Análise dos contextos 
(frames) 
- Identificação de veículos 
metafóricos (PIM/MIPVU) 
- Análise de metáforas, 
metonímias e esquemas 
imagéticos 

c. Que divergências culturais/ 
teóricas o funcionamento do 
frame expectativa reflete? 

Qualitativa 

- Discussão dos resultados das 
análises com descrição de: 
    ▪ elementos culturais 
    ▪ traços entre as modalidades 
discursivas 
    ▪ Confrontação com alguns 
resultados científicos externos 
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Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Enfim, a observância aos preceitos metodológicos da teoria sociocognitiva norteia a 

investigação. Isso implica, nesta tese, um método reflexivo para melhor compreensão do 

aparato conceptual da mente, tomando como base a análise de corpora. Assumem-se alguns 

elementos analíticos da Linguística de Corpus, embora não se tencionem objetivos na área, 

nem se pretenda um empreendimento rígido e exemplar dessa disciplina. Os métodos, que 

auxiliam esta investigação, prestam-se a objetivos centrados na Linguística Cognitiva, ainda 

que parte deles seja momentaneamente emprestada de outras disciplinas. A apropriação dos 

procedimentos supradescritos engendra uma dinâmica investigativa que aponta para os 

objetivos gerais e específicos deste estudo. Seria conveniente que reanálises e replicações 

levassem em conta cada etapa procedimental para assinalar possíveis desacertos ou um 

refinamento das etapas metodológicas. Os resultados desses procedimentos podem ser 

avaliados na análise delineada no próximo capítulo. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Todo escopo de análise demanda uma delimitação que restringe seu espaço 

investigativo. Supõe-se a existência da expectativa em produções linguísticas explícitas (ex. 

“eu penso que”, “espero que”), em produções implícitas pragmáticas (quando alguém profere 

uma informação parcial esperando que o interlocutor infira a informação completa) e em 

implícitas prosódicas (quando a entoação da fala revela frustração e surpresa relativas a 

alguma expectativa). Mesmo sabendo de tantas variedades do fenômeno, esta pesquisa 

delimita seu escopo em produções linguísticas explícitas e, dentro do caráter de “explicitude”, 

restringe-se à investigação de poucas unidades lexicais tomadas como ponto de partida para o 

estudo das demais relações semânticas. 

A importância da análise ganha legitimidade ao perceber-se a carência temática que é 

observada por outros pesquisadores. Cagliari (2015) apontou uma diligência ambígua por 

parte da semântica cognitiva (uma das esferas da Linguística Cognitiva63), dizendo: “Embora 

a semântica cognitiva investigue a mente através da linguagem, tem havido pouco interesse e 

estudos com relação a alguns fenômenos cognitivos, como a noção de expectativa” 

(CAGLIARI, 2015, p. 126). De maneira homóloga, na área da Semiótica, Greimas e Courtés 

(1983) trataram a expectativa como uma modalidade patêmica do querer-ser e ressaltaram a 

sua incompletude porque “trata-se de uma definição provisória, visto que a configuração da 

expectativa não se acha ainda completamente descrita” (GREIMAS; COURTÉS, 1983, p. 

157). Embora ainda longe de suprir as necessidades desses investigadores, a análise, feita 

aqui, pretende-se uma pequena peça dentro das necessidades investigativas do tema. 

 

4.1 Explorando as definições de expectativa 

 

Uma das formas de investigar os significados já cristalizados de uma cultura é o 

exame dos verbetes dispostos em dicionários. O papel do lexicógrafo é elencar os significados 

possíveis e já estabilizados pelo uso da língua, isso inclui os significados da atual sincronia e, 

em casos de dicionários mais completos, também inclui os significados que se mantiveram em 

sincronias anteriores à contemporânea, bem como a etimologia. Devido a essa atividade 

histórica e sincrônica da lexicografia, um pesquisador pode usufruí-la em seu favor, evitando 

                                                           
63 Assim sugere Geeraerts (2006) ao interpretar a Linguística Cognitiva à maneira de um arquipélago com 
diversas ilhas. Nesse sentido, dividem-se de forma insular a semântica cognitiva, a gramática cognitiva, a 
semântica de frames, a gramática de construções, a teoria da mescla e dos espaços mentais etc. 
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uma busca subjetiva pelos significados e encontrando uma alternativa intersubjetiva e 

legitimada das significações de uma palavra. 

A prática lexicográfica possui aspectos que convergem para assunções da semântica 

cognitiva, dentre as quais, assume-se que “a importância dos efeitos de prototipicidade para a 

estrutura lexical esmaece a distinção entre informação semântica e informação 

enciclopédica”64 (GEERAERTS, 2001, p. 17, grifo do autor). Isso implica a dificuldade em 

distinguir a informação semântica das demais propriedades culturais, da mesma forma que 

implica o ônus da referência aos exemplos mais típicos de representatividade nas suas 

descrições. Embora enfatizando a perspectiva cognitiva sobre os estudos lexicográficos, 

Geeraerts (2001) ressalta a necessidade de uma inspiração mútua entre as duas disciplinas. 

Para aproveitar a tal reciprocidade, faz-se, a seguir, uma análise inicial da palavra lematizada, 

tendo os principais produtos lexicográficos à disposição. 

O Dicionário Houaiss (2009) fornece a seguinte descrição para o verbete expectativa:  

 

expectativa - s.f. 
situação de quem espera a ocorrência de algo, ou sua probabilidade de 
ocorrência, em determinado momento.  (HOUAISS, 2009) 

 

A definição fornecida carrega em si metáforas convencionalizadas da 

conceptualização do tempo em termos de espaço: “situação” (base espacial de origem 

locativa) e “em” (base espacial de localização interna). Noutra abordagem, o Dicionário 

Aulete (2008) fornece uma descrição mais pormenorizada, mais focada no conceito de tempo 

e menos intrincada na relação espaço-temporal, apesar de também conter a preposição “em”. 

 

expectativa - 
1. Espera baseada em probabilidade ou promessa de que algo seja feito ou 
aconteça. 
2. P.ext. Espera ansiosa de algum acontecimento promissor. 
3. Atitude de quem espera observando.  (AULETE, 2008) 

 

Em ambos os dicionários, o núcleo oracional dá destaque ao verbo esperar ou à forma 

substantivada espera, que no Houaiss se concebe como um substantivo feminino significando: 

 

espera - s.f. 
1. ato ou efeito de esperar;  
2. demora, tardança;  

                                                           
64 “The importance of prototypicality effects for lexical structure blurs the distinction between semantic 
information and encyclopedic information.” 
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3. esperança, expectativa  (HOUAISS, 2009) 
 

Em 1, ocorre um efeito durativo de esperar o tempo passar; em 2, uma indicação de 

tempo; e em 3, uma condição subjetiva de sentimento/emoção.  

Com alguma diferença, o Aulete descreve espera como: 

 

espera - 
1. Ação ou resultado de aguardar que um fato ou circunstância ocorra, ou 
que alguém chegue ou faça algo.  
2. Esperança, expectativa de que algo aconteça [...].(AULETE, 2008) 

 

No descritor 1, o Aulete inclui uma definição com base espacial, pelo lexema65 

CHEGAR
66, muito embora esteja numa colocação menos relevante do período oracional 

composto. Essa análise indica um caminho para as unidades lexicais básicas da ideia de 

expectativa que são sucedidas hipertextualmente, à medida que os verbetes apontam o 

direcionamento. Como se vê na Figura 9, a ordem não obedece à cronologia de surgimento da 

palavra na língua, mas à sugestão do hipertexto67. 

 

 

 
Figura 9 - Percurso hipertextual sinonímico da expectativa 
Fonte: elaborada pelo autor. 
 

A origem da palavra expectativa remonta ao latim medieval, documentado no 

sintagma gratia expectativa, que deriva de exspectatum, supino do verbo exspectāre 

(HOUAISS, 2009). Isso implica dizer que advém de um verbo latino de 1ª conjugação com 

                                                           
65 O termo lexema e lexias serão utilizados quando a abordagem do tema for lexicológica, lexicográfica ou 
semântica. E type e token quando houver referencia direta aos corpora. 
66 Muitos pesquisadores utilizam o recurso de letras maiúsculas para grafar lexemas e distingui-las das formas 
variantes no discurso, alguns deles são Matthews (1991) e Biderman (2001). Linguistas de corpus também 
costumam utilizar esse recurso em palavras type, sendo uma forma de diferenciá-las dos tokens (cf. DAVIES, 
2016-; SARDINHA, 2004).  
67 O sentido de “hipertexto” a que o parágrafo se refere é remissivo, no qual informações escritas são 
apresentadas “a partir de sequências associativas possíveis entre blocos vinculados por remissões” (HOUAISS, 
2009). Capas de jornal e revista, dicionários, sumários de livros possuem, portanto, editoração hipertextual. 
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morfemas que se diluem em ex- (movimento para fora) e -spectō (observar, olhar para). 

Quanto ao supino, é uma forma verbo-nominal do acusativo, do dativo ou do ablativo da 

gramática latina. Quando utilizado com a desinência -um indica uma finalidade amplamente 

marcada com verbos de movimento, como esclarece Greenough et al. (2006): “O supino é 

uma abstração verbal de 4ª declinação, não tendo distinção de tempo ou pessoa, e limitado a 

dois usos: (1) A forma -um é o acusativo de fim de movimento. (2) A forma -ū é o dativo de 

propósito”68 (GREENOUGH et al., 1903, p. 320).  

A introdução do lexema na língua portuguesa data de 1515. Tanto o Aulete quanto o 

Houaiss indicam sua penetração no português por influxo do francês expectative de 1461. Os 

verbetes podem apontar para a forma substantivada “espera” (de uso mais recente na língua, 

1706) ou para a forma verbal “esperar”, documentada no século XIII. Numa investigação 

subsequente dos verbetes espera e esperar, ambos apontam para o significado de “ter 

esperança” (ver Figura 9). A existência restrita do par esperar/esperança entre os séculos XIII 

e XV pode indicar que os sentidos dos demais substantivos, relacionados na Figura 9, fossem 

supridos pelos significados de esperança. Como consequência, é possível que até a chegada 

dos outros lexemas a esperança não tivesse uma acepção tão atinente com a avaliatividade da 

emoção, cuja valoração é quase sempre positiva nos dias de hoje.  

Os quatro lexemas tomados na Figura 9 são os mais relacionados entre si no topo das 

descrições lexicográficas, no entanto há diversas unidades léxicas na descrição dos mesmos 

verbetes que demonstram um campo semântico ampliado da expectativa (Quadro 4).  

 

Quadro 4 - campo semântico da expectativa sob perspectiva lexemática dos dicionários 
 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

                                                           
68 “The supine is a verbal abstract of the fourth declension, having no distinction of tense or person, and limited 
to two uses. (1) The form in -um is the Accusative of the end of emotion. (2) The form in -ū is usually Dative of 
purpose.” 
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Cada uma dessas unidades léxicas pode ser interpretada a um modo lógico e 

pragmático, podendo ter agrupamentos simplistas e reducionistas a priori. Palavras e 

expressões que apresentam emotividade compromissiva são confiar, confiança, contar com, 

fé, desejar, torcer para; uma unidade lexical de ilocução compromissiva é promessa; algumas 

palavras de implicação tautológica são aguardar, aguardo, aguardamento; outras que 

representam vinculação epistêmica a algum dado são conjecturar, probabilidade, provável; 

tendo ainda uma unidade léxica de interpretação metafísica: ilusão. 

Abstendo-se dos dicionários vernaculares, o exame em dicionários especializados não 

logrou grandes êxitos definicionais, pelo menos, não entre aqueles que enfocam a temática 

linguagem e/ou cognição.  

David Crystal (2008), em seu A Dictionary of Linguistics and Phonetics, não produz 

verbete específico para a expectativa (expectation), mas a menciona oito vezes em toda a 

obra. Na descrição do adjetivo appropriate, menciona as diferentes expectativas e situações 

que são negligenciadas por abordagens prescritivas da língua; no substantivo domain, 

menciona “expectativas de interação” do domínio sociolinguístico; no adjetivo evaluative 

comenta sobre os sufixos de expectativa na língua menomini; nos verbetes dedicados às 

expressões God’s truth e hocus-pocus, menciona o linguista que abordaria dados com a 

expectativa de que a língua tenha uma estrutura que aguarde ser descoberta; em language 

socialization fala sobre as “expectativas adultas de polidez”; em restricted alude às 

expectativas compartilhadas dos falantes; e sobre o substantivo schema, descreve-o no pano 

de fundo das expectativas dos textos. 

Nenhum verbete é dedicado à expectativa no Dictionary of Cognitive Science, editado 

por Houdé et al. (2004), mas apenas menções internas a outros cinco verbetes: connetionism, 

context and situation, emotion, number e perception. Declara-se que as expectativas estão 

subjacentes ao “contexto e situação”; declara-se ainda que as emoções são conectadas às 

situações que nos levariam a reavaliar crenças, expectativas e preferências, e que os desejos 

guiam essas expectativas; menciona-se que na “percepção” há dois tipos de processamento, 

um em que a informação sensorial surge de estímulos diretos e outro que surge do 

conhecimento, das expectativas e motivações do sujeito. Em The Cambridge Dictionary of 

Linguistics, Brown e Miller (2013) não dedicam espaço a um verbete expectation, apenas 

fazem referência à incompatibilidade que as “expectativas do falante” podem opor no 

discurso, quando descrevem o verbete discourse particle. 

O único dicionário, dentre os temáticos pesquisados, a ocupar-se de uma descrição da 

expectativa enquanto verbete foi o Dicionário de Semiótica de Greimas e Courtés (1983). 
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Nele estão cinco descritores: o primeiro considera a expectativa um produto da 

temporalização pela modalidade aspectual do querer-ser; o segundo descreve-a como um dos 

termos do prosodema “entonação”, presente, por exemplo, em enunciados interrogativos; o 

terceiro exibe-a como um conceito “não definido” da pragmática norte-americana para 

caracterizar o actante da comunicação nas situações conversacionais; o quarto descritor cita a 

estética da recepção alemã, explicando que o termo “horizonte de expectativa” designa “[...] a 

previsibilidade das formas de organização discursiva” (GREIMAS; COURTÉS, 1983, p. 

157); o quinto esclarece que o conceito zilberbergiano de “ritmo” é definido pela expectativa. 

Por mais trivial que uma definição possa parecer, a criação de um verbete próprio confere 

relevância a um lexema que costuma ser tratado apenas como subitem de outros verbetes. 

Após esse prelúdio lexicográfico e histórico da expectativa, faz-se necessária uma 

saída das bases “bem comportadas” dos dicionários para um encontro com as formas 

oscilantes do uso linguístico real. Por ora, toma-se o lexema “expectativa” como supedâneo 

para a sucessão de análises apresentadas nas próximas seções, enquanto se mantêm os 

lexemas “esperar”, “espera” e “esperança”, apontados hipertextualmente nas descrições 

lexicográficas, como unidades léxicas auxiliares na análise. 

 

4.2 Os colocados 

 

Após a obtenção dos termos elementares da noção de expectativa, colhidos na última 

seção, cabe uma etapa mais acurada de investigação lexical no uso. Tal etapa forja-se em 

análise de corpora como verificação empírica do comportamento estrutural e polissêmico do 

conceito de expectativa. Para isso, os lexemas da sugestão dicionarizada, exibidos nos 

quadros 1 e 2, convertem-se em tokens na base eletrônica de dados. O lema “expectativa”, 

bem como a forma, é a palavra de busca inserida dentro do mecanismo de colocados no 

Corpus do Português, o que fornece um resultado quantitativo de ocorrências e frequências 

dos types mais reiteradamente colocados na proximidade do nódulo. Deve-se considerar 

  

[...] que os padrões colocacionais são importantes por considerar a forma 
como as pessoas utilizam a metáfora, tanto de maneira convencional quanto 
inovadora, e que elas possuem implicações que vão além da simples 
descrição linguística69 (DEIGNAN, 2005, p. 193). 

 

                                                           
69 “[…] that collocational patterns are very important in considering how people use metaphor, both 
conventionally and innovatively, and that they have implications further than just language description.” 
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O nódulo expectativa foi analisado nos dados do corpus Gênero/Histórico e nos dados 

do Web/Dialetos. Devido à atenção investigativa estar na compreensão cultural do frame e 

não em moldes sintagmáticos e gramaticais fixos, o horizonte de palavras próximas à palavra 

de busca pôde ser ampliado a um raio de 8 palavras. A começar pelos dados do Gênero/ 

Histórico, a pesquisa limitou-se a textos do século XX e a textos de registro escrito, por isso 

uma pequena adaptação à tabela fornecida pela plataforma precisou ser feita, quando se 

retiraram os dados do registro oral.  

A exclusão de um tipo de registro deve-se às características do segundo corpus a ser 

trabalhado, que inclui apenas o registro escrito da internet – uma medida para diminuir as 

diferenças entre os corpora. Sabe-se que a internet “[...] suspendeu dicotomias consagradas 

pela Linguística como fala versus escrita, pois o meio as implodiu” (SALIÉS; SHEPHERD, 

2013, p. 8), mas essa suspensão da dicotomia provavelmente se refere à multimodalidade do 

mundo digital, que ora apresenta textos sonoros, ora escritos, ora visuais, ora audiovisuais 

etc.; nesse sentido, o corpus da web não leva em conta a multimodalidade nem os recursos 

não verbais/icônicos, mas apenas o registro escrito dos textos digitais – mesmo sabendo que o 

registro escrito, na internet, pretende-se, em muitos casos, uma expressão da modalidade oral 

limitada de modo contingente pelo meio/suporte digital (SIMAS, 2015). Uma ressalva é que a 

análise não se pleiteia a descrever o registro escrito da língua e suas especificidades, o traço 

“escrito” é apenas uma padronização, tendo em vista que um dos corpora não se propõe com 

“dados orais”.  

Com essas considerações, manteve-se, portanto, apenas os dados do segmento 

acadêmico, jornalístico e ficcional do século precedente, nesta pesquisa com os colocados de 

expectativa no Gênero/Histórico (ver Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Colocados para o nódulo expectativa no corpus Gênero/Histórico 
 

                                                           
70 O termo “contexto”, na tabela, não se refere a contextualizações temáticas, situacionais, interacionais, nem 
pragmáticas; refere-se ao nome dado à seção por Davies e Ferreira (2006-) e Davies (2016-), fato que conflui 
com o sentido de “palavras de contexto” nas abordagens de corpora (SARDINHA, 2004). Consulte o capítulo de 
metodologia desta tese. 

 CONTEXTO70 
Coocor
rências 

Acad. Jorn. Ficc. Todos % 

1 FUTURO 15 4 11 - 1423 1.05 

2 INFLAÇÃO 13 - 13 - 979 1.33 

3 SAFRA 9 4 5 - 366 2.46 

4 DÓLAR 9 - 9 - 374 2.41 

5 DESVALORIZAÇÃO 8 - 8 - 106 7.55 

6 CAMBIAL 7 - 7 - 228 3.07 
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Fonte: elaborada pelo autor a partir dos mecanismos do Corpus do Português. 
 
O procedimento resulta numa listagem de palavras-formas (types) que são as mais 

coocorrentes no nódulo expectativa. Com a opção de frequência mínima selecionada pela 

metodologia (ver capítulo 3), evitam-se as palavras gramaticais como preposições, algumas 

conjunções e pronomes (SARDINHA, 2004), passando a priorizar as palavras de conteúdo.  

A sistematização da Tabela 1 dispõe a primeira coluna para os números de ordem no 

ranque, concedendo à segunda coluna o encargo de explicitar os types mais frequentes numa 

ordem decrescente, do que mais coocorre ao que menos coocorre. Existe ainda a possibilidade 

de identificar as coocorrências pelos gêneros em que surgiram, dispostas nos registros 

acadêmico, jornalístico e ficcional. A coluna “Todos” indica a quantidade de vezes que a 

palavra apareceu no corpus; e a coluna “%” indica o percentual de ocorrência conjunta. A 

7 VENDAS 7 1 6 - 727 0.96 

8 COMPORTAMENTO 7 5 2 - 943 0.74 

9 MOEDA 6 - 6 - 745 0.81 

10 TORCEDORES 5 - 5 - 165 3.03 

11 ESTRÉIA 5 - 5 - 427 1.17 

12 MILHÃO 5 - 5 - 569 0.88 

13 INFLACIONÁRIA 4 1 3 - 32 12.50 

14 ORGANIZADORES 4 - 4 - 102 3.92 

15 OTIMISTA 4 1 3 - 103 3.88 

16 FATURAMENTO 4 - 4 - 196 3.06 

17 DIMINUIÇÃO 4 - 4 - 235 1.70 

18 FUTUROS 4 3 1 - 249 1.61 

19 LUCROS 4 3 1 - 251 1.59 

20 POSITIVA 4 1 3 - 257 1.56 

21 97 4 - 4 - 354 1.13 

22 EXPECTATIVA 4 2 2 - 534 1.50 

23 DÉFICIT 4 - 4 - 540 0.74 

24 RETRAÇÃO 3 1 2 - 53 5.66 

25 PERMANECIA 3 2 - 1 104 2.88 

26 ASSENTAMENTOS 3 - 3 - 133 2.26 

27 CRIADORES 3 - 3 - 150 2.00 

28 ANGÚSTIA 3 1 1 1 195 1.54 

29 AUMENTOS 3 - 3 - 246 1.22 

30 AUMENTOU 3 - 2 1 261 1.15 

31 RECORDE 3 - 3 - 289 1.04 

32 BOLSAS 3 - 3 - 343 0.87 

33 RÚSSIA 3 - 3 - 345 0.87 

34 FECHAR 3 - 3 - 383 0.78 

35 QUEBRA 3 2 1 - 394 0.76 

36 BILHÃO 3 - 3 - 405 0.74 

37 DIRETORIA 3 - 3 - 411 0.73 
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análise trabalha com os colocados até a posição centésima71, mas para algumas avaliações 

considera-se até o 37º colocado; esse limite é definido por ser o último colocado, resultante 

dos padrões de busca, com o número de coocorrência igual a três (isto é, α ≥ 3) – mesmo que 

para algumas áreas teóricas um fato que ocorra duas vezes já possa ser considerado uma 

“coincidência significativa”, como no conceito junguiano (1969) de “sincronicidade”, aqui se 

considerou, em alguns momentos, o número a partir de 3 para evitar coincidências pouco 

expressivas. 

Os mesmos padrões aplicados ao Gênero/Histórico foram replicados na análise do 

Web/Dialetos. Este não apresentou a mesma adversidade daquele no que compete à 

quantidade baixa de coocorrências (ver Tabela 2); por tratar-se de um corpus de 1 bilhão de 

palavras, todos os colocados até o centésimo apresentaram número de coocorrências superior 

a dez. 

 

Tabela 2 - Colocados para o nódulo expectativa no corpus Web/Dialetos 
 

 
CONTEXTO Coocorrências Todos % 

1 EXPECTATIVA  204  25919  0.79  

2 INTERESSANTES  150  21597  0.69 

3 TORNAREM  145  4743  3.06  

4 ÁLCOOL  144  22304  0.65  

5 ANSIEDADE  144  23271  0.62  

6 SOBREVIDA  143  1492  9.58  

7 POSITIVA  139  19533  0.71  

8 AUMENTOU  113  13064  0.86  

9 DECRETAR  93  1630  5.71  

10 MORTALIDADE  91  6766  1.34  

11 FRUSTRAÇÃO  79  8678  0.91  

12 GEROU  78  9966  0.78  

13 GERADA  74  5411  1.37  

14 PNE 72 2144 3.36 

15 SUPEROU  66 4398  1.50 

16 MERA  65  10722  0.61  

17 CRIEI  62  7164  0.87  

18 FRUSTRADA  61  2895  2.11  

19 CHEGUE  60  8619  0.70  

20 IBGE  52  7309  0.71  

21 ORGANIZADORES  48  4865  0.99  

22 SELIC  46  3652  1.26  

23 AGUARDA  45  5712  0.79  

24 CORRESPONDER  44  2968  1.48  

                                                           
71 As tabelas completas podem ser consultadas na seção Apêndice. 
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25 CRIAMOS  44  6549  0.67  

26 MARTINEZ 40 1361 2.94 

27 PREVIDENCIÁRIO 34 4480 0.76 

28 LONGEVIDADE  32  2753  1.16  

29 GMAIL  32 2844  1.13  

30 AUMENTE 31 3416 0.91 

31 NASCITURO  30  1630  1.84  

32 ARDENTE 30 3374 0.89 

33 IMINENTE  30  4407  0.68  

34 VENDIDA 30 4945 0.61 

35 NATALIDADE 28 1435 1.95 

36 78,8 27 76 35.53 

37 ATENDIDA 27 4157 0.65 

 
Fonte: elaborada pelo autor a partir dos mecanismos do Corpus do Português. 
 

Diferenciando-se da primeira tabela, os dados extraídos a partir do Web/Dialetos não 

se concentram sobre os gêneros (ou registros), mas sobre as variedades dialetais de Angola, 

Brasil, Portugal e Moçambique. Diante da segmentação do corpus, esta pesquisa interessou-se 

apenas pela variedade brasileira, sendo a única que possuiu os números apresentados na 

Tabela 2. A tabela possui ordenação decrescente de colocados, do mais coocorrente ao menos 

coocorrente; sua organização possui colunas para a quantidade de coocorrências, a quantidade 

em que ocorre no corpus e a probabilidade de ocorrência. A informação sobre o tipo de 

publicação, se blog ou site, é acessível pela seção de contexto e linhas de concordância.  

Quando se verifica os primeiros colocados de cada corpus, observam-se sete palavras 

em dez que são diretamente relacionadas a contextos econômicos na Tabela 1 e nenhuma 

palavra entre dez que seja aparentemente relacionada ao mesmo contexto na Tabela 2. As 

descrições de fenômenos desse tipo serão aprofundadas nas seções seguintes. Importa 

constatar que a identificação dos colocados constitui uma etapa de relevância que serve de 

sustentação para toda a análise, sem a qual os demais procedimentos não manteriam uma 

linha de coesão. 

 

4.3 Elevações e declínios 

 

Para que uma comparação entre os dois corpora não pareça imprudente, é preciso 

reconhecer alguns pontos: a) a diferença de tempo – os dados do Gênero/Histórico foram 

restringidos ao século XX, prescindindo de todos os dados que se referiam aos quatro séculos 

anteriores àquele; e os dados do Web/Dialetos são referentes ao tempo cronológico dos anos 
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2013 e 2014; b) a diferença de veiculação – um corpus possui dados de mídia impressa, o 

outro de mídia digital on-line; c) a semelhança de domínios discursivos ou registros – ambos 

agregam essencialmente textos do registro jornalístico, com uma grande quantidade, porém 

em menor proporção, de textos dos registros acadêmico e ficcional; d) a semelhança de 

funções da linguagem – tanto o registro acadêmico quanto o jornalístico orientam-se 

fundamentalmente pela função referencial de Jakobson (2008), ao passo que os textos 

ficcionais do Gênero/Histórico e os textos motivacionais e intimistas do Web/Dialetos 

orientam-se pela função emotiva; e) a semelhança pela coexistência de múltiplos gêneros 

discursivos – em cada registro há diversos gêneros como notícia, crônica, crônica esportiva, 

artigo científico, artigo de opinião, conto etc., sendo uma multiplicidade de gêneros que se 

repetem em ambos os corpora, a maior parte deles amparada por sujeitos institucionais 

equiparáveis, como grupos de imprensa e grupos científicos. 

Considerando todos esses pontos, a comparação pode implicar conclusões de dois 

tipos: ou que as alterações ocorridas são diferenças diacrônicas da língua ou que as alterações 

são frutos da diferença de veiculação dos gêneros discursivos, que sai do impresso para o on-

line. Examinemos o que ocorre com os colocados da forma léxica expectativa. 

As listagens de colocados (Tabela 1 e 2) revelam alguns types que figuram entre os 

mais frequentes nos dois corpora. Uma das formas de comparação é identificar, nas listas dos 

cem termos, quais palavras coincidem pela aparição nos ranques e anotar suas respectivas 

posições ranqueadas. Ao considerar a base de dados dos corpora por sua datação cronológica, 

tomou-se o Gênero/Histórico como corpus de base da confrontação e o Web/Dialetos como 

corpus de referência (ou de chegada), devido a sua sincronia mais recente. Nesse sentido, os 

lexemas que ascenderam de posição no corpus de chegada fizeram um movimento que a 

análise denomina “elevação”, dentre os quais podem ser distinguidos na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Maiores elevações de types coincidentes nos corpora 
 

 Colocados 
Gênero / Histórico Web / Dialetos Posições 

alteradas Posição % IM Posição % IM 
1 EXPECTATIVA 22 1.50 3.18 1 0.79 3.41 +21 

2 POSITIVA 20 1.56 4.19 7 0.71 3.26 +13 

3 AUMENTOU 30 1.15 3.76 8 0.86 3.54 +22 

4 SUPEROU 53 4.08 5.59 15 1.50 4.34 +38 

5 CHEGUE 62 2.56 4.91 19 0.70 3.23 +43 

6 LONGEVIDADE 46 6.67 6.29 28 1.16 3.97 +18 

7 SUPERANDO 56 3.85 5.69 41 0.78 3.39 +15 
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8 AGUARDADO 389 (101) 6.67 6.29 56 1.07 3.85 +45 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
 

A Tabela 3 demonstra que o fato de alguns types terem alçado maior frequência de 

coocorrência (em tokens) não implica necessariamente uma maior vinculação semântica 

expressa pelo índice IM. Dentre as palavras-tipo que mais aumentaram a própria colocação 

junto ao nódulo, a expectativa foi a única que aumentou o seu IM de 3.18 para 3.41. As 

demais palavras aumentaram a chance de ocorrência conjunta, mas não a chance de se 

combinarem em todos os contextos. O único type com elevação no ranque e com aumento de 

IM é aquele em que o conteúdo lexical é diretamente relacionado ao frame de emoções. As 

demais formas que se elevaram apontam indícios que podem ou não ser confirmados na 

abordagem das linhas de concordância. 

Outra forma de comparação é observar os itens lexicais que somente constam no 

corpus de referência e que se elevaram a posições de destaque entre os mais colocados. 

Considerados inexistentes no corpus de base, aplicou-se o mesmo critério utilizado em 

Peirsman, Heylen e Geeraerts (2010), que classificam a todo type excluído da lista dos cem 

colocados fornecendo-lhe a numeração de 101 para fins de cálculo. A separação entre as 

tabelas 3 e 4 justifica-se pelo fator de relevância dado aos 100 primeiros colocados do nódulo, 

como uma limitação por preceito de fiabilidade. 

 

Tabela 4 - Maiores elevações de types não coincidentes 
 

 Colocados 
Gênero / Histórico Web / Dialetos Posições 

alteradas Posição IM % Posição % IM 
1 INTERESSANTES <100 

s/ref. 

2 0.69 3.23 +99 

2 TORNAREM <100 3 3.06 5.36 +98 

3 ALCOOL <100 4 0.65 3.12 +97 

4 ANSIEDADE <100 5 0.62 3.06 +96 

5 SOBREVIDA <100 6 9.58 7.01 +95 

6 DECRETAR <100 9 5.71 6.26 +92 

7 MORTALIDADE <100 10 1.34 4.18 +91 

8 FRUSTRAÇÃO <100 11 0.91 3.62 +90 

9 GEROU <100 12 0.78 3.40 +89 

10 GERADA <100 13 1.37 4.20 +88 

11 PNE <100 14 3.36 5.50 +87 

12 MERA <100 16 0.61 3.03 +85 

13 CRIEI <100 17 0.87 3.54 +84 

14 FRUSTRADA <100 18 2.11 4.83 +83 

15 IBGE <100 20 0.71 3.26 +81 
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Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Merecem destaque, dentre as elevações da Tabela 4, as formas ansiedade, frustração e 

frustrada como exemplares lexicais vinculados ao frame Emoção, bem como o álcool, que é 

indiretamente relacionado ao mesmo frame em contextos diversos. Os adjetivos interessantes 

e mera possuem vinculações de subjetividade que podem sinalizar emoção. É possível 

identificar um type relacionado a pesquisas de método científico, IBGE; outro relacionado à 

duração da vida, sobrevida; outro único que é vinculado ao frame Economia, SELIC; e há 

outros nas elevações que podem associar-se a diversas situações, criei, gerou, tornarem. Essas 

observações do dado puramente quantitativo geram direcionamentos de interpretação que 

podem ou não se confirmar, por exemplo, uma ampliação do espaço destinado à emoção 

poderia ser inferida. 

De modo análogo às elevações, os types que descem a posições inferiores às presentes 

no corpus de base fazem um movimento que a análise nomeia “declínio”. Esse movimento 

sugere que outras formas lexicais assumiram o seu lugar na posição entre os tipos mais 

frequentes do nódulo pesquisado. Considerando apenas os colocados que permaneceram nas 

100 primeiras posições tanto no Gênero/Histórico quanto no Web/Dialetos, os maiores 

declínios em posição de relevância são descritos na Tabela 5. 

 
Tabela 5 - Maiores declínios de types coincidentes nos corpora 
 

 Colocados 
Gênero / Histórico Web / Dialetos Posições 

alteradas Posição % IM Posição % IM 
1 ORGANIZADORES 14 3.92 5.53 21 0.99 3.73 -7 

2 CRIOU- 51 4.76 5.81 65 1.26 4.09 -14 

3 FRUSTROU 42 18.18 7.74 114 (101) 1.99 4.74 -59 

4 INFLACIONÁRIA 13 12.50 7.20 143 (101) 1.56 4.39 -88 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
 

As palavras, cujos declínios são representados na Tabela 5, comportaram-se de 

maneira coerente perante seus movimentos descendentes, havendo um recuo tanto na posição 

ranqueada como nos índices IM. A forma inflacionária merece destaque por ser a que 

16 SELIC <100 22 1.26 4.08 +79 

17 AGUARDA <100 23 0.79 3.41 +78 

18 CORRESPONDER <100 24 1.48 4.32 +77 

19 CRIAMOS <100 25 0.67 3.18 +76 

20 MARTINEZ <100 26 2.94 5.31 +75 
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apresentou maior diferença entre o seu posicionamento no corpus de partida e no corpus de 

referência, manifestando um declínio real de 130 posições (ou -88 no padrão pré-

estabelecido).  

Alguns types não coincidem entre os corpora limitando o parâmetro de comparação, 

nesse sentido, seus posicionamentos são padronizados a colocações inferiores ao 100º lugar. 

Os colocados nessas posições perdem magnitude comparativa, mas os seus posicionamentos 

no corpus de base possuem relevância para a análise, bem como a sua ausência no corpus de 

chegada. Quando se consideram os colocados declinantes que não estão presentes entre os 

100 primeiros do Web/Dialetos, a lista é acrescida baseando-se nas colocações mais altas do 

corpus prévio, como demonstra a Tabela 6. 

 
Tabela 6 - Maiores declínios de types não coincidentes 

 

 Colocados 
Gênero / Histórico Web / Dialetos Posições 

alteradas Posição % IM Posição % IM 
1 FUTURO 1 1.05 3.63 <100 

s/ref. 

-100 

2 INFLAÇÃO 2 1.33 3.97 <100 -99 

3 SAFRA 3 2.46 4.85 <100 -98 

4 DÓLAR 4 2.41 4.82 <100 -97 

5 DESVALORIZAÇÃO 5 7.55 6.47 <100 -96 

6 CAMBIAL 6 3.07 5.17 <100 -95 

7 VENDAS 7 0.96 3.50 <100 -94 

8 COMPORTAMENTO 8 0.74 3.13 <100 -93 

9 MOEDA 9 0.81 3.24 <100 -92 

10 TORCEDORES 10 3.03 5.16 <100 -91 

11 ESTRÉIA 11 1.17 3.78 <100 -90 

12 MILHÃO 12 0.88 3.37 <100 -89 

13 OTIMISTA 15 3.88 5.51 <100 -86 

14 FATURAMENTO 16 3.06 4.97 <100 -85 

15 DIMINUIÇÃO 17 1.70 4.32 <100 -84 

16 FUTUROS 18 1.61 4.24 <100 -83 

17 LUCROS 19 1.59 4.23 <100 -82 

18 97 21 1.13 3.73 <100 -80 

19 DÉFICIT 23 0.74 3.12 <100 -78 

20 RETRAÇÃO 24 5.66 6.06 <100 -77 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
 

O que demonstra proeminência nos dados da última tabela explicitada é a quantidade 

de palavras-tipos que são aparentemente pertencentes ao frame de economia: inflação, safra, 

dólar, desvalorização, cambial, vendas, moeda, faturamento, lucros, déficit, retração (11 
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types em 20 disponíveis). Tendo algumas formas que a tradição lexical indicaria um conteúdo 

emocional, comportamento e otimista; outras formas que são vinculadas ao conceito de 

tempo, futuro e futuros; outras que indicam quantidades, diminuição, 97 e milhão. Como 

advertido na análise sobre as elevações, esses dados ganham substância e confirmação 

verificando-se suas linhas de concordância. 

Em suma, as alterações representadas por movimentos de elevação e declínio 

explicitam indícios sobre os comportamentos e fatos sociais contextualizados 

sincronicamente. Esses indícios podem sugerir uma mudança momentânea ou duradoura na 

semântica do lexema investigado aqui. É justo explorar os recônditos desses indícios a fim de 

que os dados sugiram alguma simetria entre as diferenças apontadas quantitativamente. 

 

4.4 O índice de Informação Mútua (IM) 

 

A informação mútua é uma medida estatística utilizada em Linguística de Corpus e 

que constitui, segundo McEnery e Wilson (2001), uma fórmula emprestada das ciências 

computacionais, área em que é conhecida como teoria da informação (information theory). A 

função a que se destina o mecanismo é verificar a probabilidade de ocorrência de um par de 

palavras, confrontando as chances de ocorrência conjunta dos itens com as chances de 

ocorrência individual, e mensurando se suas coocorrências são apenas resultados do acaso 

(McENERY; WILSON, 2001, p. 86). Esta análise ordenou, em posicionamento decrescente, 

as informações geradas na seção de colocados da plataforma, dispondo os resultados dos 

corpora lado a lado para facilitar a comparação (ver Tabela 7).  

 
Tabela 7 - Índices de informação mútua comparando os corpora (com coocorrências ≥ 3) 

 

Web / Dialetos Gênero / Histórico 

 Colocados IM 
Coocor
rências 

 Colocados IM 
Coocor
rências 

1 78,8 8.90 27 1 INFLACIONÁRIA 7.20 4 

2 SOBREVIDA 7.01 143 2 DESVALORIZAÇÃO 6.47 8 

3 DECRETAR 6.26 93 3 RETRAÇÃO 6.06 3 

4 PNE 5.50 72 4 ORGANIZADORES 5.53 4 

5 TORNAREM 5.36 145 5 OTIMISTA 5.51 4 

6 MARTINEZ 5.31 40 6 CAMBIAL 5.17 7 

7 FRUSTRADA 4.83 61 7 TORCEDORES 5.16 5 

8 NATALIDADE 4.72 28 8 PERMANECIA 5.08 3 

9 NASCITURO 4.63 30 9 FATURAMENTO 4.97 4 

10 SUPEROU 4.34 66 10 SAFRA 4.85 9 
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11 CORRESPONDER 4.32 44 11 DÓLAR 4.82 9 

12 GERADA 4.20 74 12 ASSENTAMENTOS 4.73 3 

13 MORTALIDADE 4.18 91 13 CRIADORES 4.56 3 

14 SELIC 4.08 46 14 DIMINUIÇÃO 4.32 4 

15 LONGEVIDADE 3.97 32 15 FUTUROS 4.24 4 

16 GMAIL 3.92 32 16 LUCROS 4.23 4 

17 ORGANIZADORES 3.73 48 17 POSITIVA 4.19 4 

18 FRUSTRAÇÃO 3.62 79 18 ANGÚSTIA 4.18 3 

19 AUMENTE 3.61 31 19 INFLAÇÃO 3.97 13 

20 ARDENTE 3.58 30 20 AUMENTOS 3.84 3 

21 AUMENTOU 3.54 113 21 ESTRÉIA 3.78 5 

22 CRIEI 3.54 62 22 AUMENTOU 3.76 3 

23 EXPECTATIVA 3.41 204 23 97 3.73 4 

24 AGUARDA 3.41 45 24 FUTURO 3.63 15 

25 GEROU 3.40 78 25 RECORDE 3.61 3 

26 PREVIDENCIÁRIO 3.35 34 26 VENDAS 3.50 7 

27 POSITIVA 3.26 139 27 MILHÃO 3.37 5 

28 IBGE 3.26 52 28 BOLSAS 3.36 3 

29 INTERESSANTES 3.23 150 29 RÚSSIA 3.35 3 

30 CHEGUE 3.23 60 30 MOEDA 3.24 6 

31 IMINENTE 3.20 30 31 FECHAR 3.20 3 

32 CRIAMOS 3.18 44 32 EXPECTATIVA 3.18 4 

33 ATENDIDA 3.13 27 33 QUEBRA 3.16 3 

34 ÁLCOOL 3.12 144 34 COMPORTAMENTO 3.13 7 

35 ANSIEDADE 3.06 144 35 DÉFICIT 3.12 4 

36 MERA 3.03 65 36 BILHÃO 3.12 3 

37 VENDIDA 3.03 30 37 DIRETORIA 3.10 3 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

Três types em cada corpus apresentam IM maior que 6.00. No Gênero/Histórico a 

ênfase está no contexto econômico, com inflacionária, desvalorização e retração; no 

Web/Dialetos os itens não geram uma “maioria aparente”, pois seus itens parecem vir de 

contextos distintos: 78,8, sobrevida e decretar – somente com análise qualitativa posterior 

que se pode constatar que 78,8 comporia uma maioria com sobrevida, por sua significação de 

vida em número de expectativa de idade. Nos demais IMs, a Tabela 7 evidencia a continuação 

do predomínio de contextos econômicos no Gênero/Histórico, e uma presença de contextos 

mais distribuídos no Web/Dialetos, com ênfase nos emocionais e nos de duração de vida. 

Como o advertido na seção sobre os colocados, alguns procedimentos são limitados 

até o 37º lugar do ranque devido a os resultados do Gênero/Histórico apresentarem números 

maiores que 2 somente a partir dessa colocação. O mesmo limite foi imposto ao Web/Dialetos 

por critério de homogeneização, mesmo que esse corpus não apresente dificuldades por baixa 
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amostragem. Essa providência evitou a entrada de itens que causariam estranheza por sua 

vinculação semântica, por exemplo, magros, Fiji e obesos no Gênero/Histórico, bem como 

extra-uterina, 0,31 e Saavedra no Web/Dialetos, que deixaram de figurar entre os dez 

primeiros com maior informação mútua no nódulo expectativa.  

 

4.5 Os contextos e os frames imediatos 

 

O conceito de “contexto”, quando advém de teorias pragmáticas (AUSTIN, 1975; 

GRICE, 1991), envolve diversos aspectos interacionais da relação entre os interlocutores; 

quando decorre de teorias textuais (BAR-HILLEL, 1970; KOCH; ELIAS, 2009), apresenta-se 

em oposição ao “cotexto”, elemento que considera apenas os aspectos linguísticos da 

imanência textual. Em sentido amplo, contexto e cotexto acionam os conhecimentos de 

mundo relativamente estáveis da cognição humana, os frames; o cotexto, mais ainda, é capaz 

de tecer urdiduras de frames em cognição on-line no discurso (VEREZA, 2013a, 2013b). Por 

outro lado, o contexto a que tenciona esta seção diz respeito aos colocados referidos nos 

corpora de Davies e Ferreira (2006-) e Davies (2016-); sob esse mesmo aspecto, ressalta-se 

que as abordagens linguísticas de corpora costumam designar as palavras que se colocam 

junto ao nódulo, como “palavras de contexto” (SARDINHA, 2004). 

Todas as abordagens analíticas de frames possuem dificuldades próprias a depender de 

seus objetivos. Algumas abordagens mais fluidas desse conceito podem aparentar menor 

complexidade, mas sempre há embaraços que dificultam a análise, principalmente quando se 

pretende apontar o frame mais proeminente relacionado ao uso de uma lexia no discurso.  

Os frames são equiparáveis a modelos cognitivos idealizados (MCIs), que podem 

estruturar-se com diversos modelos mais ou menos prototípicos (LAKOFF, 1987; 

KÖVECSES, 2010); de igual maneira, os frames podem representar domínios cognitivos que 

são entrelaçados via metáfora (VEREZA, 2013a). De fato, um texto, um parágrafo, uma 

sentença, um sintagma e até uma palavra composta podem relacionar mais de um frame. Ter 

uma visão muito holística desses frames no discurso não auxilia os objetivos desta pesquisa, 

em virtude da grande quantidade das linhas de concordância do corpus. Para resolução do 

problema, foi preferível concentrar-se no que a sintaxe léxica de EXPECTATIVA evoca 

mediante a concretização discursiva de suas lexias (ou tokens do corpus), criando assim uma 

categoria operacional para os fins desta análise, que a denominamos frame sentencial, isto é, 

na sentença. 
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A abreviação analítica do conceito de frame, que é operada nesta etapa, baseia-se em 

pressupostos da Linguística Cognitiva, obtendo, em menor proporção, algum amparo de 

semânticas lexicais e sistêmico-funcionais. Ao reconhecer que a sensação de expectativa 

opera num modo fenomenológico de consciência pura, do qual fenômenos intencionais (i.e. 

mentais) aparecem para compreensão humana, tem-se o direcionamento de que a expectativa 

é sempre a expectativa de algo, e isso se efetiva em grande parte pela linguagem. Em termos 

linguísticos, os fenômenos cognitivos são inferidos na intersecção entre o conceito, a imagem 

acústica e a materialidade do texto; é no uso linguístico que se podem inferir mecanismos de 

proeminência (prominence) que dizem respeito à atenção do sujeito para com as entidades 

(LANGACKER, 1987, 2008). 

A proeminência manifesta-se em diversos tipos, tais são a saliência, o perfilamento e o 

alinhamento trajector/marco. A saliência “[...] resulta de uma construção objectiva e de uma 

menção explícita” (SOARES DA SILVA, 1997, p. 84, grifo do autor); Langacker (2008) 

afirma que saliência e proeminência são permutáveis, embora não impliquem exatamente a 

mesma coisa. O ato de perfilar (profiling) ocorre quando “[...] uma expressão seleciona um 

determinado corpo do conteúdo conceptual”72 (LANGACKER, 2008, p. 66) a fim de embasar 

o seu significado, noutras palavras, uma expressão possui um conjunto de itens em seu 

aparato conceptual, mas distingue uma subestrutura, denominada base, como foco de atenção. 

Por fim, o alinhamento trajector/marco (trajector/landmark alignment), que em Talmy (2000, 

p. 184) são intitulados Figura e Fundo (Figure and Ground), orienta-se com um elemento de 

saliência primária (o trajector) e um segundo elemento de saliência secundária (o marco ou 

“ponto de referência”).  Veja-se o seu funcionamento com o exemplo do corpus, representado 

em (10) e (11). 

 

(10)  Baixa expectativa gera alta satisfação (w/d)73  

 
(11)  A nossa classe social gera expectativa (w/d) 

 

Em (10), a expectativa é perfilada como item saliente da base conceptual emocional 

pela sua posição inicial na sentença. O direcionamento da expectativa é o que lhe confere a 

função de trajector, em que a atenção se dirige a um segundo elemento da saliência 

                                                           
72 “[...] an expression selects a certain body of conceptual content.” 
73 Exemplos com abreviatura “w/d” são extraídos do corpus Web/Dialeto. E exemplos extraídos do corpus 
Gênero/Histórico são referenciados com abreviação “g/h”.  



95 
 

      
 

considerado o marco, “alta satisfação”. Na sentença (11), a “expectativa” toma a função de 

marco e o sintagma “nossa classe social”, a de trajector. 

Aqui, a ênfase dada à semântica do lexema centra-se nas projeções metafóricas, 

metonímicas e primárias da corporeidade, por conseguinte, as abordagens semânticas de 

codificações linguísticas estruturais, dos tipos que sintetizariam a sentença (10) pela 

construção expressa em (12), e a sentença (11) expressando-se na construção (13), não são o 

foco central da investigação, mas podem fundamentar algumas das considerações. 

 
(12) [EXPECTATIVA V SN] 

 
(13)  [SN V EXPECTATIVA] 

 

Voltando à saliência das entidades, outra proposta de identificação do alinhamento 

entre dois objetos é descrita em Talmy (2000, p. 183), segundo a qual, um objeto tende a ser 

percebido como primário se: possuir propriedades espaciais desconhecidas; for mais movente; 

for de tamanho menor; possuir formas geométricas mais simples; tiver maior relevância; for 

percebido menos imediatamente; for mais dependente. Em contrapartida, um objeto é 

percebido secundariamente se: agir como uma entidade de referência podendo caracterizar o 

objeto desconhecido; for localizado mais permanentemente; possuir tamanho maior; seu 

formato geométrico for mais complexo; for mais antigo na cena/memória; se tiver menos 

relevância; e for mais independente. 

Com uma base que considera boa parte desses elementos de proeminência, a presente 

análise identificou algumas oposições operacionais, baseadas em Talmy (2000), Langacker 

(2008) e na observação do corpus, principalmente, ao considerar as entidades como: formas 

mais dependentes e menos dependentes entre si, formas mais conhecidas e menos conhecidas, 

as que possuem tamanho maior ou menor etc. Dessarte, algumas relações opositivas que 

auxiliam a identificação dos frames sentenciais e imediatos nas lexias observadas estão 

presentes no Quadro 5. 

 
Quadro 5 - Oposições de proeminência para auxilio analítico dos contextos e frames 
 

X ˅ Y 

pessoa individualmente : pessoas no plural 

individualidade : coletividade 

entidade concreta : entidade abstrata 

mais independente  : mais dependente 



96 
 

      
 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Retomando a definição do Houaiss (2009), em que o verbete descreve a expectativa 

como “situação de quem espera a ocorrência de algo”, uma inferência pode ser elaborada, 

pela qual há um sujeito-X, representado por “quem espera”, e um objeto-X, representado por 

“ocorrência de algo”. Isso sugere um tipo de transitividade que Biderman (2001, p. 161), em 

abordagem lexicológica, chamaria de “sintaxe léxica”, pelo fato de algumas palavras 

subordinarem outras a si mesmas. Mesmo nas abordagens de Biderman (2001), a preferência 

por lexemas inter-relacionáveis recai sobre o protagonismo do verbo em vez do substantivo. 

Semânticas lexicais também priorizam os verbos como enfoque de investigação, sem os quais 

a análise dos papéis temáticos, do aspecto lexical e da decomposição de predicados não seria 

tão frutífera (CANÇADO; AMARAL, 2016). 

Em abordagens sistêmico-funcionais, os “processos” são expressos em verbos, em 

cuja transitividade organiza-se a semântica da experiência; nesse sentido, os verbos ganham 

relevância como modeladores da realidade. Halliday (1985, p. 112-9), mesmo enfatizando os 

verbos, desenvolve a ideia de “processos mentais” como um dos tipos possíveis na taxonomia 

por ele delineada. Tal ideia auxilia o estudo da expectativa pelos subsídios analíticos 

expressos nos itens “experienciador” (Senser) e “fenômeno” (Phenomenon). O linguista 

defende que “[o] Experienciador é o ser consciente que está sentindo [...] Fenômeno é aquilo 

que é ‘experienciado’”74 (HALLIDAY, 1985, p. 117). A noção permite a fluidez que a análise 

do lexema necessita, haja vista às diferenças de relação trajector/marco expressas nas 

sentenças supramencionadas (10) e (11), bem como às diferenças na disposição dos sintagmas 

expressos em (12) e (13), dado que os elementos se integram de maneira intercambiável nas 

orações. 

Todos esses fundamentos auxiliam a formulações de duas perguntas para identificação 

dos frames evocados pelas lexias e expressões, são estas: “expectativa de quem?” e 

“expectativa para quê?”. Obviamente as perguntas são chaves conceptuais, as efetivações 

linguísticas alternam-se com “de quê”, “em quê”, ou até pronomes possessivos “minha 

expectativa” etc. As perguntas estruturam a “cena” do lexema, de forma coerente com o 

entendimento de Fillmore (1971, 2006), ao introduzir que:  

 

Pensei em cada caso de frame como caracterizante de uma pequena “cena” 
ou “situação” abstrata, de modo que, para entender a estrutura semântica do 

                                                           
74 “The Senser is the conscious being that is feeling, thinking and seeing. The Phenomenon is that which is 
‘sensed’.”  
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verbo, fosse necessário compreender as propriedades de tais cenas 
esquematizadas. (FILLMORE, 2006, p. 377)75  

 

Assim sendo, EXPECTATIVA pode figurar como Fenômeno para algum Sensor, 

enquanto indica outro elemento igualmente Fenômeno; sua semântica é composta pela 

seguinte base conceptual prototípica: 

 

(14)    EXPECTATIVA  +  Experienciador  + Fenômeno  
(substantivo com      (de quem?)   (para quê?) 
ideia de processo)     

 

Considerem-se os critérios analíticos desenvolvidos no decorrer da análise – os quais 

se formularam com intuito de reduzir as variações de uma abordagem interpretativista – 

mediante os descritores a seguir. 

 

▪ A- O frame Emoção é evocado em todos os casos do uso do lexema, ou pelo menos, 

evocado com o seu conteúdo de estado mental; devido a isso, criou-se a nomenclatura 

+Emoção a fim de intensificar e diferenciar o Emocional que é naturalmente evocado com a 

palavra “expectativa”. Desse modo, apenas se define o frame imediato da sentença como 

+Emoção se: 

1º) a resposta para a pergunta “de quem?” for pessoa, com dêixis de 1ª e 3ª pessoas do 

singular – no critério não se encaixam organizações, instituições, mesmo que no singular (ex: 

“a Ambev”, “o governo”), nem entidades usadas com sentido abstrato (ex. “coração”, 

“mercado”, “sentimento”), isso é devido aos critérios oposicionais expostos no Quadro 3 e por 

necessitarem de maior abstração, metafórica/metonímica; 

2º) a ocorrência das lexias próximas for relacionada a emoções ou a atitudes 

psicológicas, como “ciúme”, “amor”, “coragem”, “vergonha”, “ansiedade” etc. (desde que 

atendido o primeiro critério); 

3º) a resposta ao “para quê?” for indefinível (Ø) ou relacionada a outra emoção ou 

direcionada a outra pessoa (por vezes, outro ser-vivo). 

Noutros termos, é preciso haver uma operação conjuntiva entre os atributos do 

Experienciador (E) pessoa e singular, acrescidas de um Fenômeno (F) com atributo pessoa ou emoção 

                                                           
75 “I thought of each case frame as characterizing a small abstract ‘scene’ or ‘situation’, so that to understand 
the semantic structure of the verb it was necessary to understand the properties of such schematized scenes.” 
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ou indefinível (este último grupo de atributos apresenta-se numa relação disjuntiva “ou um ou 

outro”), tais critérios resumem-se na sentença (15): 

 

(15)  (Epes ˄ Esg) ˄ (Fem ˅ Fpes ˅ FØ)76 

 

Um exemplo disso encontra-se discursivamente materializado na sentença (16), na 

qual há um Experienciador com atribuições conjuntas de pessoa e singular, acrescido de outro 

Fenômeno que poderia ser alguma outra emoção, outra pessoa ou algo não explícito; no caso 

em questão, ocorreu um Fenômeno emoção. 

 

(16) permanecia numa expectativa cheia de angústia (g/h) 

 

Há, portanto, um “ela” implícito na desinência modo-temporal “-ia”, que se recupera 

no contexto, mediante a linha de concordância (do corpus) que a expressa na sentença 

imediatamente seguinte do discurso “O que ela queria”. No mesmo exemplo, ocorre a 

potenciação emocional com a lexia angústia, fazendo com que a sentença seja um caso típico 

de (15) ao apresentar Epessoa e singular com acréscimo de Femoção, o que implica um frame 

+Emoção. 

Outro caso em que o frame +Emoção pode ser identificado é quando a menção a uma 

dêixis de 1ª pessoa do singular é informada como Fenômeno percebido por um 

Experienciador também pessoa com atributo plural ou não explícito (Ø). Tal como ocorre com a 

sentença expressa em (17). Em que o Sensor da expectativa não está explícito, mas há o 

direcionamento da expectativa para um Fenômeno pessoa no singular e de alta proeminência, 

como o “eu/mim”.  

 

(17) frustração pela expectativa que era depositada em mim (w/d) 

 

Sentenças como a (17) não se expressam pelos termos operacionais de (15), mas pelos 

de (18), em que o “eu” continua sendo um dos elementos salientes da oração. Em tais casos, o 

                                                           
76 Para que alguns símbolos de sintaxe lógica (“˄”, “˅”, “↔”, “◊” etc.) não prejudiquem a leitura, fica-se 
advertido que as formulações não acrescentam conteúdo novo, que são todas redundantes em relação ao que já 
foi dito verbalmente nos parágrafos. A utilização equacional tem o propósito apenas de explicitar que houve uma 
tentativa de coerência lógica no mais básico tipo de argumentação, a junção e a disjunção; visa também a 
facilitar o caminho de falseabilidade científica. Ademais, percebemos a possibilidade de os argumentos 
Experienciador (E) e Fenômeno (F) serem exequíveis na posição de variável, XE e YF, o que deixaria a 
argumentação mais complexa e menos saliente para a propositura de Halliday (1985). 



99 
 

      
 

Experienciador ou não está explícito ou está explícito necessariamente como pessoa e plural, 

acrescido impreterivelmente de um Fenômeno 1ª pessoa e singular. 

 

(18)  (EØ ˅ (Epes ˄ Epl)) ˄ (F1ªpes ˄ Fsg) 

 

▪ B- A identificação dos demais frames segue duas diretrizes, a primeira delas em 

oposição à primeira do descritor A, e a segunda, em sintonia com a significação das lexias 

diretamente apontadas na pergunta “para quê?”.  

1º) O Experienciador indicado pela pergunta “de quem?” deve ser plural (ex. “nós”, 

“eles”) ou um sujeito institucional ou uma entidade abstrata (personificada) ou não 

identificável / não explícito; 

2º) As lexias e/ou sintagmas que surgem como resposta à pergunta “para quê?” são o 

que define o frame de maneira mais imediata na sentença (ex: expectativa para “medidas 

administrativas” (= frame Política), expectativa para “chutar ao gol” (= frame Esporte); 

expectativa para a “vinda de Cristo” (= frame Motivacional/Religioso), expectativa para 

“aumento do dólar” (= frame Economia), “leis, burocracias, protocolos, processamento legais 

de documentos” (= frame Legalidades77). 

Noutros termos, é necessário um Experienciador que na ocorrência de um dos tipos 

excluam-se os demais, isso resulta que o Experienciador é plural ou coletivo ou não pessoa ou indefinível 

(Ø), já o Fenômeno é determinado por qualquer X, qualquer atributo. Resumem-se em (19).  

 

(19)  (Epl ˅ Ecol ˅ ¬Epes ˅ EØ) ˄ Fx 

 

Representações de (19) podem ser expressas nas sentenças a seguir, as quais se 

diferenciam porque (20) explicita um Experienciador plural, enquanto (21) não o possui (EØ). A 

diferença entre os Experienciadores não altera a identificação do frame relacionado à 

expectativa, visto que a pergunta ao “para quê?” é o que o define. Em (20), “duplas” e “para 

os jogos” sugerem frame Esporte; em (21), “expectativa de vida” é relacionado à duração da 

vida, logo, frame Vida. 

  

(20) a. A expectativa dos organizadores é que mais de 50 duplas entrem em campo para os 

jogos (g/h) 

                                                           
77 O frame pode ser entendido como frame Justiça/Direito, porém, devido à inclusão de processos protocolares, 
burocráticos e de deferimento de documentos, definiu-se um nome mais genérico: “Legalidades”. 
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 b.  Eplural ˄ Fesporte 

 

(21) a. A diminuição da expectativa de vida na Rússia é única em tempos de paz (g/h) 

b.  EØ ˄ Fvida 

 

Outra forma de identificar os frames gerais e que não se adapta à estrutura de (19) é na 

verdade uma oposição ao segundo módulo da estrutura apresentada em (15), no descritor A. 

Isso significa que, embora o Experienciador seja pessoa e singular, o frame pode ser qualquer 

outro diferente de +Emoção, desde que o Fenômeno não seja emocional, nem pessoa, nem 

indefinível. Numa sentença como a (22), há um Experienciador da expectativa expresso com 

dêixis de pessoa e singular pelo pronome “minha”, sendo que a resposta ao “para quê?” são as 

atividades de “jogar” e “treinar”, lexias que não correspondem ao atributo emoção, nem 

pessoa, nem estão em modo implícito/indefinido. 

 

(22) a. Minha expectativa de jogar, treinar e voltar aos gramados brasileiros (w/d) 

b.  (Epes ˄ Esg) ˄ Fesporte 

 

Com o exemplo de (22), o descritor B manifesta sua 2ª estrutura para identificação de 

frames gerais diretamente relacionados à lexia expectativa materializada no discurso: 

 

(23)  (Epes ˄ Esg) ˄ Fx(¬Fem ˄ ¬Fpes ˄ ¬FØ) 

 

▪ C- O frame de Evento pode ser tão genérico quanto o de Emoção, pois qualquer 

fato/acontecimento pode ser considerado um evento. Para fugir do seu sentido lato, restringiu-

se o frame para eventos planejados, projetados, ou aguardados por alguma coletividade (ex. 

“shows”, “conferências”, “lançamentos de livro, CDs, peças teatrais, games, séries, cinema”). 

Como diferenciação dos eventos que são acontecimentos gerais e fortuitos, denominou-se a 

particularidade de frame +Evento. Observando essa característica, os critérios são os mesmos 

do item B, acrescendo a eventualidade de um Fenômeno (Fx) não ser identificável no 

contexto, ou seja, (FØ). 

Em termos formais, para caracterização geral do +Evento tem-se:  

 

(24)  (Epl ˅ Ecol ˅ ¬Epes ˅ EØ) ˄ (Fev ˅ FØ) 
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Esse sendo um modelo que se representa linguisticamente na sentença em (25-a), 

demonstrável em (25-b) como uma confirmação de (24). 

 

(25) a. A festa gerou grande expectativa nos soteropolitanos (w/d) 

b.  Epl ˄ Fevento 

 

Em (25), “soteropolitanos” são Experienciadores da expectativa e apresentam a 

característica de plural, enquanto “a festa” representa um Fenômeno evento que é relacionado a 

outro Fenômeno, o da própria expectativa, por si só um Fenômeno experienciado quando se 

considera a referência do verbo gerar. 

Concordando com a sentença (23), apresentada como 2º modelo do descritor B, outro 

tipo de +Evento é descrito na estrutura de (26), que possui sua exemplificação linguística em 

(27), da maneira que segue: 

 

(26)  (Epes ˄ Esg) ˄ Fev 

 

(27) O filme superou qualquer expectativa que eu tive (w/d) 

 

Nesta última sentença, a expectativa é experienciada pelo sujeito da lexia “eu”, 

tratando-se de pessoa expressa no singular. O Fenômeno relacionado ao processo mental sugerido 

pela expectativa é “o filme”, enquanto evento programado e aguardado por alguma coletividade.  

 

▪ D- O frame Saúde/Patologia é um traço que pode associar-se a qualquer um dos 

critérios mencionados nos descritores A, B e C, desde que haja lexias próximas que indiquem 

patologias e cuidados com a saúde: “síndrome”, “estresse”, “tratamento”, “transtorno”, 

“autismo”, “terapia”, “alcoolismo” etc. Como ocorre no exemplo (28), um Experienciador 

ausente (Ø) e um Fenômeno percebido como patológico, inferidos pelas lexias “espasmos”, 

“desconforto”, “ansiedade” e “prazer se foi”. 

 

(28) [...] espasmos musculares, desconforto e ansiedade. O prazer se foi, há apenas 

expectativa de desconforto (w/d) 

 

O frame Academia também permite ser entendido como científico ou teórico. 

Diferencia-se dos demais frames analisados devido a seus traços específicos norteados pela 
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função metalinguística, por sentenças definicionais e/ou metatextuais, ou por prospectos de 

algum procedimento científico mencionado. Verifique-se com o exemplo (29). 

 

(29) [...] a caracterização do venire: comportamento, geração de expectativa, investimento 

na expectativa gerada e comportamento contraditório. (w/d) 

 

O frame Motivacional/Religião também pode, algumas vezes, apresentar sentenças 

definicionais, no entanto, deixa transparecer um efeito injuntivo de aconselhamento (ver 30) 

 

(30)  A frustração é uma sombra da expectativa. Com o abandono da expectativa, a 

frustração cai por sua própria conta (w/d) 

 

▪ E- O quinto e último descritor não faz acréscimos aos modelos anteriores, apenas 

uma advertência que justifica a aparição de Experienciador (Ø) ou Fenômeno (Ø) nas 

estruturas demonstradas em A e B. Nos casos em que há difícil detecção do contexto imediato 

dos frames, mesmo após a verificação das sentenças próximas, casos em que a resposta ao “de 

quem?”, ou ao “para quê?”, são indefiníveis, indica-se eleger uma entre as duas opções de 

frames mais genéricos: 

1º) Se a resposta ao “de quem?” for um Experienciador pessoa e expresso no singular, 

então prevalece a saliência do sujeito individual sobre o coletivo, de um fenômeno mais 

dependente sobre o independente, logo, definir como +Emoção, mesmo que o Fenômeno seja 

(Ø), ou melhor, um caso em que ocorre (Epes ˄ Esg) ˄ FØ, aplica-se a regra geral de A;  

2º) Se a resposta ao “de quem?” for Experienciador expresso no plural ou coletivo ou 

entidade abstrata (i.e. não pessoa) expressa tanto no singular como no plural, e a resposta ao “para 

quê?” for indefinível(Ø), então definir o frame como de +Evento, seguindo a regra geral de C. 

 

Essa proposta de identificação pretende-se coerente com o realismo corpóreo 

(JOHNSON, 2007; LAKOFF; JOHNSON, 1999) e com os conceitos de proeminência e 

saliência desenvolvidos em Talmy (2000) e Langacker (1987, 2008). Os descritores A, B, C, 

D e E identificam categorias amplas para dar executabilidade à análise, mas alguns dos frames 

identificados podem ser divididos em subcategorias, gerando outros frames, em caso de outras 

pesquisas que se proponham mais específicas. Os frames desta análise possuem um traço mais 

amplo, hiperonímico e holonímico. Os padrões para identificação de frames estão sintetizados 

no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Síntese do padrão de identificação dos frames 
 

Descritor Padrão experiencial Frames 

A 

 
(Epes ˄ Esg) ˄ (Fem ˅ Fpes ˅ FØ) 

ou 
(EØ ˅ (Epes ˄ Epl)) ˄ (F1ªpes ˄ Fsg) 

 

+Emoção 

B 

 
(Epl ˅ Ecol ˅ ¬Epes ˅ EØ) ˄ Fx 

ou 
(Epes ˄ Esg) ˄ Fx(¬Fem ˄ ¬Fpes ˄ ¬FØ) 

 

Economia, Vida, Esporte, 
Política, Legalidades, 
Motivacional/Religião, etc. 

C 

 
(Epl ˅ Ecol ˅ ¬Epes ˅ EØ) ˄ (Fev ˅ FØ) 

ou 
(Esg ˄ Epes) ˄ Fev 

 

+Evento 

D 

Proximidade a lexias de saúde/doença Saúde/Patologia 

Sentenças metalinguísticas, definicionais 
ou procedimentais 

Academia 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Investida desse aparato, a análise examina a sua aplicação em mais alguns segmentos 

ilustrativos dos corpora, de (31) a (43), apenas a título de exemplificação. Na parte inferior de 

cada uma dessas sentenças, tenta-se uma demonstração de como os descritores A, B, C e D se 

adaptaram à identificação dos frames mediante o uso linguístico efetivo. 

 

(31) Não só a expectativa é de uma tramitação demorada até a decisão do STJ (g/h) 

EØ ˄ Flegalidades   →  frame Legalidades 

 
(32) A expectativa é de taxa de inflação menor para este mês (g/h) 

EØ ˄ Feconomia   →  frame Economia 

 

(33) O nascituro, tendo expectativa de direito, não pode simplesmente ser eliminado (w/d) 

(Epessoa ˄ Esingular) ˄ Flegalidades   →  frame Legalidades 

 
(34) Rubens Barrichelo, superando sua própria expectativa, foi o quarto colocado, voltando 

a pontuar no campeonato (g/h) 
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(Epessoa ˄ Esingular) ˄ Fesporte   →  frame Esporte 

 
(35) ... frustou a expectativa dos docentes, que não receberam qualquer proposta do 

governo (g/h) 

Eplural ˄ Fpolítico   →  frame Política 

 
(36) A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus (w/d) 

EØ ˄ Freligião   →  frame Motivacional/Religioso 

 

As sentenças supramencionadas repercutem o descritor B (Quadro 6). Em (31), (32), 

(33), (35) e (36), há uma aplicação do primeiro modelo de B e, em (34), há um caso de 

Experienciador pessoa e singular que se encaixa no segundo modelo de B. 

O descritor A (Quadro 6) é refletido nos exemplos (37) e (38), a seguir, que 

representam respectivamente o primeiro e o segundo modelo do descritor. A proposta contida 

em C fez-se presente em (39). 

 
(37) ... o cantor aguarda com expectativa o fim do sofrimento de Roberto (w/d) 

(Epessoa ˄ Esingular) ˄ Fpessoa  →  frame +Emoção 

 
(38) ... criou-se uma expectativa muito grande de que eu pudesse haver alguma reportagem 

(w/d) 

EØ ˄ (F1ªpessoa ˄ Fsingular) →  frame +Emoção 

 
(39) Esperaram com grande expectativa para descobrir o segredo da longevidade e, no auge 

da palestra (w/d) 

Eplural ˄ Fevento   →  frame +Evento 

 

As sentenças (40), (41), (42) e (43) possuem traços específicos que as caracterizam 

pelo descritor D. O exemplo (40) encaixa-se no primeiro modelo de D, enquanto os demais 

incidem sobre o segundo tipo desse descritor. 

 

(40) O alcoolismo e a depressão fizeram diminuir a expectativa de vida na Rússia (g/h) 

Proximidade a lexias de saúde/doença → frame Saúde 

 
(41) Significado de Expectativa s.f. Condição de quem espera pela ocorrência de alguma 

coisa (w/d) 
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Traço metalinguístico/definicional  → frame Academia 

 
(42) ou ‘enviesar’ a estimativa subjetiva da congruência e da expectativa anterior (g/h)  

Traço metatextual e procedimental   → frame Academia 

 
(43) A ansiedade é a emoção típica da expectativa de perigo, ela ocorre quando... (w/d) 

Traço definicional  → frame Academia 

 

Com os parâmetros consubstanciados na verificação das linhas de concordância, 

resulta-se um inventário que sugere os principais eixos temáticos do lexema na sua relação 

entre o nódulo e o colocado. A Tabela 8 demonstra os frames no corpus Gênero/Histórico e 

segmenta-se pelos registros acadêmico, jornalístico e ficcional, similar à disposição fornecida 

pela plataforma. 

 
Tabela 8 - Identificação de frames nas linhas de concordância do Gênero/Histórico 
 

 CONTEXTO 
Todos 

(Séc.XX) 
Acad. Jornal. Ficc. 

1 FUTURO 15 4 Academia 11 Economia - 

2 INFLAÇÃO 13 - 13 Economia - 

3 SAFRA 9 4 Economia 5 Economia - 

4 DÓLAR 9 - 9 Economia - 

5 DESVALORIZAÇÃO 8 - 8 Economia - 

6 CAMBIAL 7 - 7 Economia - 

7 VENDAS 7 1 Economia 6 Economia - 

8 COMPORTAMENTO 7 5 Academia 2 Economia - 

9 MOEDA 6 - 6 Economia - 

10 TORCEDORES 5 - 5 Esporte - 

11 ESTRÉIA 5 - 
3 Esporte 
2 +Evento 

- 

12 MILHÃO 5 - 
3 Economia 
2 Política 

- 

13 INFLACIONÁRIA 4 1 Economia 3 Economia - 

14 ORGANIZADORES 4 - 

1 Esporte 
1 Política 

1 Economia 
1 +Evento 

- 

15 OTIMISTA 4 1 Política 3 Economia - 

16 FATURAMENTO 4 - 4 Economia - 

17 DIMINUIÇÃO 4 - 
3 Vida 

1 Economia 
- 

18 FUTUROS 4 3 Economia 1 Economia - 

19 LUCROS 4 3 Economia 1 Economia - 

20 POSITIVA 4 1 Economia 
1 Economia 
1 Política 
1 Esporte 

- 
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21 97 4 - 
2 Economia 
1 Esporte 
1 Política 

- 

22 EXPECTATIVA 4 2 Economia 2 Economia - 

23 DÉFICIT 4 - 4 Economia - 

24 RETRAÇÃO 3 1 Vida 2 Economia - 

25 PERMANECIA 3 2 Vida - 1 +Emoção 

26 ASSENTAMENTOS 3 - 3 Política - 

27 CRIADORES 3 - 3 Economia - 

28 ANGÚSTIA 3 1 Saúde 1 Economia 1 +Emoção 

29 AUMENTOS 3 - 
2 Economia 

1 Vida 
- 

30 AUMENTOU 3 - 
1 Saúde 

1 Esporte 
1 +Emoção 

31 RECORDE 3 - 
2 Economia 
1 Esporte 

- 

32 BOLSAS 3 - 3 Economia - 

33 RÚSSIA 3 - 
2 Saúde 
1 Vida 

- 

34 FECHAR 3 - 3 Economia - 

35 QUEBRA 3 2 Economia 1 Esporte - 

36 BILHÃO 3 - 3 Economia - 

37 DIRETORIA 3 - 
1 Esporte 
1 Política 

1 Economia 
- 

[...] [...] [...] [...] [...] [...] 

98 TARIFAS 2 - 2 Economia - 

99 FASES 2 1 Saúde 1 Vida - 

100 SÓCIOS 2 - 
1 +Evento 
1 Política 

- 

 TOTAL 308 (-4*) 54 (-1*) 241 (-3*) 13 

* Casos em que o corpus não forneceu as linhas de concordância (tabela completa na seção Apêndice) 
Fonte: elaborada pelo autor. 
 

O mesmo procedimento aplicado ao corpus Web/Dialetos resulta nos dados mapeados 

na Tabela 9. O levantamento exposto explicita uma maior variedade de frames por type, que, 

em parte, é reflexo de um corpus consideravelmente maior, mas que também possui outras 

motivações, como se verá em seções posteriores desta tese. 

 
Tabela 9 – Identificação de frames nas linhas de concordância do Web/Dialetos 
 

 
CONTEXTO 

Anos 
2013 - 14 

Blog Geral 

1 EXPECTATIVA 204 

20 +Evento 
17 Motivacional 

13 Academia 
10 Saúde 

9 Vida 
8 Economia 
4 +Emoção 

22 Academia 
20 Motivacional 

16 Vida 
11 +Evento 
10 +Emoção 

10 Legalidades 
10 Economia 
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3 Legalidades 
2 Esporte 
2 Política 

10 Política 
6 Esporte 
1 Saúde 

2 INTERESSANTES 150 
47 Saúde 

3 Vida 
2 +Evento 

96 Saúde 
1 Academia 
1 +Evento 

3 TORNAREM 145 
45 Saúde 

1Economia 
98 Saúde 
1 Vida 

4 ÁLCOOL 144 
43 Academia 

1 Saúde 
100 Saúde 

5 ANSIEDADE 144 

28 +Emoção 
19 +Evento 
16 Saúde 

12 Motivacional 
3 Esporte 

3 Economia 
1 Vida 

1 Política 

23 Saúde 
10 +Evento 

9 Motivacional 
8 +Emoção 
5 Política 

3 Academia 
2 Esporte 

1 Economia 

6 SOBREVIDA 143 
48 Vida 

1 +Emoção 
94 Vida 

7 POSITIVA 139 

20 Política 
17 Economia 

8 +Evento 
7 Motivacional 

6 Academia 
4 Legalidades 

3 Esporte 
2 +Emoção 

2 Saúde 

21 Economia 
16 Política 

10 Motivacional 
7 Academia 
6 +Evento 
4 +Emoção 

4 Legalidades 
1 Esporte 
1 Saúde 

8 AUMENTOU 113 

30 Vida 
7 Economia 

6 Política 
6 +Evento 

2 Academia 

45 Vida 
8 Política 
4 +Evento 

3 Economia 
1 Esporte 

1 +Emoção 
9 DECRETAR  93 93 Política - 

10 MORTALIDADE 91 
37 Vida 

1 Academia 
53 Vida 

11 FRUSTRAÇÃO 79 

24 Motivacional 
7 +Emoção 
6 Economia 
5 +Evento 
4 Esporte 

3 Academia 
1 Política 

8 Motivacional 
6 Economia 
3 +Emoção 
4 +Evento 

3 Academia 
2 Legalidades 

2 Política 
1 Saúde 

12 GEROU 78 

17 +Evento 
6 Economia 

5 Esporte 
5 Política 

5 Motivacional 
3 Legalidades  
2 +Emoção 

15 Política 
10 +Evento 
6 Economia 
3 +Emoção 
1 Academia 

13 GERADA 74 

19 +Evento 
4 Economia 

4 Política 
4 Motivacional 

2 Esporte 
1 Legalidades 

25 +Evento 
5 Academia 
3 Economia 
3 Política 

1 Legalidades 
1 Saúde 
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1 +Emoção 1 Motivacional 

14 PNE 72 
37 Legalidades 

12 Política 
12 Legalidades 

11 Política 

15 SUPEROU 66 

13 +Evento 
8 Política 

6 Economia 
6 Esporte 

2 +Emoção 
1 Vida 

16 +Evento 
10 Economia 

3 Política 
1 Academia 

16 MERA 65 

13 Legalidades 
3 Política 

3 Motivacional 
1 Economia 

1 Esporte 
1 Vida 

33 Legalidades 
4 Motivacional 

1 Economia 
2 Política 

1 Academia 
1 +Evento 
1 Saúde 

17 CRIEI 62 
32 +Evento 
11 +Emoção 

10 +Emoção 
8 +Evento 

1 Motivacional 

18 FRUSTRADA 61 

11 +Emoção 
7 Motivacional 

6 +Evento 
5 Esporte 

3 Economia 
2 Política 

1 Academia 

7 Economia 
7 Motivacional 

5 Política 
3 +Evento 
1 +Emoção 

1 Legalidades 
1 Academia 

1 Saúde 

19 CHEGUE 60 

11 Economia 
6 Academia 
5 +Evento 
3 Política 

1 Legalidades 
1 Vida 

1 Motivacional 

11 Economia 
10 Política 
4 +Evento 
2 Esporte 

2 Motivacional 
1 Legalidades 
1 +Emoção 
1 Academia 

20 IBGE 52 
26 Vida 

4 Economia 
18 Vida 

4 Economia 
[…] [...] [...] [...] [...] 

99 FINALIZADO 12 
8 Legalidades 

2 +Evento 
1 Economia 
1 Esporte 

100 EXPOSITORES 11 
5 +Evento 

1 Economia 
5 +Evento 

 
TOTAL 3720 1759 1961 

* Tabela completa na seção Apêndice 
Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Mesmo sabendo que uma linha de concordância pode evocar tantos frames quantas 

palavras couberem na sentença, esta proposta buscou identificar o frame das lexias que 

complementam diretamente os elementos da base conceptual da expectativa, ou seja, o objeto-

fenômeno percebido e o experienciador do fenômeno. Não esquecendo que os frames 

identificados sempre se relacionam com aquele que já é evocado naturalmente pelo lexema 

EXPECTATIVA: o frame Emoção/Sentimento. A etapa de identificação qualitativa dos frames 
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ampara outros dois pontos da pesquisa: o que serve para avaliar em que medida as 

alternâncias quantitativas de types entre os colocados representam alguma mudança de 

conteúdo e o que serve para agrupar a identificação de metáforas em blocos temáticos, como 

será desenvolvido na próxima seção.  

 

4.6 As metáforas nos frames 

 

Como já discutido no capítulo 2 (sobre a fundamentação teórica), desde a década de 

1980, a Teoria da Metáfora Conceptual (LAKOFF; JOHNSON, 1980) vem argumentando 

sobre a quase onipresença da metáfora nas linguagens humanas, mais precisamente em sua 

função de mecanismo cognitivo. Evita-se, então, a trivialidade de dizer que tudo na língua é 

metáfora, mas, ao mesmo tempo, defende-se que há a grande chance de elas estarem próximas 

a tudo que envolva o processo de comunicação. Partindo dessa frequência constante, 

investiga-se neste ponto a ocorrência de metáforas nas linhas de concordância dos corpora a 

fim de que a sua identificação exponha padrões de pensamento ou de linguagem. 

A metáfora dentro da Linguística Cognitiva tem sido um dos principais aportes para 

estudos conceptuais. Kövecses (1990) fornece à metáfora um papel fundamental na 

conceptualização de emoções, e Kövecses (2008) inscreve-a no primeiro elemento analítico 

da estrutura conceptual de uma emoção. Mesmo que a estrutura conceptual seja composta por 

outros elementos, como conceitos relacionados e modelos cognitivos, a metáfora possui um 

protagonismo inferido por numerosos resultados de análise, suas relações são percebidas ora 

por ausência (metáforas ou metonímias), ora por presença (metafonímias), e são fundamentais 

na determinação dos modelos cognitivos das estruturas. 

A investigação das metáforas nos corpora da pesquisa envolve a anotação das lexias 

que foram utilizadas metaforicamente em seus respectivos discursos. Para isso, as linhas de 

concordância apontadas pela coluna de frequência das listagens são verificadas. Por exemplo, 

o type “inflação” é o segundo mais colocado para o nódulo “expectativa” no corpus 

Gênero/Histórico, apresentando a frequência de 13 coocorrências, sendo uma delas descrita na 

sentença (32), que repetiremos no segmento (44) a seguir: 

 

(44) A expectativa é de taxa de inflação menor para este mês. (g/h) 

 

Considerando a associação do lexema EXPECTATIVA aos diversos frames abordados 

na seção anterior, interessa verificar quais metáforas são acionadas pelas instanciações 
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linguísticas e de que maneira elas contribuem para a compreensão tanto do frame do lexema 

quanto do frame associado e instaurado pelas lexias. Todas as metáforas possuem relevância, 

não é objetivo da proposta problematizar se são mais ou menos convencionalizadas (HANDL, 

2011), se são mais ou menos criativas e deliberadas (STEEN, 2011, VEREZA, 2007), mais ou 

menos saturadas no enunciado (DUNN, 2010), nem mais ou menos perceptíveis em sua 

metaforicidade (DIENSTBACH, 2017) – embora esses aspectos sejam de extrema 

importância em outras propostas investigativas a depender das perguntas formuladas. As 

metáforas importam no conjunto pela integralidade da conceptualização, desde que suportada 

por pontos específicos do Procedimento de Identificação de Metáforas - PIM 

(PRAGGLEJAZ GROUP, 2009) – e do Metaphor Identification Procedure da Vrije 

Universiteit, ou MIPVU (STEEN et. al, 2010), concedendo resguardo à identificação de 

veículos metafóricos. Sob esse aspecto, a semântica de diversos campos do conhecimento de 

mundo (frames) é recuperada apenas pelas relações do uso de um lexema em suas 

concordâncias, da forma como se verifica a seguir.  

 

4.6.1 O frame Economia 

 

Todos os frames do estudo estão repletos de metáforas cognitivas que conceptualizam 

fenômenos experienciais. Nesse sentido, é possível organizar a análise sob dois pontos de 

vista: o da conceptualização da expectativa e o da conceptualização de outros elementos 

presentes no frame. O frame Economia predominou em 49 dos 100 types do Gênero/Histórico 

e em 20 dentre os 100 do Web/Dialetos – fato que fornece destaque ao frame, por conter a 

maioria dos types entre os 200 estudados nos corpora. 

- O que o frame evidencia sobre a EXPECTATIVA? 

As metáforas presentes nos contextos econômicos indicam um conceito emocional 

voltado a entidades orgânicas, por exemplo, EXPECTATIVA É ORGANISMO (“expectativa pode 

gerar” / “criamos uma expectativa de qualidade”). Além do atributo “vivo”, o conceito pode 

ser expresso como uma pessoa com personalidade e características psicológicas, 

EXPECTATIVA É PESSOA (“expectativa generosa”), ou um tipo específico de pessoa, um 

inimigo, EXPECTATIVA É ADVERSÁRIO (“superação de uma expectativa”).  

Saindo das entidades “vivas”, outros tipos de entificação fornecem domínios fontes ao 

conceito emocional, EXPECTATIVA É OBJETO, logo, pode ser limpa (“o expurgo da 

expectativa” – neste mesmo veículo há indicação de que CORRIGIR É LIMPAR). No segmento 

“reflete a expectativa”, sugere-se que a EXPECTATIVA É OBJETO REFLETIDO; continuando sob 
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termos de “objeto”, o sentimento está na ideia de pertencimento em EXPECTATIVA É OBJETO 

POSSUÍDO (“expectativa de Cunha” / “nossa expectativa”). Outra entificação pode ser 

entendida em termos de recipiente/contêiner, local onde as coisas são contidas, EXPECTATIVA 

É CONTÊINER (“na expectativa de” / “encontra-se numa”); o domínio do contêiner ainda pode 

ser considerado não pela sua forma, mas pelo conteúdo inserido nele, ou seja, EXPECTATIVA É 

CONTEÚDO NO CONTÊINER (“acrescenta uma expectativa”); os termos de entidade também se 

evidenciam como algo que se expande em INDICADOR DE EXPECTATIVA É OBJETO EM 

EXPANSÃO (“indicador de expectativa aumentou” / “retorno ao crescimento”).  

A espacialização do conceito é percebida em termos de caminho e trajetória, podendo 

a expectativa ser um caminho que se toma, ou um ponto/local específico do trajeto: 

EXPECTATIVA É TRAJETO (“retomar uma expectativa positiva para o futuro” / “expectativa de 

um retorno”) e EXPECTATIVA É PONTO NO TRAJETO (“já passaram pela expectativa”).  

Um bom exemplo de relação entre o frame do lexema e o frame no cotexto ocorre com 

a metonímia EXPECTATIVA POR ÍNDICE ATUARIAL (“revisão para baixo na expectativa 

inflacionária” / “A expectativa de desvalorização para abril ficou em 42,40%”), na qual a 

“expectativa” é parte do todo no conceito que calcula a previsão inflacionária e rendimentos. 

- O que o frame evidencia sobre si mesmo? 

Além de realçar as conceptualizações do nódulo, as linhas de concordância 

evidenciam outros conceitos adjacentes. Os métodos PIM e MIPVU sugerem a identificação 

de todos os veículos metafóricos. Sem essa identificação não é possível prever quais 

metáforas têm maior chance de propagação em mais de um frame ou registro, nem mensurar 

quais delas possuem maior identificação com as metáforas do lexema investigado, 

restringindo, assim, a inferência sobre a permeabilidade do frame Expectativa.  

No caso do frame Economia, os conceitos econômicos ganham proeminência nas 

frequentes metáforas de entidade e suas instanciações linguísticas: CONCEITOS ECONÔMICOS 

SÃO PESSOAS, por suas características de personalidade (“comportamento dos juros” / 

“mercado presumiu” / “vendas devem enfrentar”); CONCEITOS ECONÔMICOS SÃO OBJETOS 

FRAGMENTÁVEIS (“quebra da safra” / “corte no orçamento”); CONCEITOS ECONÔMICOS SÃO 

PÊNDULOS (“revisão para baixo” / “queda nos juros” / “alta das taxas”). Os elementos de 

economia podem ser entificados pelo esquema do contêiner, no sentido do próprio recipiente 

ou do conteúdo nele inserido: CONCEITOS ECONÔMICOS SÃO CONTÊINERES 

(“exponencialmente no mercado”) e CONCEITOS ECONÔMICOS SÃO CONTEÚDOS EM 

CONTÊINERES (“expectativa de injeção de capital”).  



112 
 

      
 

Alguns objetos, que são tomados por domínios fontes, indicam sentido de expansão, 

como em CONCEITOS ECONÔMICOS SÃO ENTES EM EXPANSÃO (“um aumento de 10%” / “que 

a safra cresça”), e sentido de trajetória, como em CONCEITOS ECONÔMICOS SÃO OBJETOS EM 

TRAJETO (“que o VBP chegue a R$ 450,3” / “os royalties [..] ultrapassaram R$ 24 bilhões”). 

O sentido de trajetória e espaço dá referencialidade aos números, VALORES NUMÉRICOS SÃO 

PONTOS NO TRAJETO (“que chegue a US$ 500 milhões” / “esse número chegue a mil”), e a 

maneira de executar o trabalho indica que ATIVIDADE É MOVIMENTO (“ritmo de atividade”). 

Os resultados que permanecem inalteráveis indicam solidez, CONSTÂNCIA É OBJETO SÓLIDO 

(“nível ficou estável”) e MUDANÇA DE ESTADO É MUDANÇA DE LOCAL (“se tornarem GP” 

[gerentes de produção]).  

Os tokens ativadores do frame Economia deixam transparecer a contiguidade entre a 

noção do tempo e a da expectativa. O tempo é delimitado como um recipiente que abre e 

fecha e contém coisas em seu interior: TEMPO É CONTÊINER, que se instancia em segmentos 

do tipo “fechar o ano” e “no fechamento do ano”, a mesma metáfora apresenta a derivação 

HORÁRIO DE EXPEDIENTE É CONTÊINER, em que se obtém “Bovespa fechou a 39 pontos”. O 

domínio fonte do trajeto é frequentemente ativado com TEMPO É TRAJETO e FUTURO É 

DESTINO em que se efetivam segmentos tais como “para os próximos seis meses” e “até o 

final do ano”. O tempo é entendido como um objeto que se possui e se perde, isto é, TEMPO É 

OBJETO POSSUÍDO (“dias de serviço perdidos”), e igualmente entendido como uma força 

física, TEMPO É FORÇA (“temporada [...] ajudou a impulsionar”). Por fim, TEMPO É OBJETO 

CONECTADO, com formas que expressam sentido de relacionar, ligar, relatar, conectar, trazer 

de novo (“expectativa em relação ao futuro” / “já foi incorporada”). 

 

4.6.2 O frame Motivacional 

 

Reunidos sob a mesma categoria estão os frames Motivacional e Religioso, em que 

este pode ser considerado um hipônimo daquele, que devido a um critério logístico da 

pesquisa, favoreceu-se a holonímia. É comum que a análise dos demais frames apresente 

coincidência de metáforas e domínios fontes, mesmo assim, compete à descrição averiguar as 

particularidades de cada um deles.   

- O que o frame evidencia sobre a EXPECTATIVA? 

Em contextos motivacionais, a expectativa é marcada por funções pragmáticas de 

descrever e aconselhar, possui metáforas frequentes em outros frames e outras de menor 

frequência. A personificação permanece conjugada em EXPECTATIVA É PESSOA (“são 
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objetivadas por expectativa” / “familiarize-se com sua expectativa”) e EXPECTATIVA É 

ADVERSÁRIO (“inimiga das realizações” / “nos trazer falsas esperanças”). A entificação 

mantém-se na metáfora EXPECTATIVA É ORGANISMO (“nossa aparência gera expectativa”), 

em EXPECTATIVA É SUBSTÂNCIA PURA/SIMPLES (“não é mera expectativa de uma verdadeira 

religião”) e em EXPECTATIVA É OBJETO (“sombra da expectativa” / “abandono da 

expectativa”); tal como o objeto, a posse sobre ele é plenamente possível em EXPECTATIVA É 

OBJETO POSSUÍDO (“nossa expectativa” / “tem tanta expectativa”). Repetindo mais um 

domínio fonte frequente, há EXPECTATIVA É CONTÊINER (“vivemos cada dia na expectativa”) 

e EXPECTATIVA É CONTEÚDO NO CONTÊINER (“expectativa [...] enche nosso coração”). Note-

se, em boa parte desses exemplos, a maior presença de dêiticos de 1ª pessoa do plural como 

uma das marcas desse frame. 

Metáforas de expectativa que não estavam presentes no frame anterior, mas sim neste, 

são: EXPECTATIVA É ENTIDADE COMBUSTÍVEL (“por uma expectativa ardente” / “rugindo de 

ardor de esperança”), EXPECTATIVA É ALIMENTO (“expectativa [...] alimenta nossa 

esperança”), EXPECTATIVA É REMÉDIO (“boa dose de expectativa positiva”), EXPECTATIVA É 

FARDO (“namoro virtual carrega uma expectativa”), EXPECTATIVA É CONTRATO 

(“cumprimento dessa expectativa” / “sendo confirmada”) e EXPECTATIVA É CONDIÇÃO 

CLIMÁTICA (“aquela atmosfera de tensão, ansiedade e expectativa”). 

- O que o frame evidencia sobre si mesmo? 

Os types colocados que apresentaram o frame Motivacional em quantidade maior que 

a dos demais são expectativa, frustração, frustrada, aguarda, ardente, iminente, saavedra, 

irreal, messiânica, conceda, frustrar, mansidão, conheceremos, opõem. Esses sendo types 

com vinculação emocional mais explícita e, uma parte considerável deles, possuindo 

tendência à avaliatividade negativa pela experiência dos sujeitos linguísticos.  

As metáforas que indicam conceptualizações gerais remetem à emoção, ao tempo, à 

vida e à mente. Tal qual a personificação da emoção em EMOÇÃO É ACOMPANHANTE (“viver 

com muita ansiedade”), a entificação da mesma em ANSIEDADE É PRISÃO (CONTÊINER) 

(“libertar-nos da ansiedade”) e em EMOÇÃO É INVÓLUCRO (“a alegria [...] envolve uma 

ardente expectativa”). O tempo é entificado em TEMPO É ACOMPANHANTE (“aprenda a 

conviver com o momento presente”). Além disso, as experiências avaliativas podem ser 

expressas por um esquema de verticalidade, RUIM É PARA BAIXO (“frustração cai”, “primeiro 

degrau da decepção”). Os domínios alvos VIDA e MENTE são importantes para a finalidade da 

religião e do aconselhamento, estão indicados em A VIDA É UM OBJETO DOADO (“a vida é 
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apenas um enorme bônus”), em A VIDA É UMA VIAGEM (“expectativa sinaliza a junção entre o 

‘onde você está’ e o ‘onde você vai’”) e em MENTE É CONTÊINER (“preencha sua mente”).  

 

4.6.3 O frame +Emoção 

 

O frame +Emoção potencializa as características de um frame de emoções ao constatar 

a proeminência de um sujeito-x, singular e humano, que experiencia a sensação da 

expectativa, evitando-se, portanto, o afastamento do sentir expresso em sujeitos abstratos ou 

coletivos, pois até mesmo um “nós” necessita de maior abstração: a de que aquele sentimento 

existe na totalidade de uma coletividade a qual me incluo.  

- O que o frame evidencia sobre a EXPECTATIVA? 

Muitas metáforas já mencionadas atualizam-se com exemplos específicos do seu 

frame, dividem-se principalmente em metáforas de entificação associadas a recipientes, 

personificação e trajetória. A emoção expressa-se com sentido de dentro-fora em 

EXPECTATIVA É CONTÊINER (“permanecia numa expectativa”), com o sentido de objeto 

contido no recipiente e ao mesmo tempo uma força a ser controlada, no exemplo “é preciso 

conter [...] a excessiva expectativa”, o que sugere as metáforas EXPECTATIVA É CONTEÚDO 

NO CONTÊINER e EXPECTATIVA É FORÇA FÍSICA, nessa última, expressa-se também o 

segmento “curiosidade e expectativa [...] foram-se amortecendo”.   

Continuando com a base em entidades, a EXPECTATIVA É OBJETO (“Daniel não 

esconde a ansiedade e expectativa”), EXPECTATIVA É OBJETO EM EXPANSÃO (“a expectativa 

aumentou, mas muito” / “criar uma imensa expectativa”), EXPECTATIVA É OBJETO POSSUÍDO 

(“da minha expectativa”), EXPECTATIVA É OBJETO FRAGMENTÁVEL (“essa expectativa se 

quebra”), EXPECTATIVA É FARDO (“suportar a angústia de uma longa expectativa”/ “trazia em 

mim nenhum temor [...] ou expectativa”), EXPECTATIVA É ACOMPANHANTE (“decolei com 

uma expectativa”) e EXPECTATIVA É SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (“fiquei com essa 

sensação ‘viciante’ de ansiedade e expectativa”). 

Passando às entidades orgânicas, EXPECTATIVA É ORGANISMO (“crio uma enorme 

expectativa” / “a expectativa que gera frustração), EXPECTATIVA É PESSOA (“ansiosa 

expectativa”), EXPECTATIVA É ADVERSÁRIO (“sentimentos conflitantes [...] me assaltaram 

mas principalmente a expectativa”). A emoção pode apresentar-se como um “ambiente” 

percebido em EXPECTATIVA É CONDIÇÃO CLIMÁTICA (“só criei esse climinha pra criar uma 

expectativa”). Exceto quando faz menção a entidades como o “tempo” e “outras emoções”, o 

frame +Emoção apresenta poucos casos de “expectativa” conceptualizada pelo esquema 
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TRAJETO, ainda assim, o esquema fez-se presente na metáfora EXPECTATIVA É PONTO NO 

TRAJETO (“minha empolgação veio de uma expectativa”).  

- O que o frame evidencia sobre si mesmo? 

A pergunta atualizada neste tópico é, em certa medida, pleonástica, considerando que 

o lexema EXPECTATIVA é parte do frame Emoção, no entanto, tenta-se caracterizar 

conceptualizações mais gerais de emoções e de outras entidades que surgiram nas linhas de 

concordância. Os types em que o frame +Emoção se apresentou em maior quantidade são 

decepcionar, crio, empolgação, decepcionando e aumentava. Aqueles em que igualou em 

número, ou que foi o segundo mais frequente, são corresponder, em que foi tão frequente 

quanto o +Evento, e criei, correspondida, ansiedade, frustrada e ardente, nos quais ficou em 

segundo lugar, perdendo para +Evento, Saúde e Motivacional – um fato que indica maior 

proximidade com esses frames. 

Sob o prisma do esquema origem-caminho-meta, emoções podem ser entendidas pelas 

metáforas EMOÇÃO É OBJETO EM TRAJETO (“esta frustração está me trazendo sofrimento”), 

EMOÇÃO É DESTINO NO TRAJETO (“encontrar um ótimo profissional é o caminho da 

felicidade”) e DECEPÇÃO É QUEDA NO PERCURSO (“criei expectativa e caí de cara no chão”). 

Outras metáforas de entidade dizem que EMOÇÃO É FARDO (“suportar a angústia” / “trazia em 

mim nenhum temor ou incerteza”), EMOÇÃO É CONTEÚDO NO CONTÊINER e FORÇA 

(“expectativa cheia de angústia” / “é preciso conter o entusiasmo”), além disso, EMOÇÃO É 

OBJETO FRAGMENTÁVEL (“cada decepção leva um pedaço da vontade de lutar”).  

A compreensão do tempo é igualmente importante na relação da “expectativa” com o 

frame +Emoção, conceptualiza-se com as metáforas TEMPO É PONTO NO TRAJETO (“atravessa 

três longos meses de expectativa”), TEMPO É OBJETO EM TRAJETO “quando o sábado chega” / 

“com o passar dos dias”), TEMPO É CONTÊINER (“e no dia”), TEMPO É ESPAÇO (“minha 

expectativa da próxima sexta”) e TEMPO É PESSOA (“crio expectativa sobre um tempo 

tranquilo”).  

 

4.6.4 O frame Saúde 

 

O frame Saúde possui um lado epistêmico, fundamentado em conhecimentos mais 

específicos, similar ao Economia e ao Academia, e um lado mais relacionado ao cotidiano 

popular; isso implica que pode apresentar-se tanto em linguagem mais tecnicista quanto em 

linguagem mais coloquial no tocante às enfermidades. Na relação entre EXPECTATIVA e 



116 
 

      
 

Saúde, a patologização de emoções é um fator relevante para a compreensão do frame, como 

se vê pelas metáforas nele identificadas. 

- O que o frame evidencia sobre a EXPECTATIVA? 

O frame replica as metáforas já recorrentes nas seções supradescritas, EXPECTATIVA É 

PESSOA (“expectativa apreensiva”), EXPECTATIVA É CONTÊINER (“se interessam pelas drogas 

e pelo álcool na expectativa...”), EXPECTATIVA É OBJETO EM EXPANSÃO (“quanto mais 

ansiedade e expectativa pior é a dor”), EXPECTATIVA É FARDO (“equilibrar sua ansiedade e 

expectativa”) e EXPECTATIVA É FORÇA (“expectativa muito intensa”). Afora essas, a 

“expectativa” particulariza-se com uma conceptualização não encontrada nos demais frames 

analisados, EMOÇÃO/ANSIEDADE/EXPECTATIVA É DOENÇA, que licencia os seguintes veículos 

nos segmentos “o sintoma principal é a expectativa”, “Transtorno de Ansiedade Generalizada, 

a ansiedade excessiva e preocupação” e “expectativa de ter uma nova crise”. Outra metáfora 

identificada apenas neste frame é EXPECTATIVA É OBJETO EM CONTRAÇÃO (“depressão 

fizeram diminuir a expectativa”), que poderia ser bem mais frequente, considerando que a 

metáfora do esquema diretamente oposto – o esquema de expansão – é uma das mais 

difundidas nos frames. 

- O que o frame evidencia sobre si mesmo? 

Os conceitos de emoção, de doença e de tempo são predominantes nesse frame. Os 

types que se demonstraram mais representativos do frame são estes: interessantes, tornarem, 

álcool, e ansiedade, no Web/Dialetos; alcoolismo e Rússia, no Gênero/Histórico. Devido ao 

conteúdo emocional de “expectativa”, as patologias mencionadas quase sempre são de cunho 

psicológico. 

Tal como a “expectativa”, emoções em geral são conceptualizadas de maneira análoga 

às atitudes das pessoas; isso se dá com as metáforas EMOÇÃO É PESSOA (“despertar 

ansiedade” / “ansiedade severa”) e ANSIEDADE É ADVERSÁRIO (“ansiedade persecutória”). A 

falta de saúde é entendida como algo autônomo que se desenvolve e cresce, em DOENÇA É 

ORGANISMO (“desenvolver algum problema de saúde”), e que, após percebido, é algo que se 

possui em DOENÇA É OBJETO POSSUÍDO (“expectativa constante de ter uma nova crise”). A 

doença pode ser compreendida em termos de uma escala com níveis e graus em DOENÇA É 

ESCALA (“pânico é o último grau do continuum”), e igualmente em termos de uma luta, em 

TRATAR UMA DOENÇA É COMBATER (“luta contra o alcoolismo” / “declarou guerra à vodka”). 

Ainda sobre o tema da “doença”, uma metonímia de causa evidencia-se em CAUSADOR PELA 

CAUSA (“Gorbachov declarou guerra à vodka”), na qual se permuta a patologia do 

“alcoolismo” por um de seus causadores, a “vodka”.  
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Um mesmo veículo assinala duas metáforas, sugerindo que uma emoção é objeto e que 

esse objeto chega antes no tempo e no espaço, ANSIEDADE É OBJETO / TEMPO É TRAJETO 

(“ansiedade antecipatória”). Tem-se que MUDANÇA DE ESTADO É MUDANÇA DE LOCAL (“na 

expectativa de se tornarem interessantes”) e VIVÊNCIA É OBJETO POSSUÍDO (“ter novas 

experiências”). Voltando à ideia de “tempo”, o espaço e o trajeto continuam como domínios 

recorrentes, TEMPO É PONTO NO TRAJETO (“passando por um período de estresse”) e TEMPO É 

TRAJETO / FUTURO É DESTINO (“se projeta numa situação futura”). 

 

4.6.5 O frame Academia 

 

Com o enfoque sobre o “código”, o frame Academia, delimitado nestas linhas, inspira-

se na distinção da Lógica moderna em que repousa o conceito de metalinguagem e metalógica 

(CARNAP, 1958), isto é, a linguagem que fala de linguagem, da qual Jakobson (2008) se 

utilizou na proposição de uma de suas “funções”. O frame não precisa ser exclusivamente 

metalinguístico e definicional, pode, ademais, fazer menções a abordagens teóricas, 

científicas e a expectativas consequentes de um método. Suas metáforas específicas são o que 

o diferencia dos demais frames, enquanto suas metáforas direcionadas à expectativa são o que 

o assemelha.  

- O que o frame evidencia sobre a EXPECTATIVA? 

As metáforas de entificação, personificação e trajetória atualizam-se com exemplos 

linguísticos de um frame teórico e científico: EXPECTATIVA É OBJETO (“inclui na sua ação a 

expectativa da resposta”); EXPECTATIVA É OBJETO POSSUÍDO (“temos a expectativa de que 

informações novas e interessantes venham surgir”); EXPECTATIVA É OBJETO FRAGMENTÁVEL 

(“romper com a expectativa é uma concessão”); EXPECTATIVA É ESCALA (“um melhor índice 

da nossa expectativa” / “baixa expectativa gera alta satisfação”); EXPECTATIVA É ORGANISMO 

(“geração de expectativa” / “desenvolverá uma expectativa positiva”); EXPECTATIVA É 

PESSOA (“expectativa dramática e etológica” / “a expectativa é plenamente satisfeita. 

Contrariá-la seria...”); EXPECTATIVA É TRAJETO (“esta expectativa positiva pode orientar”) e 

EXPECTATIVA É PONTO NO TRAJETO (“expectativa inicial que temos de alguém”).  

- O que o frame evidencia sobre si mesmo? 

O frame enfoca as entidades que refletem o fazer acadêmico, a argumentação e o 

tempo. Embora esteja presente em vários dos colocados do Web/Dialetos, apenas conseguiu 

maioria numérica em rompe; mesmo assim, chegou a apresentar quantidades razoáveis nos 
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types seguintes: expectativa, álcool, positiva, frustração, chegue e irreal. No 

Gênero/Histórico, predominou em comportamento, tradutor, subjetiva e atribuição. 

As metáforas refletem o nível primário com os esquemas imagéticos “contêiner” e 

“trajeto” e com outras percepções corpóreas, que são: ARGUMENTAÇÃO É CONTÊINER e 

ARGUMENTAÇÃO É PERCEPÇÃO SENSORIAL (“na visão de Luhmann e na de Habermas”); 

DESCRIÇÃO ESCRITA É OBJETO VISÍVEL (“algo vertido em linguagem escrita apresenta por 

contraste e pela expectativa gerada contornos mais nítidos da baixeza de visão e 

superficialidade de abordagens”); RESULTADOS SÃO OBJETOS e PONTOS NO TRAJETO 

(“venham surgir dos resultados que esperamos obter” / “dependendo do resultado atingido”); 

CONCEITOS TEÓRICOS SÃO FORÇAS FÍSICAS (“identificar a influência dos estilos cognitivos”). 

Havendo também metáforas de conceptualização do tempo, TEMPO É OBJETO EM TRAJETO 

(“com o passar do tempo”) e FUTURO É DESTINO (TEMPO É TRAJETO) (“os jovens de cada país 

para o futuro”). 

O limite entre os frames são embaraçosos e revelam uma linha tênue entre o frame 

desta seção e alguns segmentos do corpus identificados sob outros rótulos, o que implica a 

possibilidade de encontrar traços do Academia noutros frames, conforme surge em: Saúde, 

quando breves referências a elementos patológicos ocorrem; Legalidades, quando os 

segmentos refletem temas de doutrinação jurídica; Vida, quando há menção a índices e 

médias calculadas; Economia, ao referir-se a dados calculados e observáveis; e Motivacional, 

quando se observam sentenças definicionais, mesmo que essas tenham peculiaridade mais 

intuitiva ou religiosa. Essa fluidez desvela um traço hiperonímico do frame Academia.   

 

4.6.6 O frame Vida 

 

O frame Vida, na relação nódulo-colocado, divide-se em dois blocos semânticos: o 

primeiro que remete à capacidade de estar vivo e o segundo que remete ao cálculo de duração 

média das vidas dos habitantes de uma região. Se não fosse a sua proeminência quantitativa, 

seria possível enquadrar uma parte dos segmentos do primeiro bloco no grupo Saúde e uma 

parte do segundo bloco no grupo Academia; isso significa que ele pode ser entendido ora 

como hipônimo do Academia, ora como um hipônimo do Saúde/Patologia.  

- O que o frame evidencia sobre a EXPECTATIVA? 

A “expectativa” atualiza-se num subtipo “expectativa de vida” e possui metáforas de 

entidade que a conceptualizam como um objeto homogêneo e corriqueiro, em EXPECTATIVA É 

SUBSTÂNCIA PURA/SIMPLES (“um embrião (mera expectativa de vida)”), como objeto 
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possuído, em EXPECTATIVA DE VIDA É OBJETO POSSUÍDO (“expectativa de vida dele”), e 

como um objeto que se expande, em EXPECTATIVA DE VIDA É OBJETO EM EXPANSÃO (“a 

expectativa de vida dos cães aumentou”).  

As demais metáforas do frame necessitam de um tipo de interação denominada 

metafonímia (GOOSSENS, 1995). A “expectativa de vida” é parte de um todo que considera 

o nascimento, a morte, a idade e as condições sociais de um grupo selecionado, a gerar um 

resultado que aponta num indivíduo sua esperança de vida à nascença. Nesse sentido, a 

expectativa de vida é a parte mais saliente, a qual se toma para referir o próprio resultado do 

cálculo EXPECTATIVA DE VIDA POR ÍNDICE DE VIDA MÉDIA. Após uma certa estabilização da 

metonímia, seu sentido é “congelado” e passa ser metaforizado nos enunciados: “NE é região 

com maior alta na expectativa de vida” (EXPECTATIVA DE VIDA É ESCALA), “baseia-se na 

expectativa de vida” (EXPECTATIVA DE VIDA É ALICERCE) e “expectativa de sobrevida 

também é um elemento que poderá influenciar na redução do valor” (EXPECTATIVA DE VIDA 

É FORÇA).  

- O que o frame evidencia sobre si mesmo? 

A tendência do frame incorre no sentido de duração da vida e em aspectos legais e 

formais do seu cálculo, com isso, incide no próprio sentido de tempo. Os types em que o 

frame predominou são os seguintes: sobrevida, aumentou, mortalidade, IBGE, 

previdenciário, longevidade, natalidade, 78,8, escolaridade, Pardal, IDH, extra-uterina, 

0,31, dobrou, no Web/Dialetos; e diminuição, permanecia, longevidade, velhice e diminuiu 

no corpus Gênero /Histórico. 

O sentido de estar acima e além de um ponto no espaço garante a compreensão de 

seres que vivem mais do que o que lhe foi determinado, como em VIDA É PONTO NO ESPAÇO 

(“expectativa de sobrevida”). O tempo é entendido como objeto em movimento e que segue 

trajetórias TEMPO É PONTO NO TRAJETO (“saltando 10 anos e 3 meses em relação a 1980”); é 

entificado nas metáforas TEMPO É OBJETO POSSUÍDO (“teria mais 50 anos”), TEMPO É 

CONTÊINER (“para quem nascer em 2013”) e TEMPO É OBJETO VISÍVEL (“quais são as 

perspectivas para o futuro” / “nesta retrospectiva de nossa série”). Outras metáforas 

identificadas apontam para o conceito de legislação e de números: LEGISLAÇÃO É INVÓLUCRO 

(“expectativa de vida está protegida pela legislação”), LEGISLAÇÃO É PESSOA (“legislação 

penal que diz”) e VALORES NUMÉRICOS SÃO PONTOS NO TRAJETO (“aumentou 9,2 anos, 

passando de 64,7 anos”). 
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4.6.7 O frame Legalidades 

 
Na relação entre EXPECTATIVA e seus colocados, o frame Legalidades apresenta a 

característica de “espera” por algo de processo burocrático/legal, pode estar associado à área 

jurídica ou simplesmente a etapas protocolares diversas. 

- O que o frame evidencia sobre a EXPECTATIVA?  

Os diversos segmentos que se referem ao lexema estudado acionam domínios fontes 

frequentes dos frames: “o povo brasileiro permanece na expectativa de que o Supremo...” 

(EXPECTATIVA É CONTÊINER); “tendo expectativa de direito” (EXPECTATIVA É OBJETO 

POSSUÍDO); “a resolução gerou uma expectativa positiva” (EXPECTATIVA É ORGANISMO); 

“havendo, antes disso, mera expectativa” (EXPECTATIVA É PONTO NO ESPAÇO); “cadastro 

reserva é apenas uma mera expectativa de direito” (EXPECTATIVA É SUBSTÂNCIA 

PURA/SIMPLES).  

Uma metáfora que parece específica do frame Legalidades, mas já foi identificada em 

outros temas é EXPECTATIVA É CONTRATO / OBJETO DE LEI “nenhuma expectativa legítima de 

privacidade”. E uma metáfora identificada apenas nesta seção é EXPECTATIVA É OBJETO 

MOLDADO, que se expressa segmentos como “o visto configura mera expectativa de direito” e 

“mera adequação ao sistema normativo pretérito (expectativa de direito)”. 

- O que o frame evidencia sobre si mesmo? 

O “Legalidades” foi mais identificado entre os tokens dos seguintes types: PNE, mera,  

GMAIL, nascituro, finalizado. Suas metáforas costumam envolver esquemas de percepção 

primária: CONCEITOS SÃO CONTÊINERES (“está em seu conceito de expectativa de direito”); 

EVENTO É PONTO NO ESPAÇO (“antes da realização do concurso”); DIREITO SUBJETIVO É 

ORGANISMO (“o direito subjetivo aos honorários nasce do pronunciamento”); DECISÃO É 

OBJETO EM TRAJETO (“ser afetado pela decisão recorrida”); CONDIÇÕES LEGAIS SÃO OBJETOS 

VISÍVEIS (“satisfeitas as condições previstas na legislação” / “número de vagas previstas no 

edital”). E, similar à metafonímia ocorrida no frame Vida, o Legalidades apresenta a interação 

entre a metonímia INSTITUIÇÃO PELOS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO e a metáfora INSTITUIÇÃO 

É PESSOA, que é representada em exemplos como “que o STF reconheça o dever 

constitucional” e “o Google admitiu que os usuários não têm ‘expectativa razoável’”. 

 
4.6.8 O frame +Evento 

 
Sendo o frame que apresentou o maior crescimento numérico quando comparado aos 

resultados do corpus de partida, o “+Evento” tem uma tendência neutralizada que se equilibra 
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entre a expectativa mais emocional (+subjetiva) e a expectativa sustentada por dados 

epistêmicos. A tendência, um tanto genérica, fê-lo predominar numa quantidade maior de 

types no corpus Web/Dialetos, tais são: gerou, gerada, superou, criei, organizadores, cria-, 

criamos, participem, aguardam, aquém, aguardada, aguardado, correspondida, criou-, 

aguardamos, revelados, superada, expositores. Embora o frame ocorra no Gênero/Histórico, 

não predominou numericamente em nenhum dos seus types. Veja-se, a seguir, como as lexias 

próximas à “expectativa” auxiliam a conceptualização das entidades de seu entorno. 

- O que o frame evidencia sobre a EXPECTATIVA?  

As metáforas que auxiliam a semântica do lexema permanecem, em sua maioria, de 

base corpórea e são atualizadas com os exemplos do frame. A entificação com objetos 

inanimados representa-se em segmentos tais: “Malafaia revela expectativa” / “não tira a 

ansiedade e expectativa” (EXPECTATIVA É OBJETO); “a expectativa minha eu acredito que...” 

(EXPECTATIVA É OBJETO POSSUÍDO); “estou preso no paradigma da expectativa” 

(EXPECTATIVA É CONTÊINER); “a faixa rompe com a expectativa” (EXPECTATIVA É OBJETO 

FRAGMENTÁVEL); “fui com uma expectativa em alta” (EXPECTATIVA É OBJETO EM 

EXPANSÃO); “expectativa gerada em torno da novela” (EXPECTATIVA É INVÓLUCRO); “vá 

com a expectativa em alta” / “juntamente com a expectativa” (EXPECTATIVA É 

ACOMPANHANTE). 

Outras metáforas destacam uma característica “animada” das entidades em: 

EXPECTATIVA É ORGANISMO (“criando uma grande expectativa”); EXPECTATIVA É 

ADVERSÁRIO/PESSOA (“somos traídos pela expectativa” / “expectativa mata qualquer filme”); 

EXPECTATIVA É FORÇA (“controlem a ansiedade e a expectativa” / “estamos tentando segurar 

a expectativa pra não atropelar tudo”); EXPECTATIVA É TRAJETO (“E que comece a 

expectativa”); EXPECTATIVA É PONTO NO TRAJETO (“ainda não atingiu a expectativa”). A 

“expectativa” pode ainda ser vista como um fenômeno do ambiente, em EXPECTATIVA É 

CONDIÇÃO CLIMÁTICA (“o ambiente tenso que se sentiu”); como um esquema não perceptual, 

em ESPECTATIVA É ESCALA (“o grau de expectativa que foi gerada”); e como uma entidade de 

traço cultural não corpóreo, em EXPECTATIVA É CONTRATO (“conseguiu cumprir toda a 

expectativa” / “ficou devendo muito frente à expectativa gerada”. 

- O que o frame evidencia sobre si mesmo? 

A conceptualização do frame envolve a compreensão geral dos eventos, do tempo e de 

algumas entidades que se associam aos eventos. Entificação e personificação são tipos de 

metáforas conceptuais frequentes que se confirmam também na linguagem sobre os eventos. 

No segmento “ansiedade pelo lançamento do videogame”, sugere-se a metáfora EVENTO É 
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OBJETO; em “Copa passa a gerar essa expectativa”, interpreta-se no nível cognitivo que 

EVENTO É ORGANISMO; em “a estreia não facilita para a ansiedade”, interpretam-se ações 

humanas a sugerir que EVENTO É PESSOA. Um mesmo exemplo, como em “vá com a 

expectativa em alta”, pode indicar tanto que a “expectativa” apresenta “expansão” quanto que 

BOM É PARA CIMA. Alguns temas associados aos eventos indicam as metáforas NARRATIVA É 

TRAJETO (“relembramos toda trajetória do personagem” / “coletâneas que quando terminamos 

de ler”), FILME É OBJETO EM TRAJETO (“o filme traz momentos de ansiedade”) e FILMAGEM É 

TRAJETO (“expectativa gerada ao longo das filmagens”). O tempo é conceptualizado com as 

metáforas TEMPO É TRAJETO (“gerada ao longo dos anos”), TEMPO É OBJETO EM TRAJETO 

(“traz momentos” / “ao que está por vir”) TEMPO É OBJETO VISÍVEL (“não vemos a hora de 

chegar a data”) e TEMPO É CONTÊINER (“a expectativa é que seja no mês de maio”). 

 

4.6.9 O frame Esporte 

 

O frame Esporte costuma fazer menção a ações da prática esportiva ou menção a 

eventos jogos, o que tornaria, nesse último caso, grande parte dos seus exemplos um subtipo 

do +Evento, mas, por ser um dos frames mais frequentes em um dos corpora, preferiu-se 

mantê-lo distinto em sua saliência.  

- O que o frame evidencia sobre a EXPECTATIVA?  

A maior parte das metáforas do Esporte é recorrente entre os frames, assim, tem-se o 

exemplo do veículo “geraram” indicando EXPECTATIVA É ORGANISMO e de “nos” (preposição 

+ artigo) indicando EXPECTATIVA É CONTEÚDO NO CONTÊINER, ambos materializados no 

segmento “os últimos minutos geraram nos torcedores tanta expectativa”. Verifica-se a 

expectativa não como “conteúdo”, mas como o próprio “recipiente” no enunciado “temos que 

sair dessa expectativa” (EXPECTATIVA É CONTÊINER); a metáfora EXPECTATIVA É TRAJETO 

licencia o uso em “que seja apenas uma expectativa sem retorno”; ocorrendo outras 

conceptualizações comuns em “aumentou a expectativa entre os torcedores” (EXPECTATIVA É 

OBJETO EM EXPANSÃO), em “que tenha conseguido conter a ansiedade e a expectativa que 

tomaram conta da nossa atmosfera” (EXPECTATIVA É FORÇA e EXPECTATIVA É CONDIÇÃO 

CLIMÁTICA), e em “ainda não confirmou a expectativa” (EXPECTATIVA É CONTRATO).  

A única metáfora exclusiva do frame, não identificada nos demais, é EXPECTATIVA É 

PRODUTO NEGOCIÁVEL, permitindo o uso do segmento “enquanto for expectativa, vende” – 

que se referia às expectativas de público e de negócios que certos atletas causam. Mesmo com 
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poucos exemplos no corpus para decretá-la como uma metáfora “conceptual”, ela pode ser 

considerada uma derivação das consequências de EXPECTATIVA É OBJETO POSSUÍDO.  

- O que o frame evidencia sobre si mesmo? 

O frame Esporte predominou em número nos seguintes types: correspondeu, velocista, 

proporcionado, lendário, geraram, torcedores, estreia. Algumas conceptualizações refletem a 

conjunção semântica da expectativa entre a emoção e o tempo, que se associaram ao tema dos 

esportes com as metáforas EMOÇÃO É ORGANISMO (“só geraram frustração nos torcedores”), 

TEMPO É PONTO NO TRAJETO (“chegou em 2013 para ser o zagueiro”) e TEMPO É CONTÊINER 

e ESPAÇO (“possa encerrar-se em data próxima”).  

Outras metáforas surgidas nas linhas de concordância refletem conceitos específicos 

da atividade esportiva: JOGO É COMBATE (“jogo contra a Portuguesa” / “Expectativa boa, de 

mais uma batalha”); COMPETIÇÃO É TRAJETO (“desde o início da competição”); CARREIRA 

PROFISSIONAL É TRAJETO (“ao longo da minha carreira”); e FEITOS ESPORTIVOS SÃO 

NARRATIVAS FANTÁSTICAS, indicada pelos exemplos “destacou o lendário velocista” e “feito 

histórico de sua espetacular carreira”.  

 

4.6.10 O frame Política 

 
Assim como o frame +Evento, o “Política” possui uma tendência relativamente neutra 

que pode variar entre o nível mais emocional e o mais epistêmico, pendendo um pouco mais 

para o sentimento epistemicamente motivado. Alguns de seus segmentos apresentam 

familiaridade com os frames Economia e Legalidades, mas com a diferença sutil do enfoque 

nas ações administrativas, ou do fazer político.  

- O que o frame evidencia sobre a EXPECTATIVA?  

No domínio político, o conceito de expectativa replica-se com tais metáforas de 

entificação: EXPECTATIVA É OBJETO EM EXPANSÃO (“aumentou a expectativa da sociedade 

sobre o seu desenvolvimento”); EXPECTATIVA É INVÓLUCRO (“expectativa em torno da 

reunião aumentou”); EXPECTATIVA É OBJETO POSSUÍDO (“temos uma expectativa positiva em 

relação ao próximo acto eleitoral”); EXPECTATIVA É ACOMPANHANTE (“expectativa 

aumentou com a manutenção da decisão” / “Saímos com uma expectativa positiva”); 

EXPECTATIVA É CONTÊINER (“população [...] ficou na expectativa”). Replica-se o conceito 

em domínios fonte de entidades orgânicas: EXPECTATIVA É ORGANISMO (“gerou expectativa 

muito positiva”) e EXPECTATIVA É PESSOA (“expectativa, na verdade, discriminatória, 

porquanto aspirante a que negros clareiem”). A metáfora para ambiente percebido é 
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manifestada em “Paira um clima de expectativa e ansiedade” (EXPECTATIVA É CONDIÇÃO 

CLIMÁTICA). A simplicidade de substâncias “puras” metaforiza-se como algo de menor 

importância em EXPECTATIVA É SUBSTÂNCIA PURA/SIMPLES (“a mera expectativa de 

implantação do programa Mais Médicos”). As metáforas não identificadas nas linhas de 

concordância dos outros frames são EXPECTATIVA É OBJETO EM MOVIMENTO (“promove uma 

expectativa de miscigenação”) e EXPECTATIVA É ENTIDADE PERECÍVEL (“extinguindo 

qualquer expectativa positiva dos policiais”).  

- O que o frame evidencia sobre si mesmo? 

A ênfase conceptual está sobre as atividades políticas, como já se esperava, e sobre o 

conceito de tempo. Os types, em que mais se identificou o frame Política, são estes: decretar, 

Martinez, aumente, Evo, Morales, Ruben, adotem, detêm, correspondendo, concluídas, no 

Web/Dialetos; e assentamentos, depõe, Simões, consolidar, governista, tucanos, no 

Gênero/Histórico.  

O conceito de tempo reafirma sua contiguidade com a “expectativa” em metáforas 

como TEMPO É CONTÊINER (“O cara não fez em 08 anos”), TEMPO É PONTO NO TRAJETO (“A 

avaliação é positiva até o momento”) e TEMPO É OBJETO EM TRAJETO (“a expectativa do que 

está por vir”). No entanto, o frame deixa-se mais evidente ao conceptualizar-se com os 

mapeamentos específicos: AJUSTE ADMINISTRATIVO É INSTRUMENTO DE CORTE 

(“expectativa que o facão de cortes nos postos de trabalho não tenha ainda parado”); MEDIDAS 

ADMINISTRATIVAS SÃO GUIAS NO TRAJETO (“com as novas orientações oficiais do 

Currículo”); FORMAÇÃO PROFISSIONAL É TRAJETO (“prosseguimento dos estudos”); PARTIDO 

POLÍTICO É FAMÍLIA / ASSOCIAÇÃO É ADOÇÃO FAMILIAR (“pelo partido ao qual é filiada”); e 

CAMPANHAS SÃO PESSOAS (“a campanha do desarmamento alardeou”). Uma metonímia com 

características de personificação metafórica foi identificada em exemplos, como “a 

expectativa do governo” e “ainda que o governo afirme”, que sugerem o uso de GOVERNO 

PELOS GOVERNANTES. 

 

4.6.11 Levantamento das metáforas nos corpora 

 

Com a identificação de veículos metafóricos via PIM/MIPVU e com a sugestão de 

metáforas cognitivas pela via inferencial, semelhante ao método de introspecção das 

pesquisas tradicionais de LC, um levantamento de metáforas, que estruturam o conceito de 

EXPECTATIVA e seu modelo cognitivo idealizado, pode ser elencado. Os resultados das seções 

anteriores são enumerados nesta, sendo organizados por sua relação interdomínios no Quadro 
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7, cuja organização facilita a sondagem de sua propagação nos frames. As metáforas 

EXPECTATIVA É CONTÊINER e EXPECTATIVA É ORGANISMO são as mais difundidas entre os 

frames e registros, e, em complemento, EXPECTATIVA É PESSOA e EXPECTATIVA É OBJETO 

POSSUÍDO são as segundas mais propagadas. 

 

Quadro 7 - Metáforas de expectativa nos frames  
 
 

 Metáfora 

Registro Frame 

A
ca

d.
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1 EXPECTATIVA É ORGANISMO x x  x x x  x x x x x  x x 

2 EXPECTATIVA É PESSOA  x  x x x  x  x x  x x x 

3 EXPECTATIVA É ADVERSÁRIO    x x x     x  x x x 

4 EXPECTATIVA É TRAJETO    x x x  x   x x    

5 EXPECTATIVA É PONTO NO TRAJETO    x x x  x   x    x 

6 EXPECTATIVA É PONTO NO ESPAÇO     x    x       

7 EXPECTATIVA É OBJETO    x x   x   x  x x x 

8 EXPECTATIVA É OBJETO EM EXPANSÃO   x x x x    x x x x  x 

9 EXPECTATIVA É OBJETO EM CONTRAÇÃO  x           x   

10 EXPECTATIVA É OBJETO POSSUÍDO  x  x x x  x x x x   x x 

11 EXPECTATIVA É INVÓLUCRO  x  x x x    x x     

12 
EXPECTATIVA É ENTIDADE 
COMBUSTÍVEL 

   x x         x  

13 
EXPECTATIVA É SUBSTÂNCIA 
PURA/SIMPLES 

   x x  x  x x    x  

14 EXPECTATIVA É FORÇA FÍSICA    x x      x x x  x 

15 EXPECTATIVA É OBJETO FRAGMENTÁVEL    x x   x   x    x 

16 EXPECTATIVA É OBJETO EM MOVIMENTO     x     x      

17 EXPECTATIVA É OBJETO MOLDADO     x    x       

18 EXPECTATIVA É CONTÊINER   x x x x   x x x x x x x 

19 
EXPECTATIVA É CONTEÚDO NO 
CONTÊINER 

   x x x      x  x x 

20 
EXPECTATIVA É CONTRATO/OBJETO DE 
LEI 

   x x    x  x x  x  

21 EXPECTATIVA É FARDO    x         x x x 

22 EXPECTATIVA É ALIMENTO    x          x  

23 EXPECTATIVA É ESCALA    x  x  x   x     

24 EXPECTATIVA É CONDIÇÃO CLIMÁTICA    x x     x x x  x x 

25 EXPECTATIVA É ACOMPANHANTE  x x  x x x    x x  x x x 

26 EXPECTATIVA É ENTIDADE PERECÍVEL    x      x      

27 EXPECTATIVA É PRODUTO NEGOCIÁVEL    x        x    

28 EXPECTATIVA É DOENÇA    x x        x   

29 EXPECTATIVA DE VIDA É ALICERCE     x  x         

30 EXPECTATIVA DE VIDA É ESCALA    x x  x         

31 EXPECTATIVA DE VIDA É OBJETO    x x  x         
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Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Os mesmos resultados levam a um conjunto de metáforas que conceptualizam 

fenômenos outros presentes nas linhas de concordância. Dentre os diversos domínios, o 

conceito de “tempo” é o que apresenta maiores chances de espraiar-se entre os frames, sendo 

mais um fato que reafirma sua relação com o conceito de “expectativa”. As metáforas que 

auxiliam a compreensão dessas outras entidades estão inventariadas no Quadro 8. 

 

Quadro 8 - Outras metáforas associadas aos frames nas linhas de concordância 
 

 Metáfora 

Registro Frame 
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1 CONCEITOS ECONÔMICOS SÃO PESSOAS x x   x x          

2 
CONCEITOS ECONÔMICOS SÃO OBJETOS 
FRAGMENTÁVEIS 

x   x  x          

3 
CONCEITOS ECONÔMICOS SÃO 
PÊNDULOS 

x x  x x x          

4 
CONCEITOS ECONÔMICOS SÃO 
CONTÊINERES  

   x  x          

5 
CONCEITOS ECONÔMICOS SÃO 
CONTEÚDOS EM CONTÊINERES 

   x  x          

6 
CONCEITOS ECONÔMICOS SÃO ENTES EM 
EXPANSÃO 

   x x x          

7 
CONCEITOS ECONÔMICOS SÃO OBJETOS 
EM TRAJETO 

   x x x          

8 
VALORES NUMÉRICOS SÃO PONTOS NO 
TRAJETO 

   x x x x         

9 ATIVIDADE É MOVIMENTO  x    x         x 

10 CONSTÂNCIA É OBJETO SÓLIDO  x    x          

11 
MUDANÇA DE ESTADO É MUDANÇA DE 
LOCAL 

   x x x  x     x  x 

12 
ALTERAÇÃO É DESVIO DE DIREÇÃO / 
OBJETO REFLETIDO 

 x    x          

13 CORRIGIR É LIMPAR  x    x          

14 VIDA É OBJETO DOADO     x         x  

15 A VIDA É UMA VIAGEM     x         x  

16 VIDA É PONTO NO ESPAÇO     x  x         

17 VIVÊNCIA É OBJETO POSSUÍDO    x x        x   

18 HORÁRIO DE EXPEDIENTE É CONTÊINER  x    x          

19 TEMPO É CONTÊINER  x x x x x x   x x x   x 

POSSUÍDO 

32 
EXPECTATIVA DE VIDA É OBJETO EM 
EXPANSÃO 

   x x  x         

33 EXPECTATIVA DE VIDA É FORÇA     x  x         

34 
INDICADOR DE EXPECTATIVA É OBJETO 
EM EXPANSÃO 

  x  x x          
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20 TEMPO É TRAJETO /FUTURO É DESTINO   x x x x  x     x  x 

21 
TEMPO É OBJETO EM TRAJETO / 
MOVIMENTO 

   x x  x x   x     

22 TEMPO É PONTO NO TRAJETO    x x  x   x  x x  x 

23 TEMPO É PESSOA    x           x 

24 TEMPO É ACOMPANHANTE    x          x  

25 TEMPO É FORÇA    x  x          

26 TEMPO É OBJETO CONECTADO     x  x          

27 TEMPO É OBJETO     x x x    x     

27 TEMPO É OBJETO VISÍVEL    x       x     

29 TEMPO É OBJETO POSSUÍDO    x x x x         

30 DECEPÇÃO É QUEDA NO PERCURSO    x           x 

31 EMOÇÃO É TRAJETO    x x        x  x 

32 EMOÇÃO É OBJETO FRAGMENTÁVEL    x           x 

33 ANSIEDADE É ADVERSÁRIO     x        x   

34 TRATAR UMA DOENÇA É COMBATER  x           x   

35 DOENÇA É ORGANISMO    x         x   

36 DOENÇA É OBJETO POSSUÍDO    x         x   

37 DOENÇA É ADVERSÁRIO     x        x   

38 DOENÇA É CONTÊINER    x         x   

39 DOENÇA É ESCALA     x        x   

40 
ARGUMENTAÇÃO É PERCEPÇÃO 
SENSORIAL 

   x    x        

41 ARGUMENTAÇÃO É CONTÊINER    x    x        

42 RESULTADOS SÃO OBJETOS     x   x        

43 RESULTADOS SÃO PONTOS NO TRAJETO     x   x        

44 CONCEITOS SÃO CONTÊINERES     x    x       

45 
CONCEITOS TEÓRICOS SÃO FORÇAS 
FÍSICAS 

    x   x        

46 DESCRIÇÃO ESCRITA É OBJETO VISÍVEL    x    x        

47 RUIM É PARA BAIXO    x x         x x 

48 BOM É PARA CIMA    x       x     

49 EVENTO É OBJETO    x       x     

50 EVENTO É ORGANISMO    x       x     

51 EVENTO É PESSOA     x      x     

52 EVENTO É PONTO NO ESPAÇO    x     x       

53 FILME É OBJETO EM TRAJETO    x       x     

54 FILMAGEM É TRAJETO     x      x     

55 NARRATIVA É TRAJETO    x x      x     

56 LEGISLAÇÃO É INVÓLUCRO     x  x         

57 LEGISLAÇÃO É PESSOA     x  x         

58 JOGO É COMBATE     x       x    

59 COMPETIÇÃO É TRAJETO     x       x    

60 CARREIRA PROFISSIONAL É TRAJETO     x       x    

61 FORMAÇÃO PROFISSIONAL É TRAJETO    x      x      

62 
FEITOS ESPORTIVOS SÃO NARRATIVAS 
FANTÁSTICAS 

   x x       x    

63 INSTITUIÇÃO É PESSOA    x x    x       

64 DIREITO SUBJETIVO É ORGANISMO    x x    x       
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65 DECISÃO É OBJETO EM TRAJETO     x    x       

66 
CONDIÇÕES LEGAIS SÃO OBJETOS 
VISÍVEIS 

   x x    x       

67 
AJUSTE ADMINISTRATIVO É 
INSTRUMENTO DE CORTE 

   x      x      

68 
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS SÃO GUIAS 
NO TRAJETO 

    x     x      

69 ASSOCIAÇÃO É ADOÇÃO FAMILIAR    x      x      

70 CAMPANHAS SÃO PESSOAS     x     x      

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 

4.7 Os esquemas imagéticos 

 

A verificação dos esquemas imagéticos parte da análise das linhas de concordância e 

não depende de que o token esteja representado apenas por uma lexia de uso metafórico. O 

esquema imagético frequentemente se associa a veículos metafóricos, embora ele também 

possa associar-se à estrutura do evento. Grady (2005) distingue uma ordenação experiencial 

dos esquemas pelo protótipo perceptual (CONTÊINER, TRAJETO, FORÇA, CIMA-BAIXO etc.) e 

pelos esquemas não perceptuais (CICLO, PROCESSO, ESCALA etc.). Nessa distinção, é comum 

que alguns esquemas reflitam parcialmente outros, como o esquema CONTÊINER, que costuma 

apresentar alternâncias entre os sentidos de CHEIO-VAZIO e de DENTRO-FORA, ou mesmo o 

esquema CICLO, que por vezes se apoia no sentido de TRAJETO. 

Grande parte das metáforas identificadas nas seções anteriores são decalques de 

esquemas primários da cognição. Uma metáfora como EXPECTATIVA É CONTEÚDO NO 

CONTÊINER, ocorrente em pelo menos quatro dos frames analisados, indica não apenas o 

irrefutável esquema CONTÊINER, mas também o esquema DENTRO-FORA, pela expressão dos 

sujeitos que adentram metaforicamente alguma emoção. Uma metáfora como TEMPO É 

TRAJETO, associada a FUTURO É DESTINO, conceptualiza o tempo em termos de “caminho” e 

deixa organizar-se pelo esquema ORIGEM-TRAJETO-META. Enquanto as metáforas ocorrem 

nos frames de maneira mais restrita, os esquemas imagéticos tendem a difundir-se mais em 

todos os frames e registros segmentados nos corpora, isso é devido aos arranjos basilares e 

corpóreos que eles representam. 

A imagem do CONTÊINER, particularizada no esquema DENTRO-FORA, é a mais 

difundida, sendo a única acionada em todos os registros e em todos os frames (conforme 

Quadro 7). O sentido de “estar dentro” de recipientes é inferido em sentenças como as (45) e 

(46), nas quais as lexias que indicam esquemas imagéticos são explicitadas (utiliza-se o 
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recurso gráfico do sublinhado como análogo ao recurso de apresentação de veículos 

metafóricos). 

 

(45)  nós temos que sair dessa expectativa (w/d) 

 

(46) Estar simplesmente na expectativa de que alguma coisa aconteça (w/d) 

 

Tão onipresente quanto o CONTÊINER, os esquemas de FORÇA e de TRAJETO aparecem 

em todos os frames dos corpora, no entanto, quanto aos registros, sua presença ficou 

restringida a 4 dos 5 segmentados na base de dados. O esquema FORÇA indica algum tipo de 

“pressão” de um elemento sobre outro(s), como ocorre em (47), em que a lexia “influenciado” 

possui a base léxica de uma força natural (“fluir”); assim também ocorre em (48), na qual 

elementos abstratos, “pensamentos” e “expectativa”, levam a um sentido de força agindo de 

modo literal nos “músculos”; e na sentença (49), em que o esquema de FORÇA associa-se ao 

de CONTÊINER, tendo “ansiedade” e “expectativa” como elementos produtores de uma “força” 

que precisa ser “contida”. 

 

(47) permitir que seja influenciado pela expectativa e ansiedade (w/d) 

 

(48) Esses pensamentos e a expectativa da dor tencionam os músculos (w/d) 

 

(49) que tenha conseguido conter a ansiedade e a expectativa (w/d) 

 

O TRAJETO é percebido na sentença (50), em que a lexia verbal “trazer” indica o 

deslocamento de um ponto a outro numa trajetória, a fim de que um elemento abstrato traga 

outro também abstrato, metaforizando-os como objetos em locomoção. 

 

(50)  A expectativa pode nos trazer falsas esperanças (w/d) 

 

Os esquemas CIMA-BAIXO e ITERAÇÃO são os segundos mais disseminados, 

espalhando-se por oito dos dez frames identificados (Quadro 9). A base corpórea do CIMA-

BAIXO expressa-se na experiência dos indivíduos com a dimensão da altura, um fator que 

concebe metáforas orientacionais, como MENOS É PARA BAIXO, MAIS É PARA CIMA, RUIM É 

PARA BAIXO, BOM É PARA CIMA etc. Na sentença (51), o veículo “queda” indica a redução 
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numérica dos juros associada metaforicamente  a um movimento brusco para baixo, fenômeno 

replicado na lexia “baixo”, que se refere à redução da expectativa de inflação. Em (52), o 

sentido de “alta” está atrelado à metáfora BOM É PARA CIMA, e a lexia “superada” mantém-se 

na coerência ao indicar que a expectativa elevou-se de maneira superior à altitude imaginada. 

 

(51) A queda nos juros reflete a revisão para baixo na expectativa inflacionária (g/h) 

 

(52) Melhor ainda quando se tem uma expectativa alta em relação a ele e essa expectativa é 

superada (w/d) 

 

Quadro 9 - Difusão dos esquemas imagéticos nos frames  
 

Esquemas imagéticos 

Registro Frame 

A
ca

d.
 

Jo
rn

. 

F
ic

c.
 

B
lo

g 

Si
te

 

E
co

n.
 

V
id

a 

A
ca

d.
 

L
eg

al
. 

P
ol

ít
ic

 

+E
ve

nt
 

E
sp

or
t 

Sa
úd

e 

M
ot

iv
. 

+E
m

oc
 

CIMA-BAIXO x x x x x x x x  x x  x x x 
CONTÊINER / DENTRO-

FORA 
x x x x x x x x x x x x x x x 

CONTÊINER / CHEIO-
VAZIO 

   x x       x x  x 

CONEXÃO x x  x x x    x x x x x x 

EXPANSÃO x x x x x x x   x x x x  x 

CONTRAÇÃO  x  x x x x      x   

TRAJETO  x x x x x x x x x x x x x x 

INVÓLUCRO x x  x x x x   x   x x x 

CICLO x x  x  x x x        

FORÇA x  x x x x x x x x x x x x x 

ITERAÇÃO  x  x x x x x  x x  x x x 

ESCALA  x  x x x x x   x  x   

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 

O esquema ITERAÇÃO possui uma vinculação menos perceptível a metáforas, sendo 

seu vínculo mais transparente na estrutura do evento que é expresso pelas sentenças. Entende-

se como um fato já conhecido que se repete ou que se espera repetir, necessitando de 

expressões que indiquem essa repetição. Em (53), o demonstrativo “isso” indica um dado já 

apresentado no arranjo enunciativo com a tendência a repetir-se, indicado tanto na desinência 

de modo subjuntivo “-a” de “ocorra” como no sintagma circunstancial “no futuro próximo”. 

Em (54), o adjetivo “nova”, mesmo que em outros contextos possa indicar “o início de um 
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ciclo”, como certifica o Houaiss (2009), indica que a base genérica do termo determinado 

“crise” se repetirá, mesmo que adquira um atributo outro de “novidade”, de algo “recém-

adquirido”. 

 

(53) Aposta todas as suas fichas na expectativa de que isso ocorra no futuro próximo. (g/h) 

 

(54) expectativa constante de ter uma nova crise (w/d) 

 

Ainda sobre a ITERAÇÃO, uma marca linguística já convencionalizada, pouco 

perceptível na sua não literalidade, encontra-se no prefixo re-. A sentença (55) apresenta a 

coincidência de pertencer ao registro acadêmico e ao frame Academia, nela se constata um 

fato, o “faz algo para”, que se repetirá no futuro, expressando-se pela lexia “reciprocará” (uma 

verbalização do adjetivo “recíproco”); “recíproco” contém em sua etimologia uma conjunção 

de dois afixos latinos, re- e pro-, que possuem um sentido fossilizado de espaço, atrás de e 

diante de, e adquirindo a significação moderna de “mutualidade” ou “alternância” – apoiada 

por esquemas de CICLO e ITERAÇÃO.  

  

(55) Faz algo para B e crê que B reciprocará no futuro, isso estabelece uma expectativa em 

A e uma obrigação para B. (g/h) 

 

Se tal prefixo fosse excluído de “reacender”, na sentença (56), o sentido de ITERAÇÃO 

seria perdido, fazendo com que a palavra indicasse um fato original e não repetido; na mesma 

sentença, a lexia “iminente” expressa um sentido temporal determinante de um “aumento” já 

conhecido, prestes a acontecer. 

 

(56) também ajudou a reacender a expectativa de um aumento iminente (w/d) 

 

Nesse sentido, indicam o esquema ITERAÇÃO os diversos segmentos encontrados nos 

corpora, tais quais “regozijante esperança”, “reencontrar a amada”, “reacender a expectativa”, 

“expectativa requer”, “desejo de reciprocidade”, “expectativa sem retorno”, “revisão para 

baixo”, entre outros que podem estar combinados aos demais esquemas imagéticos nas 

sentenças. Isso o concebe como um dos esquemas de grande propagação entre os frames do 

lexema aprofundado neste estudo. 
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Os esquemas CICLO e CHEIO-VAZIO foram os de menor difusão, conforme Quadro 9, 

mesmo que alguns esquemas semanticamente próximos (como ITERAÇÃO e DENTRO-FORA) 

tenham sido mais profícuos nos frames. O CICLO enfatizou-se nos frames Economia, 

Academia e Vida demonstrando que o sentido de padrões de eventos temporais-cíclicos são 

mais necessários a esses contextos; e, seguindo Grady (2005), sabe-se que o esquema se 

combina, com  frequência, a veículos que indicam trajetória e espaço. No exemplo (57), há a 

lexia “prolongadas” indicando trajetória/espaço/duração e a lexia “fases” indicando padrão 

temporal cíclico. 

  

(57) Todas as fases da existência humana acabaram sendo prolongadas (g/h) 

 

O esquema CHEIO-VAZIO necessita da compreensão de CONTÊINER para engendrar o 

seu sentido, por isso lexemas que indicam preenchimento, completude, falta de completude e 

excesso de conteúdo são os que costumam ser acionados. Na sentença (58), o próprio corpo 

do indivíduo é percebido como um recipiente mediante a lexia “cheia”, isso compreende a 

visão literal de que o corpo contém órgãos, músculos, cartilagens etc., e assimila a visão 

abstrata, ou não literal, de que o corpo contém sentimentos, coragem, honra etc. 

 

(58) cheia de ansiedade, na expectativa de saborear mais uma refeição (w/d) 

 

Se se compara o Quadro 9 aos Quadros 7 e 8, é possível detectar que, entre os frames e 

registros dos corpora, as metáforas se propagam com uma eficácia menor que a dos esquemas 

imagéticos. Isso se deve ao fato de que estes são cognitivamente mais básicos que aquelas, 

sendo, até mesmo, considerados pré-conceptuais e subjazendo à grande parte da lista de 

metáforas. Nesse ponto, até os esquemas menos frequentes conseguem uma difusão em pelo 

menos três frames e três registros, enquanto algumas metáforas podem ocorrer em apenas um 

desses. 

Alguns dos tokens (lexias) mais representativos dos corpora, em sua função de 

sinalizadores dos esquemas imagéticos, estão reunidos no Quadro 10 a seguir. Nele se 

incluem os esquemas já comentados, CONTÊINER, DENTRO-FORA, CHEIO-VAZIO, CIMA-

BAIXO, FORÇA, TRAJETO, ITERAÇÃO, CICLO, e os esquemas que obtiveram uma propagação 

intermediária – CONEXÃO, EXPANSÃO, CONTRAÇÃO, INVÓLUCRO, ESCALA. 
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Quadro 10 - Os esquemas imagéticos e exemplos dos corpora 
 

Esquemas imagéticos Lexias sinalizadoras 

CIMA-BAIXO 

superação de uma expectativa / abaixo da expectativa / vendas 
caíram / levantou a expectativa / frustração cai / baixa expectativa / 
alta na expectativa de vida / vendas muito elevadas / revisão para 
baixo / queda nos juros / diminuição do teto / alta das taxas / juros 
baixos   

CONTÊINER /  
DENTRO-FORA 

sair dessa expectativa / desvalorização em 42%, retirar de / 
ingressar no / injeção de capital / encontra-se numa expectativa / 
libertar-nos da ansiedade  

CONTÊINER /  
CHEIO-VAZIO 

cheia de ansiedade / expectativa excessiva / aquele trabalho que [...] 
me ocupou 

CONEXÃO 
já foi incorporada / implantação do real / em relação ao leilão / 
expectativa em relação ao futuro / ansiedade persecutória 
relacionava-se a / a plateia correspondeu à expectativa 

EXPANSÃO 
vendas cresçam / crescimento sem explosão / volume de negócios 
chegasse / aumento de preço / foi muito grande / aumentou a 
expectativa 

CONTRAÇÃO 
forte retração / retração de compradores / diminuir a expectativa / 
influenciar na redução do valor 

TRAJETO 

retomar uma expectativa positiva para o futuro / expectativa pode 
nos trazer / volta da inflação / chegada da nova moeda / atingir / 
cerca de / se tornarem / virão os investimentos / lucro cessante / 
chegou em 2013 

INVÓLUCRO 
expectativa em torno de / não revelou a expectativa / liberação dos 
preços “/ conter o entusiasmo / libertar-nos da ansiedade / protegida 
pela legislação 

CICLO 
um padrão sazonal / repetição de comportamentos [...] com o passar 
do tempo / todas as fases da existência humana [...] sendo 
prolongadas 

FORÇA 

temporada [...] ajudou a impulsionar / expectativa gerada e não 
atendida, estado de tensão / curiosidade e expectativa ... foram-se 
amortecendo / causada pela angústia / tenha conseguido conter a 
ansiedade / influenciar na redução do valor 

ITERAÇÃO 

expectativa em relação ao futuro expectativa de recuperação / 
fracasso parecia iminente / expectativa de aumento iminente / 
revisão para baixo / todas as fases da existência humana / 
expectativa de ver tudo de novo / repetição de comportamentos 
consistentes com o passar do tempo 

ESCALA 
Um maior grau de expectativa / um dos piores níveis / pânico é o 
último grau / melhor índice da nossa expectativa 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 

A constatação de que esta etapa de análise já discerne seu itinerário revela-se no 

próprio percurso, conduzido desde a seleta de informações lexicográficas até o mapeamento 

de esquemas sensórios e não sensórios da percepção; desde a compreensão do lexema e das 

lexias até o desvelamento de metáforas cognitivas; desde a verificação de padrões 

quantitativos até as resoluções da técnica qualitativa. Considera-se, pois, que os dados e os 



134 
 

      
 

resultados estão aparelhados em condição propícia à argumentação que será desenvolvida no 

próximo capítulo. Cumpre-se a verificação das implicações analíticas e teóricas desses 

resultados a fim de que se obtenham respostas aos questionamentos chaves desta investigação. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O que se sabe sobre os sentimentos e sobre o tempo reflete as indagações sobre o que 

é real e o que existe. Em Austin (1962), há uma ampla discussão sobre o sentido de “real”, 

deixando a entender que o significado da realidade é muito mais uma questão gramatical do 

que ontológica. A realidade de tudo que existe parece convergir com a defesa de que “as 

coisas são eventos”, inclusive o tempo. Assim pensam filósofos como Goodman (1977), ao 

dizer que os objetos não são coisas por si mesmas – “um objeto, ou a totalidade de suas 

configurações, é um evento com uma dimensão temporal relativamente longa” (GOODMAN, 

1977, p. 95)78 –, e físicos  teóricos como Lachièze-Rey (2013) e Rovelli (2018), que 

defendem um “tempo” sem “linha do tempo”, isto é, “[...] por ‘tempo’ entendemos nada além 

do que o acontecer” (ROVELLI, 2018, p. 85).  

Nos capítulos anteriores foi possível introduzir a heterogeneidade do fenômeno 

“expectativa” por seu próprio lexema sígnico, suas relações de concordância, sua 

conceptualização metafórica e seu traço de consciência intencional (como redução 

transcendente). A investigação demarcou-se no campo lexical como ponto de partida para a 

exploração das perguntas fundantes lançadas na introdução. Com os resultados já obtidos, é 

possível traçar inferências sobre os dados analisados. 

Aqui, a discussão desenvolvida encaminha-se por um tipo de “via média” das 

experiências, sem incidir, contudo, num solus ipse do indivíduo ego. Esse encaminhamento se 

insere na relação sobre como o conhecimento de si, em atos mentais, gera um conhecimento 

metafísico transcendente ao ego, tal como o é no conceito fundamental de “experiencialismo”, 

proposto em Lakoff e Johnson (1980), do qual diversas outras posturas se aproximam: o 

interacionismo consciência-linguagem, defendido por Zlatev, Blomberg, Magnusson (2012); a 

interação entre os níveis estável e episódico da cognição, defendido em Vereza (2013a); o 

conceito de indissociabilidade entre fala e pensamento, argumentado em Merleau-Ponty 

(1999); entre tantos que demonstram que certas oposições não são tão rígidas. Nesse sentido, 

as alterações descritas no uso do lexema EXPECTATIVA refletem o experiencialismo lakoff-

johnsoniano ou, pelo menos, direcionam-se para uma das etapas do ciclo cognitivo da 

mestiçagem (mistura), como o proposto em Zilberberg (2000).  

 

 

                                                           
78 “An object, or the totality of its presentations, is an event with a relatively long temporal dimension.” 
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5.1 Reflexão sobre as definições de verbete 

 

A investigação nos produtos lexicográficos, além de demarcar as unidades lexicais 

utilizadas para a base eletrônica de dados, indicou a base corpórea da etimologia latina da 

palavra. O prefixo ex- e o radical -spectō são vinculados ao campo sensório-motor: um para a 

“direção motora” e o outro para a “visualidade”. No sentido mais básico da origem latina, o 

lexema significaria um ato de observar em movimento para fora, noutros termos, uma 

observação para fora do seu espaço atual. De que maneira o aspecto tão primário da relação 

corpórea de “ver” passou a figurar como sinônimo de uma atividade mental sobre eventos não 

factuais? Uma hipótese é a da contiguidade dêitica em que se inserem a consciência do ego e 

do não eu, e, igualmente, a consciência do aqui e do alhures. Outra explicação é o processo 

de gramaticalização amplamente estudado e descrito na linha de estudos funcionalista79.  

O futuro considera-se na não faticidade, já que o passado, mesmo envolvendo a 

semântica do não atual/não real, é considerado fatídico. Com isso, o tempo, entendido pela 

metáfora do espaço, induz sua espacialidade aos demais conceitos relacionados a ele, mas em 

qual medida essa metáfora é uma metonímia, parece ser um paradoxo que ainda será discutido 

por vários anos – pois desde os gregos ὄν [ser], τόπος [lugar], κινησεως [movimento] e χρόνος 

[tempo], discutidos em Aristóteles (Física, IV. 4, 212ª 5; 219ª 22; e 232b 22-23), o “tempo” 

existe com o movimento/mudança de algo, depreendendo-se contíguo ao ont e ao topos.  

O ato de olhar [-spectō] não apresenta base espacial, embora todo olhar seja um olhar 

para algo em algum espaço. O olhar com direcionalidade intencional constrói-se com 

influência do conceito de “tempo”, que conceptualiza todo o tempo não presente como um 

espaço outro. A prototipicidade da “direção do olhar” é para o outro e não para si próprio – a 

dificuldade em olhar a si mesmo é constatada na necessidade do espelho para ver-se, também 

em situações de imobilidade ou tetraplegia. Dessa forma, o “tempo” induziu a atualização da 

noção do verbo spectāre [observar] para o verbo ex(s)pectāre [estar à espera de], e mais à 

frente, no período medieval, gerou uma derivação a partir do supino do verbo que originou a 

“expectativa” do português moderno. Por homologia do olhar e da percepção de espaço, 

criou-se a relação, havendo, portanto, um fundamento de espaço e uma metonímia conceptual 

na contiguidade da ESPERA PELA OBSERVAÇÃO (Figura 10). 

 

                                                           
79 Cf. Cezário e Cunha (2013) e Abraçado (2006). 
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Figura 10 - Homologação ontoespacial entre o tempo e a expectativa  
Fonte: elaborada pelo autor  
 

Os lexemas e expressões que compõem um campo semântico da EXPECTATIVA, sob 

indução dos dicionários – a saber: aguardar, aguardo, aguardamento, confiar, confiança, 

contar com, conjecturar, desejar, demora, expectação, fé, ilusão, promessa, probabilidade, 

provável, tardança, torcer para, supor – indicam um caminho provável para as palavras 

encontradas em análise de corpora. Os sentidos mais proeminentes desse campo semântico 

são o “tempo”, em sua significação durativa (tardança, demora etc.), e a “emoção/ 

sentimento”, em sua significação volitiva (confiar, desejar, torcer para etc.). O que se 

contrasta entre o uso efetivo da língua e os produtos lexicográficos é a ausência/presença do 

frame Economia.  

Por mais que os lexemas probabilidade, provável e conjecturar se possam associar ao 

frame Economia, essa associação não se alcança com a simples observação da superfície dos 

signos. Revela-se aí uma lacuna lexicográfica facilmente identificada, confrontando os dados 

do uso linguístico pela frequência dos colocados e pela ativação dos frames. A importância do 

conceito de “expectativa” para a área econômica efetiva-se em aprimoramentos 

consubstanciados no conceito de “expectativas racionais” (MUTH, 1961) e no 

desenvolvimento da “economia comportamental” (THALER, 2005), conceitos esses não 

incluídos nos corpora, mas influenciadores dos dados observados. Quando a expectativa 

(“E”) revela-se num nível altamente epistêmico, há a “esperança matemática do quadrado do 

erro”, equação em (59): 

  

(59)  E (y - ŷ)2 = E (y - Ey)2 + (Ey - ŷ)2  

 

E há a estimação de “expectativas racionais”, como ocorre em (60). Ambas as equações, (59) 

e (60), são descritas em Simonsen (1980, p. 458-9) e têm efeito na área da econometria.  
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(60)   

 

Por si mesmas, as fórmulas econométricas não são úteis à descrição linguística, porém 

exemplificam um processo metafórico de personificação de entidades abstratas da economia 

e, em seguida, um processo metonímico de “parcialidade pela totalidade”, a partir do 

momento em que a “expectativa” passa a representar o próprio cálculo. 

O predomínio de types que sugerem o frame Economia, na análise de dois corpora de 

expressiva representatividade de palavras, atesta para a necessidade de inclusão, nas 

descrições de verbetes, do significado de expectativa como elemento de consideração 

calculada em teorias econômicas. As descrições dos dicionários vernaculares não são 

compelidas a descrever todos os usos dos vocábulos em todas as áreas do conhecimento – por 

exemplo, o significado de “expectativa” na teoria da microbiologia marinha antártica –, mas 

uma menção a um frame frequente, que é comprovadamente o mais (um dos mais) recorrente 

no uso de uma palavra, como ocorre com Economia, merece alguma menção. Sob esse 

aspecto, há concordância com Geeraerts (2001), que defende um intercâmbio entre 

lexicografia e semântica cognitiva. Mesmo não sendo ponderado pelo fazer lexicográfico, 

esse e outros frames são observáveis no uso efetivo do lexema, principalmente ao se 

confrontar a “aparência” semântica dos colocados com o contexto das lexias acionadas nas 

concordâncias.  

 

5.2 Reflexão sobre os colocados e os frames 

 

A análise dos colocados de um corpus revela não apenas padrões gramaticais, mas 

padrões culturais de uma língua; fazê-la, comparando os resultados dos dois corpora 

selecionados, pode indicar diferenças entre sincronias ou entre os gêneros. Os resultados da 

abordagem quantitativa permitem interpretações que se mantêm na superfície dos signos, 

daqueles que se colocam com mais frequência junto ao nódulo. 

Ao considerar apenas as 37 posições mais relevantes do corpus Gênero/Histórico, são 

12 os types que evocam o frame Economia pela abstração de sua literalidade, sem considerar 

as linhas de concordância; 8 types evocam o sentido de quantidade (milhão, bilhão, 

diminuição etc.); e são 6 os types que evocam Emoção, ao mensurar apenas a superfície dos 

signos, afastados de seus contextos. No corpus Web/Dialetos, 14 types formam um número de 
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palavras que não podem ser agrupadas por evocar frames únicos e imediatos (p. ex. tornarem, 

criei, gerou, chegue, gmail, atendida), saindo dessa maioria equânime, os blocos segundo e 

terceiro são formados por colocados que sugerem o frame Emoção (6 types) e o frame Vida (5 

types); nesse corpus, o frame Economia surge com 3 types que o evidenciam: Selic, 

previdenciário e vendida. Todas essas constatações constroem uma inferência de que o 

lexema EXPECTATIVA tem-se afastado dos significados mais epistêmicos que envolvem 

economia e quantidades. 

Para fortalecer essa interpretação, é possível comparar o posicionamento nas listagens 

e os dados estatísticos dos colocados. Dentre os 100 mais bem posicionados em cada corpus, 

12 deles ocorreram tanto no Gênero/Histórico quanto no Web/Dialetos, mas importa verificar 

os pormenores do movimento entre as sincronias/discursos.  

Nos 8 types coocorrentes ascendentes, os colocados possuem um sentido aparente 

voltado para emoção, quantidade, vida e tempo. O mesmo padrão é mantido nos próximos 20 

ascendentes não coincidentes, contudo, havendo um único acréscimo no campo econômico 

com o type “Selic”. 

Dentre os 4 declínios coocorrentes nos corpora, há o type “organizadores” indicando 

evento, “frustrou” sugerindo emoção, “criou” com indicação mais geral e “inflacionária” 

indicando “economia”. Dos 20 declínios não coincidentes, a maioria é formada por types que 

sugerem contexto econômico, sendo 10 no total: inflação, safra, dólar, desvalorização, 

cambial, vendas, moeda, faturamento, lucros e déficit. Os resultados dos declínios e elevações 

continuam fortalecendo a inferência sobre o afastamento do lexema perante os contextos mais 

epistêmicos de economia, da mesma forma que a verificação dos 37 colocados mais 

frequentes já houvera apontado.  

O índice de informação mútua (IM) mensura a vinculação semântica entre duas 

palavras. Trata-se de um papel diferente de medir a quantidade de coocorrência e as chances 

de ocorrência conjunta, já que tenta avaliar as chances de duas palavras serem mais 

vinculadas semanticamente, o que requer um IM a partir de [α ≥ 3.00]. Todos os 100 

colocados satisfizeram o critério de vinculação semântica em IM sugerido por Davies (2016-), 

no entanto a medição pode apresentar distorções se uma palavra pouco frequente ocorrer 

próxima ao nódulo, tendo ela poucas aparições na totalidade do corpus. Isso ocorre com o 

type 78,8 – que apresentou o maior IM (= 8.90) dos dois corpora, considerando apenas as 

coocorrências a partir de 3 [(IM ≥ 3.00) ˄ (Cooc. ≥ 3)] –, o qual possuiu aparição conjunta 

ocorrendo em 27 vezes na totalidade de 76, a menor no Web/Dialetos. Alguns types com alto 

valor de IM, que aparentam algum tipo de distorção, são PNE (IM = 5.50) e Martinez (IM = 
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5.31); esses não apresentaram baixas coocorrências, a estranheza causada advém do alto grau 

de replicação dos textos da Web. 

Para saber se os índices de IM mantêm a tendência constatada nos colocados e nos 

movimentos de elevação/declínio, verificaram-se as maiores taxas de IM, isto é, aquelas 

acima de [α ≥ 5.00]. No Gênero/Histórico, 8 types apresentaram esse parâmetro, dos quais 4 

sugerem um frame Economia (inflacionária, desvalorização, retração e cambial); no 

Web/Dialetos, 6 types demonstraram esse alto IM, sendo que nenhum deles sugerem 

Economia, mas sim Política, Vida e Legalidades (78,8, sobrevida, decretar, PNE, tornarem e 

Martinez). Com isso, os índices IM, mesmo suscetíveis a distorções, indicaram um 

afastamento do frame epistêmico de Economia. 

Como se demonstrou nos parágrafos anteriores, a análise quantitativa permite uma 

interpretação dos números e da superfície dos signos envolvidos na relação nódulo-colocado. 

Para aprofundar essa interpretação, uma proposta de método qualitativo foi aplicada para 

verificação dos frames presentes nas linhas de concordância. Limitando-se pelos 200 

colocados (100 em cada corpus), foram avaliadas 4024 linhas de concordância, cada uma 

delas possuindo em torno de 12 tokens, o que gera um número aproximado de 48288 tokens 

envolvidos no nódulo. Sem o adentramento da análise nas concordâncias não seria possível 

constatar, por exemplo, se o type “milhão” está inserido num contexto econômico ou 

emocional, se “frustração” está inserido num contexto motivacional ou de negócios da bolsa 

de valores. 

Com o enfoque numa base prototípica única, [EXPECTATIVA + Experienciador (de 

quem?) + Fenômeno (para quê?)], buscou-se avaliar a maneira com que o lexema funciona 

mediante suas palavras de contexto. Tentando evitar subdivisões meronímicas, a proposta 

identificou 10 frames mais amplos, tais quais: Economia, Política, Vida, Esporte, Academia, 

+Emoção, +Evento, Legalidades, Motivacional e Saúde. A concentração desses frames, em 

cada registro/gênero e na totalidade do nódulo, pode ser consultada nas Tabelas 10 e 11.  

 

Tabela 10 - Síntese dos frames no corpus Gênero/Histórico*. 
 

Gênero 
Frame 

Acadêmico Jornalístico Ficcional Total no  
Nódulo 

Qtd. % Qtd. % Qtd. % % 
Economia 22 41,5% 159 66,8% 0 - 59,6% 

Política 3 5,7% 29 12,2% 0 - 10,5% 
Vida 9 16,9% 17 7,1% 0 - 8,6% 

Esporte 0 - 20 8,4% 0 - 6,6% 
Academia 16 30,2% 0 - 0 - 5,3% 
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+Emoção 0 - 0 - 9 69,2% 2,9% 
Saúde 3 5,7% 5 2,1% 0 - 2,6% 

+Evento 0 - 4 1,7% 3 23% 2,3% 
Legalidades 0 - 4 1,7% 0 - 1,3% 

Motivacional 0 - 0 - 1 7,6% 0,3% 
Totais 53  238  13   

 
Fonte: elaborada pelo autor. *Números centesimais foram arredondados. 
 

A Tabela 10 demonstra que o frame Economia é acionado em mais da metade das 

linhas de concordância do Gênero/Histórico. Os frames +Emoção e Saúde detêm 

conjuntamente menos de 6% do total das linhas de concordância. Uma informação peculiar é 

que o registro acadêmico implica a ativação do frame Academia no “todo discursivo”, mas 

não necessariamente na base prototípica do lexema. Isso ocorre porque a ativação mais 

imediata do lexema na sentença pode indicar Economia, Vida, Saúde etc.; o frame Academia 

na totalidade do registro acadêmico obteve apenas 30,2% das linhas de concordância. O 

registro ficcional apresenta a menor quantidade de dados do nódulo, concentrando-se em 

+Emoção, +Evento e Motivacional – confirma-se, nisso, a intuição popular de que as artes são 

mais emocionais e sensoriais.  

A leitura da Tabela 11 permite a visualização da concentração dos frames no corpus 

Web/Dialetos. Os resultados indicam uma concentração mais equilibrada dos frames, dentre 

os quais, o Economia detém 14% das linhas de concordância, não muito afastado dos outros 

frames mais recorrentes: Vida (16,8%), +Evento (14,4%) e Política (14,1%).  

 
Tabela 11 - Síntese dos frames no corpus Web/Dial*. 

 

Gênero 
Frame 

Blogs Sites 
Total no  
nódulo 

Qtd. % Qtd. % Qtd. % 
Vida 261 14,8% 363 18,5% 624 16,8% 

+Evento 298 16,9% 239 12,2% 537 14,4% 
Política 253 14,4% 269 13,7% 522 14,1% 

Economia 220 12,5% 301 15,4% 521 14% 
Saúde 125 7,1% 332 16,9% 457 12,3% 

Motivacional 187 10,7% 171 8,8% 358 9,6% 
Legalidades 125 7,1% 95 4,8% 220 5,9% 
+Emoção 116 6,6% 79 4% 195 5,2% 
Academia 89 5,1% 73 3,7% 162 4,4% 

Esporte 85 4,8% 39 2% 124 3,3% 
Totais 1759  1961  3720  

 
Fonte: elaborada pelo autor. *Números centesimais foram arredondados. 
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A comparação entre as duas tabelas permite constatar a queda acentuada do frame 

Economia, que sai do predomínio de 59,6%, nos dados do século XX, para uma concentração 

de 14% no Web/Dialetos. Os outros frames que reduziram seu tamanho no corpus da Web 

foram o Academia (de 5,3% para 4,4%), que possui um característica mais referencial, e o 

Esporte (6,6% para 3,3%), que possui maior proximidade com o frame Emoção. Os frames 

que mais aumentaram suas concentrações foram o Motivacional (de 0,3% para 9,6%), o 

+Evento (de 2,3% para 14,4%) e o Saúde (de 2,6% para 12,3%). Os demais frames também 

aumentaram suas concentrações em menor proporção: Vida (de 8,6% para 16,8%), Política 

(de 10,5% para 14,1%), Legalidades (de 1,3% para 5,9%), +Emoção (de 2,9% para 5,2%).  

Assim como a Econometria denomina suas “expectativas” como “racionais” (MUTH, 

1961), esta análise denomina as “expectativas” fundamentadas em dados, e em teorias, com o 

traço “+epistêmico”, enquanto as “expectativas” mais voltadas à sensação do sentimento 

possuem o traço “+sensorial”. Esses traços geram uma relação mais ou menos sintagmática, 

haja vista que a extremidade mais epistêmica subentende uma exclusão dos excessos 

sensoriais, no entanto os frames que se localizam no meio do trajeto entre os extremos ora 

necessitam dos dois traços, ora alternam com um ou com o outro (ver Figura 11). 

  

 

 
 

 
Figura 11 - Os frames e o espectro Sensorial-Epistêmico da EXPECTATIVA 
Fonte: elaborada pelo autor.  
 

Mais próximos do traço epistêmico estão Academia e Economia (Fig. 11), possuindo 

características definicionais, metalinguísticas ou fundamentadas em procedimentos.  O frame 

Vida aproxima-se do mesmo traço porque a maior parte de suas efetivações linguísticas é 

referida aos índices calculados de esperança à nascença, contudo, tende mais ao centro por 
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conter diversos exemplos de lexias de caráter durativo, não necessariamente epistêmicos: 

longevidade, sobrevida. O frame Legalidades possui o traço mais epistêmico advindo do 

registro jurídico, mas centraliza-se um pouco devido à expressão de esperanças e expectativas 

sobre pedidos protocolares, requerimentos, resultados sentenciais. O frame Saúde/Patologia 

demarca-se no meio do espectro epistêmico-sensorial porque requer os dois extremos para 

construir seu sentido: de um lado, o aspecto sensorial de um sujeito individual que sente e, de 

outro, a argumentação epistemicamente fundamentada sobre o conhecimento das patologias – 

um discurso que pode estar inserido no contexto mais acadêmico (“o sintoma principal é a 

expectativa”) ou mais emocional (“estava na expectativa de ter uma nova crise”). Os frames 

Política, +Evento e Esporte posicionam-se mais ao centro do espectro devido às alternâncias 

de suas realizações, que ora pendem para um sujeito sensorial (eu, ele) que sente a emoção, 

ora pendem para a abstração da percepção do sentimento em sujeitos abstratos ou coletivos. O 

frame Motivacional aproxima-se do traço sensorial e do frame +Emoção ao expor um sujeito 

que sente, porém, a exposição é pretexto para a função injuntiva, centralizando-o no espectro. 

A oposição proporcionada pelo espectro epistêmico-sensorial possui dados linguísticos 

dinâmicos na diferenciação das sincronias, ou das veiculações dos textos. Utilizando um 

recurso ilustrativo de filósofos que trabalham com estruturas oposicionais para “a general 

framework for cognition” (BÉZIAU; PAYETTE, 2012; BLANCHÉ, 1953), esta análise 

apresenta a dinâmica dos dados dos corpora em oposições e semioposições elucidativas na 

Figura 12.  

No topo da imagem (Fig. 12-a), há a referência básica aos sememas experienciais 

“sensorial” e “epistêmico”, opostos entre si; tais sememas possuem elementos oposicionais, 

na parte inferior da figura, que os negam isoladamente (¬E) e (¬S) e que os negam 

conjuntamente a ambos, o “não perceptual” (¬E ˄ ¬S). O sentido do “não perceptual” é mais 

hipotético que real, pois, para que um dado nele se encaixasse, teria que não ser captado nem 

epistemicamente nem sensorialmente, isto é, algo no nível do desconhecido. As linhas 

tracejadas da figura servem apenas para lembrar-nos do formato quadrangular que demarca a 

compreensão dos opostos em estudos aristotélicos. 

Como visto anteriormente, os frames mais próximos do traço epistêmico são o 

Economia e o Academia, e o mais próximo do traço sensorial é o +Emoção (ver Fig. 12-b e 

12-c); os frames Saúde e +Evento ocupam posições mediais, ou por apresentar uma maior 

abstração do nível sensorial, ou por necessitar da compreensão tanto do epistêmico quanto do 

sensorial. A dinâmica circunferencial demonstra que os dados do corpus Gênero/Histórico se 

movimentam em direção ao ponto +epistêmico (frame Economia), enquanto os dados do 
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corpus Web/Dialetos se movimentam para as posições mediais dos frames Saúde e +Evento, 

já confirmados nos percentuais da Tabela 11. 

 

 

 

Figura 12 – Dinâmica dos dados na estrutura oposicional do espectro Sensorial-Epistêmico 
Fonte: elaborada pelo autor.  
 

Não é forçoso admitir que atividades cognoscitivas geram polos contrastivos, que, ao 

longo do tempo, suavizam-se ou demonstram-se parcialmente falhos. Assim é o conceito de 

experiencialismo lakoff-johnsoniano (1980) que se circunscreve numa via média ao 

considerar pontos da tradição objetivista e pontos da tradição subjetivista. Os usos linguísticos 

do lexema EXPECTATIVA parecem refletir um momento de negação de sua sensorialidade 

subjetivista, e um segundo momento, em que passa a considerar ambos os polos, sensorial e 

epistêmico. A maneira como essa dinâmica se semantiza é discutida na próxima seção. 
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5.3 Reflexão sobre os lexemas e as metáforas 

 

Seguindo as abordagens lexicais e de corpora adotadas em Biderman (2001, p. 169), 

relembramos que o lexema é a “unidade léxica abstrata em língua”, cuja forma representada 

em “expectativa” coincide com a forma do type utilizado como nódulo para a estatística 

léxica. Nessa acepção, o lexema é parte do Léxico de alguma língua, enquanto as lexias são 

partes do vocabulário de alguma obra ou corpus, ou seja, lexias são discursivamente 

materializadas em textos.  

Sendo uma forma nominal de gênero feminino, o lexema EXPECTATIVA admite duas 

variações pelas lexias expectativa (sem morfema desinencial) e expectativas (com desinência 

de número “-s”). Os lexemas verbais apresentam uma quantidade bem mais ampla de 

variações mórficas, o que inclui, além do radical, a vogal temática, o sufixo modo-temporal e 

a desinência número-pessoal (FREITAS, 2007, p. 119-47). Por esse motivo, os colocados que 

são considerados formas variantes de um mesmo lexema costumam ser types de formas 

verbais nos corpora analisados. Assim, o lexema GERAR, por exemplo, possui 3 types que o 

representam entre os colocados do nódulo – gerou, gerada e geraram – e um total de 165 

tokens. Por outro lado, os lexemas nominais têm menor chance de diversificação entre os 

colocados; isso ocorre com o type “ansiedade”, que tem sua forma coincidindo com a forma 

lexemática, manifestando-se com uma única forma léxica entre os colocados, mesmo que 

apresente nela um alto nível de recorrências (144 tokens).  

Na análise dos colocados, é possível constatar que apenas 9 lexemas se fizeram 

representar em mais do que apenas um type. A Tabela 12 demonstra que o único lexema 

nominal é FUTURO, todos os demais são lexemas verbais. Sendo esses 9 lexemas os únicos 

dos corpora com diversidade de tipos, é possível inferir tendências semânticas de seus usos. 

Isso não significa que os lexemas que possuem um único type entre os colocados também não 

indiquem padrões semânticos. A distinção é que a existência de diversos types sugere um 

reforço do vínculo semântico de um lexema com o nódulo, deixando-o menos suscetível às 

distorções do tratamento eletrônico, aos acidentes de replicação etc.  

 
Tabela 12 - Recorrência de lexemas nos colocados e seus types 
 

Lexemas Lexias Total 
(em types) 

Total 
(em tokens) 

CRIAR criei / criamos / crio / criou- / cria- 5  158 

AGUARDAR 
aguardar / aguardam / aguardada / 
aguardado / aguardamos 

5 126 
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FRUSTRAR frustrar / frustra / frustrou / frustrada  4 112 

CORRESPONDER 
corresponder / correspondeu / 
correspondida / correspondendo 

4 95 

GERAR gerou / gerada / geraram 3 165 

AUMENTAR aumentou / aumente / aumentava  3 156 

SUPERAR superando / superou / superada 3 105 

FUTURO futuro / futuros 2 19 

CAUSAR causada / causadas 2 4 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
 

A interpretação, advinda dos lexemas com diversidade de types, fornece uma 

compreensão mais ampla, não apenas da palavra “expectativa”, mas do frame EXPECTATIVA. 

O conjunto representado pelas lexias demonstra, no uso, as tendências semânticas dos termos 

que se associam à base prototípica expressa pelo Experienciador (o “quem”) e o Fenômeno 

percebido (o “quê”).  

As lexias de CRIAR, em associação com EXPECTATIVA, possuem uma tendência para a 

constatação sensorial do sentimento (ver Quadro 11, páginas adiante). Os types de 

característica enclítica criou-[se] e cria-[se] tornam a percepção sensorial mais autônoma, 

pela partícula apassivadora -se, que afasta a construção [X CAUSA Y] e atrai a [(X) CAUSADO 

PPEM/POR], numa instância de [V3p-SE (X)]80 “criou-se muita expectativa no público”. Por 

outro lado, a posição enclítica muda a focalização da ordem direta para dar destaque ao 

fenômeno emocional, dando-lhe mais ênfase e menos ao experienciador. Algumas metáforas 

conceptuais que fortalecem a noção de percepção sensorial são EXPECTATIVA É ORGANISMO, 

EXPECTATIVA É OBJETO, EXPECTATIVA É OBJETO EM EXPANSÃO, EXPECTATIVA É 

CONTEÚDO NO CONTÊINER. 

As lexias de GERAR também possuem uma tendência para a percepção sensorial do 

sentimento/emoção, no entanto caracterizam-se com um traço mais causado, representando-se 

principalmente por construções como [X CAUSA Y] e [X CAUSA Y EM Z]. As metáforas que 

fundamentam os conceitos vinculados na relação nódulo-colocado são EXPECTATIVA É 

ORGANISMO, EXPECTATIVA É OBJETO POSSUÍDO, EXPECTATIVA É OBJETO EM EXPANSÃO, 

EXPECTATIVA É CONTEÚDO NO CONTÊINER, EXPECTATIVA É FORÇA. 

Outras lexias que indicam percepção sensorial são aquelas pertencentes ao lexema 

AUMENTAR. As sentenças desse grupo possuem, em sua maioria, uma construção intransitiva 

                                                           
80 No discurso acadêmico, a mesma estrutura [V3p-SE (X)] pode indicar subjetividade (cf. FERRARI; 
RODRIGUES, 2017) ou, na visão semiótica, uma debreagem actancial (cf. GREIMAS; COURTÉS, 1983). 
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[EXPECTATIVA V] ou [S V], em que a base prototípica [EXPECTATIVA + Experienciador + 

Fenômeno] costuma aparecer na função de sujeito. No exemplo em (61), a sintaxe cognitiva é 

expressa na construção em (61-b), enquanto a adaptação da base experiencial prototípica 

representa-se em (61-c). Percebe-se, ali, que toda a base experiencial da expectativa – isso 

inclui o Experienciador pessoa e singular, expresso no dêitico “minha”, e o Fenômeno não 

explícito (Ø) – está expressa no sintagma nominal com função de sujeito. 

 

(61) a. A minha expectativa só aumentava! (w/d)   

b.  [EXPECTATIVA V] 

c. (Epes ˄ Esing) ˄ FØ 

 

A sentença (61) reflete os casos mais prototípicos da relação AUMENTAR e 

EXPECTATIVA, mas há os casos menos prototípicos que fogem ao padrão intransitivo e 

realizam-se no formato [S V O]. Por exemplo, nas 12 linhas de concordância do type 

“aumentava”, apenas duas seguiam a forma em (62), não seguindo o modelo intransitivo. Em 

(62), a lexia “expectativa” passa a compor o sintagma nominal na função de objeto, enquanto 

a base experiencial da expectativa (62-c) fica anexada ao sintagma dessa lexia. As metáforas 

mais frequentes na expressão de AUMENTAR são EXPECTATIVA É OBJETO EM EXPANSÃO, 

EXPECTATIVA É OBJETO POSSUÍDO e EXPECTATIVA É INVÓLUCRO.  

 

(62) a. E isso aumentava enormemente a expectativa em torno da corrida (w/d) 

b. [S V O] 

c. EØ ˄ Fesporte 

 

Os types que representam formas do lexema AGUARDAR possuem a tendência 

semântica do aspecto durativo (relacionado ao tempo) e do aspecto volitivo (relacionado à 

emoção). Uma das principais marcas desses types, relacionados à palavra de busca, reflete-se 

na expressão circunstancial “com expectativa”, presente na maior parte de suas linhas de 

concordância: “o cantor aguarda, com expectativa, o fim do sofrimento” (w/d). As metáforas 

recorrentes nas relações desse lexema são EXPECTATIVA É PESSOA, EXPECTATIVA É 

ACOMPANHANTE, EXPECTATIVA É OBJETO POSSUÍDO, TEMPO É OBJETO, TEMPO É PESSOA, 

TEMPO É TRAJETO. 

Entre os types que são formas de CORRESPONDER, prevalece uma semântica relacional 

de igualdade, como em derivações tautológicas ou implicacionais; nesse sentido, a afirmação 
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ou a negação dessa igualdade é atestada, necessitando de uma expectativa-X que corresponda 

ou implique um elemento-X: “O novo estádio Beira-Rio correspondeu à expectativa da 

fanática torcida” (w/d). As metáforas mais frequentes nas concordâncias são EXPECTATIVA É 

CONTRATO, EXPECTATIVA É OBJETO POSSUÍDO, EXPECTATIVA É OBJETO, sendo bastante 

necessário o esquema CONEXÃO. 

As lexias de FRUSTRAR possuem uma semântica valorativa do ponto de vista 

emocional, que avaliam negativamente as relações volitivas da expectativa. Para tal, também 

necessitam de um aspecto relacional que capacite correlações entre uma expectativa-X e um 

elemento-X, a fim de indicar negação ou inferioridade de uma relação. Os types desse lexema 

representaram construções transitivas, construções passivas e construções de infinitivo com 

um verbo auxiliar, por exemplo, “eu não queria frustrar sua expectativa” (w/d). As metáforas 

mais frequentes são EXPECTATIVA É PESSOA, EXPECTATIVA É OBJETO POSSUÍDO, 

EXPECTATIVA É OBJETO.  

O lexema SUPERAR é fortemente envolvido numa semântica relacional de 

superioridade, quando a correlação estabelecida entre dois elementos/eventos demonstra-se 

maior que a pretendida. As metáforas são fundamentadas principalmente nos esquemas 

imagéticos CIMA-BAIXO e ESCALA, mas também ocorrem poucos casos da metáfora 

EXPECTATIVA É ADVERSÁRIO (“ele superou qualquer expectativa, venceu a vida”). 

O lexema nominal FUTURO alterna-se como substantivo ou adjetivo, mas, 

independente disso, quase sempre se efetiva em expressões circunstanciais: “no futuro”, “num 

futuro próximo”, “no mercado futuro” etc. As metáforas presentes nas concordâncias são 

TEMPO É CONTÊINER, TEMPO É PONTO NO ESPAÇO, FUTURO É DESTINO, EXPECTATIVA É 

CONTÊINER, EXPECTATIVA É OBJETO EM MOVIMENTO, EXPECTATIVA É OBJETO POSSUÍDO.  

CAUSAR apresenta-se sob influência do esquema imagético de FORÇA e conteve 

apenas types nas formas nominais do verbo: “causada” e “causadas”. As lexias de CAUSAR 

revelaram-se num tipo de construção [(X) CAUSADO PPPOR], como ocorre em: “a curiosidade e 

a expectativa causadas pelas novidades” (g/h). As principais metáforas são EXPECTATIVA É 

FORÇA, EMOÇÃO É FORÇA e EXPECTATIVA É DOENÇA. Todas essas relações, sobre os lexemas 

que possuem mais de uma representação nos types mais colocados dos corpora, são 

resumidas na apresentação do Quadro 11.  

No trabalho de Oliveira (2012), sobre “a gramaticalização do verbo ‘esperar’”, ficou 

evidenciado, mediante análise diacrônica entre o português medieval e o contemporâneo, que 

esse verbo partiu de uma acepção mais durativa, de “aguardar no tempo”, até adquirir uma 

noção mais volitiva, de “ter expectativa”. Diferente daquelas conclusões, a análise, 
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desenvolvida aqui, não se centrou no verbo e, por esse motivo, constatou que a introdução do 

substantivo “expectativa”, na língua portuguesa, é documentada após o declínio da Idade 

Média, em 1515. Possivelmente, sua introdução pela via erudita foi um fator de influência na 

assimilação do sentido volitivo do verbo “esperar”. 

 

Quadro 11 - Tendência semântica dos lexemas com diversidade de types. 
 

Lexemas Tendência semântica Exemplo nas concordâncias 

CRIAR Percepção sensorial [±autônoma] 
Acho que criei expectativa 
demais (w/d) 

GERAR Percepção sensorial [+causada] 
Isso me gerou uma expectativa 
muito grande 
 (w/d) 

AUMENTAR Percepção sensorial [+autônoma] 
A expectativa aumentou, mas 
muito, quando Castro apareceu 
com a novidade (g/h) 

AGUARDAR 
Aspecto durativo [tempo] 
Aspecto volitivo [emoção] 

A equipe aguarda com 
expectativa as muitas 
descobertas científicas futuras 
(w/d) 

CORRESPONDER Noção relacional [igualdade] 
E a plateia correspondeu à 
expectativa dos músicos (w/d) 

SUPERAR Noção relacional [superioridade] 
A expectativa dos lojistas foi 
superada (w/d) 

FRUSTRAR 
Aspecto valorativo [emoção]  
Noção relacional [inferioridade] 

O benefício frustra a expectativa 
da empresa quanto à 
lucratividade (w/d) 

FUTURO Aspecto circunstancial [tempo] 
Aposta todas as suas fichas na 
expectativa de que isso ocorra 
no futuro próximo (g/h) 

CAUSAR 
Relação agente-paciente [+causada / 
força] 

Curiosidade e expectativa 
causada pelas novidades (g/h) 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Não obstante, as tendências semânticas dos lexemas no Quadro 11, a concentração de 

frames na Tabela 11 e o espectro Sensorial-Epistêmico nas Figuras 11 e 12 permitem a 

interpretação de mais uma noção aspectual, além daquelas identificadas por Oliveira (2012): a 

noção “sensorial”, em cuja expressão repousa a intenção de exteriorizar as sensações 

fisiológicas e sociais do sentimento. Com o crescimento dos frames Saúde, Motivacional e 

Emoção, que, em grande parte das vezes, estão mais propensos a expressar ou diagnosticar as 

sensações do corpo, podemos acrescentar mais uma acepção ao processo da EXPECTATIVA: 

 
Noção “durativa”   ⇒   Noção “volitiva”   ⇒   Noção “sensorial” 
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5.4 Reflexão sobre o crescimento dos frames Motivacional e Saúde 

 

Uma das propostas aos questionamentos desta investigação é entender as diferenças 

entre os corpora de distintas sincronias. Sob esse aspecto, importa entender quais as 

características e as motivações para que um frame, como o Motivacional, parta de 0,3%, nas 

ocorrências do primeiro corpus, e alcance 9,6%, nas ocorrências do segundo – um acréscimo 

de mais de 3000%. De forma análoga, porém mais modesta, o frame Saúde parte de 2,6% e 

alcança os aproximados 12,3% no segundo corpus, tendo um crescimento superior a 370%.  

O caráter multifacetado do corpus Web/Dialetos parece ser uma das justificativas para 

o crescimento de ambos os frames, Motivacional e Saúde, contudo, a justificativa parece estar 

além desse fator. O que se revela defensável, quanto ao crescimento, é cogitá-lo como reflexo 

de um fenômeno histórico-ideológico que designa a expectativa como parte de um problema 

psicossocial do indivíduo – que influenciaria a noção aspectual subjetiva [+sensorial]. Chame-

se desde já a atenção para esse aspecto nos pouquíssimos exemplos existentes do frame 

Saúde, no corpus Gênero/Histórico, a demonstrar que o traço [sensorial] ali se fazia presente 

em menor proporção. 

 

(63) O neurótico sofre de uma expectativa desagradável, causada pela angústia e ansiedade 

(g/h) 

 

(64) ...alguns medicamentos, fases de tensão emocional, muita expectativa, parceiras 

indesejadas excesso de álcool (g/h) 

 

O frame Saúde representou-se em 8 linhas de concordância do corpus mais antigo, 

dentre as quais 6 das vezes foram associadas ao tema do alcoolismo, ver sentença (64), e 2 

delas estavam relacionadas ao tema da neurose, como em (63). Não por acaso, a Angstneurose 

e outros tipos de neurose já haviam sido descritas por Freud (1980) desde o início do século 

XX; e o alcoolismo já se descrevera na Classificação Internacional de Doenças, CID-8, desde 

1967 (MACHADO; COSTA JR., 2011) – tempo suficiente para ter alguma repercussão nos 

dados do Gênero/Histórico, já que uma quantidade considerável de seus textos pertence às 

décadas de 1980 e 1990.  

O que há de comum no frame Motivacional/Religião e no frame Saúde/Patologia é a 

identificação de um problema e a apresentação da solução. Nesse caso, o problema é a própria 

“sensação”, a que se refere à expectativa. Não por seu significado autônomo, mas por seu 
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significado associado à ansiedade; seria como se a sua saliência entrasse numa dinâmica de 

apartar-se do sentido de “possibilidade futura” e direcionar-se para o sentido de “percepção 

sensorial”. Alguns dos exemplos prototípicos do frame Saúde podem ser observados em (65), 

(66) e (67). 

 

(65) quanto mais ansiedade e expectativa pior é a dor (w/d) 

 

(66) o sintoma principal é a expectativa (w/d) 

 

(67) Transtorno de Ansiedade Generalizada, a ansiedade excessiva e preocupação (w/d) 

 

A ênfase desses três exemplos está no “perceber a sensação” e não no objeto causador 

da sensação, inclusive, porque, em exemplos de “ansiedade generalizada”, como ocorre em 

(67), quase sempre não se costuma ter um “objeto causador”, há apenas uma sensação 

contínua de ansiedade e expectativa. Tal como identificado em Costa Júnior (2014), a falta de 

um objeto causador que justifique a “Metáfora da Encomenda” é uma das características da 

doença que retira o traço de normalidade, salutar e não patológica da emoção. A ampliação 

desses exemplos, nos corpora da língua, poderia ter ocorrido de maneira natural e espontânea, 

contudo, há indícios de sua motivação.  

Searle (2001, p. 56) apresenta um mecanismo, sobre os fatos institucionais, que muito 

se assemelha aos mecanismos da metáfora e da mescla: o conceito de “intencionalidade 

coletiva”, caracterizado pela proposição “X conta como Y em Z”. Tal fato se elucida com a 

publicação da terceira edição do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, pela 

Associação Psiquiátrica Americana em 1980. Mesmo já sendo considerada como um tipo de 

neurose por Freud, a ansiedade só figurou na lista de patologias psiquiátricas a partir do 

DSM-III. O fato necessita não apenas da metáfora EMOÇÃO É DOENÇA, que é amplamente 

utilizada para qualquer emoção valorada negativamente, mas também de uma metáfora mais 

específica e precisa dentro de suas convenções institucionais: EMOÇÃO NÃO COMEDIDA É 

DOENÇA ou, na visão de Kövecses (2000, p. 74), O EFEITO DE UM ESTADO EMOCIONAL 

INTENSO É INSANIDADE.81 O esforço em descrever o não comedimento e a intensidade do 

estado emocional patológico é perceptível em trechos do DSM-V: 

 

                                                           
81 THE EFFECT OF AN INTENSE EMOTIONAL STATE IS INSANITY. 
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1. Recorrente e excessiva aflição ao antecipar ou experimentar separação do 
lar ou de figuras de apego maior. 
2. Persistente e excessiva preocupação em perder figuras de apego ou em 
ocorrer danos a elas, tais como doença, injúria, desastres ou morte. 
3. Persistente e excessiva preocupação ao experimentar um evento 
desagradável82 [...]  (APA, 2013, p. 190-1, grifo nosso) 

 

Como os dados do Web/Dialetos foram produzidos nos anos 2013 e 2014, houve um 

pouco mais de três décadas para a popularização do conceito de “ansiedade enquanto 

doença”. Uma prova disso é a utilização de expressões, como “crise de”, “sofrer de”, 

“estresse”, “sintomas”, em discursos não especializados (não técnicos) como os que estão 

presentes no frame Motivacional e Religioso. Sob essa perspectiva, a identificação de um 

problema pessoal, de uma doença, torna-se um elemento passível de recorrência em discursos 

de aconselhamento social e em discursos que apresentam o “divino” como solução para as 

dificuldades. Com isso, a relação metonímica da expectativa, enquanto parte da ansiedade, 

ganha saliência, havendo uma espécie de fusão entre as especificidades da ansiedade na 

expectativa. 

 

5.5 Reflexão sobre os esquemas imagéticos, as metáforas e o tempo 

 

A expectativa possui uma implicação lógica para a compreensão de futuro, da mesma 

forma que possui uma contiguidade metonímica: não há como pensar no futuro sem efetivar 

algum dos níveis/tipos de expectativa. Sabendo que a expectativa é um aspecto implícito da 

compreensão do tempo, então é possível concordar com Damásio (2018), ao defender o 

protagonismo fisiológico dos sentimentos perante as práticas culturais humanas. O estudo 

sobre o lexema EXPECTATIVA, por meio das lexias, colocados e palavras de contexto, 

evidencia diversos aspectos da cognição. 

A etapa de análise dos esquemas imagéticos evidenciou alguns esquemas presentes no 

campo significativo da expectativa. Nos corpora, 12 esquemas foram identificados, havendo 

particularidades de uso que se dividem em três principais blocos semânticos (ver Quadro 12): 

o emocional, de perspectiva mais sensorial e subjetiva; o temporal, de perspectiva pré-

objetiva a posteriori; e o causal, de perspectiva equacional (A → B), que gera uma equação de 

                                                           
82 “1. Recurrent excessive distress when anticipating or experiencing separation from home or from major 
attachment figures. 2. Persistent and excessive worry about losing major attachment figures or about possible 
harm to them, such as illness, injury, disasters, or death. 3. Persistent and excessive worry about experiencing 
an untoward event […]”. 
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implicação de objetos. O que resulta dizer que a expectativa possui uma relação tríade gerada 

pela emoção, pelo tempo e pela causalidade. 

 

Quadro 12 – Esquemas imagéticos da expectativa em grupos aspectuais 
 

Aspecto emocional Aspecto temporal Aspecto causal 
 

CONTÊINER / DENTRO-FORA 
CONTÊINER / CHEIO-VAZIO 

EXPANSÃO 
CONTRAÇÃO 
CIMA-BAIXO 
INVÓLUCRO 

ESCALA 
 

CICLO 
ITERAÇÃO 

CONEXÃO 
TRAJETO 
FORÇA 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Os esquemas CONTÊINER (DENTRO-FORA e CHEIO-VAZIO), EXPANSÃO, ESCALA e os 

demais da coluna à esquerda estiveram imbricados na imanência do estado mental/emocional, 

ou seja, mais inseridos na expressão sensorial – um uso voltado para uma ontologia menos 

transitiva e interna do sentimento (lexias e expressões: “mais”, “muito maior”, “preencher”, 

“nível de expectativa”, “sair da”, “cheio de” etc.). Já os esquemas CICLO e ITERAÇÃO, 

apresentam uma ontologia de constatação, a partir da inferência dos eventos (ex: “fases”, 

“padrão sazonal”, “iminente”, “repetição” etc.). Os esquemas CONEXÃO e TRAJETO 

apresentaram uma ontologia mais transitiva da expectativa (lexias: “gerou em”, “provocando 

um”, “criada nos”, “retomar para”, “voltar de”, “impulsionar”, “em relação a” etc.). A não 

inclusão do TRAJETO na mesma coluna do “aspecto temporal” deve-se ao fato de que esse 

esquema se introduz em múltiplas relações semânticas, enquanto o CICLO e a ITERAÇÃO 

indicam, em quase todos os casos, o sentido de “tempo”. O Quadro 12 explicita a tendência 

básica dos esquemas imagéticos nos dados, mas isso não exclui o intercâmbio dos esquemas 

nesses mesmos aspectos e na pluralidade dos frames e dos discursos – faz parte da 

conceituação dos esquemas a alta propagação, devido ao seu caráter primário e pré-

conceptual, como se demonstrou no capítulo de análise.  

A etapa de análise de metáforas resultou em duas listagens: uma com metáforas 

específicas de expectativa e outra com metáforas que se associaram episodicamente à 

expectativa. Seria previsível, até certo ponto, esperar que as metáforas mais frequentes, 

relativas a outros conceitos, fossem justamente aquelas sobre o “tempo”. A previsão 

confirma-se na análise do Quadro 8 (capítulo 4), em que as metáforas sobre o tempo 
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reafirmaram sua associação com o conceito de “expectativa”, ao surgirem entre as que 

possuem mais chances de propagação nos frames e nos registros.  

Das 34 metáforas de expectativa identificadas nos corpora, apenas 3 se referiam ao 

trajeto ou ao espaço, as demais eram predominantemente metáforas de entificação, ou 

metáforas ontológicas: EXPECTATIVA É OBJETO, PESSOA, FARDO, ALIMENTO, CONTÊINER, 

ORGANISMO etc. Das 11 metáforas específicas de tempo, apenas 3 especificavam 

trajeto/espaço, nas demais também predominavam a “entidade”: TEMPO É OBJETO, OBJETO 

POSSUÍDO, OBJETO VISÍVEL, PESSOA, CONTÊINER.  Isso repercute a assunção de que tanto a 

EXPECTATIVA quanto o TEMPO são conceptualmente mais “entidades” do que “trajetos”.  Por 

que, então, o ESPAÇO e o TRAJETO são os domínios mais estudados na conceptualização do 

tempo? A resposta parece estar nos mesmos quadros resultantes dos corpora: as 

metaforizações fundamentadas em espaço e trajeto são numericamente mais frequentes nos 

diversos frames e registros – o que aponta para sua prototipicidade. Outra explicação para a 

percepção do espaço é uma consequência metonímica das entidades: todas as “entidades 

concretas” são ou estão no espaço.  

As noções de TRAJETO, ESPAÇO e MOVIMENTO assinalam a hipótese da universalidade 

das metáforas primárias e o papel da corporeidade na conceptualização, defendidos em Grady 

(1997, 2005) e Lakoff e Johnson (1999). Tal hipótese tem sido contestada por pesquisadores 

que modalizam a verdade do pressuposto. Zlatev (2005), por exemplo, afirma não ser 

suficiente a mimese corporal; em muitos casos, é necessária a mediação linguística levando a 

uma via de mão dupla, já que a mimese corpórea não é suficiente para determinar qual 

esquema imagético ou qual metáfora primária será acionada por uma determinada cultura – 

esse linguista é um dos formuladores do interacionismo consciência-linguagem.  

Ao investigar a universalidade do conceito de tempo como espaço e/ou movimento, 

Sinha et al. (2011, 2016) descreveram a língua amazônica amondawa, que aparentemente não 

utiliza o mapeamento espacial para o conceito de tempo. Dessa constatação, formularam a 

Hipótese do Mapeamento Mediado. Ocorre que os autores descrevem o esquema de estações 

do amondawa da seguinte maneira “Amana / Kuaripe / Amana” [tempo da chuva / tempo do 

sol / tempo da chuva] (SINHA et al., 2016, p. 167). Essa compreensão entra em consonância 

com os resultados sobre a “expectativa”, apontados no Quadro 12: seu aspecto temporal 

envolve a noção de CICLO e ITERAÇÃO. 

Embora, no português, haja o mapeamento tempo-espaço, existe nele o aspecto da 

temporalidade que se aproxima daquele descrito na hipótese de Sinha et al. (2016). Ora, se 
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esse aspecto das línguas não espaciais ocorre nas línguas de construal espacial, há algo mais a 

ser dito sobre os conceitos universais do tempo nas línguas.  

O argumento decorre da presença dos esquemas imagéticos CICLO e ITERAÇÃO nos 

dados dos corpora. Apesar de Sinha et al. (2011, 2016) não mencionarem esses dois 

esquemas em nenhuma parte dos seus artigos, tudo leva a crer que a experiência sobre os 

eventos e o raciocínio de cálculo, mencionados em seus trabalhos, são influenciados por esses 

dois esquemas. E, como visto no Quadro 12, esses são os únicos esquemas claramente 

vinculados ao aspecto temporal da “expectativa”. Não obstante o fato de serem apreendidos 

pelo corpo, CICLO e ITERAÇÃO parecem ser mais cognoscitivos e menos corpóreos que os 

esquemas CONTÊINER, CIMA-BAIXO e TRAJETO, por exemplo. Talvez por isso, Grady (2005) 

tenha-os agrupado no conjunto de “esquemas não perceptuais”.  

Por fim, a conclusão a que chegamos nesta discussão é a de que a expectativa 

ancorada na ITERAÇÃO é fator necessário da compreensão do tempo contíguo à expectativa, 

mais até do que o pressuposto pelo esquema CICLO, pois o “ciclo” também recorre ao sentido 

de “repetição” presente na ITERAÇÃO. Fundamentado pelos resultados do estudo da 

EXPECTATIVA e pelas descrições de Sinha et. al. (2016), propõe-se que as conceptualizações 

básicas do TEMPO (com ideia de expectativa) refletem modalizações aléticas do necessário e 

do possível. Tal que o esquema ITERAÇÃO é uma implicação perante o visível ou o 

previamente conhecido, [T(Expec.) → EITERAÇÃO], enquanto os esquemas TRAJETO, CICLO e 

demais são uma implicação de possibilidade [T(Expec.) → ◊ Ex y z ... η]. De forma análoga, as 

metáforas de entidade/objeto são uma implicação necessária [T(Expec.) → □Montológica], 

enquanto as metáforas baseadas no trajeto e no movimento são implicações possíveis para o 

conceito de tempo. O único conflito contraintuitivo é que as implicações aléticas de 

possibilidade, refletidas pelo “trajeto”, “movimento” e “espaço”, são as mais frequentes, 

conforme se comprovou nos quadros 7 e 8 do capítulo de análise. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Esta tese empreendeu uma investigação lexical-cognitiva sobre o frame e o lexema 

EXPECTATIVA, pautando-se pelas frequências de uso real em corpora da língua portuguesa. 

As análises desenvolvidas pretendem um reforço – ou, pelo menos, algum esclarecimento – 

das teorias sociocognitivas da metáfora conceptual e do realismo corpóreo. Nesse sentido, os 

esforços analíticos vinculam-se aos objetivos da disciplina Linguística Cognitiva, em seu 

campo de interface “linguagem-cultura”, mesmo que, para tal, tenha utilizado o suporte de 

alguns procedimentos da Linguística de Corpus.  

Para sintetizar os pontos desenvolvidos, à guisa de conclusão, faz-se necessário um 

regresso às perguntas de pesquisa da forma que seguirá. 

 

a) De que maneira ocorre a relação entre o lexema “expectativa” e seus diversos 

sentidos nas modalidades escritas de corpora das últimas quatro décadas?  

Mesmo que de sincronias próximas, os corpora pesquisados possuem um intervalo 

mínimo de 13 anos entre si. Essa proximidade entre os dados foi guiada pela hipótese de um 

fato institucional, historicamente datado, ser o fator de influência no modo como as pessoas 

utilizam o lexema nos dias atuais. O fato institucional, a que nos referimos, é a inclusão da 

“ansiedade”, enquanto doença/patologia, no manual da Associação Psiquiátrica Americana 

(1980) – documento que costuma orientar os profissionais de saúde em diversos países. 

Existem evidências amplas de alteração nas relações semânticas entre o nódulo e seus 

colocados; isso quer dizer que as palavras (types) que estatisticamente mais coocorrem com a 

forma léxica EXPECTATIVA apresentaram um reordenamento temático na ativação dos frames.  

A observação dos colocados evidenciou um declínio de types evocadores de frames com traço 

[+epistêmico]: organizadores, inflacionária, inflação, safra etc. E explicitou uma ascendência 

de types evocadores de emoção, de traço [+sensorial] para posições elevadas: expectativa, 

positiva, ansiedade. O índice de Informação Mútua apontou dois types relacionados à 

economia como os mais vinculados semanticamente ao nódulo, no corpus Gênero/Histórico, e 

dois types relacionados ao aspecto durativo da vida, no corpus Web/Dialetos.  

As alterações podem ser interpretadas sob um “Espectro Epistêmico-Sensorial” 

sinalizando uma tendência dos dados em direção ao centro do continuum. Todos esses 

resultados, aliados à análise qualitativa dos frames nas linhas de concordância, indicaram uma 

redução do frame Economia e uma ampliação dos frames Saúde e Motivacional no corpus 

Web/Dialetos.   
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b) Como se constitui o frame “expectativa”, mediante as metáforas e a frequência 

numérica, nos corpora do português?  

O frame EXPECTATIVA constitui-se com uma característica de permeabilidade a 

diversos outros frames, dentre os quais, as linhas de concordância evidenciaram 10 com 

características mais gerais e hiperonímicas: Economia, Política, Vida, Esporte, Academia, 

Emoção, Saúde, Evento, Legalidades e Motivacional. O corpus Gênero/Histórico concentrou 

59,6% das concordâncias no frame Economia, enquanto o Web/Dialetos demonstrou-se mais 

variado e apresentou 4 frames com concentração próxima a 15% na interrelação com 

EXPECTATIVA: Vida, Evento, Política e Economia.  

Do ponto de vista da metáfora, aquelas que se apresentaram com maior nível de 

propagação entre as diversas combinações de frames e de registros (discursivos) foram as 

metáforas ontológicas EXPECTATIVA É CONTÊINER, EXPECTATIVA É ORGANISMO, 

EXPECTATIVA É PESSOA e EXPECTATIVA É OBJETO POSSUÍDO. A propagação de esquemas 

imagéticos demonstrou-se bastante ampla nas linhas de concordância, principalmente devido 

ao seu caráter primário e pré-conceptual. Descreve-se, como destaque quantitativo, os 

esquemas TRAJETO e DENTRO-FORA, e como destaque particularizante da “expectativa”, os 

esquemas CICLO e ITERAÇÃO. 

Os lexemas que se representaram com mais do que apenas um type entre os colocados 

foram CRIAR, AGUARDAR, FRUSTRAR, CORRESPONDER, GERAR, AUMENTAR, SUPERAR, 

FUTURO e CAUSAR. Esses lexemas representam as tendências semânticas que a “expectativa” 

acumulou ao longo dos séculos, envolvem, portanto, a noção “durativa”, a noção “volitiva” e 

a noção “sensorial” – esta última com maior ênfase nas últimas décadas.   

 

c) Que divergências culturais/teóricas o funcionamento do frame expectativa reflete? 

Ao questionar sobre divergências culturais e teóricas, a pergunta “c” volta-se para as 

questões da corporeidade na cognição humana. A difusão dos esquemas imagéticos, como 

responsáveis pela compreensão da maioria das metáforas identificadas nos corpora, aponta 

para a teoria das metáforas primárias (GRADY, 1997) e para a tese do realismo corpóreo 

(LAKOFF; JOHNSON, 1999; GALLAGHER, 2005). Por mais que as conceptualizações 

corpóreas sejam candidatas à universalidade, é possível concordar com Zlatev (2005), ao 

afirmar sobre impossibilidade de prever qual aspecto da corporeidade será acionado por uma 

língua/cultura.  
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Os esquemas imagéticos acionados no frame EXPECTATIVA indicam uma tendência de 

aspecto emocional (DENTRO-FORA, EXPANSÃO, CIMA-BAIXO), aspecto causal (CONEXÃO, 

TRAJETO, FORÇA) e aspecto temporal (CICLO e ITERAÇÃO). O fato de CICLO e ITERAÇÃO 

necessitarem sempre da compreensão de “tempo”, indica que a compreensão sensório-

emocional da expectativa é candidata a elemento básico da compreensão do “tempo” (com 

ideia de futuro) nas culturas e línguas, podendo ser estendida até, possivelmente, a línguas de 

construal não espacial. No entanto, os corpora continuam explicitando a prevalência 

numérica, e prototípica, dos domínios do TRAJETO e ESPAÇO. A compreensão da 

“expectativa” pode ser um reflexo linguístico da visão de homeostase, defendida em Damásio 

(2018), um fato que confere o protagonismo dos sentimentos nas atividades culturais 

humanas. 

 

A pesquisa manteve-se limitada do ponto de vista da abrangência da descrição da 

língua, pelo fato de não incluir a modalidade oral. Isso se deveu à nebulosidade do registro 

oral no corpus Gênero/Histórico, cuja característica era a predominância do gênero entrevista, 

com transcrições editoriais feitas pelas publicações originais, que neutralizaram ou 

suavizaram as marcas de oralidade. Da mesma forma, a não inclusão do registro oral nos 

dados do Web/Dialetos limitou a descrição no campo das publicações escritas. Mesmo 

existindo alguns projetos com dados falados, (por exemplo, o NURC da UFRJ e o C-ORAL-

BRASIL da UFMG), são relativamente poucos os corpora orais da língua, principalmente 

contendo as características que eram necessárias à investigação da hipótese. 

Por concentrar-se nos aspectos culturais da descrição linguística, os pontos relativos à 

Gramática Cognitiva (LANGACKER, 1987), no que se refere à utilização do prefixo “-re”, 

não foram aprofundados. A questão dos esquemas CICLO e ITERAÇÃO, em apenas um único 

prefixo, desvela uma futuridade baseada na noção de trajector e não necessariamente na 

expressão dos tempos verbais. Da mesma forma, questões referentes à Gramática de 

Construções (GOLDBERG, 2006) não foram aprofundadas. Isso significa que construções do 

tipo [EXPECTATIVA V], [SN V EXPECTATIVA], [X CAUSA Y EM Z], [V3p-SE EXPECTATIVA] podem ser 

combinadas com o mecanismo “horizonte de palavras”, da Linguística de Corpus, para a 

obtenção de padrões, do tipo: a metáfora X é propensa aparecer à esquerda de Y; o type X não 

apresenta metáforas quando se integra à construção Y etc. 

Não obstante algumas dessas limitações, a relevância das vivências sociais acentua o 

paradigma teórico adotado, repercute-o pelo reflexo de uma sociedade datada no tempo e 

localizada no espaço. Os últimos trinta e cinco anos perfazem mudanças socioeconômicas que 



159 
 

      
 

se refletem na linguagem. Nesse sentido, detectar a ascensão e o declínio de types foi uma das 

ações analíticas que aduziram algumas mudanças, tendo-se o frame Economia como 

proeminente da transição. Com o amparo da abordagem sociocognitiva, não chega a ser 

surpreendente que aspectos emocionais, motivacionais e de saúde tenham adquirido ênfase no 

contraste entre os corpora. São as vivências que trazem o determinante “sócio” para a 

sociocognição, são elas que determinam o que importa para as pessoas num determinado 

período e num determinado tipo de veiculação discursiva. 

Enfim, esta tese pretende-se uma contribuição sobre como uma abordagem 

metodológica de corpora pode lançar luz sobre questionamentos da Linguística Cognitiva e, a 

partir disso, iluminar os resultados sobre os mesmos questionamentos. O estudo sobre a 

metáfora e sobre os conceitos de emoções costuma realçar pontos que nem sempre são 

percebidos nas práticas culturais humanas; conhecer esses pontos é uma forma de evitar ser 

um agente passivo das conceptualizações discursivas, e passar a interagir com elas de maneira 

autônoma e consciente.  
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1. Colocados para o nódulo expectativa no corpus Gênero/Histórico 

Variante brasileira. Atualizado apenas com dados dos gêneros escritos. 

(fonte: https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/) 

 

 CONTEXTO 
Coocor 
rências 

Acad
. 

Jorn. Ficc. Todos % IM 

1 FUTURO 15 4 11 - 1423 1.05 3.63 

2 INFLAÇÃO 13 - 13 - 979 1.33 3.97 

3 SAFRA 9 4 5 - 366 2.46 4.85 

4 DÓLAR 9 - 9 - 374 2.41 4.82 

5 DESVALORIZAÇÃO 8 - 8 - 106 7.55 6.47 

6 CAMBIAL 7 - 7 - 228 3.07 5.17 

7 VENDAS 7 1 6 - 727 0.96 3.50 

8 COMPORTAMENTO 7 5 2 - 943 0.74 3.13 

9 MOEDA 6 - 6 - 745 0.81 3.24 

10 TORCEDORES 5 - 5 - 165 3.03 5.16 

11 ESTRÉIA 5 - 5 - 427 1.17 3.78 

12 MILHÃO 5 - 5 - 569 0.88 3.37 

13 INFLACIONÁRIA 4 1 3 - 32 12.50 7.20 

14 ORGANIZADORES 4 - 4 - 102 3.92 5.53 

15 OTIMISTA 4 1 3 - 103 3.88 5.51 

16 FATURAMENTO 4 - 4 - 196 3.06 4.97 

17 DIMINUIÇÃO 4 - 4 - 235 1.70 4.32 

18 FUTUROS 4 3 1 - 249 1.61 4.24 

19 LUCROS 4 3 1 - 251 1.59 4.23 

20 POSITIVA 4 1 3 - 257 1.56 4.19 

21 97 4 - 4 - 354 1.13 3.73 

22 EXPECTATIVA 4 2 2 - 534 1.50 3.18 

23 DÉFICIT 4 - 4 - 540 0.74 3.12 

24 RETRAÇÃO 3 1 2 - 53 5.66 6.06 

25 PERMANECIA 3 2 - 1 104 2.88 5.08 

26 ASSENTAMENTOS 3 - 3 - 133 2.26 4.73 

27 CRIADORES 3 - 3 - 150 2.00 4.56 

28 ANGÚSTIA 3 1 1 1 195 1.54 4.18 

29 AUMENTOS 3 - 3 - 246 1.22 3.84 

30 AUMENTOU 3 - 2 1 261 1.15 3.76 

31 RECORDE 3 - 3 - 289 1.04 3.61 

32 BOLSAS 3 - 3 - 343 0.87 3.36 

33 RÚSSIA 3 - 3 - 345 0.87 3.35 

34 FECHAR 3 - 3 - 383 0.78 3.20 

35 QUEBRA 3 2 1 - 394 0.76 3.16 

36 BILHÃO 3 - 3 - 405 0.74 3.12 

37 DIRETORIA 3 - 3 - 411 0.73 3.10 

38 MAGROS) 2 - 2 - 2 100.00 10.20 

39 FIJI 2 - 2 - 4 50.00 9.20 

40 OBESOS 2 - 2 - 5 40.00 8.88 
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41 EMBUTEM 2 - 2 - 7 28.57 8.39 

42 FRUSTROU 2 - 2 - 11 18.18 7.74 

43 VACINADAS 2 - 2 - 12 16.67 7.61 

44 FECHE 2 - 2 - 19 10.53 6.95 

45 DEPOE 2 - 2 - 19 10.53 6.95 

46 LONGEVIDADE 2 2  - 30 6.67 6.29 

47 ATINJA 2 - 2 - 31 6.45 6.25 

48 ALCOOLISMO 2 - 2 - 32 6.25 6.20 

49 DESPERTADO 2 - 2 - 35 8.57 6.08 

50 NEGOCIADA 2 1 1 - 39 5.13 5.91 

51 CRIOU-SE 2 2  - 42 4.76 5.81 

52 DESCUIDO 2 -  2 43 4.65 5.77 

53 SUPEROU 2 - 2 - 49 4.08 5.59 

54 CONTRARIANDO 2 1 1 - 50 4.00 5.56 

55 ANSIOSA 2 -  2 51 3.92 5.53 

56 SUPERANDO 2 - 2 - 52 3.85 5.50 

57 ARRECADAR 2 - 2 - 55 3.64 5.42 

58 TRADUTOR 2 2 - - 55 3.64 5.42 

59 ACONTECESSE 2 - - 2 63 3.17 5.22 

60 SUBJETIVA 2 2 - - 66 3.03 5.16 

61 CAUSADAS 2 - 1 1 76 2.63 4.95 

62 CHEGUE 2 - 2 - 78 2.56 4.91 

63 CAEM 2 - 2 - 83 2.41 4.82 

64 SIMÕES 2 - 2 - 83 2.41 4.82 

65 CONSOLIDAR 2 - 2 - 84 2.38 4.81 

66 CPMF 2 - 2 - 85 2.35 4.79 

67 RONALDINHO 2 - 2 - 85 2.35 4.79 

68 OCORRA 2 1 1 - 108 1.85 4.44 

69 VELHICE 2 1 1 - 109 1.83 4.43 

70 MONETÁRIO 2 - 2 - 110 1.82 4.42 

71 DIMINUIU 2 1 1 - 120 1.67 4.29 

72 RIBEIRÃO 2 - 2 - 121 1.65 4.28 

73 ATRIBUIÇÃO 2 2 - - 122 1.64 4.27 

74 TABELAS 2 2 - - 129 1.55 4.19 

75 GOVERNISTA 2 - 2 - 130 1.54 4.18 

76 TRAMITAÇÃO 2 - 2 - 134 1.49 4.13 

77 BRINQUEDOS 2 1 - 1 143 1.40 4.04 

78 CAUSADA 2 1 1 - 143 1.40 4.04 

79 COLHER 2 - 2 - 156 1.28 3.91 

80 PIORES 2 - 2 - 157 1.27 3.91 

81 60% 2 - 2 - 161 1.24 3.87 

82 JAPONESA 2 1 1 - 169 1.18 3.80 

83 TUCANOS 2 - 2 - 183 1.09 3.68 

84 40% 2 1 1 - 188 1.06 3.65 

85 FICAMOS 2 - 1 1 189 1.06 3.64 

86 PARCEIROS 2 - 2 - 189 1.06 3.64 

87 REFLETE 2 - 2 - 195 1.03 3.59 
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88 COMUNICADO 2 - 1 1 195 1.03 3.59 

89 PROFUNDAS 2 - 2 - 196 1.02 3.59 

90 VALORIZAÇÃO 2 - 2 - 198 1.01 3.57 

91 FALHAS 2 - 2 - 200 1.00 3.56 

92 ESTIMATIVA 2 1 1 - 211 0.95 3.48 

93 PROVOCA 2 - 2 - 222 0.90 3.41 

94 IRÃO 2 - 2 - 224 0.89 3.39 

95 FRANCA 2 - 2 - 236 0.85 3.32 

96 INVESTIDORES 2 - 2 - 246 0.81 3.26 

97 600 2 - 2 - 250 0.80 3.23 

98 TARIFAS 2 - 2 - 257 0.78 3.19 

99 FASES 2 1 1 - 275 0.73 3.10 

100 SÓCIOS 2 - 2 - 283 0.71 3.06 

 TOTAL 308 54 241 13 - - - 
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2. Colocados para o nódulo expectativa no corpus Web/Dialetos  

Variante brasileira (fonte: https://www.corpusdoportugues.org/web-dial/) 

 

 
CONTEXTO Brasil Todos % IM 

1 EXPECTATIVA  204  25919  0.79  3.41 

2 INTERESSANTES  150  21597  0.69 3.23 

3 TORNAREM  145  4743  3.06  5.36 

4 ÁLCOOL  144  22304  0.65  3.12 

5 ANSIEDADE  144  23271  0.62  3.06 

6 SOBREVIDA  143  1492  9.58  7.01 

7 POSITIVA  139  19533  0.71  3.26 

8 AUMENTOU  113  13064  0.86  3.54 

9 DECRETAR  93  1630  5.71  6.26 

10 MORTALIDADE  91  6766  1.34  4.18 

11 FRUSTRAÇÃO  79  8678  0.91  3.62 

12 GEROU  78  9966  0.78  3.40 

13 GERADA  74  5411  1.37  4.20 

14 PNE 72 2144 3.36 5.50 

15 SUPEROU  66 4398  1.50 4.34 

16 MERA  65  10722  0.61  3.03 

17 CRIEI  62  7164  0.87  3.54 

18 FRUSTRADA  61  2895  2.11  4.83 

19 CHEGUE  60  8619  0.70  3.23 

20 IBGE  52  7309  0.71  3.26 

21 ORGANIZADORES  48  4865  0.99  3.73 

22 SELIC  46  3652  1.26  4.08 

23 AGUARDA  45  5712  0.79  3.41 

24 CORRESPONDER  44  2968  1.48  4.32 

25 CRIAMOS  44  6549  0.67  3.18 

26 MARTINEZ 40 1361 2.94 5.31 

27 PREVIDENCIÁRIO 34 4480 0.76 3.35 

28 LONGEVIDADE  32  2753  1.16  3.97 

29 GMAIL  32 2844  1.13  3.92 

30 AUMENTE 31 3416 0.91 3.61 

31 NASCITURO  30  1630  1.84  4.63 

32 ARDENTE 30 3374 0.89 3.58 

33 IMINENTE  30  4407  0.68  3.20 

34 VENDIDA 30 4945 0.61 3.03 

35 NATALIDADE 28 1435 1.95 4.72 

36 78,8 27 76 35.53 8.90 

37 ATENDIDA 27 4157 0.65 3.13 

38 ESCOLARIDADE 27 4512 0.60 3.01 

39 PARTICIPEM 25 1976 1.27 4.09 

40 PARDAL 25 1989 1.26 4.08 

41 SUPERANDO 25 3214 0.78 3.39 
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42 OCORRAM 24 1846 1.30 4.13 

43 AGUARDAM 23 2302 1.00 3.75 

44 AQUÉM 23 2509 0.92 3.63 

45 DEPOSITADA 22 1192 1.85 4.64 

46 SAAVEDRA 21 251 8.37 6.82 

47 FRUSTRA 21 581 3.61 5.60 

48 AGUARDADA 21 740 2.84 5.26 

49 CORRESPONDEU 21 802 2.62 5.14 

50 IDH 21 2053 1.02 3.78 

51 IRREAL 21 2201 0.95 3.68 

52 EVO 21 2875 0.73 3.30 

53 MORALES 21 3428 0.61 3.04 

54 RUBEN 20 607 3.29 5.47 

55 MESSIÂNICA 20 727 2.75 5.21 

56 AGUARDADO 20 1867 1.07 3.85 

57 FED 20 2034 0.98 3.73 

58 CRESÇA 20 3159 0.63 3.09 

59 2020 20 3346 0.60 3.01 

60 CONCEDA 19 1966 0.97 3.70 

61 DECEPCIONAR 19 2081 0.91 3.62 

62 EXTRA-UTERINA 18 74 24.32 8.36 

63 OPERATIVA 18 275 6.55 6.46 

64 CORRESPONDIDA 18 440 4.09 5.78 

65 CRIOU- 18 1426 1.26 4.09 

66 3,6 18 1532 1.17 3.98 

67 CONTRARIA 18 2372 0.76 3.35 

68 FECHEM 17 504 3.37 5.51 

69 AGUARDAMOS 17 1222 1.39 4.23 

70 CRIA- 17 1433 1.19 4.00 

71 CRIO 17 1567 1.08 3.87 

72 ALTÍSSIMA 17 1685 1.01 3.76 

73 REVELADOS 17 2757 0.62 3.05 

74 OGX 15 2499 0.60 3.01 

75 VELOCISTA 14 249 5.62 6.24 

76 RENUNCIE 14 446 3.14 5.40 

77 ADOTEM 14 651 2.15 4.86 

78 INVERTEU 14 679 2.06 4.79 

79 0,7 14 849 1.65 4.47 

80 FAVORECIDAS 14 958 1.46 4.30 

81 FRUSTRAR 14 1001 1.40 4.24 

82 2030 14 1078 1.30 4.13 

83 DETÊM 14 1642 0.85 3.52 

84 PROPORCIONADO 14 1695 0.83 3.48 

85 SUPERADA 14 1791 0.78 3.40 

86 LENDÁRIO 14 1792 0.78 3.39 

87 EMPOLGAÇÃO 14 2159 0.65 3.13 

88 0,31 13 135 9.63 7.02 
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89 DECEPCIONANDO 13 442 2.94 5.31 

90 GERARAM 13 1785 0.73 3.29 

91 MANSIDÃO 13 1831 0.71 3.26 

92 ROMPE 13 2160 0.60 3.02 

93 CONHECEREMOS 12 644 1.86 4.65 

94 CORRESPONDENDO 12 1092 1.10 3.89 

95 AUMENTAVA 12 1430 0.84 3.50 

96 CONCLUÍDAS 12 1509 0.80 3.42 

97 DOBROU 12 1585 0.76 3.35 

98 OPÕEM 12 1592 0.75 3.34 

99 FINALIZADO 12 1889 0.64 3.10 

100 EXPOSITORES 11 1007 1.09 3.88 

 
TOTAL 3720 
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3. Frames nas linhas de concordância do corpus Gênero/Histórico 

 

 CONTEXTO 
Todos 

Séc.XX 
Acad. Jornal. Ficc. 

1 FUTURO 15 4 Acadêmico 11 Econômico - 

2 INFLAÇÃO 13 - 13 Econômico - 

3 SAFRA 9 4 Econômico 5 Econômico - 

4 DÓLAR 9 - 9 Econômico - 

5 DESVALORIZAÇÃO 8 - 8 Econômico - 

6 CAMBIAL 7 - 7 Econômico - 

7 VENDAS 7 1 Econômico 6 Econômico - 

8 COMPORTAMENTO 7 5 Acadêmico 2 Econômico - 

9 MOEDA 6 - 6 Econômico - 

10 TORCEDORES 5 - 5 Esporte - 

11 ESTRÉIA 5 - 
3 Esporte 
2 +Evento 

- 

12 MILHÃO 5 - 
3 Econômico 

2 Político 
- 

13 INFLACIONÁRIA 4 1 Econômico 3 Econômico - 

14 ORGANIZADORES 4 - 

1 Esporte 
1 Político 

1 Econômico 
1 +Evento 

- 

15 OTIMISTA 4 1 Político 3 Econômico - 

16 FATURAMENTO 4 - 4 Econômico - 

17 DIMINUIÇÃO 4 - 
3 Vida 

1 Econômico 
- 

18 FUTUROS 4 3 Econômico 1 Econômico - 

19 LUCROS 4 3 Econômico 1 Econômico - 

20 POSITIVA 4 1 Econômico 
1 Econômico 

1 Político 
1 Esporte 

- 

21 97 4 - 
2 Econômico 

1 Esporte 
1 Político 

- 

22 EXPECTATIVA 4 2 Econômico 2 Econômico - 

23 DÉFICIT 4 - 4 Econômico - 

24 RETRAÇÃO 3 1 Vida 2 Econômico - 

25 PERMANECIA 3 2 Vida - 1 +Emocional 

26 ASSENTAMENTOS 3 - 3 Político - 

27 CRIADORES 3 - 3 Econômico - 

28 ANGÚSTIA 3 1 Saúde 1 Econômico 1 +Emocional 

29 AUMENTOS 3 - 
2 Econômico 

1 Vida 
- 

30 AUMENTOU 3 - 
1 Saúde 

1 Esporte 
1 +Emocional 

31 RECORDE 3 - 
2 Econômico 

1 Esporte 
- 

32 BOLSAS 3 - 3 Econômico - 

33 RÚSSIA 3 - 
2 Saúde 
1 Vida 

- 
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34 FECHAR 3 - 3 Econômico - 

35 QUEBRA 3 2 Econômico 1 Esporte - 

36 BILHÃO 3 - 3 Econômico - 

37 DIRETORIA 3 - 
1 Esporte 
1 Político 

1 Econômico 
- 

38 MAGROS) 2 - 2 Vida - 

39 FIJI 2 - 2 Vida - 

40 OBESOS 2 - 2 Vida - 

41 EMBUTEM 2 - 2 Econômico - 

42 FRUSTROU 2 - 
1 Político 

1 Econômico 
- 

43 VACINADAS 2 - 2 Político - 

44 FECHE 2 - 
1 Econômico 

1 Político 
- 

45 DEPOE 2 - 2 Político - 

46 LONGEVIDADE 2 2 Vida - - 

47 ATINJA 2 - 2 Econômico - 

48 ALCOOLISMO 2 - 2 Saúde - 

49 DESPERTADO 2 - 2 Econômico - 

50 NEGOCIADA 2 1 Econômico 1 Econômico - 

51 CRIOU-SE 2 2 Econômico - - 

52 DESCUIDO 2 - - 2 +Emocional 

53 SUPEROU 2 - 
1 Econômico 

1 Esporte 
- 

54 CONTRARIANDO 2 1 Econômico 1 Econômico - 

55 ANSIOSA 2 - - 2 +Emocional 

56 SUPERANDO 2 - 
1 Econômico 

1 Esporte 
- 

57 ARRECADAR 2 - 2 Econômico - 

58 TRADUTOR 2 2 Acadêmico - - 

59 ACONTECESSE 2 - - 
1 +Emocional 
1 Motivacional 

60 SUBJETIVA 2 2 Acadêmico - - 

61 CAUSADAS 2 - 1 Econômico 1 +Emocional 

62 CHEGUE 2 - 2 Econômico - 

63 CAEM 2 - 2 Econômico - 

64 SIMÕES 2 - 2 Político - 

65 CONSOLIDAR 2 - 2 Político - 

66 CPMF 2 - 2 Econômico - 

67 RONALDINHO 2 - 2 Econômico - 

68 OCORRA 2 1 Político 1 Econômico - 

69 VELHICE 2 1 Vida 1Vida - 

70 MONETÁRIO 2 - 
1 Econômico 
1 Legalidades 

- 

71 DIMINUIU 2 1 Vida 1 Vida - 

72 RIBEIRÃO 2 - 2 Econômico - 

73 ATRIBUIÇÃO 2 2 Acadêmico - - 

74 TABELAS 2 2 Vida - - 

75 GOVERNISTA 2 - 2 Político - 
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76 TRAMITAÇÃO 2 - 
1 Econômico 
1 Legalidades 

- 

77 BRINQUEDOS 2 1 Econômico - 1 +Evento 

78 CAUSADA 2 1 Saúde 1 Econômico - 

79 COLHER 2 - 
1 Legalidades 
1 Econômico 

- 

80 PIORES 2 - 
1 Vida 

1 Econômico 
- 

81 60%* 2 - 2 - 

82 JAPONESA 2 1 Político 1 Econômico - 

83 TUCANOS 2 - 2 Político - 

84 40%* 2 1 1 - 

85 FICAMOS 2 - 1 Político 1 +Evento 

86 PARCEIROS 2 - 2 Econômico - 

87 REFLETE 2 - 2 Econômico - 

88 COMUNICADO 2 - 1 Político 1+Evento 

89 PROFUNDAS 2 - 
1 Vida 

1 Político 
- 

90 VALORIZAÇÃO 2 - 2 Econômico - 

91 FALHAS 2 - 
1 Esporte 

1 Legalidades 
- 

92 ESTIMATIVA 2 1 Acadêmico 1 Econômico - 

93 PROVOCA 2 - 
1 Político 

1 Econômico 
- 

94 IRÃO 2 - 
1 Político 

1 Vida 
- 

95 FRANCA 2 - 2 Esporte - 

96 INVESTIDORES 2 - 2 Econômico - 

97 600 2 - 2 Econômico - 

98 TARIFAS 2 - 2 Econômico - 

99 FASES 2 1 Saúde 1 Vida - 

100 SÓCIOS 2 - 
1 +Evento 
1 Político 

- 

 TOTAL 308 (-4*) 54 (-1*) 241 (-3*) 13 

*Casos em que o corpus não forneceu as linhas de concordâncias. 
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4. Frames nas linhas de concordância do corpus Web/Dialetos 

 

 
CONTEXTO 

Anos 
2013-14 

Blog Geral 

1 EXPECTATIVA  204 

20 +Evento 
17 Motivacional 
13 Acadêmico 

10 Saúde 
9 Vida 

8 Econômico 
4 +Emocional 
3 Legalidades 

2 Esporte 
2 Político 

22 Acadêmico 
20 Motivacional 

16 Vida 
11 +Evento 

10 +Emocional 
10 Legalidades 
10 Econômico 

10 Político 
6 Esporte 
1 Saúde 

2 INTERESSANTES  150 
47 Saúde 

3 Vida 
2 +Evento 

96 Saúde 
1 Acadêmico 

1 +Evento 

3 TORNAREM 145 
45 Saúde 

1 Econômico 
98 Saúde 

1 Vida 

4 ÁLCOOL 144 
43 Acadêmico 

1 Saúde 
100 Saúde 

5 ANSIEDADE  144 

28 +Emocional 
19 +Evento 
16 Saúde 

12 Motivacional 
3 Esporte 

3 Econômico 
1 Vida 

1 Político 

23 Saúde 
10 +Evento 

9 Motivacional 
8 +Emocional 

5 Político 
3 Acadêmico 

2 Esporte 
1 Econômico 

6 SOBREVIDA  143 
48 Vida 

1+Emocional 
94 Vida 

7 POSITIVA 139 

20 Político 
17 Econômico 

8 +Evento 
7 Motivacional 
6 Acadêmico 
4 Legalidades 

3 Esporte 
2 +Emocional 

2 Saúde 

21 Econômico 
16 Político 

10 Motivacional 
7 Acadêmico 

6 +Evento 
4 +Emocional 
4 Legalidades 

1 Esporte 
1 Saúde 

8 AUMENTOU  113 

30 Vida 
7 Econômico 

6 Político 
6 +Evento 

2 Acadêmico 

45 Vida 
8 Político 
4 +Evento 

3 Econômico 
1 Esporte 

1 +Emocional 

9 DECRETAR  93 
93 

Político 
- 

10 MORTALIDADE  91 
37 Vida 

1 Acadêmico 
53 Vida 

11 FRUSTRAÇÃO  79 

24 Motivacional 
7 +Emocional 
6 Econômico 

5 +Evento 
4 Esporte 

3 Acadêmico 
1 Político 

8 Motivacional 
6 Econômico 
3 +Emocional 

4 +Evento 
3 Acadêmico 
2 Legalidades 

2 Político 
1 Saúde 
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12 GEROU  78 

17 +Evento 
6 Econômico 

5 Esporte 
5 Político 

5 Motivacional 
3 Legalidades  
2 +Emocional 

15 Político 
10 +Evento 

6 Econômico 
3 +Emocional 
1 Acadêmico 

13 GERADA  74 

19 +Evento 
4 Econômico 

4 Político 
4 Motivacional 

2 Esporte 
1 Legalidades 
1 +Emocional 

25 +Evento 
5 Acadêmico 
3 Econômico 

3 Político 
1 Legalidades 

1 Saúde 
1 Motivacional 

14 PNE 72 
37 Legalidades 

12 Político 
12 Legalidades 

11 Político 

15 SUPEROU  66 

13 +Evento 
8 Político 

6 Econômico 
6 Esporte 

2 +Emocional 
1 Vida 

16 +Evento 
10 Econômico 

3 Político 
1 Acadêmico 

16 MERA  65 

13 Legalidades 
3 Político 

3 Motivacional 
1 Econômico 

1 Esporte 
1 Vida 

33 Legalidades 
4 Motivacional 
1 Econômico 

2 Político 
1 Acadêmico 

1 +Evento 
1 Saúde 

17 CRIEI  62 
32 +Evento 

11 +Emocional 

10 +Emocional 
8 +Evento 

1 Motivacional 

18 FRUSTRADA  61 

11 +Emocional 
7 Motivacional 

6 +Evento 
5 Esporte 

3 Econômico 
2 Político 

1 Acadêmico 

7 Econômico 
7 Motivacional 

5 Político 
3 +Evento 

1 +Emocional 
1 Legalidades 
1 Acadêmico 

1 Saúde 

19 CHEGUE  60 

11 Econômico 
6 Acadêmico 

5 +Evento 
3 Político 

1 Legalidades 
1 Vida 

1 Motivacional 

11 Econômico 
10 Político 
4 +Evento 
2 Esporte 

2 Motivacional 
1 Legalidades 
1 +Emocional 
1 Acadêmico 

20 IBGE  52 
26 Vida 

4 Econômico 
18 Vida 

4 Econômico 

21 ORGANIZADORES  48 
19 +Evento 
1 Político 

1 Econômico 

21 +Evento 
3 Político 

3 Econômico 
22 SELIC  46 24 Econômico 22 Econômico 

23 AGUARDA  45 

4 Motivacional 
2 +Evento 

2 Legalidades 
1 Esporte 

1 Econômico 

19 Motivacional 
6 +Evento 
3 Político 

3 Legalidades 
3 +Emocional 
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1 Acadêmico 

24 CORRESPONDER  44 

6 +Evento 
5 Motivacional 

3 Político 
2 +Emocional 

1 Saúde 
1 Esporte 

1 Acadêmico 
1 Econômico 

9 +Emocional 
5 Político 
5 +Evento 

1 Acadêmico 
2 Motivacional 
1 Econômico 

1 Saúde 

25 CRIAMOS  44 

12 +Evento 
10 Motivacional 

3 Econômico 
1 Esporte 

6 Motivacional 
5 +Evento 
5 Esporte 

1 Legalidades 
1 +Emocional 

26 MARTINEZ 40 11 Político 29 Político 

27 PREVIDENCIÁRIO 34 
8 Vida 

1 Econômico 
24 Vida 

1 Econômico 

28 LONGEVIDADE  32 
13 Vida 

1 +Evento 
18 Vida 

29 GMAIL  32 
21 

Legalidades 
11 

Legalidades 

30 AUMENTE 31 

6 +Evento 
2 Econômico 

2 Vida 
2 Político 

7 Político 
6 Econômico 

1 +Evento 
2 Vida 

1 Acadêmico 
1 Saúde 

1 Motivacional 
31 NASCITURO  30 21 Legalidades 9 Legalidades 

32 ARDENTE 30 5 Motivacional 
20 Motivacional 
5 +Emocional 

33 IMINENTE  30 

6 Motivacional 
5 Político 

2 Vida 
1 +Evento 

1 Econômico 
1 Saúde 

7 Motivacional 
4 Econômico 

2 Vida 
1 +Evento 

34 VENDIDA 30 
3 Econômico 

1 Político 
25 Econômico 

1 +Evento 
35 NATALIDADE 28 9 Vida 19 Vida 

36 78,8 27 23 Vida 
3 Econômico 

1 Vida 

37 ATENDIDA 27 

6 Econômico 
4 Legalidades 

3 Motivacional 
1 +Emocional 

1 +Evento 

5 Econômico 
2 Motivacional 
1 Acadêmico 

1 +Evento 
1 Político 

1 Legalidades 
1 Saúde 

38 ESCOLARIDADE 27 
3 Político 

2 Vida 

15 Vida 
6 Político 
1 Saúde 

39 PARTICIPEM 25 
7 +Evento 

2 Legalidades 
1 Esporte 

15 +Evento 

40 PARDAL 25 18 Vida 7 Vida 

41 SUPERANDO 25 
3 +Evento 
2 Político 

10 Econômico 
3 Político 
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2 Econômico 
1 Esporte 

2 +Evento 
1 +Emocional 
1 Motivacional 

42 OCORRAM 24 
3 +Evento 

2 Econômico 

13 Econômico 
5 Político 

1 Acadêmico 

43 AGUARDAM 23 
7 +Evento 
4 Político 

2 Motivacional 

5 Saúde 
2 Econômico 

2 +Evento 
1 Motivacional 

44 AQUÉM 23 

2 +Evento 
1 Político 

1 Econômico 
1 Saúde 

1 Motivacional 

7 +Evento 
5 Político 
4 Esporte 

1 Econômico 

45 DEPOSITADA 22 

5 Motivacional 
2 Político 
1 +Evento 
1 Esporte 

1 Econômico 
1 +Emocional 

6 +Evento 
2 Acadêmico 

2 Motivacional 
1 Político 

46 SAAVEDRA 21 
11 Motivacional 

1 Político 
9 Político 

47 FRUSTRA 21 

7 Econômico 
1 +Emocional 

1 +Evento 
1 Saúde 

4 Econômico 
4 Motivacional 
2 Acadêmico 

1 +Evento 

48 AGUARDADA 21 
4 +Evento 
1 Político 

1 Acadêmico 

9 +Evento 
3 Político 

3 Legalidades 

49 CORRESPONDEU 21 

4 Esporte 
4 Político 

2 Acadêmico 
1 +Evento 

1 Econômico 
1 +Emocional 

5 Esporte 
2 +Evento 
1 Político 

50 IDH 21 5 Vida 16 Vida 

51 IRREAL 21 

8 Motivacional 
2 +Emocional 
2 Acadêmico 
2 Econômico 

1 +Evento 

2 Acadêmico 
1 Econômico 

1 +Evento 
1 Esporte 
1 Político 

52 EVO 21 1 Político 20 Político 

53 MORALES 21 1 Político 20 Político 

54 RUBEN 20 1 Político 19 Político 

55 MESSIÂNICA 20 10 Motivacional 10 Motivacional 

56 AGUARDADO 20 11 +Evento 
8 +Evento 

1 Econômico 
57 FED 20 8 Econômico 12 Econômico 

58 CRESÇA 20 
7 Econômico 

1 +Evento 

9 Econômico 
2 Político 

1 Acadêmico 

59 2020 20 
5 Econômico 

2 Político 
1 Acadêmico 

5 Econômico 
5 Político 

2 Acadêmico 

60 CONCEDA 19 
6 Motivacional 
5 Legalidades 

5 Motivacional 
3 Legalidades 

61 DECEPCIONAR 19 7 +Emocional 2 Motivacional 



188 
 

      
 

2 Motivacional 
2 +Evento 

1 Econômico 

2 +Evento 
1 Econômico 
1 +Emocional 
1Acadêmico 

62 EXTRA-UTERINA 18 12 Vida 6 Vida 

63 OPERATIVA 18 - 18 Econômico 

64 CORRESPONDIDA 18 

4 +Emocional 
3 +Evento 
3 Político 

1 Acadêmico 
1 Motivacional 

4 +Evento 
1 +Emocional 
1 Motivacional 

65 CRIOU- 18 

3 +Evento 
2 Econômico 
1 +Emocional 

1 Esporte 
1 Político 

4 +Evento 
3 Esporte 
2 Político 

1 Econômico 

66 3,6 18 10 Econômico 
4 Econômico 

4 Vida 

67 CONTRARIA 18 

5 Econômico 
3 +Evento 

2 Acadêmico 
1 +Emocional 

1 Político 

3 Econômico 
3 +Evento 

68 FECHEM 17 - 17 Econômico 

69 AGUARDAMOS 17 
3 +Evento 

1 Motivacional 
1 Político 

7 +Evento 
3 Motivacional 

1 Esporte 
1 Político 

70 CRIA- 17 
4 +Evento 

2 Econômico 
2 Político 

3 Acadêmico 
2 +Evento 
2 Esporte 
1 Político 

1 Motivacional 

71 CRIO 17 
7 +Emocional 

1 +Evento 

7 +Emocional 
1 +Evento 
1 Político 

72 ALTÍSSIMA 17 
9 Econômico 

3 +Evento 
1 +Emocional 

2 +Evento 
1 Vida 

1 Econômico 

73 REVELADOS 17 
7 +Evento 

3 Motivacional 
6 +Evento 

1 Motivacional 
74 OGX 15 14 Econômico 1 Econômico 

75 VELOCISTA 14 13 Esporte 1 Esporte 

76 RENUNCIE 14 - 14 Político 

77 ADOTEM 14 14 Político - 

78 INVERTEU 14 - 14 Econômico 

79 0,7 14 - 14 Econômico 

80 FAVORECIDAS 14 13 Econômico 1 Vida 

81 FRUSTRAR 14 
3 Motivacional 

1 Político 
1 Econômico 

3 +Emocional 
2 Motivacional 

2 Político 
1 Acadêmico 
1 Econômico 

82 2030 14 
5 Vida 

1 Acadêmico 

5 Econômico 
2 Acadêmico 

1 Político 
83 DETÊM 14 14 Político - 
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84 PROPORCIONADO 14 13 Esporte 1 Esporte 

85 SUPERADA 14 
9 +Evento 

2 +Emocional 
2 Econômico 

1 Econômico 

86 LENDÁRIO 14 13 Esporte 1 Esporte 

87 EMPOLGAÇÃO 14 
9 +Emocional 
1 Motivacional 

2 Econômico 
1 +Emocional 

1 +Evento 
88 0,31 13 - 13 Vida 

89 DECEPCIONANDO 13 
6 +Emocional 

4 +Evento 
3 +Emocional 

90 GERARAM 13 
4 Esporte 

2 Acadêmico 
1 Econômico 

2 Econômico 
2 +Evento 
1 Político 

1 Motivacional 
91 MANSIDÃO 13 4 Motivacional 9 Motivacional 

92 ROMPE 13 
3 +Evento 

1 Acadêmico 

5 Acadêmico 
2 +Evento 

2 Econômico 
93 CONHECEREMOS 12 12 Motivacional - 

94 CORRESPONDENDO 12 
5 Político 

2 Econômico 

2 Político 
1 +Evento 

1 Vida 
1 Econômico 

95 AUMENTAVA 12 
3 +Evento 

1 Motivacional 
1 +Emocional 

3 +Emocional 
2 Esporte 

1 Vida 
1 Acadêmico 

96 CONCLUÍDAS 12 5 Político 
6 Político 

1 Econômico 

97 DOBROU 12 
5 Vida 

1 +Evento 
1 Econômico 

5 Vida 

98 OPÕEM 12 3 Motivacional 9 Motivacional 

99 FINALIZADO 12 
8 Legalidades 

2 +Evento 
1 Econômico 

1 Esporte 

100 EXPOSITORES 11 
5 +Evento 

1 Econômico 
5 +Evento 

 
TOTAL 3720 1759 1961 

 

 

 

 

 

 


