
 
 

 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE LETRAS 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELINA CÉLIA E SOUZA 

 

 

 

 FRAME DE FINALIDADE: A PROJEÇÃO DE EVENTOS FUTUROS NO ÂMBITO DA 

REALIDADE POTENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2019 



2 
 

MELINA CÉLIA E SOUZA 

 

 

 

FRAME DE FINALIDADE: A PROJEÇÃO DE EVENTOS FUTUROS NO ÂMBITO DA 

REALIDADE POTENCIAL 

 

 

 

Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em 

Estudos de Linguagem da Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial para a obtenção do 

título de Doutora. Área de concentração: Teoria e 

Análise Linguística. 

 

 

 

Orientadora: Maria Jussara Abraçado de Almeida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2019 

  



3 
 

MELINA CÉLIA E SOUZA 

 

FRAME DE FINALIDADE: A PROJEÇÃO DE EVENTOS FUTUROS NO ÂMBITO DA 

REALIDADE POTENCIAL 

 

Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em 

Estudos de Linguagem da Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial para a obtenção do 

título de Doutora. Área de concentração: Teoria e 

Análise Linguística. 

 

Aprovada em: _____________________. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_____________________________________________________________________ 

Profa. Doutora Lilian Vieira Ferrari 

UFRJ 

 

_____________________________________________________________________ 

Profa. Doutora Maria Célia Lima-Hernandes 

USP 

 

_____________________________________________________________________ 

Prof. Doutor Augusto Soares da Silva 

UCP 

 

_____________________________________________________________________ 

Profa. Doutora Nilza Barrozo Dias 

UFF 

 

_____________________________________________________________________ 

Profa. Doutora Maria Jussara Abraçado de Almeida 

UFF 

 

Niterói 

2019  



4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Os agradecimentos configuram a parte mais simples de toda essa trajetória cuja meta 

encontra-se em um ponto do futuro tão sonhado e almejado: ser professora universitária. 

Primeiramente, agradeço imensamente à professora Jussara Abraçado, que se dedicou de forma 

tão empenhada a orientar-me ao longo desse caminho, acompanhando-me desde a pós-

graduação lato sensu até hoje. 

Agradeço, também especialmente, a todos os professores presentes na banca 

examinadora: à professora Lilian Ferrari, que me acompanhou desde a qualificação, dando 

importantíssimas contribuições para a realização deste trabalho; à professora Nilza, que vem 

me acompanhando desde o início do doutorado, dando-me sempre conselhos e todo apoio; ao 

professor Augusto Soares da Silva, pelo qual tenho imenso apreço e cuja produção teórica muito 

me auxiliou ao longo da pesquisa; e à professora Maria Célia Lima-Hernandes, que também 

vem me acompanhando ao longo desses anos de formação com toda a sua autenticidade e 

alegria.  

Agradeço ainda, de todo coração, à minha família: ao meu marido, que suportou todos 

esses anos de extrema ausência com todo amor e compreensão; aos meu pais, que tanto se 

esforçaram para proporcionar-me a educação e o apoio necessários desde a minha infância, 

mostrando-me que o caminho correto nem sempre é o mais simples, mas certamente é o que 

mais proporcionará orgulho e satisfação; e à minha irmã, que tantas vezes sentou-se ao meu 

lado para ouvir-me com todo cuidado e atenção. 

Agradeço, da mesma forma, às amigas de jornada Jocinéia Andrade e Caroline Soares, 

assim como às melhores amigas que a vida me deu, Sylvia Nogueira e Mariana Viard, pelas 

conversas, trocas e por todo apoio sempre tão carinhoso. 

 Por fim, quero deixar minha eterna gratidão a todos os professores do Programa de Pós-

Graduação em Estudos de Linguagem e aos membros da Secretaria da Pós-Graduação – 

especialmente, à querida Cida –, pois o subsídio e a colaboração de cada um deles foi essencial 

para a minha formação doutoral.  

  



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mistério faz parte da beleza. 

Uma alma sem mistério nem seria alma... Da mesma forma que um 

Deus compreensível não seria Deus.  

(Mario Quintana)  

  



6 
 

RESUMO 

 

Esta tese, cujo suporte teórico é baseado na Semântica de Frames (FILLMORE, 1977, 2006 

[1982], 2009; DUQUE, 2015) e no conceito de script (SCHANK; ABELSON, 1977; SCHANK 

1999), assim como na Teoria de Espaços Mentais (FAUCONNIER, TURNER, 2002; 

LANGACKER, 1987, 1991, 2008, 2015, 2016) tem como proposta analisar, nas variedades 

brasileira (PB) e europeia (PE) do português, como se configura o frame de FINALIDADE e 

como a expressão de futuridade é projetada nesse tipo de frame. Para tanto, caracterizamos o 

frame de FINALIDADE como um frame descritor de eventos cuja representação mais 

esquemática tem como base o esquema imagético de trajetória. Paralelamente, com base em 

Langacker, demonstramos que, em frames de FINALIDADE, observa-se o acionamento de 

espaços mentais, entre os quais o da realidade predizível, em que se situa a meta evocada por 

esse tipo de frame. Demonstramos ainda, com base no conceito de script, que o fato de a 

estrutura do frame de FINALIDADE ser organizada em torno do esquema imagético de 

trajetória, prevendo portanto uma meta a ser alcançada, leva naturalmente à predição de 

acontecimentos. Assim sendo, considerando o conceito de script e a ordenação sequencial 

convencional de cenas em um evento dado, é possível desvelar a expectativa do 

conceptualizador quanto ao desenrolar dos eventos a partir da análise das cenas e da sequência 

em que se apresentam na produção linguística. De modo a corroborar as hipóteses levantadas 

nesta pesquisa e a responder às suas perguntas iniciais, os dados, provenientes de informativos 

on-line brasileiros e portugueses, foram analisados em duas etapas. Na primeira delas, foi 

realizada a análise de dados base, cuja função foi atestar a configuração proposta do frame de 

FINALIDADE. Na segunda, foi empreendida uma análise comparativa de dados, de forma a 

ratificar nossa proposta de como se dá a conceptualização da expressão de futuridade no frame 

em tela. 

 

Palavras-chave: linguística cognitiva; frames; finalidade.  
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ABSTRACT 

 

This thesis, whose theoretical support is based on Frames Semantics (FILLMORE, 1977, 2006 

[1982], 2009, DUQUE, 2015) and on the concept of script (SCHANK; ABELSON, 1977; 

SCHANK 1999), as well as in the Theory of Mental Spaces (FAUCONNIER, TURNER, 2002; 

LANGACKER, 1987, 1991, 2008, 2015, 2016) aims to analyze, in the context of Brazilian 

(PB) and European (PE) varieties of Portuguese, how to setup the PURPOSE frame and how 

the expression of futurity is designed in this frame type. For this, we characterize the PURPOSE 

frame as an event descriptor one, whose more schematic representation is based on the 

trajectory imaging scheme. At the same time, with Langacker, we show that, in objective 

frames, the activation of mental spaces, among them that of the predictable reality, in which the 

goal evoked by this type of frames observed. We still show, based on the concept of script, that 

the fact that the structure of the PURPOSE frame be organized around the imaginary scheme 

of trajectory, thus predicting a goal to be achieved, leads naturally to the prediction of events. 

Thus, considering the concept of script and the conventional sequential ordering of scenes in a 

given event, it is possible to unveil the expectations of the conceptualizer regarding the 

unfolding of the events from the analysis of the scenes and the sequence in which they appear 

in the linguistic production. In order to corroborate the hypotheses raised in this research and 

to answer its initial questions, data from Brazilian and Portuguese online information were 

analyzed in two stages. In the first one, the basic data analysis was performed, whose function 

was to attest to the proposed configuration of the PURPOSE frame. In the second, a 

comparative analysis of data was undertaken, in order to ratify our proposal about how the 

conceptualization of the expression of futurity in the frame under analysis is carried out. 

 

Keywords: cognitive linguistics; frames; purpose. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa é parte integrante do projeto Linguagem em uso, cognição e gramática: 

cooperação acadêmica Brasil-Portugal e visa analisar, nas variedades brasileira (PB) e 

europeia (PE) do português, como se configura o frame de FINALIDADE e como a expressão 

de futuridade é projetada nesse tipo de frame. Tal análise foi realizada com base em dados 

provenientes de informativos on-line brasileiros e portugueses. 

Inserida nesse contexto, tal pesquisa foi motivada pelas seguintes perguntas iniciais: 

 

 Como se constitui o frame de FINALIDADE? 

 Como se dá a conceptualização da expressão de futuridade em frames de 

FINALIDADE? 

 

A fim de responder a tais questionamentos, esta tese se sustenta no arcabouço teórico 

da Linguística Cognitiva (DUQUE, 2015; EVANS, 2005, 2007; FAUCONNIER, 1994; 

FAUCONNIER, TURNER, 2002; FILLMORE, 1977, 2006 [1982], 2009; JOHNSON, 1987;  

LANGACKER, DIRVEN, TAYLOR, 1999; LANGACKER, 1987, 1991, 2008, 2015, 2016; 

LAKOFF, 1987; LAKOFF, JOHNSON, 1999; SCHANK, ABELSON, 1977; SCHANK, 1999; 

SILVA, 2006, 2014) e conta com importantes contribuições tanto da Filosofia (REIS, 2006; 

WITTGENSTEIN, 1991; CHAUÍ, 2004; HEIDEGGER, 1927;) quanto da Físico-Química 

(PRIGOGINE, 2008; 2011), estas últimas áreas do conhecimento que, há séculos, vêm 

discutindo a controversa questão do tempo. 

No Capítulo 2, apresentamos um breve histórico de pesquisas sobre a expressão de 

finalidade e expomos o nosso objeto de estudo: o frame de FINALIDADE. Anunciamos 

também nossas hipóteses. 

No Capítulo 3, considerando nossa hipótese de que o frame de FINALIDADE constitui 

umas das formas de se evocar o futuro por meio da linguagem, trazemos à tona algumas 

discussões acerca do tempo, com base em diferentes perspectivas. Na Seção 3.1, partindo da 

visão clássica de Aristóteles, discutimos a respeito da existência do tempo e, por conseguinte, 

acerca da necessidade de se diferenciar os conceitos de realidade e existência. Na Seção 3.2, 

apresentamos a perspectiva científica de Prigonine, que coloca em cheque noções 
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determinísticas e o conceito de reversibilidade do tempo, presente na mecânica clássica de 

Newton e na Teoria da Relatividade Especial (TRE), proposta por Einstein. Por fim, na Seção 

3.3, discorremos sobre a visão da Linguística Cognitiva. 

No Capítulo 4, apresentamos o arcabouço teórico desta tese. Na Seção 4.1, abordamos 

a Teoria dos Protótipos, a qual fundamentou o desenvolvimento da Teoria dos Modelos 

Cognitivos Idealizados. Na Seção 4.2, analisamos então a Teoria dos Modelos Cognitivos 

Idealizados (MCIs), demonstrando como esta pode ser aplicada à representação das noções de 

tempo (EVANS, 2007) e realidade (LANGACKER, 1991), temas essenciais à caracterização e 

análise do frame de FINALIDADE. Em seguida, na Seção 4.3, tratamos dos conceitos de frame, 

script e esquema imagético para, em seguida, caracterizarmos o frame de FINALIDADE e 

realizarmos uma análise de caráter explicativo. Por fim, na Seção 4.4, buscando analisar como 

se dá a conceptualização da expressão de futuridade em frames de FINALIDADE, lançamos 

mão do conceito de perspectivação conceptual (construal – LANGACKER, 1987, 2015, 2016) 

e da Teoria dos Espaços Mentais (FAUCONNIER, 1994). 

O Capítulo 5 é destinado à metodologia utilizada e visa demonstrar o caminho 

percorrido para a obtenção e análise de dados pertinentes à nossa análise. Na Seção 5.1, 

realizamos uma breve descrição do gênero jornalístico notícia.  

No Capítulo 6, apresentamos a análise dos dados, a fim de demonstrar que nossas 

propostas de descrição/ explicação do frame de FINALIDADE se adequam a diferentes casos.    

Por fim, no Capítulo 7, retomamos nossas perguntas de pesquisa e expomos nossa 

conclusão acerca da investigação empreendida, evidenciando a comprovação das hipóteses 

levantadas. Considerando a complexidade do tema, é importante observarmos que, nesta tese, 

não é nossa pretensão dar-lhe tratamento exaustivo, mas sim apresentar aspectos importantes 

que muito podem contribuir para aprofundar o conhecimento acerca da natureza e do uso do 

frame de FINALIDADE. 
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2 OBJETO DE ESTUDO E HIPÓTESES 

 

 

2.1 Breve histórico de estudos sobre finalidade  

 

A expressão da finalidade tem sido descrita e estudada sob diversos pontos de vista na 

literatura gramatical e linguística. Tema comum em gramáticas da língua portuguesa, ela é 

geralmente encontrada em capítulos direcionados ao estudo das orações subordinadas ou da 

semântica das preposições. 

Neves (2000, p. 888), em sua Gramática do português culto falado no Brasil, caracteriza 

as orações finais “semanticamente como expressão da finalidade, ou do propósito que motiva 

o evento expresso na oração principal.” A finalidade constitui, portanto, a motivação para a 

realização de uma ação. Tal ação é realizada, ainda de acordo com a autora, por um sujeito 

“capaz de exercer controle sobre o evento expresso na final” (idem), o que torna a 

intencionalidade elemento determinante para a ocorrência da finalidade. Dessa forma, segue 

Neves, “não ocorre oração final se a principal expressão for, por exemplo, um fenômeno 

natural, a não ser que a esse evento esteja ligada, de algum modo, a intencionalidade [...]” 

(idem).  

Ao tratar da semântica das preposições, Castilho (2010) destaca também o papel do 

sujeito como agente controlador do evento expresso pelo verbo em casos em que a preposição 

“atribui à figura a noção de ponto final de um percurso” (2010, p. 598), podendo ser este real 

ou imageticamente construído.  

Quanto à estrutura da expressão de finalidade, para Neves (2000), grande parte das 

vezes, a relação de finalidade é encabeçada pela preposição para ou pelas locuções para que e 

a fim de que, também podendo vir introduzida pelas locuções de modo que e de maneira que. 

Azeredo, em sua Gramática Houaiss (2008, p.  329), segue essa mesma linha, sendo talvez 

ainda mais enfático ao afirmar que a preposição para é “o meio extensivo de expressão 

adverbial da finalidade na língua corrente [...]”, sendo as conjunções finais para que, a fim de 

que, de maneira que e de molde a que bem menos frequentes. As descrições empreendidas por 

Neves e Azeredo corroboram a nossa decisão, inicialmente intuitiva, de utilizar para como 

termo de busca quando da composição do nosso corpus. 
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Para além dos estudos de cunho descritivo gramatical citados, encontramos também 

pesquisas acerca da finalidade empreendidas no âmbito funcional-discursivo, como a de Dias 

(2001). Sua pesquisa também revelou a recorrência de para como conectivo utilizado em 

cláusulas de finalidade. Ao analisar quantitativamente dados referentes a 908 cláusulas 

hipotáticas, a autora encontrou os seguintes resultados quanto ao uso de conectivos: para – 

92%; para que – 3%; a fim de – 2%; a fim de que – 1% e conector zero – 2%. Esses resultados 

demonstram, claramente, a preferência por para quando do uso da expressão de finalidade no 

português. 

Em introdução à sua tese, Dias (2001) afirma que as cláusulas de finalidade “codificam 

o movimento de uma origem para um objeto da finalidade no mundo das intenções” (2001, p. 

22) e segue explicando-nos que, apesar de normalmente se sobrepor ao movimento físico, esse 

“deslocamento pode ser marcado apenas no mundo não físico, ou ainda a projeção deste 

movimento ser direcionada para o próprio ato de fala” (idem).  

Dias também destaca a inter-relação entre futuridade e potencialidade presente na 

cláusula de finalidade, assuntos discutidos nesta tese. Com base em Azevedo (2000), a autora 

divide as estruturas de finalidade em finalizante (oração de finalidade) e finalizada (oração 

núcleo), definindo a expressão canônica de finalidade como “aquela em que se tem o 

cumprimento de uma vontade do falante” (2001, p. 55). Considera, contudo, a ampliação desse 

escopo semântico “com planos preconcebidos que independem da vontade do sujeito: são os 

planos social ou natural, em que a ideia de oração de finalidade está dentro de um quadro de 

expectativas normais, apresentadas na [cláusula] núcleo” (idem).  

Mais adiante, Dias afirma que o papel semântico das cláusulas hipotáticas de finalidade 

canônicas “está relacionado à delimitação da informação descrita na cláusula núcleo, 

identificando a finalidade do sujeito que pode ter controle ou não da situação, mas que restringe 

a sua ação por colocar a sua vontade no movimento potencial da finalidade” (DIAS, p. 101).  

Torrent (2009) nos propõe um estudo sobre construções do PB que compartilham o 

esquema sintático para (SN) infinitivo. Com base na perspectiva construcional cognitiva 

proposta por Goldberg (2006) e, portanto, prevendo que cada construção consiste em um 

pareamento de forma e sentido, o autor realizou o levantamento de 17 construções que podem 

se encaixar em tal esquema. A análise, segundo Torrent, teve como base aspectos sintáticos e 

semânticos referentes ao contexto construcional de ocorrência do esquema.  
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Quanto à forma, afirma Torrent, o esquema para (SN) infinitivo é encabeçado pela 

preposição para (pra) e segue sendo preenchido por um SN, que pode vir a ser um pronome, 

um nome ou um determinante e um nome. Também encontrou o autor casos em que não há 

preenchimento desse slot. Quanto ao infinitivo, o autor afirma que este não se apresenta 

flexionado. 

Já quanto ao sentido, Torrent sinaliza que tais construções “apontam para um espaço 

mental que representa, ancorado no esquema cognitivo do movimento em direção a um alvo, 

uma resultante virtual desejada de uma dada ação, expressa por uma construção de estrutura 

argumental, ou pelo contexto” (TORRENT, 2009, p. 79).  

A fim de explicar a sobreposição das construções quando em uso, o autor utiliza a Teoria 

da Mesclagem (FAUCONNIER; TURNER, 2002), que prevê a integração conceptual entre 

espaços mentais (genérico e fonte) em um espaço-mescla, de onde emerge um novo significado. 

Apesar de não utilizarmos a Teoria da Mesclagem nesta tese, entendemos que não só a 

análise empreendida por Torrent como também as demais pesquisas e descrições apresentadas 

lançam luz sobre aspectos fundamentais à compreensão da expressão da finalidade. Como 

pudemos notar, todas evidenciam de algum modo a codificação metafórica da expressão da 

finalidade em termos de um caminho percorrido em direção a uma meta. 

Segundo Johnson (1987), esse tipo de experiência é por nós codificada a partir de 

esquemas imagéticos, estruturas dinâmicas baseadas em nossas experiências corporais mais 

básicas que são acionadas no processo de conceptualização para que possamos compreender 

significados mais abstratos. Como afirma Silva (2006, p. 132), “falando do abstracto em termos 

do concreto, criamos a ilusão da objectividade e facilitamos a comunicação acerca do 

abstracto.” Os padrões esquemáticos representados pelos esquemas imagéticos estão 

diretamente relacionados à emergência de outras estruturas cognitivas associadas à construção 

do conhecimento, como frames e MCIs, e espaços mentais – as primeiras relativamente 

estáveis, e a segunda localmente estruturada.  

A noção de frame foi-nos apresentada por Fillmore (1977) e, segundo o autor, refere-se 

a toda uma estrutura de conceitos ligados a “cenas” provenientes da experiência humana. De 

acordo com o autor, a codificação do significado é então dependente do acesso a essas 

estruturas, construídas sob bases tanto corporais quanto culturais da nossa experiência.  

Nesta tese, que tem como objeto de estudo o frame de FINALIDADE e a sua relação 

com a expressão da futuridade, o conceito de frame nos é essencial e será desenvolvido, junto 
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a outras noções a ele relacionadas, em seções posteriores. Por ora, seguiremos apresentando 

nossas hipóteses e uma discussão acerca da noção de tempo, igualmente fundamental para nossa 

análise. 

 

 

2.2 Pressupostos e hipóteses 

 

Partindo do pressuposto teórico de que a evocação de frames de FINALIDADE consiste 

em uma das operações de perspectivação conceptual, inerente à capacidade humana de 

conceber o mesmo conteúdo de maneiras alternativas e de modo não arbitrário, e de que, devido 

a sua natureza abstrata, o tempo é conceptualizado em termos de domínios mais concretos e 

experienciais, por meio do esquema imagético de trajetória e de modelos cognitivos idealizados 

relativos ao tempo e à realidade, as seguintes hipóteses foram levantas nesta tese:  

 

I. o frame de FINALIDADE constitui uma forma de se evocar o futuro por meio da 

linguagem; 

II. ao projetar evento futuro, o evento evocado pela meta inerente ao frame de 

FINALIDADE encontra-se no âmbito da “realidade potencial”; 

III. em frames de FINALIDADE, observa-se o acionamento de espaços mentais, entre os 

quais o da realidade predizível, em que se situa a meta evocada por esse tipo de frame; 

IV. a estrutura do frame de FINALIDADE, por ser organizada em torno do esquema 

imagético de trajetória, prevendo portanto uma meta a ser alcançada, leva à predição de 

acontecimentos.  

 

A estreita relação entre frames de FINALIDADE e futuridade nos impõe a necessidade 

de discutir o conceito de tempo, desenvolvido no capítulo a seguir.  
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3 TEMPO 

 

3.1 Visão clássica 

 

What, then, is time? If no asks me, I know 

what it is. If I wish to explain in to him who 

asks me, I do not know. 

(Sto. Agostinho) 

 

Os estudos de Aristóteles são considerados um marco de uma longa trajetória, ainda em 

curso, de pesquisas sobre o tempo. Segundo Reis (1996, p. 143), é a partir de seu tratado sobre 

o tempo que os demais estudiosos irão definir, positiva ou negativamente, sua posição em 

relação ao tema.  

Ao discutir a questão da existência do tempo, Reis (1996) afirma que, apesar de ser 

formado por partes que já existiram (passado) e que vão existir (futuro), além de por instantes 

tão curtos que não são suscetíveis à medição (presente), o tempo existe – apenas a partir de algo 

a ele relacionado, mas existe. Nas palavras do autor: 

 

 

Constituído por partes que já ou ainda nada são e por instantes que, para além de 

inextensos, são uma autêntica aporia porque nem podem ser diferentes nem reduzir-

se a um só, o tempo é bem um problema e até algo que mais parece um não-ser do que 

um ser, algo portanto que mais parece não poder existir. Só que, mesmo assim, ele 

existe. Nós falamos constantemente nele. (REIS, 1996, p. 145). 

 

 

É bem verdade que Aristóteles não afirma, expressamente, que a existência do tempo 

está condicionada à linguagem. No entanto, no capítulo 13 do Livro IV da Física (p. 163), ao 

examinar expressões temporais, Aristóteles afirma: “Fica dito então que o tempo é, e o que é, e 

em quantos sentidos falamos do ‘agora’, e o que é ‘alguma vez’, ‘recentemente’, ‘já’, ‘faz 

tempo’ e ‘instantaneamente’ (tradução nossa).”1 

                                                           
1 “Queda dicho entonces que el tiempo es, y qué es, y en cuantos sentidos hablamos del «ahora», y qué es 

«alguna vez», «recientemente», «ya», «hace tiempo» e «instantáneamente».” 
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Nesse sentido, Reis nos chama a atenção para o modo como é tratada a relação 

realidade/linguagem no modelo clássico aristotélico: aquilo que é real é nomeado pelos homens 

e, por isso, é passível de observação. Para Aristóteles, a linguagem é a ferramenta que nos 

permite representar a essência dos seres, ou seja, o significado de uma palavra é o próprio objeto 

a que ela se refere. Mais adiante, na Seção 4.1, precisaremos discutir esta e outras afirmações 

do filósofo a respeito da construção de sentido, já que Aristóteles pensa o significado em termos 

de relações lógicas independentes do conteúdo, concebendo a categorização em termos de 

traços necessários e suficientes, princípio que vêm a tornar-se uma das bases da Semântica 

Formal. No entanto, vamo-nos limitar, neste cenário introdutório, à questão do tempo.  

À parte de sua existência, que Aristóteles considera autônoma e independente, é possível 

relacionar o tempo com o movimento? Segundo Aristóteles, esta é a única afirmação a respeito 

do tempo não suscetível a dúvidas: o tempo se relaciona diretamente com o movimento, apesar 

de não poder ser tratado como o próprio movimento, por duas razões: 

 

 existem muitos movimentos, mas apenas um tempo; 

 a velocidade de um movimento pode variar, mas a do tempo é uniforme. 

 

Dessa forma, de acordo com Reis (op. cit., p. 152), apesar de insistir em sua autonomia, 

“o tempo, em Aristóteles, não é assim algo puramente formal separado do movimento, [...] mas 

indissoluvelmente um composto com ele (synolon).” Vale trazer, novamente, as palavras 

esclarecedoras do autor: 

 

 

O tempo não é portanto o movimento, mas liga-se a ele. Liga-se tanto a ele que, se 

para além do hábito imemorial que o liga ao movimento do céu examinarmos 

detidamente a questão, pura e simplesmente não o há sem o movimento. Basta 

pensarmos nos casos em que «não há qualquer mudança» ou esta nos passa 

«despercebida» [...] O movimento já tem decerto o antes e depois, mas só em potência 

e portanto nós, ao pensarmo-lo, não consideramos tal antes e depois. E por essa razão 

que o tempo não existe sem a alma, com a sua capacidade de contar (REIS, 1996, p. 

146). 

 

 

Com base no posicionamento de Aristóteles, podemos considerar o seguinte exemplo: 

ao passarmos por uma cirurgia em que a anestesia geral é necessária, nada sentimos durante o 
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procedimento. Portanto, imediatamente após acordarmos, parece-nos que o tempo não passou. 

O passado, para quem se submete à cirurgia é constituído de instantes antes da sedação, e o 

tempo intervalar não é percebido, pois não houve mudança, não houve movimento perceptível 

durante o processo. 

Há, neste ponto, a necessidade de se caracterizar a diferença entre existência e realidade, 

e como nesta tese será considerada. De acordo com a metafísica aristotélica, a realidade é algo 

totalmente independente da nossa consciência, existindo em si mesma. Já a ontologia 

contemporânea julga a consciência responsável por dar sentido ao mundo, que tem existência 

anterior a essa consciência, mas só possui significado a partir dela. Segundo Chauí (2004, p. 

206): 

 

 

Damos sentido ao mundo, transformamos as coisas, criamos utensílio, obras de arte, 

instituições sociais, mas não criamos o mundo. Sem a consciência, não há mundo para 

nós. Sem o mundo, não temos como conhecer nem agir. Um mundo sem nós será tudo 

quanto se queira, menos o que entendemos por realidade. Uma consciência sem o 

mundo será tudo quanto se queira, menos consciência humana. 

 

 

De acordo com Heidegger (2012 [1962]), para que algo seja caracterizado como real2, 

deve ser percebido por meio de um de nossos cinco sentidos (visão, olfato, paladar, tato ou 

audição), pela nossa consciência, ou, como afirma Reis: “o que verdadeiramente acontece no 

mundo, e que por isso o preocupa, é a própria consciência de cada um” (2005, p. 377).   

Nossas primeiras relações com o mundo, segundo Heidegger (idem), não acontecem de 

modo cognoscente, mas manipulativo. A relação que nos dá acesso aos entes é instrumental e 

resultante de necessidades primárias; a realidade é, assim, percebida. Por exemplo, podemos 

afirmar que uma cadeira existe e é real, já que podemos vê-la ou senti-la por meio do toque. No 

entanto, não podemos afirmar o mesmo a respeito do número sete, já que este não é sensível a 

nossa percepção (notemos que “7” é apenas uma representação feita por meio do algarismo 

arábico, que poderia ser representado de outras formas, como a romana: VII). Desse modo, é 

                                                           
2 Nesse caso, estamos tratando da realidade subjetiva, ou seja, daquilo que é considerado real pelo sujeito por ter 

com ele alguma experiência perceptiva. Teoricamente, a realidade objetiva não poderia ser comprovada, todavia, 

por motivos metodológicos, considera-se suficiente a percepção de dois sujeitos (aquele que percebe e a 

testemunha daquilo que é percebido) para que algo seja considerado objetivamente real. 
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certo que o número sete existe, mas não podemos dizer que seja real (no sentido epistemológico 

do termo). 

O tempo, portanto, existe; mas poderíamos afirmar que é real? Apesar de termos provas 

de sua existência, não podemos percebê-lo, a não ser em relação à possibilidade de mudança, 

de movimento3. Prova disso está no fato de que, na tentativa de “materializar”4 o tempo, nós o 

conceptualizamos, em primeira instância, metaforicamente, a partir de relações espaciais. A 

Seção 4.3.2 desta pesquisa tem como objetivo aprofundar essa questão. Por ora, voltemos à 

questão do tempo. 

Segundo Reis (op. cit., p. 199), a teoria aristotélica baseia-se, antes de tudo, em uma 

“visão ancestral e generalizada do tempo como a sucessão dos períodos regulares dos dias, dos 

meses e dos anos.”  De acordo com o Dicionário etimológico5, a palavra tempo deriva-se do 

latim tempus/temporis, ou seja, “a divisão da duração em instante, segundo, minuto, hora, dia, 

mês, ano, etc.” Dessa forma, a palavra é utilizada para designar a sucessão de períodos, o que 

reforça o argumento de Reis. Em suas palavras: 

 

 

Julgo que a teoria aristotélica se passa mesmo tanto nesta ancestral visão da 

humanidade que só esta última permite por outro lado compreender a doutrina da 

uniformidade do tempo: se este, com efeito, face à lentidão ou rapidez dos 

movimentos, se diz dotado de uma velocidade uniforme, isso é visivelmente porque 

se trata da sucessão «do movimento da primeira esfera»; se se tratasse de uma 

sucessão «puramente abstracta», da «pura forma» de sucessão (a única hipótese que 

restaria a um tempo em si mesmo, separado de todo e qualquer movimento), não teria, 

por falta de móvel, qualquer velocidade e não poderia ser quer uniforme quer não-

uniforme  [...] o facto é que o Filósofo considera efectivamente o tempo como um 

domínio próprio para além do movimento. (REIS, op. cit., p 199-200). 

 

 

Ao tratar de uma possível independência do tempo, de acordo com Reis, Aristóteles 

deixa de ter razão, pois uma sucessão só pode existir com seu respectivo relacionado, o que 

implica a relação com o movimento – “[...] nunca se podem perder de vista os movimentos a 

que a sucessão se refere”, afirma o autor (op. cit., p. 201). 

 

                                                           
3 Não queremos dizer, com isso, que o tempo seja derivado do movimento, e sim que o tempo tem como 

característica só poder ser mensurado de forma indireta: a partir do movimento.  
4 Na verdade, não necessariamente algo real deve ser material, por isso inserimos as aspas, indicando a não 

adequação total do termo. 
5 Disponível em: <http://www.dicionarioetimologico.com.br/tempo/>. Acesso em: 6 fev. 2016. 
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3.2 Visão moderna: Teoria da Flecha do Tempo 

 

O tempo e a realidade estão irredutivelmente ligados. 

Negar o tempo pode parecer um consolo ou parecer 

como um triunfo da razão humana, mas é uma negação 

da realidade (PRIGOGINE, 2011, p. 201). 

 

Os estudos a respeito dos processos irreversíveis e da termodinâmica dos sistemas 

complexos renderam ao físico-químico Ilya Prigogine (1917-2003) o Prêmio Nobel de Química 

em 1977. A perspectiva científica de Prigogine coloca em cheque noções determinísticas e a 

questão da reversibilidade do tempo, presente na mecânica clássica de Newton e na Teoria da 

Relatividade Especial (TRE), proposta por Einstein.  

Segundo a TRE, existem eventos cuja sucessão temporal pode ser considerada na 

direção oposta, ou seja, a unidirecionalidade do tempo seria ilusória. De acordo com Prigogine, 

no entanto, existe uma analogia entre a situação histórica e existencial, e a atitude determinística 

de Einstein para com a ciência. Para Einstein, a ciência permitia escapar aos tormentos da 

existência cotidiana, caracterizada por uma época trágica da história, a época do fascismo, do 

antissemitismo e das duas Guerras Mundiais. Sua visão da Física fortaleceu, portanto, “a 

oposição entre o conhecimento objetivo e o terreno do incerto e do subjetivo” (PRIGOGINE, 

2011, p. 200). De acordo com Prigogine (idem), o próprio Einstein, no entanto, rejeitou a ideia 

de equivalência entre passado e futuro no final de sua vida, considerando-a uma negação da 

realidade do mundo.  

Prigogine mostra-nos que as leis da Física Clássica, apesar de poderem ser verificadas 

em sistemas dinâmicos isolados, correspondem sempre a simplificações, a idealizações. “O 

universo é um sistema termodinâmico gigante. Em todos os níveis, encontramos instabilidades 

e bifurcações” (PRIGOGINE, 2011, p. 198). A teoria de Prigogine propõe a irreversibilidade e 

a evolução probabilística da realidade em determinado tempo, cujo fluxo depende da atuação 

histórica de eventos. Nas palavras do autor: 

 

Um mundo simétrico em relação ao tempo seria um mundo incognoscível. Toda 

medição, prévia à criação dos conhecimentos, pressupõe a possibilidade de ser afetado 

pelo mundo, quer sejamos nós os afetados, quer sejam os instrumentos. Mas 

conhecimento não pressupõe apenas um vínculo entre o que conhece e o que é 
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conhecido, ele exige que esse vínculo crie uma diferença entre passado e futuro. A 

realidade do devir é a condição sine qua non de nosso diálogo com a natureza 

(PRIGOGINE, 2011, p. 161). 

 

A irreversibilidade traduz uma importante mudança em termos teóricos: de uma 

descrição determinística da passagem do tempo – em que o passado e o futuro desempenhavam 

o mesmo papel – a uma descrição em termos de bifurcações probabilísticas unidirecionais. 

Dessa forma, a trajetória do tempo, “ao invés de ser um objeto ligado a uma descrição 

determinista, torna-se um objeto probabilista” (op cit., p. 131), bem representado pela flecha do 

tempo.  

 

 

Figura 1: Flecha do tempo.6 

 

A Figura 1 nos mostra a coexistência de zonas determinísticas (entre as bifurcações) e 

pontos de comportamento probabilístico, representados pela sucessão de bifurcações possíveis. 

Consideremos, como preconiza Prigogine, a realidade do mundo como um sistema que se 

afasta, progressivamente, do equilíbrio ao longo do tempo. Sua evolução seria então afetada 

por elementos históricos e, portanto, o fato de observarmos esse sistema no estado c2, por 

exemplo, implicaria a passagem histórica pelos estados b1 e a1. 

                                                           
6 Adaptado de PRIGOGINE, 2011, p. 75. 
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Dessa forma, a passagem – ou trajetória – do tempo compreendida por meio de sistemas 

dinâmicos estáveis tem pouco em comum com o mundo que nos cerca, pois este não se mostra 

estático; ao contrário, a todo momento, há interferências, instabilidades e, consequentemente, 

bifurcações – previsíveis no nível probabilístico. 

Entendemos, nesta pesquisa, que a Teoria da Flecha do Tempo traz uma importante 

contribuição para a noção de tempo até então tomada por base em pesquisas cognitivistas, pois 

aponta a necessidade de se levarem em conta aspectos históricos (e, nesse contêiner, 

entendemos estar inseridos aspectos tanto sociais e políticos, quanto culturais) ao se realizarem 

pesquisas em que a noção de tempo seja essencial à análise empreendida. Na Seção 4.2.1 desta 

tese, veremos como tal aspecto vai ao encontro do que preconiza Langacker (1991) ao tratar da 

noção de realidade potencial, aquela projetada pelo conceptualizador a partir de seu experiência 

e do modo como lida com a realidade a sua volta. Por ora, avançaremos na discussão acerca da 

noção de tempo, agora apresentando a visão da Linguística Cognitiva. 

 

 

3.3 Visão da Linguística Cognitiva 

 

Como vimos, não podemos negar a existência do tempo; por outro lado, não podemos 

afirmar que ele seja real. Certamente, percebemos o resultado da ação do tempo por meio de 

nossas experiências corporais: o aparecimento de marcas de expressão, cicatrizes e cabelos 

brancos, a diminuição da flexibilidade e da disposição, o amadurecimento intelectual e o 

acúmulo de experiências. No entanto, não podemos ver o tempo em si, nem tocá-lo, nem 

experimentá-lo em sua essência, ou seja, não podemos perceber nada além do que dele resulta, 

logo, devido a seu caráter abstrato, o tempo não pode ser considerado real. No entanto, a 

experiência do tempo, como afirmam Lakoff e Johnson (1999, p. 161), essa sim é real: “[...] é 

algo ‘criado’ por nossos corpos e cérebros, mas estrutura nossa experiência real e permite-nos 

uma importante compreensão do nosso mundo, da sua física e história.”7 

Como afirma Langacker (1991, p. 243, tradução nossa), em sua análise do aspecto 

modal do auxiliar em inglês: 

                                                           
7 “Thus time is something "created" via our bodies and brains, yet it structures our real experience and allows us 

an important understanding of our world, its physics, and its history.” 



25 
 

 

É importante ter em mente que uma situação não pertence à realidade ou à irrealidade 

(de acordo com as nossas definições) por causa do modo como o mundo 

verdadeiramente tenha evoluído; ao invés disso, essa pertinência depende da aceitação 

e do conhecimento, por parte do conceptualizador (observador) dessa situação como 

sendo parte da sequência evolucionária em questão.8  

 

 

Nesse sentido, para Langacker (1987), a conceptualização de um processo segue a 

evolução temporal da situação dada, o que envolve uma série de estados representantes das 

diferentes fases desse processo. Cada uma dessas fases é interpretada como um ponto dentro de 

uma série de pontos que compõem o período de tempo em que o processo ocorre. Nas palavras 

do autor (1987, p. 244): 

 

 

[A conceptualização] envolve uma série contínua de estados que representam 

diferentes fases do processo e são interpretados de modo a ocupar uma série contínua 

de pontos no tempo. O período de tempo durante o qual sua evolução é rastreada é 

referido como o tempo perfilado do processo. Como a evolução ao longo do tempo é 

criteriosa, o tempo perfilado do processo é necessariamente positivo, isto é, diferente 

de zero. No entanto, qualquer um dos seus estados componentes ocupa apenas um 

único ponto dentro do seu tempo perfilado e pode ser considerado como tendo um 

tempo perfilado igual a zero.9 

 

 

A evolução de um processo através do tempo é, portanto, escaneada de forma sequencial 

e unidirecional.  

Segundo Lakoff e Johnson (1999, p. 137, tradução nossa): 

 

 

Para entendermos o que estamos falando quando usamos uma palavra como ‘tempo’, 

devemos primeiro analisar o modo como conceptualizamos o tempo e a razão disso. 

                                                           
8 “It is important to bear in mind that a situation does not belong to reality or unreality on the basis of how the 

world has actually evolved, but depends instead on whether the conceptualizer knows and accepts it as being part 

of that evolutionary sequence.” 
9 “[The conceptualization] involves a continuous series of states representing different phases of the process and 

construed as occupying a continuous series of points in conceived time. The span of time during which its 

evolution is tracked is referred to as the temporal profile of the process. Because evolution through time is 

criterial, the temporal profile of a process is necessarily positive, i.e. nonzero. However, any of its component 

states occupies just a single point within its temporal profile and can be thought of as having a temporal profile 

of zero.” 
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O tempo não é conceptualizado em seus próprios termos, mas sim, em significante 

parte, metafórica e metonimicamente.10 

 

 

Isso acontece porque existe uma tendência a se conceptualizarem domínios mais 

abstratos e complexos em termos de domínios mais concretos e experienciais. Nas palavras de 

Silva (2006, p. 130), “o raciocínio abstrato se baseia no raciocínio espacial, através de projeções 

metafóricas e esquemas imagéticos.” Em nossa mente, portanto, o tempo é conceptualizado a 

partir de relações espaciais.  

Lakoff e Johnson (op. cit., p. 137) buscam esclarecer essa questão por meio do seguinte 

exemplo: consideremos um concerto. Para medirmos o tempo que leva um concerto, o que 

podemos fazer é comparar o início e o final desse evento com algum instrumento que criamos 

para “medir o tempo”. O funcionamento desse tipo de instrumento, como o relógio solar ou o 

mecânico, depende de eventos regulares e repetitivos. O relógio solar depende do movimento 

regular do Sol; já o relógio mecânico depende do movimento de sua engrenagem, que também 

é regular e iterativo. Quando dizemos que um concerto levou certo tempo, estamos comparando, 

portanto, o evento concerto a outro evento, como o movimento do Sol ou das engrenagens de 

um relógio.  Desse modo, afirmam os autores (op. cit., p 138, tradução nossa): “Não podemos 

observar o próprio tempo, caso o tempo exista como um algo em si mesmo. Nós só podemos 

observar eventos e compará-los a outros eventos.”11 

De forma geral, esse processo é resultante da forma como tendemos a categorizar o 

mundo, a partir de modelos cognitivos idealizados (MCIs) e domínios conceptuais básicos. No 

capítulo seguinte, destinado ao arcabouço teórico desta tese, especificamente na Seção 4.2, 

desenvolveremos o conceito de MCI com base em Lakoff (1987) e buscaremos demonstrar 

como tal conceito se aplica à conceptualização do tempo a partir de Langacker (1987, 1991) e 

Evans (2005, 2007). 

  

                                                           
10 “To understand what we are talking about when we use a word like time, we must first analyze the way we 

conceptualize time and reason about it. Time is not conceptualized on its own terms, but rather is conceptualized 

in significant part metaphorically and metonymically.” 
11 “We cannot observe time itself-if time even exists as a thing-in-itself. We can only observe events and 

compare them.” 
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4 BASE TEÓRICA 

 

Neste capítulo, trataremos da base teórica desta tese. Nele discorreremos sobre alguns 

pressupostos da Linguística Cognitiva (LC) que julgamos essenciais para nossa análise e 

caracterizaremos o fenômeno em estudo: o frame de FINALIDADE. 

Já neste ponto, no entanto, é importante reforçarmos que consideramos o frame de 

FINALIDADE como uma das formas de se evocar o futuro por meio da linguagem. 

 

 

4.1 Categorização do mundo e organização do conhecimento 

 

Se é bem verdade que a finalidade é uma das formas de, por meio da linguagem, 

projetarmos o futuro, como se dá esse processo de conceptualização? Essa era uma das 

perguntas – logicamente, não nesses termos – que, já em meados do século V, inquietava o 

filósofo e teólogo Santo Agostinho: 

 

 

Embora falemos das coisas passadas como verdades atuais, elas são extraídas da 

memória – não as coisas em si, pelas quais já passamos, mas as palavras, que são 

construídas a partir de imagens das percepções que foram formadas na mente, como 

pegadas em sua passagem pelos sentidos. Minha infância, por exemplo, que não é 

mais, ainda existe no tempo passado, que não existe agora. Mas quando eu chamar à 

mente essas imagens e falar delas, eu as verei no presente, porque elas ainda estão em 

minha memória. Se existe uma explicação semelhante para a predição de eventos 

futuros – isto é, das imagens de coisas que ainda não são vistas como se fossem já 

existentes –, confesso, ó meu Deus, eu não sei. Mas isto eu certamente sei: que, 

geralmente, nós pensamos sobre as nossas ações futuras, e esta premeditação é no 

tempo presente; mas que a ação que a premeditamos ainda não é porque ainda está no 

futuro. Quando tivermos iniciado a ação e já começado a fazer o que nós 

premeditamos, então a ação será no tempo presente, logo ela não está mais no tempo 

futuro (AGOSTINHO, 1979, p. 62). 

 

 

Considerando a afirmação de Santo Agostinho, e o caráter unidirecional e irreversível 

do tempo (PRIGOGINE, 2008, 2011), poderíamos entender a conceptualização do tempo como 

um problema. Afinal, como é possível fazermos alusão tanto ao futuro quanto ao passado 

quando, no ato discursivo, utilizamos construções que codificam finalidade, sem prejuízo 
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interpretativo nem ambiguidade? Para a LC, essa realização é possível porque, como veremos 

na Seção 4.1.1, a língua não reflete de modo direto a realidade, mas a categoriza a partir de 

estruturas conceptuais construídas com base em nossas experiências, de modo a tornar 

admissíveis processos de referenciação necessários à constituição do sentido no ato de 

comunicação. 

Nesse sentido, pretendemos desenvolver nas próximas seções as noções de 

categorização, tomando como base a Teoria dos Protótipos (TAYLOR, 1995), e de modelos 

cognitivos idealizados (LAKOFF, 1987; LANGACKER, 1991; EVANS, 2005, 2007).  

 

 

4.1.1 Teoria dos Protótipos 

 

Os estudos acerca da categorização remontam a Antiguidade Grega, quando, em suas 

análises, o filósofo Aristóteles já buscava distinguir entidades com base em duas modalidades 

de característica: as essências e as acidentais. De acordo com o filósofo, a entidade homem, por 

exemplo, teria como característica essencial o fato de ser um animal racional e como 

característica acidental o fato de ser branco ou negro. Com isso, Aristóteles procurava 

demonstrar que existem propriedades específicas necessárias à inclusão de determinada 

entidade em uma categoria (no caso da entidade homem: ser animal e ser racional). Por dedução, 

caso a entidade não apresente qualquer uma dessas propriedades necessárias, ela estará fadada 

à exclusão da categoria ora prevista. 

Quanto a essa questão, Givón (2012, p. 396), afirma o seguinte: 

 

 

Um lógico honesto com suas ferramentas seria o primeiro a reconhecer os limites da 

dedução, como fez Wittgenstein em seu Tractatus, observando que um sistema 

dedutivo é, por si mesmo, um instrumento falho para se ganhar conhecimento, já que 

todas as suas proposições são, necessariamente, redutíveis a contradições ou 

tautologias. 

 

 

As ideias de Aristóteles apontam para a hipótese de que as categorias devem ser 

definidas com base em características necessárias e suficientes, e de que a relação entre 
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determinada categoria e sua caracterização é binária. Isso quer dizer que uma entidade só pode 

ser definida como pertencente à determinada categoria com base no fato de ter ou não ter 

determinadas características. Como afirma Taylor, as categorias seriam definidas “com base no 

tudo ou nada”12 (TAYLOR, 1995, p. 23). Isso nos leva a uma questão importante: a de que as 

categorias teriam fronteiras bem definidas, não havendo possibilidade de nenhum tipo de 

situação limítrofe ou inexata. 

A Semântica Formal, ramo da Linguística que entende o significado como o resultado 

da combinação entre sentido e referência, empregou largamente as teorias de base aristotélica 

e lógica13. O sentido de um item, segundo a corrente formal da Semântica, deve ser definido 

em termos de condições de verdade, sendo avaliado a partir de contrastes com outros itens do 

mesmo sistema linguístico e entrincheirado em uma categoria cujos elementos devem portar as 

mesmas propriedades necessárias e suficientes. 

De acordo com Hurford e Heasley (2004, p. 250), o “semanticista linguístico [formal] 

está interessado nos significados de palavras, e não em fatos não linguísticos sobre o mundo. 

Correspondentemente, ele tenta estabelecer uma demarcação rígida entre um dicionário e uma 

enciclopédia.” Esse posicionamento, que prevê restrições selecionais rígidas, nega a relação 

entre significado e experiência. 

Ao contrário do que preconiza a Semântica Formal, a Linguística Cognitiva (ou, mais 

especificamente, a Semântica Cognitiva) defende que a natureza do significado é enciclopédica. 

Segundo Evans e Green (2006, p. 215), “[...] enquanto a visão dicionarística representa um 

modelo de conhecimento do significado linguístico, a visão enciclopédica representa um 

modelo de sistema de conhecimento conceptual que sustenta o significado linguístico.”14  

As bases do conhecimento enciclopédico são a experiência social e a experiência física 

com o mundo ao nosso redor. Nesse sentido, o significado surge da interação e só pode ser 

entendido no contexto de uso, ou seja, “[...] a ‘seleção’ do significado enciclopédico é 

                                                           
12 “Features are a matter of all or nothing.” 
13 Contribuíram, essencialmente, os estudos do filósofo alemão Gottlog Frege: “Frege, em seus últimos estudos, 

substitui o conteúdo do juízo gerado pela abstração e, por conseguinte, fundando na psicologia, pela função – cujas 

propriedades dependem de uma estrutura logicamente definida. Acrescente ainda que, fixando arbitrariamente a 

denotação do falso a fim de precisar a denotação de cada percurso de valor, Frege situa o problema da relação 

entre as expressões e a denotação e, de modo mais geral, entre linguagem e mundo, estritamente em termos de 

valores de verdade [...]” (GIANNOTTI, em introdução à versão brasileira do Tratactus Logico-Philosophicus de 

Wittgenstein, 1968, p. 14). 
14 “[…] while the dictionary view represents a model of the knowledge of linguistic meaning, the encyclopaedic 

view represents a model of the system of conceptual knowledge that underlies linguistic meaning.” 
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informada por fatores contextuais”15 (op. cit., p. 220). As raízes desse posicionamento estão 

nos estudos de Wittgenstein (1968, 1991 [1953]), que rejeitam a representação das categorias 

da linguagem de acordo com a visão clássica. 

Em suas Investigações Filosóficas (1991 [1953]), Wittgenstein defende a 

impossibilidade de categorizarmos nomes com base em atributos rígidos e essenciais. Nas 

palavras do autor (op. cit., p. 36): 

 

 

‘Os nomes designam apenas aquilo que é elemento da realidade. Aquilo que não se 

deixa destruir; o que permanece o mesmo em toda mudança.’ – Mas o que é isso? – 

Enquanto dizíamos a frase, já tínhamos uma certa ideia disso! Já exprimíamos uma 

representação perfeitamente determinada. Uma determinada imagem que queremos 

empregar. Pois a experiência, na verdade, não nos mostra esses elementos. Vemos 

partes constituintes de algo composto (de uma poltrona, por exemplo). Dizemos que 

o encosto é uma parte da poltrona, mas ele próprio é composto de diferentes pedaços 

de madeira; ao passo que o pé é uma parte constituinte simples. Vemos também um 

todo que se modifica (que é destruído), enquanto suas partes constituintes 

permanecem imutáveis. Aí estão os materiais com os quais produzimos aquela 

imagem da realidade. 

 

 

Com base na análise de processos pertencentes à categoria “jogos”, Wittgenstein nos 

mostra que muitos de seus membros não partilham propriedades comuns que os possam 

distinguir do que consideramos não ser jogos. O autor compara, por exemplo, o jogo de xadrez 

à amarelinha e convida-nos a refletir: o caráter competitivo do jogo de xadrez está presente no 

jogo de amarelinha? E segue o autor (op. cit., p. 39): “Pense agora nos jogos de roda: o elemento 

de divertimento está presente, mas quantos dos outros traços característicos desapareceram?” 

Com isso, Wittgenstein evidencia a impossibilidade de determinarem-se traços rígidos para 

acolher determinado membro em uma categoria. Em vez disso, deve-se pensar em semelhanças, 

parentescos, ao que o autor denominou “semelhanças de família”. 

A partir dos estudos de Wittgenstein e, essencialmente, das análises experimentais 

sobre prototipicidade realizadas pela psicóloga Eleanor Rosch16, Taylor (1995) nos apresenta a 

Teoria dos Protótipos. Segundo o autor, “é a categorização que torna possível aos organismos 

                                                           
15 “[...] the ‘selection’ of encyclopaedic meaning is informed by contextual factors.” 
16 Detalhes acerca dos estudos de Rosch podem ser encontrados em Taylor (1995, cap. 3). 
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reduzir a variedade quase infinita de sensações produzidas pelo mundo exterior a proporções 

gerenciáveis”17 (TAYLOR, op. cit., p. 50). 

A Teoria dos Protótipos prevê que a definição de categorias se dá com base em 

elementos mais ou menos prototípicos, cujos graus de pertinência dependem de fatores 

experienciais e culturais. De acordo com Taylor (op. cit., p. 53), “essas categorias apresentam 

uma flexibilidade, ausente nas categorias Aristotélicas, que as torna capazes de acomodar dados 

novos, até então pouco familiares.”18 

Hierarquicamente, as formas de categorização podem ser distribuídas nas seguintes 

categorias: categorias superordenadas, categorias de nível básico e categorias subordinadas, 

sendo a mais proeminente delas a de nível básico. No nível básico, estão presentes os elementos 

que conceptualizamos como centrais em uma categoria. Já os elementos de nível abaixo do 

básico (categoria subordinada) são mais específicos e geralmente formados por um elemento 

de nível básico e um modificador. Por fim, os elementos de nível acima do básico (categoria 

superordenada) são conceptualmente mais vagos e neutros.  

Como exemplo, consideremos a imagem a seguir: 

 

 

Figura 2: Categorização – exemplo.19 

 

                                                           
17 “Categorization makes it possible for an organism to reduce the limitless variation in the world to manageable 

proportions.” 
18 “Prototype categories have a flexibility, unknown to Aristotelian categories, in being able to accommodate 

new, hitherto unfamiliar data.” 
19 Disponível em: < http://pequenosfelinos.com/10-cuidados-a-ter-com-gatos-persas/>. Acesso em: out. 2016. 
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Caso alguém nos mostre essa imagem e pergunte-nos o que vemos, é bastante provável 

que digamos: “Vejo um gato.” É menos provável que digamos “Vejo um gato persa.” e ainda 

bem menos provável que digamos “Vejo um animal.” Essas diferentes formas de categorização 

podem ser assim distribuídas: 

 

 

Figura 3: Categorização – esquema de hierarquia. 

 

Segundo Taylor (op. cit.), a razão de escolhermos mais frequentemente categorias de 

nível básico para definir elementos se deve ao fato de essas categorias maximizarem o número 

de atributos compartilhados por seus integrantes e, ao mesmo tempo, minimizarem o número 

de atributos compartilhados com membros de outras categorias. Isso demonstra a sua utilidade 

cognitiva. 

O conceito de nível básico se relaciona diretamente à estrutura prototípica das 

categorias e deu origem à Teoria dos Protótipos. É importante observarmos, no entanto, que a 

prototipicidade não está relacionada com a frequência de uso. Ao contrário, como afirma Taylor 

(op. cit., p. 52), “[...] a impressão de maior ocorrência de integrantes prototípicos pode muito 

bem ser um sintoma da condição de protótipo, e não sua causa.”20 Como já afirmado, é a 

flexibilidade do sistema de categorização a mais provável causa da eficiência das categorias 

prototípicas, em oposição à rigidez binária da lógica clássica. O fato de podermos acomodar 

novas experiências em categorias já existentes maximiza a capacidade de organizar informação 

com o mínimo de esforço cognitivo possível.  

                                                           
20 “[...] the impression of a higher frequency of occurrence of prototypical members may well be a symptom of 

prototypically, and not its cause.” 
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Segundo Evans e Green (2006), a característica que acabamos de descrever consiste 

em um dos dois princípios da Teoria dos Protótipos: o princípio da economia cognitiva. Para 

os autores (op. cit., p. 255), “[...] ao invés de armazenar informações distintas sobre cada 

estímulo individual resultante da experiência, os seres humanos podem agrupar estímulos 

semelhantes em categorias, o que mantém a economia na representação cognitiva.”21 

O segundo princípio, ainda de acordo com Evans e Green (idem), é o princípio da 

estrutura de mundo percebida. Nas palavras dos autores (2006, p. 255): 

 

 

O mundo à nossa volta tem uma estrutura correlacional. Por exemplo, é fato que, 

no mundo, asas ocorrem com mais frequência junto a penas e à habilidade de voar 

(como nos pássaros), ao invés de junto a peles ou à capacidade de respirar embaixo 

d'água. Esse princípio afirma que os humanos confiam nessa estrutura correlacional 

para formar e organizar categorias.22 

 

 

Utilizada como um modelo de representação do conhecimento, a Teoria dos Protótipos 

fundamentou o desenvolvimento da Teoria dos Modelos Cognitivos Idealizados – MCIs 

(LAKOFF, 1987). De acordo com Lakoff (idem), os MCIs orientam os processos cognitivos de 

categorização de experiências. Na seção seguinte, abordaremos a teoria e demonstraremos a 

sua importância para a análise dos frames de FINALIDADE. 

Antes, contudo, é importante pontuarmos que, com base na Teoria dos Protótipos, o 

foco de análise desta tese recaiu sobre o caso prototípico do frame de finalidade, considerando 

o esquema-X apresentado na seção 4.3.3 (Figura 10).  

 

 

 

 

 

                                                           
21 “[…] rather than storing separate information about every individual stimulus experienced, humans can group 

similar stimuli into categories, which maintains economy in cognitive representation.” 
22 “The world around us has correlational structure. For instance, it is a fact about the world that wings most 

frequently co-occur with feathers and the ability to fly (as in birds), rather than with fur or the ability to breathe 

underwater. This principle states that humans rely upon correlational structure of this kind in order to form and 

organize categories.” 
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4.2 Modelos cognitivos idealizados 

 

Segundo a Teoria dos Modelos Cognitivos Idealizados, apresentada por Lakoff (1987, 

p. XIV-XV), a estrutura conceptual pode ser descrita por meio de modelos cognitivos cujas 

propriedades devem considerar o fato de que o pensamento: 

 

 é corporificado – nossos sistemas conceptuais são construídos a partir da nossa experiência 

corporal tanto física quanto social; 

 é imaginativo – aquilo que não está diretamente baseado em nossa experiência é 

conceptualizado com base em mecanismos metafóricos e metonímicos, e em imagens 

mentais; 

 tem propriedades gestálticas – os conceitos têm uma estrutura que vai além de uma simples 

montagem de blocos feita por regras gerais, ou seja, não são redutíveis à soma de suas partes; 

 tem uma estrutura ecológica – a eficiência do processamento cognitivo depende da estrutura 

geral do sistema conceptual, não sendo comparável a um sistema isomórfico, que associe 

cada significante a um significado. 

 

Caracterizados como modelos socioculturais compartilhados e, por isso mesmo, 

estereotipados, os MCIs funcionam, portanto, como bases para o processamento cognitivo, 

inclusive aquele relativo à linguagem. Essas estruturas relativamente estáveis, armazenadas em 

nossas mentes tanto a partir de nossa experiência mais básica, sensório-motora, quanto por meio 

da relação com o mundo que nos cerca, são de fundamental importância para que possamos 

entender que o processo de conceptualização envolve muito mais do que a simples 

decodificação de uma forma linguística em um significado. 

Com base em Lakoff, Geeraerts (2010, p. 224) conceitua os MCIs como “conjuntos 

estruturados de crenças e expectativas que direcionam o processamento cognitivo, incluindo o 

uso da linguagem”23 e explica-nos que tais modelos são chamados idealizados por não 

capturarem toda a complexidade da realidade, mas funcionarem como um “molde conceptual” 

para que possamos lidar, de forma flexível, com tamanha complexidade. 

                                                           
23 “[...] structured sets of beliefs and expectations that direct cognitive processing, including the use of language.” 
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Nas seções seguintes, demonstraremos como a Teoria dos Modelos Cognitivos 

Idealizados pode ser aplicada à representação das noções de realidade e tempo, temas essenciais 

à caracterização e análise do frame de FINALIDADE.  

 

 

4.2.1 Conceptualização da realidade segundo Langacker 

 

Ao definir domínio abstrato24 (abstract domain) – estrutura conceitualmente paralela ao 

modelo cognitivo idealizado (nos termos de Lakoff, 1987) –, Langacker (1987, p. 150) o 

descreve como “qualquer domínio não básico, ou seja, qualquer conceito ou complexo 

conceptual que funcione como um domínio para a definição de um conceito de ordem superior 

[...].”25 Nas palavras do autor (op. cit., p. 149-150): 

 

 

Toda conceptualização humana é presumivelmente fundamentada em domínios 

básicos, mas, na maior parte, esse grounding é indireto, sendo mediado por cadeias 

de conceitos intermediários derivados de habilidades cognitivas do tipo considerado 

no cap. 3 [Habilidades cognitivas]. Uma vez caracterizado em relação a um domínio 

básico, um conceito cria o potencial para uma matriz de conceitos de ordem superior 

e, portanto, funciona como seu domínio; esses últimos conceitos, por sua vez, 

fornecem o domínio para o surgimento de conceitos ainda adicionais, e assim por 

diante indefinidamente. Dessa maneira – bem como através da coordenação de 

concepções para formar complexos conceptuais que também podem servir de 

domínios –, hierarquias vastas e intricadas de complexidade conceitual evoluem ao 

longo do longo curso da experiência mental. [...] A maioria dos conceitos é definida 

pelo menos parcialmente em referência a domínios abstratos. A distinção entre os 

domínios básico e abstrato pode nem sempre ser clara, mas nada depende de ser 

absoluto, mas de uma questão de grau. A alegação essencial é simplesmente a de que 

nem todos os conceitos são otimamente caracterizados diretamente em termos de 

noções primitivas.26 

                                                           
24 Mais tarde, Langacker assume que o termo “domínio abstrato” não é o mais indicado: “O termo domínio 

abstrato, utilizado em trabalhos anteriores, é infeliz pois muitas concepções não básicas referem-se a 

circunstâncias físicas.”  (2013, p. 45, nota 16) e passa a utilizar o termo “domínio não básico” (nonbasic 

domain). 
25 “Any non-basic domain, i.e., any concept or conceptual complex that functions as a domain for the definition 

of a higher-order concept […]” 
26 All human conceptualization is presumably grounded in basic domains, but for the most part this grounding is 

indirect, being mediated by chains of intermediate concepts derived through cognitive abilities of the sort 

considered in capther 3. Once characterized relative to a basic domain, a concept creates the potential for an array 

of higher-order concepts and thus functions as their domain; these latter concepts in turn provide the domain for 

the emergence of still further concepts, and so on indefinitely. In this manner - as well as through the coordination 

of conceptions to form conceptual complexes that may also serve as domains - vast and intricate hierarchies of 

conceptual complexity evolve over the long course of out mental experience. Any nonbasic domain, i.e. any 

concept or conceptual complex that functions as a domain for the definition of a higher-order concept, will be 
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A fim de representar os domínios cognitivos em termos dos quais os significados são 

caracterizados como pertencentes à realidade, irrealidade ou realidade desconhecida, Langacker 

(1991) nos propõe alguns modelos cognitivos idealizados.27 O primeiro deles é o modelo 

epistêmico básico, reproduzido a seguir: 

  

 

Figura 4: Modelo epistêmico básico.28 

 

O modelo básico, segundo Langacker (1991, p. 243), pressupõe que certas situações 

são aceitas pelo conceptualizador (C) como reais, enquanto outras não. As situações aceitas por 

C constituem a sua concepção de realidade conhecida; o ponto a partir do qual C tem acesso 

sensorial direto ao mundo, caracterizado pela fronteira da estrutura cilíndrica, é denominado 

                                                           
called an abstract domain. For instance, the basic domain of three-dimensional space gives rise to the shape 

specification of "body", which then constitutes an abstract domain for the characterization of "arm" (and "arm" for 

"had", "hand" for "finger", and so forth). Most concepts are defined at least partially in reference to abstract 

domains. The distinction between basic and abstract domains may not always be clear, but nothing hinges on it 

being absolute rather than a matter of degree. The essential claim is simply tha no all concepts are optimally 

characterized directly in terms of primitive notions.   
27 Apesar de, em suas análises, utilizar os termos “domínio abstrato” e “domínio não básico”, como já mencionado, 

Langacker afirma que tal termo equivale essencialmente a um modelo cognitivo idealizado. Nas palavras do autor: 

“An abstract domain is essentially equivalent to what Lakoff (1982, 1987) terms an ICM (for idealized cognitive 

model) and what others have variously called a frame, scene, schema, or even script (at least in some uses). I have 

referred to it as a functional assembly in previous works, but being both opaque and dispensable, that terms should 

be allowed to die” (1987, p. 150). Dessa forma, a decisão por utilizar a nomenclatura baseada em Lakoff visa 

apenas à homogeneização terminológica e, de modo algum, dispensa as contribuições de Langacker para o tema.  
28 LANGACKER, 1991, p. 242. 
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realidade imediata; por fim, tudo aquilo que não faz parte da realidade conhecida constitui a 

irrealidade. 

A fim de aperfeiçoar o modelo básico apresentado, Langacker (idem) apresenta-nos 

um segundo modelo, chamado modelo epistêmico elaborado. Esse modelo adiciona ao modelo 

básico a compreensão de que a realidade conhecida pelo conceptualizador não abarca a 

totalidade do mundo e de sua história. Vejamos: 

  

 

Figura 5: Modelo epistêmico elaborado.29 

 

Podemos notar que, no modelo apresentado, o núcleo da realidade conhecida está 

envolto por uma região maior, que constitui a realidade desconhecida. Segundo o autor, à 

realidade desconhecida pertencem aquelas situações das quais C pelos menos suspeita (ou 

percebe, mas não aceita como estabelecidas) e aquelas que ele ignora totalmente. Além disso, 

o autor afirma que a realidade desconhecida faz parte da irrealidade (do ponto de vista de C), e 

o restante desta última constitui a não realidade. 

O terceiro modelo, também caracterizado como um aperfeiçoamento do modelo 

epistêmico básico, é o modelo da linha do tempo, apresentado a seguir: 

 

                                                           
29 LANGACKER, 1991, p. 244. 
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Figura 6: Modelo da linha do tempo.30 

 

Nesse modelo, o autor incorpora duas noções adicionais: 

 

 a de tempo (t) – o eixo ao longo do qual a realidade evolui; 

 a de ground (G) – o ato de fala e suas circunstâncias. 

 

Na figura 3, a linha ondulada indica a duração do ato de fala, o que nos leva a atribuir 

uma certa extensão de tempo não só ao ground mas também à realidade imediata. Com base 

nessa extensão, Langacker divide o tempo em passado, presente e futuro, caracterizando o 

presente como o momento do ato de fala. 

Como afirma o autor, os três modelos apresentados podem representar “[...] aspectos 

indissociáveis de uma única e elaborada concepção [...]”31 (op. cit., p. 242). Notemos, portanto, 

que, ao associarmos o modelo da linha do tempo ao modelo epistêmico elaborado, devemos 

também associar o futuro à não realidade. 

Há, ainda, um quarto modelo a que Langacker denomina modelo evolucionário 

dinâmico (ou modelo do momentum evolucionário). De acordo com o autor, certas sequências 

de eventos são construídas por conta de ocorrerem “[...] sempre que aparecerem as condições 

                                                           
30 LANGACKER, 1991, p. 244. 
31 “[…] indissociable aspects of a single elaborate conception […]” 
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apropriadas, e farão isto, a menos que uma certa quantidade de energia seja gasta para se opor 

a, e talvez neutralizar, esta tendência”32 (1991, p. 276). O modo como conceptualizamos o 

percurso de determinado acontecimento é, portanto, favorecido por determinadas 

circunstâncias. 

O momentum evolucionário refere-se a essas características da realidade que tendem a 

impulsioná-la em direção a determinados caminhos no futuro, e não a outros. Tais caminhos 

são considerados pelo autor como pertencentes à “realidade potencial”, aquela cuja 

probabilidade de ocorrência é maior, segundo o conceptualizador.  

Com base nessa avaliação, Langacker propõe-nos o seguinte modelo cognitivo 

idealizado, cuja seta tracejada representa o momentum evolucionário da realidade: 

 

 

Figura 7: Modelo evolucionário dinâmico.33 

 

Ao analisarmos o modelo de momentum evolucionário, podemos fazer um paralelo 

com a já apresentada Teoria da Flecha do Tempo (PRIGOGINE, 2008, 2011). Ao inserir 

eventos futuros no campo da realidade potencial, Langacker, assim como Prigogine (dadas as 

especificidades conceituais), preconiza que a conceptualização do futuro não é dada de forma 

determinística, mas pautada em nossa experiência, no modo como lidamos com a realidade, ou 

                                                           
32 “[…] whenever appropriate circumstances arise, and will do so unless energy is somehow exerted to counteract  

this tendency;” 
33 LANGACKER, 1991. 
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seja, em nossas crenças, ideologias, etc. e também em eventos sócio-históricos vivenciados ou 

conhecidos34. Como mesmo afirma o autor, o que conta, para um dado observador, como sendo 

o mundo, depende de sua visão e de seus interesses (LANGACKER, 1991). 

O modelo de momentum evolucionário será particularmente importante para 

caracterizarmos o frame de FINALIDADE, pois tais noções estão intimamente relacionadas, 

sendo o frame uma espécie de recorte de um MCI. Na Seção 4.3, trataremos do conceito de 

frame, e o modelo de momentum evolucionário será então retomado. 

Seguindo nosso roteiro teórico, apresentaremos a seguir a visão de Evans (2007) 

acerca da conceptualização do tempo. 

 

 

4.2.2 Conceptualização do tempo segundo Evans 

 

No seu vasto estudo sobre os modos de conceptualização do tempo no inglês, Evans 

(2005, 2007) argumenta que a forma como o tempo é percebido conceptualmente e revelado 

por meio da organização linguística não constitui um fenômeno único, mas “um conjunto 

complexo de conceitos temporais que, combinados, formam uma série de distintas 

representações cognitivas para o tempo”35 (EVANS, 2007, p. 733). 

Segundo Evans (2007), os conceitos temporais codificados na linguagem são, em 

primeira instância, derivados da nossa experiência temporal – conforme posto pela ciência de 

base cognitivista – e, por isso, devemos dar especial atenção a pesquisas que tratem desse tema. 

O autor nos apresenta então evidências da neurociência36 que apontam para o fato de que a 

experiência temporal está fundamentada em mecanismos utilizados para regular e facilitar a 

nossa percepção, ou seja, mecanismos perceptivos que processam as nossas experiências 

sensoriais. A percepção do tempo seria então uma espécie de operação em que várias janelas se 

abrem (windowing) apresentando, sempre de modo atualizado, a nossa representação do 

                                                           
34 É importante observarmos que não temos a intenção de, com essa afirmação, alegar que a realidade em si 

depende de nossa experiência, mas sim o modo como a conceptualizamos. 
35 “[...] constitutes a complex set of temporal concepts, which combine to form a number of distinct larger-scale 

cognitive representations for time.” 
36 Informações detalhadas acerca das experiências realizadas no âmbito da neurociência podem ser conferidas em 

Evans (2007). 
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ambiente externo. Esses “momentos perceptivos”, encontrados em todos os níveis do 

processamento neurológico, formariam a base da nossa experiência temporal.  

Com base nessas evidências, Evans afirma que a base da nossa experiência temporal é 

interna, e não externa. Nas palavras do autor: 

 

Embora o tempo não seja uma coisa física, algo que está objetivamente "lá fora", que 

pode ser percebido da mesma maneira que objetos no espaço podem ser, ele é, no 

entanto, uma experiência real. Nossa consciência do tempo emerge do processo de 

percepção e das propriedades de nosso aparato perceptivo. Isto é, em última análise, 

é uma consequência dos vários "mecanismos temporais" do cérebro que dão origem a 

uma série de momentos perceptivos, ou intervalos diferentes, que são necessários para 

sustentar o processamento perceptual (EVANS, 2007, p. 735).37 

 

Isso quer dizer que, apesar de o ser humano não ter nenhum aparato sensório-

perceptivo capaz de avaliar diretamente a experiência do tempo – como tem para avaliar a 

experiência espacial –, ele é capaz de perceber e codificar a passagem do tempo, o que, para 

Evans, é uma evidência de que a consciência do “tempo parece ser de natureza totalmente 

introspectiva ou subjetiva” (EVANS, 2007, p. 735). Evans não nega, portanto, que a codificação 

da experiência temporal por meio da linguagem seja um processo cujas bases envolvem o 

processamento cognitivo em termos de espaço, mas afirma que, em primeira instância, a 

consciência temporal está fundamentada em mecanismos perceptuais próprios. 

Representada no nível conceptual e codificada na linguagem, a experiência temporal 

é, de acordo com Evans (2007), organizada em dois níveis: um referente a conceitos lexicais e 

outro a modelos cognitivos.  

O primeiro nível de organização é aquele atrelado a expressões convencionais que 

utilizamos no nosso dia a dia para nos referirmos a experiências temporais, como a própria 

palavra tempo ou termos como passado, presente, futuro, ontem, anteontem, hoje, amanhã, etc. 

Segundo o autor, conceitos lexicais desse tipo podem ser estruturados de várias maneiras no 

nível conceptual, mas exemplos de línguas de todo o mundo parecem mostrar que, quando 

relativos ao tempo, tendem a ser estruturados em termos de movimento. Esses conceitos lexicais 

                                                           
37 While time is not a physical thing, something that is objectively ‘out there’ which can be perceived in the same 

way that objects in space can be, it is nevertheless a real experience. Our awareness of time emerges from the 

process of perceiving, and from the properties of our perceptual apparatus. That is, it is a consequence, ultimately, 

of the various ‘timing mechanisms’ in the brain which give rise to a range of perceptual moments, or different 

intervals, which are necessary for and underpin perceptual processing. 
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podem ser organizados em duas categorias: conceitos lexicais primários e conceitos lexicais 

secundários. 

Os conceitos lexicais primários referem-se a nossa capacidade de conceptualizar durações, 

momentos, eventos temporais e instâncias de eventos, e, nas palavras do autor: 

 

 

[...] parecem constituir habilidades cognitivas básicas que entram em quase todos os 

aspectos do processamento perceptivo e da avaliação cognitiva. Em resumo, os 

processos e mecanismos a que tais conceitos lexicais se relacionam sugerem, com 

razão, que eles mesmos estão entre os mecanismos fundamentais da nossa arquitetura 

cognitiva (EVANS, 2007, p. 749).38 

 

 

Os conceitos lexicais secundários, por sua vez, são construções moldadas por aspectos 

culturais e, por conta disso, são mais complexos e específicos. Evans (2007) nos mostra que o 

conceito de tempo como mercadoria, por exemplo, varia entre as culturas do mundo. Há 

culturas em que o tempo é conceptualizado como uma mercadoria física de alto valor que é 

vendida pelos trabalhadores às empresas. Esse mesmo modo de conceptualização não é 

encontrado em culturas não industrializadas, em que a troca, por exemplo, é uma das bases de 

organização social. 

O segundo nível de organização é aquele em que, no processo de conceptualização, 

usamos modelos cognitivos para integrar vários conceitos lexicais mais complexos, de modo a 

organizá-los ordenadamente para que façam sentido. Os modelos cognitivos são acionados 

quando codificamos informações referentes ao tempo, o que é feito com base em nossa 

experiência sociocultural, como quando dizemos que vamos deixar determinada tarefa mais 

para frente ou deixar uma lembrança ruim para trás.  

Segundo Evans (2007), os modelos cognitivos relativos ao tempo são utilizados para 

que possamos estruturar nossa experiência temporal em termos de espaço e movimento através 

do espaço. Isso quer dizer que tais modelos facilitam o processo de “referência temporal, ou 

seja, a ‘localização’ de determinados eventos e entidades no tempo” (EVANS, 2007, p. 750). 

                                                           
38 “[...] would seem to constitute basic cognitive abilities which enter into almost every aspect of perceptual 

processing and cognitive evaluation. In short, the processes and mechanisms that such lexical concepts relate to 

suggest themselves, with good reason, as being among the foundational mechanisms of our cognitive 

architecture.” 
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O estabelecimento de um ponto de referência temporal pode ser alcançado, de acordo 

com o autor, de duas maneiras: a partir do ego (ego-basead reference) ou de um tempo base 

(time-based reference). 

Modelos cognitivos com base no ego têm como referência o conceptualizador e 

correlacionam-se com o “agora”, onde o conceptualizador está em determinado momento 

metaforicamente. Nesse sentido, convencionalmente, o passado está localizado atrás do 

conceptualizador, o presente condiz com a sua localização e o futuro está à sua frente. Esses 

modelos cognitivos podem ser de dois tipos: um em que o tempo é móvel e o ego, estacionário 

(modelo do tempo em movimento); outro em que o ego se movimenta, e o tempo é como uma 

“paisagem estacionária” através do qual ele se move (modelo do ego em movimento). 

Modelos cognitivos que têm um tempo base como referencial tomam como referência 

um evento temporal específico. O autor denomina esse tipo de MCI de modelo de sequência 

temporal e afirma que o foco, nesse caso, está em estabelecer se determinado evento temporal 

é posterior ou anterior ao evento temporal que serve de “âncora” referencial. 

Neste ponto, é necessário observarmos que, apesar de os conceitos de passado, 

presente e futuro serem cognitivamente primários, o modo como são elaborados pode 

diferenciar-se de cultura para cultura. Como afirma Evans (2005, p. 196): 

 

 

[...] é importante ressaltar que os estudos psicológicos forneceram evidências 

experimentais extensivas de que a perspectiva do tempo – a medida em que o presente, 

o passado e o futuro são integrados de maneira contínua como parte do "espaço vital" 

de um indivíduo – é um traço tanto individual quanto social. Ou seja, a perspectiva do 

tempo pode variar de indivíduo para indivíduo e entre culturas.39 

 

 

A perspectiva apresentada por Evans foi adotada nesta tese, portanto, por adequar-se 

à análise empreendida em língua portuguesa. 

Considerando o foco desta pesquisa, a seguir, analisaremos mais detalhadamente o 

modelo do ego em movimento, pois o entendemos como uma das bases para o processo de 

conceptualização do frame de FINALIDADE. 

                                                           
39 “[…] it is important to make the point that psychological studies have provided extensive experimental evidence 

that time perspective – the extent to which the Present, Past and Future are integrated in a continuous fashion as 

part of an individual’s ‘life-space’ – is both an individual and societal trait. That is, time perspective can vary from 

individual to individual and across cultures.” 



44 
 

4.2.2.1 Modelo do ego em movimento 

 

No modelo do ego em movimento, a localização do ego condiz com o momento 

presente, o passado está atrás dele e o futuro à sua frente. O ego então se movimenta através 

dessa espécie de paisagem temporal, como demonstrado a seguir: 

 

 

Figura 8: Modelo do ego em movimento.40 

 

Nesse modelo, o movimento do ego é representado pelas setas. A paisagem temporal 

é representada pela linha preta. Já os eventos são representados pelos círculos, que, nesse caso, 

constituem “locais”. O ego se move então em direção a esses eventos, passando por eles. 

Diversos conceitos lexicais secundários são conceptualizados a partir do modelo do 

ego em movimento. São exemplos: 

 

(1) O Flamengo está se aproximando da final do campeonato. 

(2) Maria chegou no cargo mais alto da empresa. 

(3) O Brasil está passando por uma crise. 

(4) Carlos correu com seus estudos para obter aprovação no final do semestre. 

 

 

 

 

                                                           
40 EVANS, 2007, p. 753. 
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4.2.2.2 Tempo e espaço 

 

Como já mencionado, Evans (2007) argumenta que, apesar de o tempo ser 

conceptualizado em termos de relações espaciais e de movimentos através do espaço, as 

evidências da neurociência e da psicologia apontam para o fato de que a experiência temporal 

pode ser atribuída a mecanismos neurológicos. Essa afirmação leva o autor a perguntar-se por 

que o tempo é então conceptualizado em termos de imagens padronizadas que têm relação direta 

com o espaço e o movimento através do espaço. 

Com base em Grady (1997), Evans afirma então que “respostas subjetivas recebem 

um nível de atenção mais inferior na experiência consciente do que experiências sensoriais” 

(EVANS, 2007, p. 759). O exemplo apresentado pelo autor para ilustrar essa diferença é o 

seguinte: quando avistamos dois cachorros e sabemos que são cachorros por conta das suas 

semelhanças, nosso foco de atenção se volta para os dois cachorros, ou seja, são eles o foco da 

nossa experiência, que é sensorial. Já a experiência da semelhança seria uma resposta subjetiva 

resultante da comparação entre os dois cães. Essa experiência seria então derivada da 

experiência sensorial que tivemos inicialmente.  

Na experiência temporal, o processo seria semelhante. Por encaixar-se sempre em 

determinado evento – foco primeiro da nossa atenção –, a experiência da duração, segundo 

Evans (2007), seria por meio dele percebida. Dessa forma, a duração seria “uma resposta a algo, 

e não uma experiência que emerge por si mesma” (EVANS, 2007, p. 759). E conclui o autor: 

 

 

Nesse sentido, a razão pela qual os conceitos de resposta, tais como os conceitos 

lexicais primários para o tempo, são elaborados em termos de estrutura relativa ao 

espaço e movimento através do espaço é que eles são estruturados em termos de 

imagens conceptuais a que reagem e, portanto, estão a elas relacionados. Isso serve 

para facilitar o destaque de outras experiências subjetivas de fundo (idem).41 

 

 

Quanto aos conceitos lexicais secundários, Evans afirma que, por serem construções 

culturais, eles não se relacionam com avaliações e respostas fenomenologicamente básicas e 

                                                           
41 On this account, the reason response concepts such as the primary lexical concepts for time are elaborated in 

terms of structure relating to space and motion through space, is that they are structured in terms of the kinds of 

image concepts they are responses to, and thus correlate with. This serves to facilitate the foregrounding of 

otherwise backgrounded subjective experiences. 
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reais, sendo fundamentados em relacionamentos mais complexos e, por isso, emergem de 

modelos mais concretos que servem de base para esses conceitos.  

 

 

4.2.2.3 Crítica à Teoria da Metáfora Conceptual 

 

Como vimos, o trabalho de Evans (2005, 2007) prevê uma abordagem pautada na 

distinção de conceitos lexicais e em modelos cognitivos idealizados. O autor questiona então a 

maneira como a Teoria da Metáfora Conceptual (LAKOFF; JOHNSON, 1980) trata o 

fenômeno da projeção conceptual e sustenta a sua postura em dois problemas: o problema da 

abstração e o problema da plausibilidade psicológica. 

Quanto à abstração, Evans argumenta que a TMC não explica os diferentes modos de 

padronização dos eventos de movimento que podem estruturar os diversos conceitos lexicais 

temporais por ele expostos. Segundo o autor, isso acontece porque as metáforas primárias 

TEMPO É MOVIMENTO DE OBJETOS e TEMPO É MOVIMENTO AO LONGO DE UM 

CAMINHO são expressas em um nível muito alto de abstração. Dessa forma, representações 

conceptuais seriam melhor capturadas em um nível mais específico e detalhado, como quando 

são relacionadas a modelos cognitivos idealizados. 

Já quanto à plausibilidade psicológica, Evans afirma que a TMC não dá conta dos 

distintos tipos de experiência temporal e de movimento a que estamos sujeitos no nosso dia a 

dia. Nas palavras do autor: 

 

 

Uma metáfora primária constitui uma associação convencional entre os conceitos de 

resposta e imagem presentes em domínios conceituais distintos. No entanto, os 

conceitos de resposta e imagem associados a uma metáfora primária devem 

relacionar-se com tipos de experiências fenomenologicamente "simples" e unitárias. 

Além disso, a associação entre a resposta e os conceitos de imagem pretende ser 

psicologicamente real. No entanto, o tipo de evidência linguística empregada pelos 

estudiosos da metáfora relaciona-se com aspectos muito diferentes da experiência 

temporal e dos eventos de movimento. Em outras palavras, nem o tipo de experiência 

temporal nem os eventos de movimento invocados se relacionam a um único tipo de 

experiência temporal ou de movimento simples. 

[...] 

Em particular, faz pouco sentido afirmar que pode haver um conceito unificado de 

tempo, que se relaciona a uma experiência fenomenológica correspondente ao 
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"simples" do tempo, precisamente porque a evidência linguística sugere que não existe 

tal conceito unificado de tempo [...] (EVANS, 2007, p. 762).42 

 

 

Apesar disso, o autor deixa claro que sua intenção não é negar o princípio da projeção 

conceptual presente na TMC, mas apresentar um modelo que melhor explique as representações 

conceptuais do tempo, o que pode ser feito por meio de MCIs. 

O posicionamento de Evans vai ao encontro de nossas escolhas teóricas, contudo, é de 

igual importância deixar claro que não nos opomos a TMC em sentido estrito, mas entendemos 

que uma construção teórica com base em modelos cognitivos idealizados traz ferramentas que 

podem ser melhor empregadas à análise dos frames de FINALIDADE e da sua relação com a 

futuridade. 

Dessa forma, o modelo do ego em movimento apresentado pelo autor tem para nós 

especial importância, pois prevê a movimentação do ego em direção à finalidade (meta), que se 

encontra à sua frente e, portanto, em algum ponto do futuro em relação à ação empreendida 

para buscar alcançá-la.  

A seguir, apresentaremos os conceitos de frame (FILLMORE, 1977, 2006 [1982], 

2009) e esquemas imagéticos (JOHNSON, 1987), cujas estruturas proposicional e esquemática, 

respectivamente, consistem em princípios estruturantes desse todo mais complexo denominado 

MCI. 

 

 

 

 

 

                                                           
42 A primary metaphor constitutes a conventional association holding between response and image concepts in 

distinct conceptual domains. Yet the response and image concepts associated in a primary metaphor are supposed 

to relate to phenomenologically ‘simple’ and unitary kinds of experiences. Moreover, the association between the 

response and image concepts is meant to be psychologically real. Yet, the kind of linguistic evidence that metaphor 

scholars employ relate to very different aspects of temporal experience and motion events. In other words, neither 

the kind of temporal experience nor the motion events invoked relates to a single kind of ‘simple’ temporal 

experience or motion experience. 

[...] 

In particular, it makes little sense to claim that there can be a unified concept of time, which relates to a 

correspondingly ‘simple’ phenomenological experience of time, precisely because the linguistic evidence suggests 

that there is no such unified concept of time [...]. 
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4.3 Frames e esquemas imagéticos 

 

 

4.3.1 Introdução ao conceito de frame 

 

Os primeiros estudos sobre frames na Linguística Cognitiva são atribuídos à Charles J. 

Fillmore (1929-2014), pesquisador americano e professor da Universidade da Califórnia, em 

Berkeley. Segundo Fillmore (1977, 2006 [1982]), a semântica de frames nos oferece não só 

uma maneira particular de olhar para o significado mas também um modo de caracterizar os 

princípios de criação de novos significados. 

Ainda segundo o autor, a Teoria do Frame Semântico surge a partir da semântica 

empírica, indo de encontro ao que preconiza a Semântica Formal. Para Fillmore, a Teoria do 

Frame Semântico “é mais semelhante à semântica etnográfica, ao trabalho do antropólogo que 

se muda para uma cultura estranha e se pergunta: ‘que categorias de experiência são codificadas 

pelos membros desta comunidade de fala através das escolhas linguísticas quando falam?’”43 

(2006 [1982], p. 373). Pontua também o autor que a diferença entre a Semântica Formal e uma 

Semântica que se baseie em dados empíricos se faz notar por conta “desta enfatizar as 

continuidades, e não descontinuidades, entre linguagem e experiência” (idem). 

O conceito de frame é então postulado nos seguintes termos: “um sistema de conceitos 

relacionados de tal forma que, para entender qualquer um deles, deve-se compreender toda a 

estrutura em que esses conceitos se enquadram”44 (FILLMORE, op. cit., p. 373). 

Na visão da Semântica de Frames, não só palavras mas também formas linguísticas 

maiores são estruturas que representam categorizações da experiência, sendo todas essas 

categorias sustentadas por motivações situacionais, ou seja, por um contexto de conhecimento 

e experiência. Podemos, portanto, caracterizar o frame como uma espécie de cena cognitiva 

(nos termos de FILLMORE, 2006 [1982], p. 31) cuja estrutura abstrata, evocada por 

                                                           
43 “[...] is most akin to ethnographic semantics, the work of the anthropologist who moves into an alien culture 

and asks such questions as, ‘What categories of experience are encoded by the members of this speech 

community through the linguistic choices that they make when they talk?’” 
44 “[...] any system of concepts related in such a way that to understand any one of them you have to understand 

the whole structure in which it fits;” 
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determinada forma linguística, prevê participantes, papéis e sequências de acontecimentos 

específicos, todos moldados por uma expectativa convencionalizada, predefinida socialmente. 

Um dos clássicos exemplos apresentados por Fillmore (1977) consiste na descrição do 

frame COMERCIAL, em que reconhecemos dois participantes ativos: um comprador, que paga 

por um bem e o leva consigo, e um vendedor, que recebe o dinheiro e entrega o bem. O não 

aparecimento de todos esses elementos em uma sentença é suplantado pelo acionamento do 

frame COMERCIAL e a sua organização está condicionada, segundo o autor, à perspectiva que 

se tem do evento. Vejamos os exemplos45 a seguir: 

 

(5) John comprou o sanduíche de Henry por três dólares. 

(6) Henry vendeu a John o sanduíche por três dólares. 

(7) John pagou a Henry três dólares pelo sanduíche. 

(8) O sanduíche custou três dólares a John. 

 

Em (5), uma das duas atividades do comprador foi registrada (o ato da compra), 

enquanto as do vendedor não foram. Além disso, o evento é conceptualizado do ponto de vista 

do comprador. Já em (6), uma das atividades do vendedor foi registrada (o ato da venda), e 

nenhuma do comprador foi. Nesse caso, o evento foi conceptualizado do ponto de vista do 

vendedor. Em (7), uma das atividades do comprador é registrada (o pagamento), mas não há 

menção a qualquer atividade do vendedor. O ponto de vista é o do comprador, mas ocorre uma 

mudança de foco, que se direciona ao pagamento. Por fim, em (8), temos uma mudança ainda 

maior de foco, que se volta para a coisa comprada: o sanduíche. 

Para Fillmore, o importante, a partir desses exemplos, é entendermos que o acionamento 

do frame COMERCIAL proporciona o entendimento de todas essas sentenças, além de 

adicionar uma perspectiva particular a cada uma delas. Nas palavras do autor (FILLMORE, 

1977, p. 59, tradução nossa): 

 

 

O que é importante perceber sobre os frames é que eles pressupõem uma compreensão 

bastante completa da natureza de toda a transação ou atividade, e que eles determinam 

                                                           
45 Os exemplos apresentados foram extraídos de Fillmore (1977, p. 59, tradução nossa). 
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uma perspectiva particular, ancorada nas entidades envolvidas na cena. Uma 

descrição completa de um evento comercial prototípico teria que fazer menção a bens, 

dinheiro, a um sistema monetário, aos papéis de dois participantes humanos, a duas 

transferências de propriedade e assim por diante. Não existe uma maneira simples de 

representar todos os aspectos de um evento comercial inteiro. Em outras palavras, 

devemos distinguir dois ‘níveis’ de estruturas conceptuais para eventos: uma nos 

oferece uma representação geral de todos os aspectos essenciais dos eventos de 

determinada categoria; a outra nos oferece uma perspectiva particular de determinado 

evento, que é ditada por um frame.46   

 

 

Conforme afirma Fillmore (op. cit., 373), para entender os conceitos relacionados em 

um frame, é necessário “compreender toda a estrutura em que ele se encaixa; quando uma das 

partes dessa estrutura é introduzida no texto, ou em uma conversa, todas as outras são 

automaticamente disponibilizadas47.” 

Esse processo de construção de sentido se dá, basicamente, pela atribuição de 

características a conceitos predefinidos, ou seja, “o acionamento de um frame adiciona uma 

perspectiva ao conceito em questão” (DUQUE, 2015, p. 26, grifo nosso).  

Duque (2015) nos apresenta três estratégias de acionamento de frames: seleção lexical, 

arranjo gramatical e mapeamento metafórico.  

Em relação à seleção lexical, vejamos o exemplo a seguir: 

 

(9) a. SP: vândalos queimam carro e ônibus durante protesto em Osasco (G1, 16 ago. 2013). 

b. Manifestantes queimam mais de 300 carros em protestos na França (Jornal O Globo, 

14 jul. 2009). 

 

A escolha dos itens linguísticos vândalos e manifestantes, exemplificados em (9), 

mostra-nos que diferentes escolhas lexicais refletem diferentes perspectivações. Apesar de 

                                                           
46 “What is important to realize about the case frames is that they presuppose a fairly complete understanding of 

the nature of the total transaction or activity, and that they determine a particular perspectival anchoring among 

the entities involved in the activity. A complete description of the prototypical commercial event would have to 

mention goods, money, the money system, the two human-participant roles, the two transfers of ownerships, and 

so on.  There happens not be simple one-clause way of representing all of the aspects of an entire commercial 

event. We must distinguish, in other words, two different levels of conceptual frameworks for events: the one 

giving a general representation of all of the essential aspects of events of a particular category; and the other giving 

the particular perspective on an event of the type dictated by a case frame.” 
47 “[...] to understand the whole structure in which it fits; when one of the things in such a structure is introduced 

into a text, or into a conversation, all of the others are automatically made available.” 
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ambas as chamadas fazerem referência a um evento do tipo queimar veículos em protesto, os 

termos vândalos e manifestantes não são intercambiáveis nos contextos apresentados, pois 

demonstram diferentes concepções acerca do evento. 

Já com relação ao arranjo gramatical, Duque (idem) afirma que as possíveis disposições 

dos elementos de fundo de um frame demonstram também diferentes perspectivas, como 

podemos observar no exemplo a seguir: 

 

(10) a. Capinha da Apple com bateria extra para iPhone custa R$ 1.199 no Brasil (TechTudo, 

16 jan. 2019). 

b. Lojas brasileiras cobram R$ 1.199 por capinha da Apple com bateria extra para iPhone 

(adaptado de TechTudo, 16 jan. 2019). 

 

Em (10), ambos os exemplos requerem o acesso ao frame COMERCIAL: em (10-a), o 

foco é o produto e seu valor; já em (10-b), o foco recai sobre o vendedor (a loja) e o valor do 

produto. 

Por fim, em relação à terceira estratégia de acionamento de frames, o mapeamento 

metafórico, Duque (idem) mostra-nos que metáforas são estabelecidas por meio da relação entre 

diferentes frames. Vejamos um exemplo: 

 

(11) Falta de chuvas derruba a qualidade do ar em São Paulo (Folha de São Paulo, 18 abr. 

2016). 

 

Notemos que, em (11), a notícia faz referência ao fato de a falta de chuvas causar a má 

qualidade do ar em São Paulo. Nesse caso, o verbo derrubar aciona frames também acionados 

em eventos que envolvem força física empenhada por um agente, como no exemplo a seguir: 

 

(12) Jogador do Murici se empolga no lance e acaba derrubando o próprio companheiro 

(Esporte interativo, 20 abr. 2016). 

 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/04/1762261-falta-de-chuvas-derruba-a-qualidade-do-ar-em-sao-paulo.shtml
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Já a falta de chuvas parece evocar frames relativos a fenômenos da natureza. No entanto, 

no exemplo (11), para além de um fenômeno, a falta de chuvas é conceptualizada como agente 

causadora da poluição, da má qualidade do ar. Dessa forma, é favorecida a perspectiva de que 

a falta de chuvas é a responsável pelo problema da poluição, deixando-se de lado outros 

possíveis agentes causadores do problema, como o próprio homem.   

Os exemplos apresentados nos mostram que, como afirma Feltes (2007, p. 136), os 

“frames fornecem uma estrutura conceptual global que define relações semânticas entre campos 

de conceitos relacionados e as palavras que os expressam.”  

Associada à noção de frame e considerada por Fillmore como um tipo específico deste, 

temos a noção de script, a ser detalhada na seção seguinte. 

 

 

4.3.1.1 Scripts 

 

Incialmente interessados em como um computador poderia processar experiências em 

termos de sequências de acontecimentos pré-moduladas, Schank e Abelson (1977, p. 41, 

tradução nossa, grifo nosso) apresentam-nos o conceito de script da seguinte forma: 

 

 

Um script é uma estrutura que descreve as sequências de eventos apropriadas em um 

determinado contexto. Um script é composto por slots e requisitos sobre o que pode 

preencher esses slots. A estrutura é um todo interconectado, e o que está em um slot 

afeta o que pode estar em outro. Scripts lidam com situações cotidianas estilizadas. 

Eles não estão sujeitos a muitas mudanças, nem fornecem o aparato para lidar 

com situações totalmente novas. Assim, um script é uma sequência de ações 

predeterminada e estereotipada que define uma situação bem conhecida. Os scripts 

permitem novas referências a objetos dentro deles, como se esses objetos tivessem 

sido mencionados anteriormente; objetos dentro de um script podem dispensar uma 

introdução explícita porque o script em si já os introduziu implicitamente.48 

 

                                                           
48 “A script is a structure that describes appropriate sequences of events in a particular context. A script is made 

up slots and requirements about what can fill those slots. The structure is an interconnected whole, and what is in 

one slot affects what can be in another. Scripts handle stylized everyday situations. They are not subject to much 

change, nor do they provide the apparatus for handling totally novel situations. Thus, a script is a predetermined, 

stereotyped sequence of actions that defines a well-known situation. Scripts allow for new references to objects 

within them just as if these objects had been previously mentioned; objects within a script may take the without 

explicit introduction because the script itself has already implicitly introduced them.” 
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Para Fillmore, a noção de script “envolve a ativação de uma ‘roteirização’ de eventos 

em escala integral relativa à apresentação de um evento que pode ser considerado parte desse 

script” (2009, p. 46). Em outras palavras, por meio do acionamento de scripts, podemos 

preencher as lacunas (slots) que se apresentem em uma sequência de cenas. Esse processo 

mental é inconsciente, automatizado e tem por base a nossa experiência.  

A fim de exemplificar o exposto, Fillmore nos apresenta a análise de um pequeno texto: 

Ele empurrou a porta. A sala estava vazia. Segundo o autor, para produzirmos coerência entre 

essas frases, ativamos um script segundo o qual alguém que empurra uma porta quer abri-la e, 

assim que conseguir fazê-lo, poderá observar se a sala está vazia. Dessa forma, estendemos o 

significado desse texto para algo como: Ele empurrou a porta. A porta se abriu. Ele olhou 

dentro da sala. Ele viu que a sala estava vazia. 

Outro clássico exemplo de script, apresentado por Schank e Abelson (1977), é o do 

RESTAURANTE, que é construído pelos autores a partir do ponto de vista do cliente. 

Basicamente, as cenas básicas desse script seriam as seguintes: 

 

 cena 1 – cliente entra no restaurante; 

 cena 2 – cliente faz o pedido; 

 cena 3 – cliente come; 

 cena 4 – cliente sai do restaurante.  

 

Segundo os autores, essas cenas são interligadas por uma grande cadeia causal. Cada 

ação realizada resulta em uma condição para que a próxima aconteça. Além disso, há duas 

precondições a serem satisfeitas: o cliente deve ter fome e também dinheiro. Caso o cliente não 

tenha dinheiro, por exemplo, devemos prever que a cena 4 sofrerá interferências. “Esses poderes 

preditivos são frequentemente usados na compreensão. Os eventos com fortes implicações no 

futuro são mantidos em mente [...] para que possam resolver ambiguidades inferenciais 

posteriores”49, afirmam Schank e Abelson (1977, p. 46, tradução nossa, grifo nosso). 

                                                           
49 “Such predictive powers are often used in understanding. Events with strong future implications are ‘kept in 

mind’ […] so that they can resolve later inferential ambiguities.” 
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É importante frisarmos que um script pode ser constituído de diferentes formas, 

considerando pontos de vista distintos. Por exemplo, no caso do script do RESTAURANTE, a 

perspectiva do chef não é igual à do cliente. Nesse sentido, Schank e Abelson (1977) afirmam 

que diferentes scripts são combinados para formar o que poderia ser considerado a visão geral 

de um evento. Essa visão, contudo, não necessariamente constitui a compreensão total ou real 

(no sentido estrito) do script, mas o modo como a sequência de acontecimentos de determinado 

evento é apreendida e armazenada na memória. É nesse sentido que Schank e Abelson (idem) 

caracterizam o script como uma sequência de ações estereotipada associada a uma situação 

específica que é experienciada muitas vezes. Esse conceito prevê, no entanto, que os scripts são 

estruturas de dados permanentes, incapazes de selecionar novas entradas para fins de 

processamento de eventos semelhantes. 

Dessa forma, apesar de oferecer insumos para explicar a nossa capacidade de prever 

cenas não mencionadas, ou seja, de compreendermos mais do que está materialmente explícito, 

o conceito de script como apresentado inicialmente não previa a capacidade de reconstrução e 

adaptação de nossas “estruturas de memória” – nas palavras de Schank (1999) –, capazes de 

disponibilizar informações adquiridas em dada situação para aplicação em outra não idêntica. 

Havia, portanto, um problema de maleabilidade. Segundo o autor (1999, p. 11): 

 

 

O método usual de aquisição de informações baseadas em scripts é a experiência 

direta e repetida, mas as pessoas também adquirem informações gerais de maneira 

mais complexa, abstraindo e generalizando a partir das suas múltiplas experiências e 

das experiências de outras pessoas.50 

 

 

Ao revisitar sua proposta inicial, Schank (1999) prevê então a necessidade de se levar 

em conta a atuação de diferentes tipos de estrutura organizacional de conhecimento51, 

considerando a dinamicidade da memória como fator essencial à compreensão da forma como 

eventos são mentalmente codificados. De acordo com essa nova visão, dois tipos de informação 

se entrecruzam: informações sobre quais cenas ou estruturas gerais compõem um evento e 

                                                           
50 “The usual method of acquisition of script-based information is direct, repeated experience, but people also 

acquire general information in a more complex fashion by abstracting and generalizing from multiple 

experiences and from the experiences of others.” 
51 Schank (1999) desenvolve a noção de pacote de organização de memória (memory organization packet – 

MOP), estrutura de processamento responsável por organizar aspectos relacionados a nossa experiência em um 

nível superior e mais generalizado. 
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informações mais específicas, que trazem detalhes para a estrutura do evento. “Memórias 

específicas, padronizadas como scripts ou não, estão, portanto, ligadas a memórias mais gerais 

a que se relacionam”52 (SCHANK, 1999, p. 19).  

A construção do que Schank e Abelson (1977) chamaram de script do RESTAURANTE 

seria então realizada on-line, por meio do acionamento de estruturas mais gerais de organização, 

e “coloridas” por especificidades oriundas da nossa experiência pessoal. Tais estruturas seriam 

responsáveis por organizar as diversas experiências relacionadas a restaurantes de forma que, 

quando ocorresse um desvio do fluxo aparentemente normal dos acontecimentos, a experiência 

mais relevante seria acionada para fins de processamento. Isso quer dizer que entendemos novas 

experiências com base em experiências antigas mais relevantes.  

Sempre que uma estrutura mental que estava direcionando determinado processamento 

produz uma expectativa que não funciona de maneira esperada, uma nova entrada é processada 

como um índice potencial. Uma vez armazenado na memória, esse índice será acessado em 

experiências posteriores relevantes. Nesse caso, deve haver alguma correspondência identitária 

entre a estrutura ativa e a originalmente utilizada para processar o evento lembrado. Como já 

dito, todo esse processo não prevê somente a ativação de scripts; outras estruturas de 

processamento são ativadas simultaneamente, como aquelas responsáveis por rastrear planos e 

metas potenciais por exemplo. De modo resumido, quando processamos determinada sequência 

de acontecimentos, não estamos tentando entender somente o que aconteceu, mas como e por 

que aconteceu. Criamos, portanto, expectativas. 

Considerando que a conceptualização é um processo não só individual – no que se refere 

à apreensão e decodificação do significado – mas também social – em relação à construção do 

significado, que tem lugar na interação –, estamos considerando, nesta tese, um script como 

uma sequência de eventos (re)construída no ato de conceptualização (on-line) e permeada por 

outras estruturas organizacionais de conhecimento, que geram determinadas expectativas com 

base na nossa experiência.  

Dito isso, interessa-nos, especialmente nesta tese, a noção de ordenação sequencial de 

cenas trazida pelo conceito de script e a possibilidade de essa roteirização ser aplicada a eventos 

específicos no processo de conceptualização. 

                                                           
52 “Specific memories, standardized as scripts or not, are thus attached to more general memories to which they 

relate.” 
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O fato de os scripts serem acionados conceptualmente para preencher lacunas e 

(re)construir sequências de acontecimentos leva a predições baseadas na expectativa do 

conceptualizador. Em textos jornalísticos (base de nosso corpus), por exemplo, uma meta 

conceptualizada por um jornalista em um frame de FINALIDADE pode, como veremos na 

análise empreendida no capítulo 6, levar em conta a capacidade de o conceptualizador leitor 

preencher diversos slots necessários à compreensão sequencial dos eventos. 

O efeito da predição por parte do jornalista também pode levar à quebra de expectativa 

por parte do conceptualizador leitor ou, até mesmo, à falha comunicacional. Expectativas 

podem ser quebradas quando, considerando a cadeia causal inerente ao script acionado no ato 

da leitura, determinado slot é preenchido de forma diferente da esperada pelo conceptualizador 

leitor. Também podem ocorrer quando determinado slot é inesperadamente preenchido, ou seja, 

quando um evento ainda não esperado é antecipado. Nesse caso, é necessário reconstruir essas 

expectativas, identificando os pontos que precisam ser revisados na ordenação do evento. 

No caso de frames de FINALIDADE, o fato de a estrutura desse tipo de frame ser 

organizada em torno do esquema imagético de trajetória, prevendo portanto uma meta a ser 

alcançada, leva naturalmente à predição de acontecimentos que podem ir além da meta 

imediatamente previsível de acordo com a sequência de cenas prevista em determinado script. 

Em outras palavras, cenas podem ser antecipadas, o que envolve a expectativa do 

conceptualizador quanto ao desenrolar dos eventos, como será demonstrado na análise 

empreendida no Capítulo 6 desta tese. 

Na seção subsequente, ainda trilhando nosso percurso teórico, analisaremos o conceito 

de esquema imagético e, em seguida, melhor caracterizaremos o frame de FINALIDADE. 

 

 

4.3.2 Esquemas imagéticos  

 

Segundo Johnson (1987, p. 29-30, tradução nossa) os esquemas imagéticos são 

estruturas dinâmicas “por meio das quais nós organizamos nossa experiência de maneira que 

possamos compreendê-la.”53 Formadas por meio da percepção sensório-motora de nossas 

                                                           
53 “[…] by which we organize our experience in ways that we can comprehend.” 
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experiências mais primitivas – e, basicamente, espaciais –, essas estruturas são acionadas para 

que possamos compreender domínios mais abstratos com base em domínios mais concretos.  

Apesar de constituírem um pequeno grupo de relações esquemáticas, os esquemas 

imagéticos são a base para a compreensão de significados mais abstratos, podendo estruturar 

incontáveis percepções, imagens e eventos. Dessa forma, têm como característica fundamental 

a flexibilidade, ou seja, “podem assumir um número qualquer de instanciações específicas em 

contextos variados” (op. cit., p. 30, tradução nossa).54 Esse aspecto multifacetado se deve ao 

fato de a estrutura interna de um único esquema poder ser entendida metaforicamente. Nas 

palavras de Gibbs e Colston: 

 

 

Uma das coisas mais interessantes sobre esquemas imagéticos é que eles motivam 

importantes aspectos de como pensamos, da razão e da imaginação. O mesmo 

esquema imagético pode instanciar muitos tipos diferentes de domínios, porque sua 

estrutura interna de um único esquema pode ser entendida metaforicamente (GIBBS; 

COLSTON, 2006, p. 241, tradução nossa).55 

 

 

De acordo com Duque (2015), os esquemas imagéticos (esquemas-I) denotam relações 

espaciais básicas, comumente estabelecidas por preposições, como podemos ver a seguir: 

 

(13) Menina vai para casa pela 1ª vez após cinco anos internada em hospital (G1, 29 mar. 

2016). 

 

No exemplo (13), evoca-se uma experiência ancorada no esquema-I de trajetória, assim 

caracterizado por Duque (op. cit., p.34): 

 

 experiência corporal básica – experienciamos nossos corpos em movimento no espaço. 

Vemos entidades se moverem de um ponto a outro no espaço; 

                                                           
54 “[…] they can take on any number of specific instantiations in varying contexts.” 
55 “One of the most interesting things about image schemas is that they motivate important aspects of how we 

think, reason, and imagine. The same image schema can be instantiated in many different kinds of domains because 

the internal structure of a single schema can be metaphorically understood.” 
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 papéis envolvidos – trajetor e marco56; 

 lógica emergente – o trajetor se desloca em relação a um marco. O trajetor é mais 

dinâmico que o marco (normalmente fixo). 

 

Apresentamos, a seguir, a caracterização dos principais esquemas-I, de acordo com 

Duque (2015, p. 34-35): 

 

 contêiner e ligação conteúdo-continente – experienciamos nossos corpos de duas 

maneiras diferentes: 1, como recipientes limitados pela pele, com portais (boca, nariz, 

ouvido etc.) e 2, como entidades que ocupam espaços limitados, como restaurantes, por 

exemplo. Os papéis envolvidos neste esquema são interior, limites, exterior, portal e 

conteúdo. Quanto à lógica emergente, temos que toda e qualquer coisa sempre está ou 

dentro ou fora de um recipiente. Se o recipiente B está dentro do recipiente C, e A está 

dentro do recipiente B, então A está dentro de C também; 

 ligação parte-todo – somos seres cujas partes podem ser identificadas. Assim, 

experienciamos nossos corpos como um todo com partes. Nosso nível básico de 

percepção distingue a estrutura fundamental parte-todo de que necessitamos para interagir 

no/com o espaço. Os papéis envolvidos neste esquema são todo, partes e configuração. 

Quanto à lógica emergente, temos que a relação parte/todo é assimétrica, uma vez que se 

A é parte de B, então B não pode ser parte de A. Não pode ocorrer o todo sem as partes, 

mas podemos realçar partes específicas do todo. Além disso, só existe o todo se as partes 

estiverem em uma configuração; 

 ligação centro-periferia – experienciamos nossos corpos como tendo centro (o tronco e 

órgãos internos) e periferias (dedos, pele, unhas). O espaço também é concebido em 

termos de centro-periferia. Os papéis envolvidos neste esquema são centro e periferia. 

Quanto à lógica emergente, temos que a periferia depende do centro, não o contrário; as 

teorias apresentam princípios centrais e periféricos; o importante é entendido como 

central. Além disso, a ligação entre centro e periferia justapõe elementos em radicalidade. 

Por fim, o esquema escala é emulado na ligação centro-periferia; 

                                                           
56 A definição desses elementos está exposta na Seção 4.4.1.1.  
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 trajetória e ligação entre os pontos da trajetória – cada movimento pressupõe um 

ponto de partida, um ponto de chegada, uma sequência contínua de espaços que conectam 

os pontos em uma direção. Os papéis envolvidos neste esquema são origem, meta, pontos 

intermediários e direção. Quanto à lógica emergente, temos que, se um corpo se desloca 

de uma origem a um destino ao longo de um percurso, deve passar por cada ponto 

intermediário do referido percurso (cf.: Paradoxo de Zenão). Objetivos são emulados nas 

metas, logo atingir um objetivo é entendido como percorrer uma trajetória, passando por 

pontos intermediários, até chegar ao destino. A ligação entre pontos intermediários 

estabelece as noções de contiguidade e causalidade presente em eventos complexos. Se 

origem e meta se sobrepõem, temos um ciclo. Por fim, a integração entre trajetória e 

quantidade produz a noção de verticalidade; 

 ligação trajetor-marco – experienciamos nossos corpos em movimento no espaço. 

Vemos entidades se moverem de um ponto a outro no espaço. Os papéis envolvidos neste 

esquema são trajetor e marco. Quanto à lógica emergente, temos que o trajetor se desloca 

em relação a um marco. O trajetor é mais dinâmico que o marco (normalmente fixo). 

Além de estabelecer a relação entre agente e espaço, ligações trajetor-marco podem 

relacionar um agente e um objeto. A relação figura/fundo é emulada nesse esquema-I. 

 

Os esquemas imagéticos podem funcionar como base conceptual de diversos tipos de 

frame, caracterizando a rede formada na construção de sentido. Na chamada de notícia a seguir, 

por exemplo, o esquema-I relevante também é o de trajetória, presumindo deslocamento. No 

entanto, esse deslocamento é metafórico, relacionando-se com o frame social GOVERNO. 

 

(14) Lula vai para Casa Civil; Jaques Wagner, para a chefia de gabinete (G1, 16 mar. 2016). 

 

Os frames sociais, segundo Duque (op. cit., p. 36), evocam domínios conceptuais 

particulares que conduzem nossas expectativas a respeito de determinado modelo social, como 

o frame GOVERNO, apresentado no exemplo (14). Nesse caso, mesmo não havendo alusão 

explícita a um cargo, sabemos que ir para Casa Civil refere-se à possibilidade de Lula tomar 

posse do cargo de Ministro da Casa Civil; já ir para a chefia do gabinete refere-se à 

possibilidade de Jaques Wagner assumir o cargo de chefe de gabinete. Essas relações são 
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perfiladas porque, uma vez evocado o frame social GOVERNO, são acionados os papéis que 

compõem a hierarquia dessa instituição. 

Na seção a seguir, apresentaremos um exemplo cujo frame em foco será o de finalidade 

e cuja análise servirá de base para a sua caracterização, considerando a relação com o esquema-

I de trajetória. 

 

 

4.3.3 Frame de finalidade: caracterização e exemplo 

 

Como é de nosso interesse investigar eventos que envolvam o frame de FINALIDADE, 

considerado nesta tese como um tipo de frame descritor de eventos, tomamos o exemplo 

seguinte como base da nossa argumentação: 

 

(F-1)57 Oposição cria ‘força-tarefa’ para conseguir votos pró-impeachment (Portal G1, 29 mar. 

2016).58 

 

Conforme descreve Duque (op. cit., p. 37), frames descritores de eventos contêm 

“papéis e relações estáticas e dinâmicas, como eventos, estados e mudanças de estado.” 

Segundo o autor, os papéis perfilados em frames descritores de eventos são os seguintes: 

 

 

 

 

                                                           
57 Os exemplos e dados cuja análise foca o frame de FINALIDADE foram numerados de forma específica para 

facilitar o acesso à íntegra das notícias, presente no Apêndice desta tese. 
58 É necessário salientar que, para compreendermos a chamada de notícia apresentada, precisamos acionar uma 

série de frames além do frame de FINALIDADE: o frame de evento que configura o possível roteiro apresentado; 

o frame POLÍTICA, evocado por itens lexicais presentes no trecho; o frame OPERAÇÃO MILITAR, evocado 

pelo item linguístico força-tarefa, por meio de mapeamento metafórico, etc. O acionamento dessa rede de frames 

é inerente ao processo de conceptualização.   
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PAPÉIS DESCRIÇÃO 

tipo de evento 
 vincula-se ao processo que ativa a cena descrita; 

 é preenchido por uma estrutura argumental. 

esquema-X 
 vincula-se à estrutura argumental; 

 fornece elementos que preenchem os argumentos da estrutura. 

participantes 
 vinculam-se aos elementos do processo; 

 são as entidades em destaque no evento. 

ajustes temporais 
 vinculam-se ao tempo e ao espaço do evento; 

 fornecem o instante (ou a época) e o cenário do evento. 

segmento discursivo 

associado a um frame 

interacional simplificado 

 fornece os papéis ato de fala e o tópico (assunto, tema) tratado no 

evento. 

 

Quadro 1: papéis perfilados em frames descritores de evento.59 

 

O evento descrito em (F-1) envolve, ao menos, dois esquemas-I, que perfilam os 

diferentes papéis presentes no evento: 

 

 LIGAÇÃO PARTE-TODO – define a distinção entre parte e todo de uma estrutura 

(política), enfatizando uma parte específica (processo de impeachment) do todo 

(governo atual); 

 TRAJETÓRIA – define a trajetória realizada por um corpo (oposição), que passa por 

um ponto intermediário (criar força-tarefa) para alcançar uma meta (conseguir votos 

pró-impeachment). 

 

Considerando que, em frames de FINALIDADE, o tempo é conceptualizado, em 

primeira instância (ou seja, de modo mais esquemático), a partir do esquema imagético de 

trajetória, esse será o esquema-I foco de nossa análise. 

Podemos notar a ativação do esquema-I de trajetória no processo de produção e de 

compreensão da manchete em análise, uma vez que se verifica em (F-1) um deslocamento de 

natureza metafórica: a oposição se desloca em direção a um objetivo e, para alcançá-lo, precisa 

                                                           
59 Adaptado de DUQUE, 2015, p. 37. 
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passar por um ponto intermediário, uma etapa que, possivelmente, a levará a sua meta. O 

esquema-I de trajetória, nesse caso, pode ser representado da seguinte forma:  

 

 

 

Figura 9: Esquema imagético de trajetória – exemplo (F-1). 

 

Em frames de FINALIDADE, pontos intermediários são, portanto, ações que 

condicionam a realização de uma meta em potencial. A condição é, dessa forma, uma 

circunstância sine qua non para ocorrência do frame de FINALIDADE, pois, como vimos, é 

uma etapa do “caminho” percorrido no esquema imagético em questão. 

Neste ponto, julgamos pertinente retomar a seguinte pergunta de pesquisa: 

 

I. Como se constitui o frame de FINALIDADE? 

 

Postulamos que o frame de FINALIDADE seja um frame descritor de evento, 

constituído pelo seguinte esquema-X:  

 

 

Figura 10: Frame de FINALIDADE. 

 

Consideramos, portanto, que a meta projetada em frames de FINALIDADE evoca um 

evento que se encontra em um ponto qualquer do futuro (em relação ao ponto intermediário da 

trajetória) cujo caráter potencial não garante a efetivação da realidade projetada pelo 

conceptualizador. Em outras palavras, eventos futuros evocados em frames de FINALIDADE 

encontram-se no âmbito da não realidade. 
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Apesar dessa característica, como não estamos tratando do futuro em si, mas do modo 

como ele é conceptualizado, entendemos, assim como Langacker (1991), que a meta evocada 

no frame de FINALIDADE é conceptualizada no âmbito de uma realidade a que o autor 

denomina “realidade potencial”. Assim sendo, para fins de melhor ilustração, retomamos o 

modelo evolucionário dinâmico proposto por Langacker: 

 

 

Figura 7: Modelo evolucionário dinâmico (LANGACKER, 1991). 

 

A descrição do frame de FINALIDADE por nós apresentada também vai ao encontro 

do que preconiza Evans (2007), para quem uma das formas de conceptualização do futuro se 

dá por meio do modelo cognitivo idealizado do ego em movimento. Como vimos na Seção 

4.2.2.1, segundo esse modelo, o ego se movimenta em direção a um ponto qualquer da paisagem 

temporal posterior ao evento que serve de “âncora” referencial, codificando, portanto, 

futuridade. 

Dessa forma, a partir de nossas experiências no mundo, de nossas práticas culturais e do 

modo como nos enquadramos em determinadas instituições sociais, ao evocarmos um frame de 

FINALIDADE, o fazemos com base em determinada perspectiva, projetando uma realidade 

futura dentro do que entendemos como potencialmente passível de ocorrência.  

Segundo Silva (2006, p. 303, grifo nosso),  
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[...] as próprias expressões linguísticas, tanto lexicais quanto gramaticais, impõem 

uma perspectivação conceptual particular no ‘conteúdo’ conceptual que representam, 

pelo que a escolha de uma entre outras possíveis de modo algum é arbitrária. É esta 

capacidade de o ser humano, através de determinadas operações de perspectivação 

conceptual, impor uma estrutura no conteúdo conceptual e poder conceber e 

representar uma mesma situação da realidade de modos alternativos, uma componente 

crucial do significado de qualquer expressão linguística. É nisso que o significado é, 

por natureza, perspectivista. 

 

 

Tendo caracterizado o frame de FINALIDADE e assim respondido à nossa primeira 

pergunta de pesquisa, na seção que segue, caracterizaremos alguns dos conceitos-chave da 

Linguística Cognitiva, atendo-nos mais especificamente ao conceito de perspectivação 

conceptual (construal), de modo a buscar responder à nossa segunda pergunta de pesquisa: 

como se dá a conceptualização da expressão de futuridade em frames de FINALIDADE? 

 

 

4.4 Conceptualização de frames de FINALIDADE: perspectivação e acionamento de 

espaços mentais 

 

A conceptualização, cujo conceito compreende um dos princípios fundamentais da 

Linguística Cognitiva, consiste no processo mental por meio do qual damos significado ao 

mundo. Em outras palavras, significado é conceptualização. Diferentemente do que preconiza 

a Semântica Formal, cuja base teórica, como vimos, prevê que o significado pode ser descrito 

em termos de condições de verdade – adotando assim uma perspectiva assumidamente 

descontextualizada –, a Semântica Cognitiva postula que o significado é resultante de uma 

operação mental de base corpórea, social e culturalmente contextualizada.  

Como afirma Silva (2006, p. 307, grifo nosso), 

 

 

Se o significado é conceptualização, então inevitavelmente tem tudo a ver com a 

experiência humana. Contrariamente a uma ideia relativamente generalizada, a 

focalização na conceptualização não implica uma perspectiva descontextualizada da 

cognição e da linguagem. Bem pelo contrário, como consistentemente argumenta 

Langacker (1997). Conceptualizamos e verbalizamos através de mentes corporizadas 

(“embodied”) e em constante interacção com o mundo e com os outros. Não existe 
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cognição fora de contexto, mas sempre cognição em contexto, bem como não 

existe linguagem humana independentemente da interacção e do contexto sócio-

cultural. 

 

 

A seguir, buscaremos caracterizar essa habilidade mental que nos permite 

conceptualizar o mundo de formas alternativas: o construal (LANGACKER, 1987, 2015, 2016) 

– termo que pode ser traduzido como perspectivação conceptual, segundo Silva (2006, 2008). 

 

 

4.4.1 Construal – perspectivação conceptual 

 

Descrições linguísticas nunca são 

verdadeiramente neutras. 

(LANGACKER, 2016) 

 

Langacker (2015, p. 120) designa construal como a “[...] nossa capacidade de conceber 

e retratar a mesma situação de maneiras alternativas.”60 O autor segue afirmando que essa 

atitude diante do mundo é inevitável, pois a realidade não é impressa em nossas mentes como 

uma cópia exata daquilo que ela realmente é. Ao contrário, “nossa visão de mundo é 

mentalmente construída” (idem). Em outras palavras, o modo como vemos determinado objeto 

não depende apenas da natureza desse objeto, mas da forma como agimos diante dele. Toda 

escolha lexical e gramatical implica, portanto, determinada maneira de apreender um conteúdo 

conceptual. Nesse sentido, Silva (2006, p. 7), afirma: 

 

 

[...] toda linguagem é acerca do significado e [...] o significado é perspectivista (não 

reflete objectivamente o mundo, mas modela-o, constrói-o de determinada maneira 

ou perspectiva e, assim, de muitas perspectivas diferentes), enciclopédico 

(intimamente associado ao conhecimento do mundo e, por isso mesmo, não autônomo 

nem separado de outras capacidades cognitivas), flexível (dinâmico e adaptável às 

mudanças inevitáveis do nosso mundo e das nossas circunstâncias) e baseado na 

experiência e no uso (na nossa experiência individual corpórea ou biológica e na nossa 

experiência coletiva, social e cultura e, sempre, na experiência do uso actual da 

língua).  

                                                           
60 “[…] our ability to conceive and portray the same situation in alternate ways.” 
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Croft e Cruse (2004, p. 60), ao tratarem da perspectivação conceptual, afirmam que “a 

contextualização dos participantes da interação afeta a estrutura dos enunciados, [ou seja], a 

formulação dos enunciados é dependente do conhecimento partilhado, da crença e das atitudes 

dos interlocutores [...].” Essa atitude é determinada, segundo os autores, em grande medida pelo 

que esses interlocutores entendem ou não como base que têm em comum, fornecendo-nos, a 

partir de tais bases, suas perspectivas. É nesse sentido que Silva (2008, p. 3) caracteriza a 

perspectivação conceptual como “uma capacidade cogn(osc)itiva geral e uma capacidade que 

mostra que falar implica sempre uma escolha.” 

Langacker (1987, 2008, 2015, 2016) aponta cinco dimensões da perspectivação 

conceptual: seleção, proeminência, perspectiva, dinamicidade e imaginação. Três dessas 

dimensões são particularmente importantes para nossa pesquisa: dinamicidade, imaginação e 

perspectiva. No entanto, é igualmente importante definirmos alguns termos referentes à 

proeminência, devido a sua relação com a caracterização do frame de FINALIDADE.  

 

 

4.4.1.1 Proeminência 

 

Segundo Langacker (1987, 2008, 2015, 2016), há muitos modos de se salientar algo 

por meio da linguagem. Entre eles, há dois particularmente importantes: o perfilamento 

(profiling) e o alinhamento trajetor/marco (trajetor/landmark). 

O perfilamento refere-se à estrutura conceptual selecionada por uma expressão. Por 

exemplo, o termo joelho perfila, ou seja, designa a articulação responsável pela flexão que 

aproxima a face posterior da perna da face posterior da coxa, sendo definido em oposição a tais 

membros. Aquilo que é perfilado, no entanto, não é definido como mais importante ou 

distintivo, mas sim como a entidade que uma expressão designa, ou seja, seu referente dentro 

do conteúdo evocado (LANGACKER, 1987, 2008). Isso quer dizer que o fato de uma estrutura 

focar determinada entidade não implica que tal entidade deverá ter a mesma proeminência em 

outra estrutura. 
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Ainda nos termos de Langacker (1987, 2008), quando uma relação é perfilada, 

diferentes graus de proeminência podem ser conferidos a seus participantes. O participante 

conceptualizado como mais proeminente nessa relação é chamado de trajetor (trajector). Já o 

marco (landmark) é o elemento cujo foco é secundário, atuando como ponto de referência para 

o trajetor. Nas palavras do autor (1987, p. 217, tradução nossa): 

 

 

Em praticamente todas as predicações relacionais, pode-se observar uma assimetria 

entre os participantes perfilados. Um deles, chamado trajetor (tr), tem status especial 

e é caracterizado como a figura dentro de uma relação perfilada. O termo trajetor 

sugere movimento e, em predicações processuais que descrevem a atividade física 

(presumivelmente, o protótipo para relações), o trajetor geralmente se move através 

de uma trajetória espacial. Note, no entanto, que a definição não faz nenhuma 

referência ao movimento, seja física ou abstrata, de modo que esta descrição 

esquemática é aplicável a ambas as relações, estáticas e dinâmicas. Outras entidades 

salientes em uma predicação relacional são referidas como marcos (lm), assim 

chamados porque são naturalmente vistos (em casos prototípicos) como pontos de 

referência para a localização do trajetor.61 

 

 

Por exemplo, as expressões X está na frente de Y e Y está atrás de X evocam o mesmo 

conteúdo conceptual. Nesse caso, o contraste semântico reside no grau de proeminência 

conferido aos participantes. Na primeira frase, X é conceptualizado como trajetor, e Y, como 

marco. Na segunda, temos o efeito contrário: X passa a marco, e Y, a trajetor.  

No caso do frame de FINALIDADE especificamente, os dados nos mostraram que a 

estrutura conceptual desse tipo de frame não prevê alterações de alinhamento trajetor/marco, e 

que a preposição para é caracterizada por ativar conceptualmente o espaço mental em que o 

marco se encontra.  

 

 

                                                           
61 “In virtually every relational predication, an asymmetry can be observed between the profiled participants. One 

of them, called trajector (tr), has special status and is characterized as the figure within a relational profile. The 

term trajetor suggests motion, and in processual predictions descripting physical activity (presumably the prototype 

for relations) the trajetor generally does move through a spatial trajectory. Note, however, that the definition makes 

no reference at all to motion, either physical or abstract, so this schematic description is applicable to both static 

and dynamic relations. Other salient entities in a relational predication are referred to as landmarks (lm), so called 

because they are naturally viewed (in prototypical instances) as providing points of reference for locating the 

trajetor. The notions subject and object prove to be special cases of trajetor and landmark respectively, but separate 

terms are needed for the general case if confusion is to be avoided.” 
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4.4.1.2 Dinamicidade 

 

Segundo Langacker (2008, 2015, 2016), a cognição é fundamentalmente dinâmica. 

Como parte desse processo, a linguagem e a sua concepção são “[...] padrões de atividade [que] 

se desdobram ao longo do tempo, e a maneira específica como fazem isso – seu curso no tempo 

– é essencial”62 (LANGACKER, 2015, p. 131). Dessa forma, apesar de apresentar uma estrutura 

linear e sequencial aparente como resultante, o processamento da linguagem ocorre em 

diferentes dimensões, níveis de organização e escalas temporais.  

De acordo com o autor, a dinamicidade inerente à conceptualização – e, portanto, a sua 

com relação com o tempo – pode ser mais objetivamente percebida quando um período é 

definido, como quando utilizamos expressões do tipo amanhã, agora e ontem. Também é 

percebida quando o tempo funciona “como o domínio cognitivo no qual se manifesta uma 

relação projetada, como antes e depois” (idem). Por fim, considerando que todos os eventos 

ocorrem no tempo, a dinamicidade está presente em qualquer relação projetada, embora nem 

sempre seja processada como foco de atenção. 

Mesmo quando o ato de conceptualização envolve uma experiência instantânea e não 

linguística, isso envolve um tempo de processamento: como quando sentimos a picada de um 

alfinete (LANGACKER, 2008). No entanto, há de se diferenciar o tempo de processamento do 

tempo concebido (objeto da conceptualização). Nas palavras do autor: 

 

 

O tempo tem diferentes papéis linguísticos. Uma distinção fundamental pertence ao 

sujeito versus o objeto da conceptualização. O tempo de processamento (T) é inerente 

à atividade do sujeito: é o tempo como meio de conceptualização, através do qual o 

processamento ocorre. O processamento do menor elemento tem alguma duração, 

ainda que breve. A conceptualização ocorre através do tempo, independentemente de 

o tempo por si figurar em seu conteúdo. Na medida em que o faz, assume o papel do 

tempo concebido (t): o tempo como um objeto de conceptualização (LANGACKER, 

2015, p. 131).63 

 

                                                           
62 “[…] patterns of activity, they unfold through time, and the specific way in which they do so − their time 

course − is essential.” 
63 “Time has different linguistic roles. A fundamental distinction pertains to the subject vs. the object of conception. 

Processing time (T) inheres in the subject’s activity: it is time as the medium of conception, through which 

processing occurs. Processing of even the smallest element has some duration, however brief. Conception occurs 

through time regardless of whether time per se figures in its content. To the extent that it does, it assumes the role 

of conceived time (t): time as an object of conception.” 
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Usualmente, o tempo de processamento e o tempo concebido tendem a associar-se. Em 

outras palavras, a ordem em que os eventos são concebidos tende a coincidir com a ordem em 

que são conceptualizados. Isso ocorre, por exemplo, em “Vim, vi e venci”, em que, 

naturalmente, vir seria conceptualizado como anterior a ver, assim como este seria 

conceptualizado como anterior a vencer. Segundo Langacker, essa relação icônica se deve a 

uma questão de eficiência de processamento. No entanto, observa o autor que essa linearidade 

sequencial é apenas uma tendência, havendo possíveis saídas cognitivas, como a recuperação, 

a antecipação, o retrocesso e a interrupção de uma tarefa de processamento por outra. 

Quando em uma relação de perfilamento, o tempo concebido tem um papel mais central, 

funcionando como o domínio em que essa relação perfilada evolui. No caso do frame de 

FINALIDADE, por exemplo, há uma relação dinâmica entre trajetor e marco. Prototipicamente, 

essa relação evolui por meio do deslocamento metafórico do trajetor (participante ativo) em 

direção ao marco (meta a ser alcançada). Esse efeito dinâmico se dá pelo uso prototípico da 

preposição para, que aciona o espaço conceptualizado como meta a ser atingida. 

Quanto ao desenrolar dos eventos em um frame de FINALIDADE, os dados analisados 

nesta tese demonstraram que, apesar de a linearidade sequencial ser inerente ao frame, a saída 

cognitiva da antecipação é comumente utilizada, como veremos nas análises empreendidas no 

Capítulo 6. 

 

 

4.4.1.3 Perspectiva  

 

Para Langacker (2008, 2016), a perspectiva se relaciona com os arranjos (modos) de 

visualização (viewing arrangement) possíveis de uma cena. Nas palavras do autor (2008, p. 73): 

“Se a conceptualização (metaforicamente) é a visualização de uma cena, a perspectiva é a 

disposição dessa visualização, cujo aspecto mais evidente é o ponto de vista assumido.”64 

Um ponto de vista depende, portanto, da localização do espectador, do lugar de onde 

a situação é apreendida e, mais amplamente, do contexto. Nesse sentido, afirma Langacker: “a 

                                                           
64 “If conceptualization (metaphorically) is the viewing of a scene, perspective is the viewing arrangement, the 

most obvious aspect of which is the vantage point assumed.” 
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cognição é fundamentalmente interativa, decorrente do envolvimento com o mundo”65 (2016, 

p. 1). 

No processo de conceptualização, falante e ouvinte são, portanto, espectadores – “eles 

são sujeitos da conceptualização, sendo a situação descrita o objeto da conceptualização”66 (op. 

cit., p. 6) –, e o escopo imediato é o conteúdo a que se direciona sua atenção. Em outras palavras, 

o escopo imediato compreende aquilo que é colocado no palco (onstage) pelo conceptualizador 

de uma cena, e a expressão perfilada é o foco de atenção dentro dessa região.  

Em um arranjo básico de visualização, falante e ouvinte são diferentes do objeto 

descrito e veem a mesma situação presente no palco (onstage), do mesmo ponto de observação 

fora do palco (offstage), como ilustrado no esquema a seguir: 

 

Figura 11: Canonical viewing arrangement.67 

 

Em um exemplo como (F-2) teremos, portanto, um esquema cuja representação seria 

do seguinte tipo: 

 

 (F-2) Doria terá que suar para esticar lua de mel com eleitor paulistano (Folha de São Paulo, 9 

abr. 2017). 

                                                           
65 “Cognition is fundamentally interactive, arising from engagement with the world.” Esse posicionamento se 

aproxima do que Heidegger (1927) chama de “estar-no-mundo”. O filósofo entende que estar-no-mundo vai além 

de localizar-se no mundo, considerando essencial o contexto dessa existência. Segundo Reis (2005, p. 383), “Na 

verdade, ‘enquanto estar-no-mundo’, ele tem já sempre, no seu passado, um ‘mundo’ de entes à-mão e que estão-

aí, bem como o resultado do conviver ‘com os outros’. E desta experiência que resultam as suas possibilidades.”  
66 “They are subjects of the conception, the situation described being the object of conception.” 
67 LANGACKER, 2015, p. 213. 
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Figura 12: Arranjo de visualização – exemplo (F-4). 

 

No entanto, há outras configurações possíveis, como quando o ouvinte se encontra 

onstage, ou seja, é colocado no palco, como no exemplo a seguir: 

 

(F-2a) Doria terá que suar para esticar lua de mel com você, eleitor paulistano (adaptado de 

Folha de São Paulo, 9 abr. 2017). 

 

Nesse caso, o ouvinte também se encontra no palco, sendo caracterizado tanto como 

sujeito quanto como objeto de conceptualização. Vejamos o esquema representativo 

apresentado por Langacker em casos como esse: 
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Figura 13: Arranjo de visualização – exemplo (F-4a).68 

 

Um terceiro arranjo, entre outros tantos possíveis, seria aquele em que tanto falante 

quanto ouvinte se encontram no palco. Vejamos um exemplo: 

 

(F-2b) Eu terei que suar a camisa para esticar lua de mel com você (adaptado de Folha de São 

Paulo, 9 abr. 2017). 

 

Figura 14: Arranjo de visualização – exemplo (F-4b).69 

 

Podemos notar, por meio dos exemplos apresentados, que o processo de 

conceptualização prevê a possibilidade de construção do significado a partir de diferentes 

                                                           
68 Adaptado de exemplo (28)b  (LANGACKER, 2016, p. 6). 
69 Adaptado de exemplo (28)c  (LANGACKER, 2016, p. 6). 
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pontos de vista. Cada modo de expressão linguística carrega consigo, portanto, certa 

perspectiva.  

 

 

4.4.1.4 Imaginação: acionamento de espaços mentais  

 

A Teoria dos Espaços Mentais nos foi apresentada por Fauconnier (1994), pesquisador 

que, segundo Lakoff e Sweetser (em prefácio à edição de 1994 da obra Mental spaces), inovou 

ao apresentar domínios separados de estrutura referencial cujo funcionamento é regulado por 

princípios próprios. Nas palavras dos autores (1994, p. xi): 

 

 

Na semântica cognitiva, a estrutura referencial é indicada por espaços mentais, 

enquanto a estrutura conceptual é indicada por Modelos Cognitivos Idealizados (ou 

MCIs) e frames, que estruturam os espaços mentais. As entidades constitutivas dos 

espaços mentais são (1) os papéis definidos por MCIs e frames, e (2) os valores para 

esses papéis. Os MCIs não são entidades presentes nos espaços mentais; em vez disso, 

eles fornecem a estrutura relacional para ligar os papéis, que são entidades nos 

espaços.70 

 

 

Para Fauconnier (1994), a configuração, estruturação e conexão entre espaços mentais 

está presente em qualquer forma de pensamento mediada pela linguagem. Esse processo é local 

e diversas estruturas operam para conectar tais espaços. Vale trazermos as palavras do próprio 

autor: 

 

 

[...] quando nos envolvemos em qualquer forma de pensamento, tipicamente mediada 

pela linguagem (por exemplo, conversação, poesia, leitura, narrativa), os domínios 

são configurados, estruturados e conectados. O processo é local: uma multiplicidade 

de tais domínios – espaços mentais – é construída para qualquer extensão de 

pensamento, e a linguagem (gramática e léxico) é um meio poderoso (mas não o 

único) de especificar ou recuperar aspectos-chave dessa construção cognitiva. 

                                                           
70 Within cognitive semantics, referential structure is indicated by mental spaces, whereas conceptual structure is 

indicated by Idealized Cognitive Models (or ICMs) and frames, which structure the mental spaces. The entities in 

the mental spaces are (1) the roles defined by ICMs and frames and (2) values for those roles. The ICMs themselves 

are not entities in the mental spaces; rather, they provide relational structure linking the roles, which are entities in 

the spaces. 
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Referência, inferência e, mais geralmente, estruturas de projeção de vários tipos 

operam usando as conexões disponíveis para ligar os espaços mentais construídos. 

Tecnicamente, essas conexões são funções entre domínios que especificam 

contrapartes e estruturas projetadas de um espaço para outro. Em casos simples, dois 

espaços são conectados por apenas uma função e, intuitivamente, essa função parece 

refletir alguma forma de identidade das contrapartes conectadas (FAUCONNIER, 

1994, p. xxxvii).71 

 

 

Na esteira de Fauconnier, Langacker (2015, 2016) afirma que grande parcela do mundo 

mental que construímos é imaginativa. Esses incontáveis “reinos imaginários” por nós 

construídos (incluindo as projeções de futuro) como conceptualizadores constituem, segundo o 

autor, diferentes espaços mentais: espécies de áreas de trabalho que, apesar de hospedarem 

estruturas conceptuais individuais, conectam-se para a construção de um todo significativo no 

ato de conceptualização. Por meio dessas conexões72, definimos um caminho de acesso a 

determinada entidade (o autor denomina tal processo como abstract mental scanning); cada 

caminho de acesso escolhido envolve uma operação de construal.  

Um dos exemplos apresentados por Langacker é o seguinte: 

 

(15) Alice disse que Bill acredita que Chris quer que Doris vá embora. 

 

Em (15), diversos espaços mentais são ativados; todos, no entanto, relacionam-se por 

meio do processo mental de escaneamento. Vejamos: 

 

                                                           
71 [...] when we engage in any form of thought, typically mediated by language (for example, conversation, poetry, 

reading, storytelling), domains are set up, structured, and connected. The process is local: A multitude of such 

domains – mental spaces – are constructed for any stretch of thought, and language (grammar and lexicon) is a 

powerful means (but not the only one) of specifying or retrieving key aspects of this cognitive construction. 

Reference, inference, and, more generally, structure projection of various sorts operate by using the connections 

available to link the constructed mental spaces. Technically, such connections are cross-domain functions that 

specify counterparts and projected structure from one space to another. In simple cases, two spaces are connected 

by only one function, and intuitively this function seems to reflect some form of identity of the connected 

counterparts. 
72 Tais conexões são estabelecidas por expressões linguísticas denominadas por Fauconnier (1994, p. 17)) de 

“construtoras de espaços” (space-builders expressions), estabelecendo um novo espaço ou referindo-se a um já 

introduzido no discurso. 
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Figura 15: Acionamento de espaços mentais – exemplo 15.73 

 

Por meio do esquema apresentado, podemos notar que a realidade e todos os demais 

espaços mentais estão ancorados no ato de fala do conceptualizador (S). Em sequência, temos 

um novo espaço, o da crença, reportando-se ao espaço da realidade (S) – apesar de ser Bill 

quem acredita, é Alice quem diz, portanto, só temos acesso ao espaço de (B) por meio de (A). 

O espaço de (C), do querer, ancora-se na crença apresentada por (B). Já o espaço de (D) está 

diretamente ligado ao desejo expresso por (C) e dele não pode ser dissociado. 

No que diz respeito às projeções de futuro, Langacker traz-nos o seguinte exemplo: 

 

(16) Se Doris for embora, Alice vai chorar. 

 

Em (16), os espaços mentais ativados por (S) encontram-se no campo hipotético. Isso 

acontece porque há uma condição a ser satisfeita para que os eventos ocorram. Vejamos a 

representação de (16): 

 

                                                           
73 Exemplo 49(a) (LANGACKER, 2016, p. 10). 
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Figura 16: Acionamento de espaços mentais – exemplo 16.74 

 

No esquema apresentado, podemos notar a presença um espaço mental cuja realidade é 

ancorada no ato de fala (S) e um espaço hipotético (H) cuja realidade é condicionada pela 

realização do evento descrito. No esquema apresentado, vai aciona um espaço mental potencial 

cuja realidade está condicionada à realização do evento intermediário ir embora.  

 De acordo com Langacker (2015), ao atribuirmos conteúdo conceptual a diferentes 

espaços particulares, evitamos perdas interpretativas, já que sabemos como esses espaços se 

relacionam entre si e com a realidade. Isso acontece porque, cognitivamente, podemo-nos 

colocar em qualquer ponto dos espaços ativados, devido ao caráter dinâmico do processo de 

conceptualização. 

Considerando, neste trabalho, a relação entre finalidade e futuridade, cumpre 

destacarmos que, mesmo quando em referência ao passado, a meta de um frame de 

FINALIDADE é projetada em uma realidade potencial (predizível para S) e, portanto, futura 

ao ponto intermediário da trajetória inerente ao frame em análise.  É o que ocorre, por exemplo, 

em “Joana acordou cedo ontem para não chegar atrasada mais uma vez na escola.” Notemos 

que, apesar de a expressão de finalidade (para não chegar atrasada mais uma vez na escola) 

ser codificada com base em um evento passado (acordou cedo ontem), o seu caráter potencial 

não garante a efetivação da realidade projetada pelo conceptualizador. A realização do evento 

potencialmente codificado pela meta inerente ao frame de FINALIDADE não faz parte, 

portanto, da configuração desse frame, podendo ou não ser ativada, de acordo com o acesso 

tido pelo conceptualizador a essa realidade.  

No caso dos dados analisados nesta tese, os resultados demonstraram que, quando o 

frame de FINALIDADE encontra-se na manchete, esse acesso é, algumas vezes, 

disponibilizado ao conceptualizador leitor pelo conteúdo do lide e, outras vezes, apenas por 

                                                           
74 Exemplo 49(c) (LANGACKER, 2016, p. 10). 
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meio da leitura completa da matéria. Há também casos em que não há possibilidade de acesso, 

pois a realização ou não do evento codificado na meta em potencial depende de acontecimentos 

que ainda estão por ocorrer. 

Dessa forma, no caso específico dos frames de FINALIDADE, entendemos que o item 

linguístico para funciona, prototipicamente, como construtor de um espaço mental em que 

determinada realidade potencial é predizível para S.  

Dito isso, passaremos à descrição da metodologia aplicada à análise dos dados coletados 

e, em seguida, realizaremos a análise propriamente dita, a fim de discutir e exemplificar o que 

foi exposto. 
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5 BASE METODOLÓGICA 

 

Nesta tese, no que tange à metodologia aplicada, recorremos à análise estritamente 

qualitativa, levando em conta os corpora provenientes de notícias contemporâneas de 

informativos on-line brasileiros e portugueses.  

A escolha por trabalhar com dados provenientes das variedades brasileira (PB) e 

europeia (PE) do português ocorreu em virtude de, incialmente, considerarmos a possibilidade 

de haver diferenças quanto à estrutura conceptual do frame de FINALIDADE entre as 

variedades. Apesar de não terem sido encontradas diferenças relevantes, os dados de 

informativos portugueses se mostraram extremamente importantes no que se referiu à análise 

comparativa de notícias análogas, motivo pelo qual foram mantidos. Além disso, serviram 

como alicerce para a comprovação de que a nossa proposta se encaixa adequadamente nas duas 

variedades em tela. 

O foco de nossa análise recaiu sobre as manchetes e os lides de notícias. Considerando 

publicações realizadas entre os anos de 2015 e 2018, foram selecionados para análise os frames 

de FINALIDADE prototípicos encontrados em manchetes e lides por meio da busca do termo 

para, considerando-o o elemento que codifica, prototipicamente, a meta inerente ao frame de 

FINALIDADE, com base no esquema-X apresentado na seção 4.3.3, retomado a seguir: 

 

 

Figura 17: Frame de FINALIDADE. 

 

Quanto à perspectiva, o arranjo prototípico analisado nesta tese condiz com o arranjo 

básico apresentado na Figura 12, em que S (jornalista) e H (leitor) encontram-se fora do palco, 

como retomado a seguir: 
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Figura 18: Arranjo de visualização – exemplo (F-4). 

 

Entendemos que essa configuração prototípica é resultante do gênero jornalístico de que 

são provenientes os dados analisados nesta tese: a notícia, “que supõe capacidade de ação do 

locutor em função do(s) interlocutor(es) ao(s) qual(is) se dirige e do uso eficaz que este(s) 

fará(ão) da mesma” (CAREGNATTO, 2008, p. 8). Tal ação refere-se ao relato de um evento 

considerado socialmente relevante em dado momento histórico e do qual jornalista e leitor, 

normalmente, não fazem parte. 

A ferramenta utilizada para rastrear notícias foi o buscador do Google, que, por meio de 

suas configurações de pesquisa, admite a busca por região (país) e idioma. Após a etapa de 

configuração, ao selecionarmos a aba Notícias do buscador, este nos apresenta somente notícias 

de informativos localizados na região preconfigurada. 

As etapas de configuração foram as seguintes: 

 

1. inserção do termo a ser pesquisado (para) no buscador; 

2. na aba Configurações, seleção de Configurações de pesquisa; 

3. em Resultados de pesquisa > Configurações por região, seleção do país – Região atual 

(Brasil) ou Portugal; 

4. em Idiomas, seleção da variedade – português (Brasil) ou português (Portugal); 

5. após salvar as preferências, na aba Notícias, seleção do país. 
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Foram analisados 320 dados, dos quais 197 pertencem à variedade brasileira e 123, à 

variedade portuguesa. Os informativos on-line de que foram extraídos dados estão listados no 

quadro a seguir. 

 

INFORMATIVOS ON-LINE 

BRASILEIROS PORTUGUESES 

Portal G1 Jornal de Notícias 

Folha de São Paulo Público 

O Globo CM Jornal 

Estadão Portal Aeiou 

NSC DC Diário de Notícias 

El País Brasil Correio da Manhã 

Brasil 247 Expresso 

O Sul  

IT Mídia  

Metro Jornal  

Quadro 2: Informativos on-line. 

 

Quanto ao método de análise, considerando as perguntas de pesquisa desta tese, os dados 

encontrados foram segmentados da seguinte forma: 

 

 dados base – dados individuais, para os quais não foram encontrados análogos (notícias com 

o mesmo tema e cuja manchete ou cujo lide fosse construído a partir do frame de 

FINALIDADE) e 

 dados comparativos – dados para os quais foram encontrados análogos.   

 

Por meio da análise dos dados base e a partir das Teorias dos Esquemas Imagéticos 

(JOHSNSON, 1987), do Frame semântico (FILLMORE, 1977, 2006 [1982], 2009) e dos 

Espaços Mentais, (FAUCONNIER, TURNER, 2002; LANGACKER, 1987, 1991, 2008, 2015, 

2016) obtivemos subsídio para responder à nossa primeira pergunta de pesquisa: 
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 Como se constitui o frame de FINALIDADE? 

 

Já a análise dos dados comparativos, assim como o conceito de script (SCHANK, 

ABELSON, 1977; SCHANK, 1999) e a Teoria de Espaços Mentais (FAUCONNIER, 

TURNER, 2002; LANGACKER, 1987, 1991, 2008, 2015, 2016), apesar de também terem sido 

úteis para respondermos à nossa primeira pergunta de pesquisa, foram particularmente 

importantes para respondermos à segunda: 

 

 Como se dá a conceptualização da expressão de futuridade em frames de FINALIDADE? 

 

É importante observarmos que as análises focalizam tanto o processo de produção, por 

parte do conceptualizador jornalista (a quem também nos referimos como speaker – S) quanto 

o de compreensão, por parte do conceptualizador leitor, dos frames de FINALIDADE. 

Na seção a seguir, apresentaremos uma breve descrição do gênero jornalístico a que 

pertencem os dados coletados: a notícia. No capítulo seguinte, realizaremos a análise dos dados, 

considerando a segmentação apresentada. 

 

 

5.1 A natureza da fonte de dados: o gênero jornalístico notícia 

 

Nesta seção, apresentaremos uma breve descrição do gênero notícia, entendendo-o 

como uma macroestrutura textual composta de manchete, lide e corpo da notícia. 

De acordo com Van Dijk (1986), os gêneros utilizados com frequência em determinada 

cultura são desenvolvidos com base em categorias convencionais específicas. No tocante ao 

processo de produção de notícias, tais categorias possuem propriedades fixas e compartilhadas, 

de modo a tornar possível a produção rotineira desses textos por parte dos jornalistas. 

O autor afirma que as notícias não são organizadas apenas para apresentar fatos em sua 

ordem cronológica, mas, essencialmente, para apresentá-los em ordem de relevância, de modo 
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que a informação mais importante é, em geral, dada primeiro. Segundo o Van Dijk (idem), a 

própria macroestrutura das notícias prevê a ordenação de relevância: inicialmente, é 

apresentado um resumo (ou sumário) e, em seguida, o relato noticioso.  

No resumo, estão compreendidos a manchete e o lide, que têm a função de informar ao 

leitor o evento principal a que se refere a notícia. Isso é feito em duas etapas.  

A primeira delas, a manchete, é caracterizada por situar-se no topo da notícia e é 

tipograficamente marcada pelo tamanho maior da fonte e o negrito. Nela, de acordo com o 

Manual da redação da Folha de São Paulo (2018), é apresentada a informação mais relevante 

da notícia, sempre de modo específico. Segundo Van Dijk (1986, p. 161), “cognitivamente, 

portanto, é a informação presente na manchete que monitora os processos posteriores de leitura 

e compreensão”.75 Quanto à sua estrutura, as manchetes (ou títulos) devem ser construídas com 

base em orientações bastante específicas, as quais são bem resumidas no Manual da Redação 

Folha de São Paulo (2018): 

 

 
Em seus títulos, a Folha: 

a) Não usa ponto, dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, 

reticências, travessão ou parênteses; 

b) Evita ponto-e-vírgula; 

c) Jamais divide sílabas em duas linhas e evita fazer o mesmo com nomes próprios de 

mais de uma palavra; 

d) Preenche todo o espaço destinado ao título no diagrama; 

e) Evita a reprodução literal das palavras iniciais do texto. 

Nos textos noticiosos, o título deve, em geral:  

a) Conter verbo, de preferência na voz ativa; 

b) Estar no tempo presente, exceto quando o texto se referir a fatos distantes no futuro 

ou no passado; 

c) Empregar siglas com comedimento. 

Para editoriais e textos opinativos, a Folha pode usar frases nominais em títulos: 

Rombo na Previdência. 

 

 

A segunda etapa do resumo é o lide, cuja função é a de não apenas sumarizar mas 

também introduzir o evento noticiado. De acordo com o Manual da redação da Folha de São 

Paulo (2018), o lide constitui o primeiro parágrafo da notícia e tem a função de introduzir o 

leitor a respeito de um fato, prendendo a sua atenção. Quando noticioso, responde às seguintes 

questões: o quê, quem, quando, onde e por quê. Seu formato deve ser de síntese, de modo que 

o leitor sinta-se informado apenas por meio de sua leitura. 

                                                           
75 Cognitively, therefore, it is the information in the headline that monitors the further processes of reading and 

comprehension. 
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Conforme afirma Van Dijk (idem), devido ao seu caráter sintético, é comum que os 

leitores leiam apenas a parte sumária das notícias. Por meio desses elementos, “eles interpretam 

os principais tópicos do relato e, depois disso, podem decidir continuar ou parar ler o resto da 

notícia” (VAN DIJK, 1986, p. 162).76 Daí se depreende o papel essencial desempenhado pela 

manchete e pelo lide nas notícias. 

Após a manchete e o lide, temos o relato noticioso (corpo da notícia), em que estão 

presentes o episódio e os comentários. Tal relato deve fazer referência ao evento principal, foco 

da notícia, e apresentar informações recentes a seu respeito: principais componentes, causas e 

possíveis resultados.77 

Quanto ao conteúdo da notícia, Baltar (2003) afirma que, por seu caráter informativo, a 

notícia é um gênero jornalístico em que um fato cotidiano é relatado sem emissão de opinião. 

O discurso, nesse caso, seria estruturado em sequências basicamente narrativas e descritivas 

por meio das quais seriam apresentados fatos a respeito dos quais, “em princípio, o repórter não 

se posiciona” (BALTAR, 2004, p. 133).  

Quanto à suposta neutralidade presente em textos do gênero em tela, Caregnatto (2008, 

p. 13) afirma o seguinte: 

 

 

[...] não há neutralidade quando se pretende atingir um determinado público num 

veículo de circulação como é o caso do jornal. O discurso é definido como transmissor 

de informação, mas a ideologia determina o que pode e deve ser dito. A prática do 

jornalista, então, é uma prática social. 

 

 

Nosso posicionamento vai ao encontro do que afirma Caregnatto (idem), ao 

entendermos que não é possível noticiar um fato de modo neutro, pois nessa ação interferem 

elementos tanto sócio-históricos quanto políticos e institucionais que não permitem ao jornalista 

agir de forma totalmente individualizada. Da mesma forma, interferem elementos cognitivos, 

como o construal, discutido na Seção 4.4.1 desta tese. 

  

                                                           
76 They interpret the major topics of the report, after which they may decide to continue or to stop reading the rest 

of the news report. 
77 Para detalhamento da superestrutura proposta pelo autor para notícias de jornal, cf. Van Dijk (1986) e a estrutura 

hierárquica (XXVIII) apresentada por Travaglia (1991). 
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6 ANÁLISE 

 

É um atributo à pobreza conceitual de qualquer disciplina científica 

que um praticante se sinta compelido a desculpar-se cada vez que dá 

um salto inferencial e surge com uma ideia cujas bases fatuais e 

dedutivas sejam menos do que 100% seguras. 

(GIVÓN, 2012 [1979]) 

 

Neste capítulo, buscaremos, por meio da análise de dados, confirmar as hipóteses 

levantadas em nossa pesquisa, demonstrando que nossas propostas de descrição/ explicação do 

frame de FINALIDADE se adequam a diferentes casos.  

Conforme já mencionamos, a análise se subdivide em duas partes: análise de dados base 

e análise comparativa de dados. Na sequência, vamos então analisar os dados base. 

 

 

6.1 Análise de dados base 

 

A seguir, apresentamos um dado extraído do informativo O Globo que se apresenta 

como prototípico quanto à estrutura proposta para o frame de FINALIDADE. 

 

(F-3) Uber fecha78 parceria com a Nasa para criar frota de táxis voadores (O Globo, 8 nov. 

2017) 

 

Em (F-3), verificamos um deslocamento metafórico de um trajetor em direção a um 

marco (meta): a empresa Uber se desloca em direção ao seu objetivo (criar frota de táxis 

                                                           
78 Apesar de não constituir foco desta tese, é importante observamos que o uso do tempo verbal no presente não 

implica, forçosamente, concomitância com o ato de fala, podendo referenciar tanto passado quanto futuro próximo. 

Nas palavras de Corôa (2005, p. 44): “O presente gramatical não se reduz, portanto, ao momento da fala. Daí o 

presente poder, às vezes, ser associado ao passado, às vezes ao futuro: identifica-se mais ora com a parte da fração 

de tempo que veio antes do momento de fala, ora como parte da fração de tempo que vem depois do momento de 

fala, ora propriamente dito.” Da mesma forma, é importante pontuarmos que, em manchetes jornalísticas, o uso 

do tempo verbal no presente é também resultante de aspectos inerentes à padronização exigida quando da 

referência a eventos próximos que ocorreram tanto no passado quanto no futuro (cf. Manual da Redação da Folha 

de São Paulo, 2018). 
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voadores) e, para isso, deve passar pelo ponto intermediário fechar parceria com a Nasa, etapa 

que condiciona a realização da meta em potencial. O processo de conceptualização da manchete 

prevê, portanto, o acionamento do esquema-I de trajetória, que pode ser assim representado: 

 

 

Figura 19: esquema-I de trajetória – dado (F-3). 

 

Podemos notar que o evento codificado na meta do frame de FINALIDADE encontra-

se em um ponto futuro em relação ao evento intermediário, o que confirma o seu caráter 

potencial e preditivo. Na dinâmica de espaços mentais acionada, o item linguístico para 

funciona, portanto, como um construtor de espaço mental cuja realidade potencial é predizível 

para S (jornalista). Notemos que, na dinâmica de espaços mentais apresentada, não há referência 

direta a um espaço mental de realidade potencial. Isso ocorre porque o espaço de realidade 

predizível já prevê potencialidade. Notemos ainda que todo o evento é ancorado no ato de fala79 

de S. Vejamos: 

 

 

Figura 20: dinâmica de espaços mentais – dado (F-3). 

 

No caso da notícia examinada, o acesso por parte do conceptualizador leitor à 

informação referente à realização ou não da meta inerente ao frame de FINALIDADE não é 

                                                           
79 Estamo-nos referindo, genericamente, ao momento de conceptualização e produção da notícia. 
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possível, pois o evento por ela codificado depende de acontecimentos que ainda estão por vir, 

o que pode ser comprovado por meio da leitura integral da notícia (cf. Apêndice). 

Dando continuidade à análise de dados base, vejamos a próxima ocorrência: 

 

(F-4) Homem compra BMW para usar como caixão de pai (DC, 13 jun. 2018) 

 

Em (F-4), novamente, observamos o deslocamento metafórico de uma trajetor (homem) 

em direção a um marco (a meta usar BMW como caixão de pai). O esquema-I de trajetória 

evocado pelo frame de FINALIDADE tem, nesse caso, como ponto intermediário a ação 

comprar BMW, condição sine qua non para o alcance da meta citada, como podemos ver no 

esquema a seguir: 

 

 

Figura 21: esquema-I de trajetória – dado (F-4). 

 

Nesse caso, todo o evento ancora-se no ato de fala de S (jornalista), como podemos 

observar na dinâmica de espaços mentais representada a seguir:  

 

 

Figura 22: dinâmica de espaços mentais – dado (F-4). 
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Assim como em (F-3), o item linguístico para abre um espaço mental cuja realidade 

potencial é predizível para S (jornalista). No entanto, em (F-4), a meta acionada nesse frame de 

FINALIDADE pode vir a causar uma quebra de expectativa por parte do conceptualizador 

leitor, que, considerando a sequência natural dos eventos, não prevê o preenchimento desse slot 

como realizado pelo jornalista. Nesse contexto, considerando o acionamento do frame CARRO 

DE LUXO, ações como dirigir ou ostentar, por exemplo, seriam esperadas em nossa cultura, 

mas o mesmo não ocorre com usar como caixão. Dessa forma, no ato de conceptualização da 

notícia, uma nova entrada deve ser processada pelo conceptualizador leitor para que as 

expectativas inicias sejam reconstruídas, o que ocorre pelo acionamento do frame ENTERRO. 

Como esse frame prevê a utilização de um objeto em que deve ser disposto o falecido 

(geralmente, um caixão), a correspondência pode então ser estabelecida. 

Quanto à informação relativa à realização do evento codificado na meta desse frame de 

FINALIDADE, apenas no corpo da notícia é possível acessá-la e, de fato, confirmar que o pai 

do homem em questão foi enterrado em uma BMW, ação que, segundo informação dada pelo 

jornalista autor da notícia, não é incomum na cultura nigeriana, país onde ocorreu o episódio.  

Além de corroborar a estrutura conceptual proposta para o frame de FINALIDADE e 

demonstrar que a realização do evento potencialmente codificado pela meta inerente a esse 

frame não faz parte da sua configuração, o dado analisado demonstra, portanto, a importância 

de se levarem em conta as práticas sociais atreladas à determinada cultura como base para o 

processamento de determinado acontecimento e o fato de que a cognição não pode ser 

considerada fora de contexto. 

O próximo dado a ser analisado é proveniente do informativo português Público. 

Vejamos: 

 

(F-5) São Petersburgo pondera recriar casas para recolher bêbedos no Mundial de 2018 

(Público,13 nov. 2017) 

 

No dado apresentado, podemos observar o deslocamento metafórico de um trajetor (São 

Petersburgo) em direção a um marco: a meta potencial recolher bêbedos no Mundial de 2018. 

A realização de tal meta é condicionada pelo evento recriar casas. No processo de 
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conceptualização, aciona-se, portanto, o esquema-I de trajetória, que pode ser representado da 

seguinte forma:  

 

 

Figura 23: esquema-I de trajetória – dado (F-5). 

 

Já a dinâmica de espaços mentais acionada em (F-5) pode ser assim representada: 

 

 

Figura 24: dinâmica de espaços mentais – dado (F-5). 

 

Nesse caso, todo o evento ancora-se no ato de fala de S (jornalista) e pondera funciona 

como um construtor de espaço mental de avaliação, em que se encontra tanto o evento 

intermediário quanto a meta final. Novamente, temos que para funciona como um construtor 

de espaço mental cuja realidade potencial pode ser considerada predizível para S (jornalista). 

Para concluir a análise de dados base, apresentamos um dado extraído do informativo 

português Correio da Manhã: 

 

(F-6) Criança liga para o 112 para pedir ajuda com os trabalhos de matemática (CM, 27 out. 

2018) 
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Assim como nos demais exemplos, observamos o deslocamento metafórico de um 

trajetor (criança) em direção a um marco (a meta pedir ajuda com os trabalhos de matemática). 

O esquema-I acionado é, portanto, o de trajetória, e o alcance da meta a ele inerente é 

condicionado pelo evento intermediário ligar para o 112. O esquema-I de trajetória pode então 

ser representado da seguinte forma: 

 

 

Figura 25: esquema-I de trajetória – dado (F-6). 

 

Nesse caso, o evento evocado pelo frame de FINALIDADE é codificado no presente, 

sendo ancorado, portanto, no ato de fala de S (jornalista). Vemos também que para abre um 

espaço mental potencial cuja realidade é predizível para S (jornalista), o que acontece por conta 

de a meta inerente ao frame de FINALIDADE ser projetada em uma realidade potencial e, 

portanto, futura em relação ao ponto intermediário da trajetória. Vejamos o esquema de 

acionamento de espaços mentais a seguir: 

 

 

Figura 26: dinâmica de espaços mentais – dado (F-6). 

 

Nesse dado, também notamos a possibilidade de ocorrência de quebra de expectativa 

por parte do conceptualizador leitor, pois o slot referente à meta projetada pelo frame de 

FINALIDADE é preenchido de forma diferente daquela esperada em uma sequência normal de 

acontecimentos. Isso acontece porque, ao iniciarmos a leitura da manchete, o frame 
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EMERGÊNCIA80 é acionado e, ainda que esse frame preveja a ação de pedir ajuda, ele não 

prevê que essa ajuda inclua o auxílio com exercícios de matemática. Dessa forma, para 

compreender a manchete, o conceptualizador leitor precisa reorganizar suas expectativas, 

considerando a possibilidade de uma criança agir de tal modo por considerar uma emergência 

não saber fazer a lição de matemática. 

Quanto ao acesso à informação relativa à realização do evento codificado pela meta 

inerente ao frame de FINALIDADE em análise, este é disponibilizado ao conceptualizador 

leitor somente no lide da notícia (cf. Apêndice), reafirmando o fato de que a realização do 

evento codificado na meta do frame de FINALIDADE não faz parte desse tipo de frame. 

As análises de dados base empreendidas nesta seção corroboram nossas hipóteses de 

que o frame de FINALIDADE constitui uma das formas de se evocar o futuro por meio da 

linguagem e de que, ao projetar evento futuro, a meta inerente a esse frame encontra-se no 

âmbito da realidade potencial, sendo predizível para o conceptualizador.  

As análises reforçaram ainda o fato de que a informação referente à realização do evento 

potencialmente codificado pela meta inerente ao frame de FINALIDADE não faz parte da 

configuração desse frame, podendo ou não ser ativada, de acordo com o acesso tido pelo 

conceptualizador a essa realidade. 

 

 

6.2 Análise comparativa de dados 

 

Os primeiros dados a serem analisados são provenientes da edição brasileira do Jornal 

El País81 e do informativo português Jornal de Notícias. Vejamos: 

 

(F-7) Dilma irá ao Senado para se defender no dia 29 (El País BR, 17 ago. 2016) 

                                                           
80 O número 112, em Portugal, é relativo à emergência policial. No Brasil, esse número seria 190. Nesse caso, 

entendemos que, ainda que os números telefônicos sejam diferentes nos dois países, o fato de o número apresentado 

na manchete da notícia em análise ter três dígitos, característica mundialmente comum, é responsável pelo 

acionamento do frame EMERGÊNCIA.  
81 O jornal El País, originalmente espanhol, lançou o seu Portal brasileiro em 2013. A redação do jornal está 

localizada em São Paulo e é formada majoritariamente por profissionais brasileiros, incluindo Talita Bedinelli, 

autora da notícia em questão. 
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(F-8) Dilma Rousseff foi ao Senado para o seu último discurso enquanto Presidente (Jornal de 

Notícias, 29 de ago. 2016) 

 

Em (F-7), verificamos o deslocamento metafórico de um trajetor (Dilma) em direção 

a um marco, a meta se defender, cuja realização está condicionada à ocorrência do evento ir ao 

Senado. Nesse caso, o esquema-I de trajetória pode ser assim representado: 

 

 

Figura 27: esquema-I de trajetória – dado (F-7). 

 

Por ser conceptualizada no futuro, esse condição se encontra no campo da realidade 

potencial, e todo o evento conceptualizado por S (jornalista) também se ancora nessa realidade. 

Assim como observado nos dados base analisados, o item linguístico para funciona como um 

construtor de um espaço mental cuja realidade é predizível para S. Vejamos: 

 

 

Figura 28: dinâmica de espaços mentais – dado (F-7). 

 

A partir das escolhas lexicais do jornalista, constatamos o acionamento do frame de 

JULGAMENTO. Nesse frame, os atos de acusação e defesa, e o veredicto são totalmente 

esperados. Considerando a ativação de uma roteirização referente a esse frame, teríamos as 

seguintes cenas básicas e precondições: 
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Figura 29: script – dados (F-7) e (F-8). 

 

Em (F-7), observamos o preenchimento potencial dos slots das cenas 1 (D comparece 

ao julgamento), 2 (D é acusada) e 3 (D se defende). No entanto, não há informações disponíveis 

para o preenchimento do slot 4.1 ou 4.2 (veredicto), pois a cena projetada como meta pelo 

conceptualizador jornalista envolve o ato de defesa e nada além disso. O veredicto é, portanto, 

considerado como em um ponto do futuro que ainda não se pode predizer.  

Passemos, agora, à análise de (F-8). Nesse dado, também verificamos o deslocamento 

metafórico do trajetor Dilma em direção a um marco: a meta [realizar] o seu último discurso 

enquanto Presidente. Podemos notar que a realização desse evento é, assim como em (F-7), 

condicionada pela realização do evento ir ao Senado, o que nos leva à seguinte representação 

do esquema-I de trajetória: 

 

 

Figura 30: esquema-I de trajetória – dado (F-8). 
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Por ser conceptualizado no passado, tal evento encontra-se ancorado no ato de fala do 

conceptualizador e para abre um novo espaço mental que é predizível para S. Vejamos: 

 

 

Figura 31: dinâmica de espaços mentais – dado (F-8). 

 

Notemos, no entanto, que, ao selecionar a ação realizar seu último discurso enquanto 

presidente, o conceptualizador jornalista projeta uma meta distinta daquela projetada em (F-7). 

Considerando as cenas básicas do script já apresentado e as escolhas linguísticas do 

conceptualizador jornalista, observamos tanto o preenchimento do slot 3 (defesa) quanto do slot 

4.1 (veredicto – D é considerada culpada). O preenchimento do slot 4.1 caracteriza, como vimos 

na Seção 4.4.1.2, uma das saídas para a linearidade estrita citadas por Langacker (2015): a 

antecipação de um evento, dado que o dito último discurso só poderia ocorrer após a 

condenação de Dilma. Podemos afirmar, portanto, que a meta projetada em (F-8) se encontra 

em um ponto posterior da sequência convencional de cenas que compõem o script relativo ao 

frame de JULGAMENTO, quando comparada a (F-7).   

Ao levarmos em conta que, no ato de publicação de ambas as notícias, o processo de 

impeachment ainda não havia findado82, podemos concluir que as diferentes metas projetadas 

evidenciam perspectivações distintas dos conceptualizadores. Em (F-7), o conceptualizador não 

projeta a consumação do impeachment no momento de conceptualização da notícia, 

considerando o discurso da presidente Dilma como um ato de defesa previsto em um processo 

que ainda está por findar. Já em (F-8), o conceptualizador projeta o futuro de modo a tratar o 

impeachment como um ato consumado. Notemos que, nesse caso, o preenchimento de um slot 

é antecipado e uma cena é adicionada ao script: o último discurso enquanto presidente.  

                                                           
82 O processo teve fim em 31 de agosto de 2016, culminando com o impeachment da presidente Dilma. 
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A próxima análise comparativa conta com dados extraídos do Portal Brasil 247 e do 

Jornal Folha de São Paulo. O primeiro deles em 7 de agosto de 2017 e o segundo em 23 de 

novembro de 2017. Vejamos: 

 

(F-9) Odebrecht muda nome de empresas para se descolar da Lava Jato (Brasil 247, 7 ago. 

2017) 

 

(F-10) Odebrecht inicia mudança de nome de empresas para atrair novos sócios (Folha de São 

Paulo, 23 nov. 2017) 

 

Em (F-9), observamos o deslocamento metafórico do trajetor Odebrecht em direção a 

um marco: a meta se descolar da Lava Jato. Nesse caso, o esquema-I de trajetória acionado 

pelo frame de FINALIDADE pode ser assim representado: 

 

 

Figura 32: esquema-I de trajetória – dado (F-9). 

 

Já o esquema de acionamento de espaços mentais, pode ser configurado da seguinte 

forma: 

 

 

Figura 33: dinâmica de espaços mentais – dado (F-9). 
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No esquema apresentado, podemos notar que todo o evento ancora-se no ato de fala do 

conceptualizador (S). Para abre então um espaço mental que é predizível para S. 

Entre os frames acionados em (F-9), temos o de REPOSICIONAMENTO DE MARCA. 

O acionamento desse frame prevê algumas precondições e gera algumas expectativas quanto 

ao desenrolar dos acontecimentos, que podem ser assim roteirizados:   

 

 

Figura 34: script – dados (F-9) e (F-10). 

 

Em (F-9), constatamos o preenchimento dos slots das cenas 1 (O planeja 

reposicionamento de marca) e 2 (O põe em prática o reposicionamento da marca), assim como 

o preenchimento potencial do slot da cena 3.1 (O dissocia a sua marca de valores negativos), 

acionado pela seleção da meta se descolar da Lava Jato. Já o preenchimento do slot em 4.1 (O 

reposiciona sua marca no mercado) ou 4.2 (O não reposiciona sua marca no mercado) não é 

observado, pois a meta projetada no frame de FINALIDADE prevê somente a dissociação da 

marca Odebrecht de eventos corruptivos. Pode haver, nesse caso, uma expectativa de 

preenchimento potencial do slot da cena 4.1, mas o foco da notícia recai sobre a cena 3.1.   

Passemos, agora, à análise de (F-10), em que, assim como ocorre em (F-9), o 

conceptualizador seleciona a ação de mudança de nome como condição para o alcance da meta 
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em potencial: atrair novos sócios. O esquema-I de trajetória acionado pelo frame de 

FINALIDADE pode então ser representado da seguinte forma: 

 

 

Figura 35: esquema-I de trajetória – dado (F-10). 

 

Quanto ao acionamento de espaços mentais, em (F-10), todo o evento ancora-se no ato 

de fala do conceptualizador, o que ocorre por conta de o evento intermediário iniciar mudança 

de nome de empresas ser conceptualizado como em andamento. 

Nesse caso, o esquema de acionamento de espaços mentais pode ser assim construído: 

 

 

Figura 36: dinâmica de espaços mentais – dado (F-10). 

 

Quanto à meta projetada pelo conceptualizador em (F-10), podemos observar que esta 

se diferencia daquela projetada em (F-9). Retomando as cenas do script também acionado em 

(F-10), verificamos o preenchimento potencial tanto do slot da cena 4.1 (O dissocia a sua marca 

de valores negativos) quanto do slot da cena 5.1 (O reposiciona sua marca no mercado), pois a 

obtenção de novos sócios prevê a dissociação da marca de valores negativos e o alcance 

potencial do reposicionamento da marca. Nesse caso, apesar de não mencionar que a empresa 

precisa se dissociar dos valores negativos resultantes da investigação empreendida pela 

operação Lava Jato, o conceptualizador jornalista parece basear-se na expectativa de 

preenchimento desse slot com base na ativação do frame de CORRUPÇÃO por meio do próprio 
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termo Odebrecht. Caso essa expectativa não seja alcançada, o preenchimento desse slot se dará 

somente a partir da leitura integral da notícia. 

Constatamos, portanto, que a meta projetada pelo conceptualizador em (F-10) encontra-

se em um ponto do futuro posterior àquela projetada pelo conceptualizador em (F-9). Esse efeito 

pode ser explicado pela utilização da estratégia da antecipação, que, como já visto, é uma das 

saídas cognitivas para a linearidade sequencial, inerente ao processo de conceptualização de 

eventos. 

Os próximos dados a serem analisados tratam do desaparecimento do submarino 

argentino ARA San Juan, com 44 tripulantes, em novembro de 2017. À época, o evento foi 

motivo de comoção em todo o mundo. A primeira manchete é proveniente de um informativo 

on-line brasileiro e a segunda, de um português. Vejamos: 

 

(F-11) Um robô russo submergiu a 950 metros de profundidade para procurar o submarino 

argentino desaparecido (O Sul, 3. dez. 2017) 

 

(F-12) Robô mergulha a 950 metros de profundidade para encontrar submarino desaparecido 

(Aeiou Portal de Notícias, 4 dez. 2017). 

 

Em ambas as manchetes, verificamos o deslocamento metafórico de um trajetor em 

direção a um marco, o que demonstra a ativação do esquema-I de trajetória por meio do frame 

de FINALIDADE, como podemos observar nas representações a seguir: 

 

 

Figura 37: esquema-I de trajetória – dado (F-11). 
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Figura 38: esquema-I de trajetória – dado (F-12). 

 

No que se refere-se à dinâmica de espaços mentais acionada, em ambos os casos, todo 

o evento ancora-se no ato de fala do conceptualizador e para abre um espaço mental cuja 

realidade potencial é predizível para S (jornalista): 

 

 

Figura 39: dinâmica de espaços mentais – dado (F-11). 

 

 

Figura 40: dinâmica de espaços mentais – dado (F-12). 

 

Como podemos notar, a diferença entre as manchetes (F-11) e (F-12) consiste, 

basicamente, na utilização de dois itens linguísticos distintos: “procurar” e “encontrar”. Tais 
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itens podem levar a diferentes conceptualizações da meta presente nesses frames de 

FINALIDADE.83  

O frame acionado em ambas as manchetes é o de RESGATE. A roteirização desse 

evento específico pode ser esquematizada da seguinte forma:  

 

 

Figura 41: script – dados (F-11) e (F-12). 

 

Em (F-11), temos uma sequência de acontecimentos que cessa na cena 2 (M realiza 

buscas). Nesse caso, não há informações suficientes na manchete que nos levem a crer que as 

cenas 3.1 (M encontra S) e 4.1 (M resgata S) ou mesmo 3.2 (M não encontra S) e 4.2 (M não 

resgata S) ocorreriam – estas permanecem, nesse caso, como slots a serem preenchidos por um 

conhecimento posterior ao dado pela manchete da notícia.  

Já em (F-12), a leitura da manchete poderia levar a alguns desdobramentos. Caso o 

conceptualizador leitor reconheça uma possível quebra de expectativa, ele poderá, por exemplo, 

considerar que o uso do verbo “encontrar” está associado ao desejo do jornalista ou dos próprios 

envolvidos na operação, que, de fato, gostariam que a busca resultasse na descoberta do 

                                                           
83 A análise aqui empreendida teve como pano de fundo uma experiência pessoal que se desenrolou da seguinte 

forma: no dia 4 de dezembro de 2017, recebi um telefonema de minha mãe que falou com grande entusiasmo: 

“Viu que encontraram o submarino?” Como havia lido a notícia em um site no dia anterior sobre as buscas, minha 

reação foi de alegria obviamente. No entanto, perguntei: “Tem certeza, mãe? Até ontem eles não tinham 

encontrado nada.” Ela, para corroborar sua fala, disse que me enviaria a notícia pelo aplicativo WhatsApp. E foi o 

que fez. Eis então que me deparo com a manchete transcrita em (F-1). Ao ler as primeiras linhas da notícia, logo 

entendi que se tratava de uma falha comunicacional causada pelo uso do verbo “encontrar” e, como todo linguista 

ávido por exemplos que se encaixem em sua tese, pus-me a analisar as notícias publicadas sobre o tema. 
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submarino, o que não se concretizou. Por outro lado, caso o conceptualizador leitor não tenha 

conhecimento prévio a respeito dos fatos relativos ao acontecimento ou não adquira esse 

conhecimento por meio da leitura integral da notícia, a falha comunicacional poderá se 

concretizar, levando-o a conceptualizar uma sequência de cenas mais ampla, cujas condições 

de preenchimento não só do slot 2 mas também do slot 3.1 (e, talvez, até mesmo do slot 4.1) 

são satisfeitas. Tais condições seriam, nesse caso, satisfeitas pelo uso do item linguístico 

“encontrar”. 

A análise dos dados apresentados demonstra que, o fato de a estrutura do frame de 

FINALIDADE ser organizada em torno do esquema imagético de trajetória, prevendo portanto 

uma meta a ser alcançada, leva naturalmente à predição de acontecimentos que podem ir além 

da meta imediatamente previsível de acordo com as cenas previstas em determinado script, ou 

seja, cenas podem ser conceptualizadas antecipadamente, denunciando a expectativa do 

conceptualizador quanto ao desenrolar dos eventos. 

A próxima análise comparativa de dados têm como pano de fundo a publicação de uma 

carta no Twitter, em junho de 2018, por Elon Musk, presidente executivo da Tesla, empresa 

americana que produz carros elétricos e atua no setor de armazenamento energético. Tal carta 

teria sido enviada por Elon aos seus funcionários com o intuito de justificar suas próximas ações 

em relação à empresa.  

O tema do documento foi motivo de notícia em informativos on-line brasileiros e 

portugueses. Vejamos:  

 

(F-13) Para reduzir custos, Tesla demitirá 9% do seu quadro de funcionários (IDFnow, 14 jun. 

2018) 

 

(F-14) Tesla despede 9% dos trabalhadores para salvar a empresa (Jornal Público, 12 jun. 2018) 

 

Para fins de contextualização, transcrevemos, a seguir, a carta publicada pelo presidente 

da empresa Tesla, Elon Musk, no Twitter. É importante ressaltarmos que, segundo todos os 

jornalistas autores, esta carta foi utilizada como base para produção das notícias. 
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As described previously, we are conducting a comprehensive organizational restructuring across our 

whole company. Tesla has grown and evolved rapidly over the past several years, which has resulted in 

some duplication of roles and some job functions that, while they made sense in the past, are difficult to 

justify today. 

 

As part of this effort, and the need to reduce costs and became profitable, we have made the difficult 

decision to let go of approximately 9% of our colleagues across the company. These cuts were almost 

entirely made from our associates were included, so this will not affect our ability to reach Model 3 

production targets in the coming months. 

 

Given that Tesla has never made an annual profit in the almost 15 years since we have existed, profit is 

obviously not what motivates us. What drives us is our mission to accelerate the world’s transition to 

sustainable, clean energy, but we will never achieve that mission unless we eventually demonstrate that 

we can be sustainably profitable. That is a valid and fair criticism of Tesla’s history to date. 

 

This week, we are informing those whose roles are impacted by this action. We made these decisions by 

evaluating the criticality of each position, whether certain jobs could be done more efficiently and 

productively, and by assessing the specific skills and abilities of each individual company. As you know, 

we are also continuing to flatten our management structure to help us communicate better, eliminate 

bureaucracy and move faster. 

 

In addition to this company-wide restructuring, we’ve decided not renew our residential sales agreement 

with Home Depot in order to focus our efforts on selling solar power in Tesla stores and online. The 

majority of Tesla employees working at Home Depot will be offered the opportunity to move over to 

Tesla retail locations. 

 

I would like to thank everyone who is departing Tesla for their hard work over this years. I’m deeply 

grateful for your many contributions to our mission. It is very difficult to say goodbye. In order to 

minimize the impact, Tesla is providing significant salary and stock vesting (proportionate to length of 

service) to those we are letting go. 

 

To be clear, Tesla will still continue to hire outstanding talent in critical roles as we move forward and 

there is still a significant need for additional production personnel. I also want to emphasize that we are 

making this hard decision now so that we never have to do this again. 
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To those who are departing, thank you for everything you’ve done for Tesla and we wish you well in 

your future opportunities. To those remaining, I would like to thank you in advance for the difficult job 

that remains ahead. We are a small company in one of the toughest and most competitive industries on 

Earth, where just staying alive, let alone growing, is a form of victory (Tesla and Ford remain the only 

American car companies who haven’t gone bankrupt). Yet, despite our tiny size, Tesla has already played 

a major role in moving the auto industry towards sustainable power generation and storage. We must 

continue to drive that forward for the good of the world. 

 

Thanks, 

Elon 

 Fonte: Disponível em: <https://twitter.com/elonmusk>. Acesso em: jun. 2018. 

 

Na carta transcrita, Elon Musk afirma que a empresa tomou a decisão de demitir cerca 

de 9% dos seus funcionários por conta da necessidade de reduzir custos. O presidente executivo 

também afirma que a empresa nunca deu lucro nos seus 15 anos de existência e, apesar de dizer 

que o lucro não é o que os motiva, aponta para a necessidade de a empresa ser “lucrativamente 

sustentável”. 

Contextualização feita, voltemos então às duas notícias apresentadas, em que podemos 

notar o acionamento do esquema-I de trajetória para decodificar a relação de deslocamento 

metafórico presente no evento perfilado. Em cada um dos processos, no entanto, a meta inerente 

ao frame de FINALIDADE evocado é distinta, como podemos observar nos esquemas-I a 

seguir:  

 

 

Figura 42: esquema-I de trajetória – dado (F-13). 
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Figura 43: esquema-I de trajetória – dado (F-14). 

 

Nos dados apresentados, a conceptualização do evento evocado como meta é 

condicionada pela realização do evento despedir/demitir 9% do quadro de funcionários/ 

trabalhadores.  

Em (F-13), para abre um espaço mental cuja realidade predizível está ancorada na 

realidade potencial: 

 

 

Figura 44: dinâmica de espaços mentais – dado (F-13). 

 

Já em (F-14), para abre um espaço mental caracterizado pela projeção de uma realidade 

predizível diferente daquela conceptualizada em (F-13). Vejamos: 

 

 

Figura 45: dinâmica de espaços mentais – dado (F-14). 
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Em ambas as manchetes, podemos notar o acionamento do frame de 

EMPREENDIMENTO EMPRESARIAL, em que os atos de diminuir custos e tornar a empresa 

lucrativa são naturalmente esperados. As cenas relacionadas a esse evento específico poderiam 

ser assim roteirizadas: 

 

 

Figura 46: script – dados (F-13) e (F-14). 

 

Em (F-13), observamos o preenchimento dos slots presentes nas cenas 1 (ET planeja a 

diminuição dos custos) e 2 (ET demite funcionários), além do preenchimento potencial do slot 

3.1 (ET reduz os custos). 

Já em (F-14), pode-nos parecer estranho, à primeira vista, que o jornalista evoque o 

termo salvar como meta, já que, na carta transcrita, não há nenhuma menção a uma possível 

crise na empresa. No entanto, isso pode ser justificado pela expectativa de acionamento do 

frame de FALÊNCIA. Nesse frame, a elevação dos custos e a diminuição dos lucros, motivos 

pelos quais o presidente da Tesla diz ter demitido os seus funcionários, são eventos esperados 

e condições suficientes para levar ao fechamento de um empresa.  

Ao considerarmos as cenas relacionadas à roteirização do evento em tela, podemos 

concluir que, em (F-14), uma finalidade adicional é perfilada: a necessidade de salvar a empresa 

de uma possível falência. Podemos, portanto, afirmar que a meta projetada em (F-14) está um 

ponto do futuro posterior àquela projetada em (F-13). 

Os próximos dados a serem analisados são provenientes do informativo on-line 

português Público e da edição brasileira do Metro Jornal. Vejamos: 
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(F-15) Holandês de 69 anos inicia batalha legal para mudar a idade (Jornal Público, 8 nov. 

2018) 

 

(F-16) Holandês de 69 anos pede à Justiça para ficar 20 anos mais novo para se dar melhor no 

Tinder (Metro Jornal, 8 nov. 2018) 

 

Em (F-15), podemos notar que o frame de FINALIDADE aciona um esquema-I de 

trajetória cuja meta (mudar a idade) é condicionada pela ação iniciar batalha legal.  

Já em (F-16), o frame de FINALIDADE aciona um esquema-I de trajetória cuja meta 

vai além daquela projetada em (F-15). Além disso, o ponto intermediário de um e outro 

exemplos também é distinto, como podemos observar na representação dos esquemas a seguir:  

 

 

Figura 47: esquema-I de trajetória – dado (F-15). 

 

 

 

Figura 48: esquema-I de trajetória – dado (F-16). 

 

Quanto ao acionamento de espaços mentais, em (F-15), considerando que a ação iniciar 

batalha legal encontra-se em andamento, todo o evento ancora-se na realidade imediata e para 

abre um espaço mental cuja realidade potencial é predizível para S (jornalista). Vejamos: 
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Figura 49: dinâmica de espaços mentais – dado (F-15). 

 

Em (F-16), assim como em (F-15), por conta da ação pedir à Justiça para ficar 20 anos 

mais novo já estar em andamento, todo o evento ancora-se no ato de fala de S (jornalista), e 

para abre um espaço mental cuja realidade potencial, apesar de diferente daquela projetada em 

(F-15), também é predizível para S, como podemos observar no esquema de acionamento de 

espaços mentais a seguir: 

 

 

Figura 50: dinâmica de espaços mentais – dado (F-16). 

 

Em ambos os exemplos, podemos notar o acionamento do frame de AÇÃO JUDICIAL. 

Nesse caso, a metáfora da batalha legal e a mudança de idade encaixam-se como elementos 

perfeitamente prováveis. Considerando tais elementos, a roteirização desse evento poderia ser 

então representada da seguinte forma: 
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Figura 51: script – dados (F-15) e (F-16). 

 

No entanto, em (F-16) uma outra finalidade é perfilada: se dar melhor no Tinder, cena 

essa responsável por gerar uma possível quebra de expectativa por parte do conceptualizador 

leitor, que, provavelmente, não espera que um homem busque, judicialmente, alterar a sua idade 

para obter melhor desempenho em um aplicativo de paqueras. Nesse caso, é necessário que o 

conceptualizador leitor processe a nova entrada e reconstrua suas expectativas, gerando uma 

correspondência entre a estrutura ativa e a originalmente utilizada para processar o evento. 

Além disso, apesar de a linearidade sequencial poder ser observada em ambos os 

exemplos, podemos observar que, a meta projetada em (F-16) encontra-se em ponto posterior 

do futuro quando comparada à meta projetada em (F-15). Em (F-16), a quebra de expectativa 

ocorre, portanto, devido à antecipação de um evento, estratégia cognitiva que parece ter sido 

utilizada pelo jornalista para chamar a atenção do leitor para a manchete.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar, nas variedades brasileira e europeia do 

português, como se configura o frame de FINALIDADE e como a expressão de futuridade é 

projetada nesse tipo de frame.  

Partindo do pressuposto teórico de que a evocação de frames de FINALIDADE consiste 

em uma das operações de perspectivação conceptual, inerente à capacidade humana de 

conceber o mesmo o conteúdo de maneiras alternativas e de modo não arbitrário e de que, 

devido a sua natureza abstrata, o tempo é conceptualizado em termos de domínios mais 

concretos e experienciais, por meio de esquemas imagéticos e modelos cognitivos idealizados, 

as seguintes hipóteses foram levantadas: 

 

I. o frame de FINALIDADE constitui uma forma de se evocar o futuro por meio da 

linguagem; 

II. ao projetar evento futuro, o evento evocado pela meta inerente ao frame de 

FINALIDADE encontra-se no âmbito da “realidade potencial”; 

III. em frames de FINALIDADE, observa-se o acionamento de espaços mentais, entre os 

quais o da realidade predizível, em que se situa a meta evocada por esse tipo de frame; 

IV. a estrutura do frame de FINALIDADE, por ser organizada em torno do esquema 

imagético de trajetória, prevendo portanto uma meta a ser alcançada, leva à predição de 

acontecimentos.  

 

Quanto às hipóteses I e II, confirmamos que, em frames de FINALIDADE, o tempo é 

conceptualizado, em primeira instância, a partir da ativação do esquema imagético de trajetória 

– caso em que ocorre o deslocamento metafórico de um trajetor em direção a um marco – e que 

a meta projetada por meio desse frame evoca um evento em um ponto do futuro posterior àquele 

evocado no ponto intermediário da trajetória, sendo então conceptualizado no âmbito da 

realidade potencial. A meta projetada em frames de FINALIDADE codifica, portanto, 

futuridade. 
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Quanto à hipótese III, demonstramos que, em frames de FINALIDADE, é recorrente a 

ativação de um espaço mental cuja realidade potencial é predizível para o conceptualizador e 

que o responsável por ativar esse espaço mental é, prototipicamente, o construtor de espaços 

mentais para. As análises apresentadas demonstram a recorrência dessa configuração mesmo 

quando a expressão de finalidade é codificada com base em um evento passado e, portanto, 

corroboram tal hipótese. 

Por fim, no que concerne à hipótese IV, por meio das análises comparativas, 

constatamos que a característica preditiva inerente à conceptualização da meta evocada em 

frames de FINALIDADE envolve a projeção de acontecimentos que podem situar-se em pontos 

diferentes do futuro, o que depende das expectativas de cada conceptualizador. Esse 

processamento cognitivo é direcionado pela ativação de crenças e experiências que conduzem 

as suas expectativas a respeito de determinada sequência de eventos. Do ponto de vista do 

conceptualizador leitor, quando tais expectativas são quebradas, é necessário revisar as cenas 

dessa sequência e, considerando a entrada de novos índices de memória, reconstruir as 

perspectivas preestabelecidas, como foi evidenciado nas análises empreendidas. 

A análise dos frames em tela reforçou ainda o fato de que, ao entendermos a 

conceptualização como um processo intrínseco à produção de sentido, devemos assumir uma 

perspectiva contextualizada da cognição. Como bem afirma Silva (2006, p. 307), “não existe 

cognição fora de contexto, mas sempre cognição em contexto, bem como não existe linguagem 

humana independentemente da interacção e do contexto sócio-cultural.” Assim sendo, podemos 

afirmar que o significado linguístico comporta não só o conteúdo conceptual evocado mas 

também as diferentes formas por meio das quais nós, sujeitos da conceptualização, 

(re)construímos esse conteúdo com base em nossas experiências e práticas sociais.  

Por fim, considerando a complexidade e amplitude do fenômeno abordado, em função 

do que reafirmamos que esta tese não teve como proposta esgotar o tema, consideramos ter 

apresentado novas perspectivas de análise, expondo uma proposta cognitivista de 

caracterização do frame de FINALIDADE e exibindo importantes nuances da sua estrutura 

conceptual.  

Quanto às perspectivas futuras de pesquisa, entendemos que esta tese nos abriu portas 

para o desenvolvimento de uma gama de análises, entre as quais uma análise multifatorial e 

uma que leve em conta configurações além da prototípica quanto à estrutura do frame de 
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FINALIDADE e que busque avaliar se há possíveis diferenças referentes à ativação da 

expressão de futuridade inerente a tal frame.   
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APÊNDICE 

 

(F-1) 

Oposição cria 'força-tarefa' para conseguir votos pró-impeachment 

Oposicionistas se dividiram para conversar com colegas de todos os partidos. 

Deputados do PSD, partido da base governista, participaram da reunião. 

 

29/03/2016 11h41 

Nathalia Passarinho 

Do G1, em Brasília 

 

Deputados da oposição decidiram em uma reunião nesta terça-feira (29) criar uma “força-

tarefa” para monitorar a tendência de votos no processo de impeachment e convencer indecisos 

a se posicionarem pelo afastamento da presidente Dilma Rousseff. 

De acordo com o deputado Mendonça Filho (DEM-PE), cada parlamentar oposicionista 

recebeu a tarefa de procurar colegas de outros partidos para dialogar sobre o impeachment. 

“Estamos criando uma grande força-tarefa para procurar os deputados por bancada e estado e 

conseguir os votos dos indecisos. No nosso cálculo, temos mais que os 342 votos necessários, 

mas queremos ter uma margem boa. E tem muito deputado que está sob pressão do governo e 

acaba se abrindo com outros deputados”, ressaltou Mendonça Filho. 

Participaram da reunião deputados de PSDB, PPS, DEM, Solidariedade e, inclusive, de alguns 

partidos que integram a base aliada, como PSD e PTB. 

Ainda segundo Mendonça Filho, a ideia é de que o processo de impeachment seja votado no 

plenário da Câmara no dia 14 de abril. 

Antes de ser submetido ao plenário principal, o pedido de afastamento da presidente ainda terá 

que ser analisado na comissão especial criada para proferir parecer pela continuidade ou não 

das investigações. 
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“Havia uma ideia de fazer a votação num domingo, mas avaliamos que o processo de 

impeachment não pode ser visto como uma partida de futebol. Mesmo que a votação ocorra 

durante a semana, o Brasil vai parar para assistir”, enfatizou o deputado do DEM. 

 

Comissão do impeachment 

A comissão do impeachment foi instalada em 17 de março, e o prazo para a presidente da 

República apresentar a sua defesa começou a contar no dia seguinte. A previsão é que esse 

prazo termine na próxima segunda-feira (4), dependendo da realização de sessões no plenário 

– são necessárias dez sessões no plenário da Casa. 

Em seguida, o relator do processo, deputado Jovair Arantes (PTB-GO), terá até cinco sessões 

para apresentar um parecer, que deverá ser votado pela comissão. Enquanto estiver correndo o 

prazo da defesa, a comissão pode ouvir pessoas tanto da defesa quanto da acusação. No entanto, 

os deputados não entram no mérito da denúncia, pois apenas decidem se o processo deve ser 

aberto ou não. O mérito ficará a cargo do Senado. 

Na sua última sessão, realizada na terça (22), o colegiado decidiu não incluir no processo as 

denúncias feitas pelo ex-líder do governo Delcídio do Amaral (sem partido-MS) em seu acordo 

de delação premiada. Ex-líder do governo no Senado, ele acusa Dilma de tentar obstruir no 

andamento da Operação Lava Jato com a indicação de ministros para o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ). 

Fonte: Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/03/oposicao-cria-forca-tarefa-para-conseguir-

votos-pro-impeachment.html >. Acesso em: mar. 2016. 

 

 

(F-2) 

Doria terá que suar para esticar lua de mel com eleitor paulistano 

 

Rogério Gentile 

De São Paulo 

08/04/2017 
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A relação entre o prefeito João Doria (PSDB) e a cidade de São Paulo continua na fase 

"namorado novo", em que a boa vontade e o otimismo com a nova situação ajudam a relevar 

os problemas.  

Se o mato está alto, a culpa é de quem não renovou os contratos de jardinagem antes que o novo 

prefeito assumisse. Se as avenidas estão esburacadas, a responsabilidade é de quem asfaltou as 

ruas com material de qualidade ruim lá atrás.  

Doria tem se beneficiado também da comparação com o "ex". Fernando Haddad (PT) deixou a 

cidade (ou melhor, foi deixado por ela ao perder a reeleição) com uma alta taxa de 

impopularidade.  

O tucano trabalha o marketing político sempre no sentido de demonstrar que as suas atitudes 

são diferentes das que o antecessor costumava tomar, sobretudo em aspectos sobre os quais 

havia críticas, justas ou não, ao comportamento do petista.  

Haddad saía pouco do gabinete? Doria está frequentemente na rua. Num dia, faz uma visita 

surpresa a uma prefeitura regional e a uma unidade de saúde. No outro, coloca uma roupa de 

gari e dá umas vassouradas num montinho de sujeira.  

Haddad estava invariavelmente com cara de preocupado e reclamando da falta de dinheiro? 

Doria exibe confiança e iniciativa. "Vamos resolver isso, vamos melhorar aquilo", e sai pedindo 

doações para pintar muros ou obter carros novos para a CET.  

Mas, como em todo relacionamento, a lua de mel um dia acaba (a taxa de insatisfeitos já cresceu 

um pouco). Espírito propositivo não enche o portfólio de ninguém. Doria terá de fazer algo a 

mais (e rápido) se quiser ter o que mostrar em 2018, ano de eleição para presidente da República 

e para governador.  

O problema é que a situação financeira da prefeitura não é nada boa. A cidade tem hoje 

baixíssima capacidade de fazer investimentos.  

Em razão da crise econômica, houve uma queda de quase 10% nas receitas da prefeitura 

paulistana de 2015 para 2016, situação que ainda não se normalizou.  
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Haddad, em razão dos protestos que enfrentou contra o aumento da tarifa dos ônibus num 

primeiro momento e do calendário eleitoral num segundo, aumentou os gastos com subsídio à 

passagem, que praticamente dobraram entre 2012 e 2016.  

Doria, ao não aumentar a tarifa em cumprimento a promessa que fez um dia após ser eleito, 

apenas agravou o problema. Se nada for feito, terminará o ano gastando R$ 3,2 bilhões com o 

subsídio, mais da metade do previsto no Orçamento de 2017 para novas obras em todas as áreas.  

Por outro lado, há na cidade hoje uma demanda grande por serviços. Para não entregar o caixa 

no vermelho, Haddad fez um enorme corte de gastos no ano passado.  

Ou seja, Doria não tem mais como congelar despesas na manutenção da cidade, sob o risco de 

São Paulo ficar com aparência total de lugar abandonado. Atualmente há, por exemplo, apenas 

200 funcionários cuidando dos parques, embora sejam necessários 1.200.  

Diante desse quadro, para obter recursos, o prefeito pretende realizar um amplo plano de 

desestatização, que prevê a venda de ativos (como o autódromo de Interlagos) e a concessão de 

bens (como o estádio do Pacaembu) para a iniciativa privada.  

Só que a montagem e a provação desse programa na Câmara Municipal não é tarefa fácil nem 

rápida. Tampouco há garantia de sucesso.  

Doria terá de suar para manter o relacionamento com a população em níveis altos de 

popularidade.  

Fonte: Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/04/1873877-doria-tera-que-suar-para-

esticar-lua-de-mel-com-eleitor-paulistano.shtml>. Acesso em: abr. 2017. 

 

 

(F-3) 

Uber fecha parceria com a Nasa para criar frota de táxis voadores 

Empresa inclui Los Angeles na lista de cidades onde o uberAIR será testado 

 

O Globo 

08/11/2017 - 09:52 / 08/11/2017 



122 
 

 

LISBOA — O Uber anunciou nesta quarta-feira um acordo com a Nasa para desenvolver 

sistemas de controle de tráfego aéreo para táxis aéreos. O anúncio foi feito pelo diretor de 

produtos da companhia, Jeff Holden, no palco da conferência Web Summit, em Lisboa. 

— Esse é exatamente o tipo de parceria que precisamos para tornar o uberAIR uma realidade 

— disse Holden, sobre a Nasa. 

Os planos de criação de uma frota de táxis voadores foram apresentados em abril. Batizado 

como uberAIR, o projeto está previsto para começar a ser testado em 2020, nas cidades de 

Dallas e Dubai. No anúncio, Holden afirmou que Los Angeles também entrou na lista. 

O Uber já havia fechado parcerias com fabricantes de aviões, incluindo a brasileira Embraer, 

mas é a primeira vez que um acordo é formalmente fechado com uma agência federal 

americana, o que pode facilitar as aprovações necessárias. 

O acordo faz parte do “Space Act Agreement” da Nasa, um consórcio de empresas do setor 

aeronáutico criado para garantir operações seguras e eficientes de táxis e outros pequenos 

veículos aéreos não tripulados em baixas altitudes. 

Conhecida pelo trânsito caótico, Los Angeles é o campo de testes ideal para o novo projeto. 

Holden estima que viagens do aeroporto de Los Angeles ao Staples Center, durante o horário 

do rush, levaria menos de 30 minutos, contra 1h20min de carro. A projeção é que os custos aos 

passageiros sejam similares aos do serviço UberX. 

O objetivo da companhia é criar um novo método de transporte rápido e barato, que esteja 

funcionando “muitos anos antes” dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. 

Fonte: Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/uber-fecha-parceria-com-nasa-para-

criar-frota-de-taxis-voadores-22043347>. Acesso em: nov. 2017. 
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(F-4) 

Homem compra BMW para usar como caixão de pai 

 

13/06/18 

 

O nigeriano Azubuike, morador do vilarejo de Mbawsi, no estado de Anambra, sudeste da 

Nigéria, perdeu o pai na semana passada e decidiu fazer uma homenagem diferente. Em vez de 

um caixão normal, ele decidiu comprar uma BMW para colocar o corpo de seu criador. O 

enterro do carro viralizou nas redes sociais. 

De acordo com o site local Naij.com, o veículo é avaliado em US$ 90 mil (cerca de R$ 330 mil 

reais) e a cultura de enterrar parentes em carros luxuosos não é novidade no país. Recentemente, 

um bilionário enterrou a mãe em um Hummer.  

Fonte: Disponível em: <http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2018/06/homem-compra-bmw-para-

usar-como-caixao-de-pai-10374987.html>. Acesso em: jun. 2018. 

 

(F-5) 

São Petersburgo pondera recriar casas para recolher bêbedos no Mundial 2018 

Autoridades russas admitem recorrer a prática aplicada durante o período soviético. 

 

LUSA, 13 de novembro de 2017 

 

O governador de São Petersburgo, cidade russa que será palco de vários jogos do Mundial 2018 

de futebol, anunciou nesta segunda-feira a intenção de recriar casas típicas da era soviética para 

recolher pessoas em estado de embriaguez encontradas nas ruas. 

Gueorgui Poltavchenko foi incumbido de "criar um mecanismo legal que crie esses locais, que 

possam funcionar não como os hospitais, mas de forma independente", informou a 

administração local. 
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"Precisamos criar instituições independentes para onde possamos trazer essas pessoas (...) 

Vamos encontrar recursos para isso", disse Poltavchenko, citado pela imprensa russa. 

O governante respondia a uma observação de um procurador-adjunto de São Petersburgo 

durante uma reunião sobre o tráfico de álcool, já que o alcoolismo é encarado como "um 

problema ainda mais actual nas vésperas do Campeonato do Mundo". 

Estas casas eram numerosas nas grandes cidades durante a era soviética e tinham má reputação, 

por causa dos maus tratos infligidos aos alcoolizados que para lá eram levados: em teoria, 

receberiam ajuda médica e poderiam passar lá a noite até ficarem sóbrios. 

 

Após a queda da União Soviética, foram fechando, progressivamente, até terem desaparecido 

por completo em 2011. De acordo com a lei vigente, as pessoas que estão embriagadas nas ruas 

devem ser transportadas para o hospital ou para uma esquadra da polícia. 

O Mundial 2018 decorre entre 14 de Junho e 15 de Julho, e São Petersburgo recebe sete jogos, 

incluindo uma meia-final e o jogo de atribuição do terceiro e do quarto lugares. 

Fonte: Disponível em: <https://www.publico.pt/2017/11/13/desporto/noticia/sao-petersburgo-pondera-recriar-

casas-para-recolher-bebedos-no-mundial-2018-1792419?page=/&pos=10&b=stories_featured_c>. Acesso em: 

nov. 2018. 

 

(F-6) 

Criança liga para o 112 para pedir ajuda com os trabalhos de matemática  

Autoridades ajudaram o menino de 10 anos e divulgaram a insólita chamada nas redes sociais. 

 

27.10.18 

 

A Matemática sempre deu dores de cabeça a muita gente... ao ponto de um menino ter ligado 

para o número de emergência do Colorado, EUA, a pedir ajuda para fazer os trabalhos de casa.  
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A criança, de 10 anos, não sabia fazer uma conta de dividir e achou que a polícia poderia ajudar. 

As autoridades decidiram ajudar o menino e deram-lhe a resposta ao problema que tinha em 

mãos.  

A polícia local decidiu divulgar agora o áudio da chamada. 

Fonte: Disponível em: <https://www.cmjornal.pt/insolitos/detalhe/crianca-liga-para-o-112-para-pedir-ajuda-

com-os-trabalhos-de-matematica>. Acesso em: out. 2018. 

 

(F-7) 

Dilma irá ao Senado para se defender no dia 29 

Julgamento começa dia 25, na próxima quinta-feira, por roteiro definido pelos senadores 

 

Talita Bedinelli 

São Paulo 17 AGO 2016 

 

O julgamento que decidirá o impeachment de Dilma Rousseff começará no próximo dia 25, 

quinta-feira, às 9h. A decisão foi tomada nesta quarta, em uma reunião entre os líderes do 

senado e o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski. A presidenta afastada deve 

comparecer ao julgamento. 

Segundo o acordo feito nesta terça no Senado, os dois primeiros dias de julgamento (25 e 26) 

serão dedicados à oitiva das testemunhas (duas da acusação e seis da defesa). A ideia é que essa 

etapa se prolongue até que todas as testemunhas sejam ouvidas, o que pode levar a sessão do 

dia 26 a entrar pela madrugada. Haverá interrupção dos trabalhos no final de semana, ao 

contrário do que parte dos senadores aliados a Michel Temer desejava. Os trabalhos serão 

retomados na segunda-feira, dia 29, às 9h, quando deve ocorrer o depoimento de Rousseff, que 

responderá os questionamentos dos senadores. Não há prazo para término. O presidente do 

senado, Renan Calheiros, no entanto, afirmou nesta semana que espera que tudo termine em 

quatro dias, já que "ninguém aguenta mais essa delonga". 

Nesta quarta, ela afirmou ao jornal Folha de S. Paulo que irá ao Senado, ao contrário do que se 

especulava nos últimos dias. A avaliação era de que ela evitaria o encontro com os senadores 
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por temer um enfrentamento agressivo. "Nunca tive medo disso. Aguentei tensões bem maiores 

na minha vida. É um exercício de democracia", disse ela ao jornal. Esta será a primeira vez que 

a presidenta afastada comparecerá ao Congresso para fazer a sua defesa. 

Na última terça-feira, ela divulgou em um vídeo em seu canal no Facebook uma carta em que 

propunha que, se voltasse à Presidência, faria um plebiscito para consultar a população sobre 

novas eleições e reforma política. “Entendo que a solução para as crises política e econômica 

que enfrentamos passa pelo voto popular em eleições diretas”, ressaltou ela na carta. 

 

Roteiro do julgamento 

Dia 25 (quinta): Oitiva das testemunhas. Início 9h. Pausas: 13h às 14h; 18h às 19h.   Pode seguir 

pela madrugada 

Dia 26 (sexta): Oitiva das testemunhas. Início 9h. Pausas: 13h às 14h; 18h às 19h. Pode seguir 

pela madrugada 

Dia 29 (segunda) em diante: Início 9h. Perguntas de senadores à Dilma, discussão de senadores, 

palavras de acusação e da defesa, com possibilidade de réplica e tréplica, e votação. Não há 

prazo para término. 

Fonte: Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/17/politica/1471456784_673283.html>. Acesso 

em: ago. 2016. 

 

(F-8) 

Dilma: "Hoje só temo a morte da democracia" 

Dilma Rousseff foi ao Senado para o seu último discurso enquanto Presidente. Dificilmente 

não será afastada, amanhã. E lamentou "a eleição indireta de um governo usurpador". 

 

Ivete Carneiro 

29 Agosto 2016 

 



127 
 

Dilma Rousseff (PT) defendeu-se esta segunda-feira num julgamento de que já conhece o 

resultado. Conhece-o desde que, em maio, viu aprovado o início do processo de "impeachment" 

e a suspensão do seu mandato de Presidente do Brasil. Engasgou-se, por duas vezes, tantas 

quantas as que, disse, viu a morte de perto. Falava da tortura no tempo da ditadura. Aqui chora. 

Falava de uma doença grave. Esta segunda-feira, falou em morte política. Uma morte diferente, 

que diz não recear. "Hoje só temo a morte da democracia", declarou Dilma, perante uma maioria 

de senadores que se lhe opõem, que são seus "julgadores" e por quem, insistiu duas vezes, tem 

"o maior respeito", porquanto chegaram ali pelo voto, o "mesmo" que lhe deu a segunda 

presidência, em 2014, a escassa diferença do opositor direto, Aécio Neves. 

Os resultados da eleição de 2014, "um rude golpe nas elites conservadoras", são o argumento 

que Dilma encontra para justificar o processo contra ela, em que é julgada por crimes de 

responsabilidade que nega ter cometido. Recorda as tentativas para afastá-la do Palácio do 

Planalto após o ato eleitoral. E aponta dedos ao ex-presidente da Câmara dos Deputados que 

espoletou o processo de destituição, Eduardo Cunha (PMDB), entretanto afastado, a quem 

acusa de "chantagem explícita". Já do seu ex-vice-presidente e atual presidente interino, Michel 

Temer (PMDB), Dilma denuncia um "governo usurpador", sem mulheres nem negros e que 

despreza "o programa escolhido e aprovado pelo povo". A destituição (Impeachment), 

"consumada, resultará na eleição indireta de um governo usurpador". E repetiu várias vezes a 

legitimidade do voto popular, dos 54,5 milhões de brasileiros que votaram numa mulher, do 

que o Brasil, avisa, vai perder. 

Dilma volta depois, mais uma vez, mas a primeira perante os julgadores, à defesa propriamente. 

Acusada de crimes de responsabilidade (por assinar decretos para despesas não orçamentadas 

sem autorização prévia do Congresso e por atrasar o reembolso de montantes avançados pelo 

Banco do Brasil, maquilhando as contas do Estado), Dilma diz que as "provas produzidas 

deixam claro que as acusações" contra si "são meros pretextos". No caso dos decretos, defende-

se com a prática corrente, por presidentes dos vários quadrantes, e com a ausência de reflexo 

no orçamento de Estado. No caso das "pedaladas fiscais", diz que o Estado pagou o devido 

antes do final de 2015 e que a lei autoriza o Ministério da Fazenda a gerir os empréstimos para 

o "plano safra", de apoio aos agricultores. E diz que ela, Presidente, não aparece nesses casos. 

Um crime que, diz, não aconteceu. 

O Brasil, diz, está "a um passo de uma grave ruptura institucional" e "da concretização de um 

verdadeiro golpe de Estado". 
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Amanhã, o desfecho é muito provável: pelo menos 54 em 81 senadores têm de votar a 

destituição de Dilma. Na votação do relatório do processo, há semanas, foram 59. Dilma ficará 

arredada de cargos políticos eletivos por oito anos. 

Fonte: Disponível em: <https://www.jn.pt/mundo/interior/dilma-hoje-so-temo-a-morte-da-democracia-

5361843.html>. Acesso em: ago. 2016. 

 

(F-9) 

Odebrecht muda nome de empresas para se descolar da Lava Jato 

Para dissociar a imagem das acusações de corrupção da Lava Jato, as empresas da holding 

da Odebrecht começarão a mudar seus nomes e seus logotipos a partir deste mês; o nome da 

holding permanecerá intacto, mas a palavra Odebrecht será expurgada de todos os negócios 

que a abrigavam no nome — como a Odebrecht Óleo e Gás e a Odebrecht Realizações 

Imobiliárias, que até o fim do ano aparecerão repaginadas; a cor vermelha do logotipo 

tradicional e a tipologia das letras padronizadas com a marca-mãe também serão descartadas 

 

7 de agosto de 2017 

 

247 - As empresas pertencentes à holding da Odebrecht começarão a mudar seus nomes e seus 

logotipos a partir deste mês, como parte de uma estratégia que vem sendo desenhada desde 

meados do ano passado, na tentativa de se distanciarem de um título que ficou associado à Lava 

Jato e à corrupção. 

O nome da holding permanecerá intacto, mas a palavra Odebrecht será expurgada de todos os 

negócios que a abrigavam no nome —como a Odebrecht Óleo e Gás e a Odebrecht Realizações 

Imobiliárias, que até o fim do ano aparecerão repaginadas. 

A cor vermelha do logotipo tradicional e a tipologia das letras padronizadas com a marca-mãe 

também serão descartadas. 

Os novos logotipos vão compartilhar de uma mesma paleta de cores. 
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A primeira a sofrer as mudanças é a Braskem. Nesse caso, o nome será preservado, já que não 

carrega o peso da bandeira Odebrecht. As alterações, que devem ser anunciadas nas próximas 

semanas, estão apenas no padrão das letras e nas cores da marca Braskem. 

Também fazem parte da lista a empresa de infraestrutura Odebrecht Transport, a Odebrecht 

Latinvest, de investimento em infraestrutura e logística, e a Odebrecht Agroindustrial, do setor 

de etanol. 

As informações são de reportagem de Joana Cunha na Folha de S. Paulo. 

Fonte: Disponível em: <https://www.brasil247.com/pt/247/economia/310370/Odebrecht-muda-nome-de-

empresas-para-se-descolar-da-Lava-Jato.htm>. Acesso em: ago. 2017. 

 

(F-10) 

Odebrecht inicia mudança de nome de empresa para atrair novos sócios 

 

Folha de São Paulo 

Mario Cesar Carvalho 

23/11/2017 

 

A Odebrecht decidiu mudar o nome das empresas que integram o grupo para facilitar a entrada 

de novos sócios nesses negócios e tentar espantar a associação da marca com corrupção.  

A primeira empresa a sumir com a marca Odebrecht e a cor vermelha que marcava o logotipo 

do grupo é a Odebrecht Realizações Imobiliárias, que voltou a chamar OR, com logotipo em 

cinza esverdeado ladeado por uma seta em laranja.  

Em agosto, a Braskem, sociedade da Odebrecht com a Petrobras, já havia tirado o vermelho do 

seu logo.  

A Folha revelou em janeiro que o grupo estudava mudar o nome de suas empresas para fugir 

da fama de ser considerada a empresa mais corrupta do mundo.  

A Odebrecht ganhou essa reputação depois de ter concordado em pagar a maior multa do mundo 

em acordos para encerrar investigações sobre pagamento de propina, de R$ 8,4 bilhões.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1926933-odebrecht-obtem-us-18-bilhao-em-novas-obras-na-angola-e-ganha-folego.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1907681-odebrecht-muda-nome-de-empresas-do-grupo-para-se-desassociar-da-lava-jato.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1907681-odebrecht-muda-nome-de-empresas-do-grupo-para-se-desassociar-da-lava-jato.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/01/1849941-para-se-reerguer-odebrecht-estuda-ate-mudar-de-nome.shtml
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Propina 

Apesar de atuar no mercado privado, a OR também se envolveu com corrupção, de acordo com 

o acordo de delação da Odebrecht. Executivos contaram que um empreendimento da OR, o 

Parque da Cidade em São Paulo, pagou propina de R$ 6 milhões para conseguir alvarás. Houve 

também contribuições para atrair a Previ, fundo de previdência do Banco do Brasil, para a 

sociedade.  

Marcelo Odebrecht disse em seus depoimentos que a entrada do Previ no empreendimento foi 

acertada com dois deputados do PT (Carlos Zarattini e Cândido Vaccarezza), e o ex-ministro 

da Fazenda Guido Mantega deu a "aprovação final" –o que todos negam.  

O fundo de previdência pagou R$ 800 milhões por uma das torres e o shopping do Parque da 

Cidade, um complexo que mistura torres comerciais, residencial e um shopping.  

Em contrapartida, a Odebrecht doou R$ 27 milhões ao PT, ainda segundo a delação de 

executivos do grupo.  

A OR já teve como sócio a Gávea Investimentos, que comprou 14,5% da empresa em maio de 

2010.  

O parceiro deixou o negócio no final de 2014, quando a Lava Jato já alcançara a Odebrecht.  

A mudança na marca ocorre porque uma avaliação interna aponta que a marca Odebrecht virou 

tóxica entre investidores.  

A OR já foi a maior empresa de construção civil do país, em 2012 e 2013, segundo critérios da 

revista "Exame". Criada em 2007, a empresa lançou 82 empreendimentos no valor de R$ 20,2 

bilhões, contabiliza vendas de R$ 15,9 bilhões e emprega cerca de 3.300 funcionários.  

Em 2013, quando a Odebrecht adotou a política de ter uma única marca, a OR passou a ostentar 

o nome do grupo em letras grandes, sobre a expressão Realizações Imobiliárias, em letras 

menores.  

A política de uma só marca, implantada por Marcelo Odebrecht, acabou-se revelando desastrosa 

com a descobertas da Lava Jato.  
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A prática de suborno, que poderia ter ficado contida na CNO, que atua em negócios com o 

governo, contaminou todas as empresas do grupo.  

As próximas empresas que devem mudar de nome são a Odebrecht Óleo e Gás e a Odebrecht 

Agroindustrial, segundo a Folha apurou. Ambas já tiveram sócios, que deixaram o negócio após 

a Lava Jato.  

Não há planos de mexer no nome da holding (Odebrecht S.A.) nem no da Construtora Norberto 

Odebrecht por uma razão simples: elas não estão atrás de sócios até agora.  

 

Cara nova 

Odebrecht muda nome de empresas e tira vermelho das marcas  

OR 

Novo nome da Odebrecht Realizações Imobiliárias, divisão de empreendimentos imobiliários. 

Saem a marca Odebrecht e o vermelho  

Odebrecht TransPort 

Empresa do grupo que atua em infraestrutura como mobilidade urbana, portos, rodovias e 

aeroportos. Deve ganhar novo nome  

Odebrecht Agroindustrial 

Atua na produção e na comercialização de etanol e de energia a partir da biomassa e açúcar; 

deve ter novo nome  

Odebrecht Óleo e Gás 

Atua na operação de sondas e plataformas de petróleo. Também deve ganhar novo nome e 

logomarca, sem a cor vermelha  

Braskem 

Sociedade da Odebrecht com a Petrobras na área de petroquímica, tirou o vermelho do seu logo 

em agosto passado  

Fonte: Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/11/1937463-odebrecht-inicia-mudanca-

de-nome-de-empresas-para-atrair-novos-socios.shtml>. Acesso em: nov. 2017. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/11/1937463-odebrecht-inicia-mudanca-de-nome-de-empresas-para-atrair-novos-socios.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/11/1937463-odebrecht-inicia-mudanca-de-nome-de-empresas-para-atrair-novos-socios.shtml
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(F-11) 

Um robô russo submergiu a 950 metros de profundidade para procurar o submarino 

argentino desaparecido 

 

3 de dezembro de 2017 

Mundo 

 

A busca pelo submarino argentino ARA San Juan, que desapareceu há mais de duas semanas 

com 44 tripulantes a bordo, se concentrou neste domingo (3) em um ponto do Oceano Atlântico 

a 950 metros de profundidade, informaram fontes oficiais. 

Em seu boletim diário sobre a operação de busca, o porta-voz da marinha argentina, Enrique 

Balbi, afirmou que um equipamento submersível russo de operação remota, o ROV Panther 

Plus, tentaria descer até esse ponto. 

Dois navios diferentes, utilizando sonares, detectaram nesse local um sinal de um possível 

objeto metálico. Balbi afirmou que as investigações sobre esse sinal continuavam sendo feitas 

neste domingo, mas, segundo ele, as condições climáticas não eram as mais favoráveis, com 

ondas de até 2 metros de altura na zona, o que dificultou as tarefas de rastreamento. 

O robô russo já havia descido no sábado (2) para outro ponto onde foi localizado um sinal, a 

477 metros de profundidade, mas as autoridades descartaram que se tratasse do submarino, pois 

os destroços encontrados, por suas caraterísticas, seriam de um barco-pesqueiro. 

O robô submersível russo também desceu no sábado para outro ponto, a 700 metros de 

profundidade, mas Balbi disse que nada foi detectado, por isso os responsáveis pela operação 

de busca resolveram fazer neste domingo uma nova varredura com sonar na região para 

confirmar o sinal e, eventualmente, fazer uma nova descida. 

Além disso, Balbi disse que existe um terceiro ponto, a 800 metros de profundidade, e 

acrescentou que seis navios utilizados na operação permanecem na região. 

Na última quinta-feira (30), a marinha argentina deu por finalizada a fase de buscas para um 

possível resgate da tripulação e passou para uma etapa de mero rastreamento para encontrar o 
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submarino, pois já se passaram duas semanas de seu desaparecimento e não há mais condições 

de haver sobreviventes. 

Após o pronunciamento do porta-voz na base naval de Mar del Plata, os familiares dos 

tripulantes saíram em bloco da instalação militar com bandeiras argentinas e cartazes com fotos 

dos submarinistas. 

Em frente à base, o grupo parou para falar com a imprensa e anunciou que estava iniciando ali 

mesmo uma marcha de protesto em direção a uma praça central da cidade. 

O grupo de manifestantes explicou que o objetivo do protesto é mostrar sua “dor” e pedir que 

o presidente Mauricio Macri vá a Mar del Plata oferecer esclarecimentos e também ordene a 

retomada da fase de busca e resgate dos submarinistas. 

Contato 

O último contato do submarino com a base em Mar del Plata ocorreu na manhã do dia 15 de 

novembro, quando navegava pelo Atlântico Sul, a 450 quilômetros da costa. 

Em sua última mensagem, o ARA San Juan informou que havia superado uma avaria nas 

baterias – reportada horas antes – provocada pela entrada de água pelo snorkel. 

Três horas após a comunicação, um ruído similar a uma explosão ocorreu na mesma zona onde 

estava o submarino. 

No total, 28 navios, nove aeronaves e 4.000 homens participaram das operações de busca nos 

últimos 15 dias, que contaram com o apoio de 18 países, segundo o comunicado da Marinha. 

Ao longo de duas semanas, “foram vasculhadas 557.000 milhas náuticas quadradas de 

exploração visual e 1.049.479 milhas náuticas quadradas de exploração por radar, sem contato 

com o submarino”. 

O ARA San Juan havia zarpado no dia 11 de novembro, de Ushuaia (3.200 quilômetros ao sul 

de Buenos Aires) para regressar a Mar del Plata (400 quilômetros ao sul da capital).  

Fonte: Disponível em: <http://www.osul.com.br/um-robo-russo-submergiu-950-metros-de-profundidade-para-

procurar-o-submarino-argentino-desaparecido/>. Acesso em: dez. 2017. 
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(F-12) 

Robô mergulha a 950 metros de profundidade para encontrar submarino desaparecido 

A busca pelo submarino argentino San Juan, desaparecido há 18 dias, concentrou-se este 

domingo num ponto do Oceano Atlântico a 950 metros de profundidade, informaram fontes 

oficiais. 

 

Por EFE - 4 Dezembro, 2017 

 

No briefing diário sobre a operação de busca, o porta-voz da marinha argentina, Enrique Balbi, 

disse que o equipamento submersível russo de operação remota tentará descer até esse ponto. 

Dois navios diferentes, utilizando sonares, detetaram nesse ponto sinais de um possível objeto 

metálico. 

O robô russo desceu no sábado para outro ponto onde foi localizado um sinal, a 477 metros de 

profundidade, mas as autoridades descartaram que se tratasse do submarino, já que os destroços 

encontrados, devido às suas caraterísticas, seriam de um barco-pesqueiro. 

O robô submersível russo também desceu depois a outro ponto, a 700 metros de profundidade, 

mas Balbi disse que nada foi detetado, por isso os responsáveis pela operação de busca 

resolveram fazer uma nova procura com sonar na região para confirmar o sinal e, 

eventualmente, fazer um nova descida. 

Além disso, Balbi disse que existe um terceiro ponto, a 800 metros de profundidade, e 

acrescentou que seis navios utilizados na operação permanecem na região. 

Na última quinta-feira, a marinha argentina deu por finalizada a fase de buscas para um possível 

resgate da tripulação e passou para uma etapa de mero rastreamento para encontrar o submarino, 

uma vez que já se passaram duas semanas desde o desaparecimento e não há mais condições de 

haver sobreviventes. 

Após o pronunciamento do porta-voz na base naval de Mar del Plata, os familiares dos 

tripulantes saíram em bloco da instalação militar com bandeiras argentinas e cartazes com fotos 

dos submarinistas. 
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Em frente à base, o grupo parou para falar com a imprensa e anunciou que estava a iniciar ali 

mesmo uma marcha de protesto em direção a uma praça central da cidade. 

O grupo de manifestantes explicou que o objetivo do protesto é mostrar a sua “dor” e pedir que 

o presidente Mauricio Macri vá a Mar del Plata oferecer esclarecimentos e também ordene a 

retomada da fase de busca e resgate dos submarinistas. 

Fonte: Disponível em: <https://zap.aeiou.pt/robo-mergulha-950-metros-profundidade-encontrar-submarino-

desaparecido-182585>. Acesso em: dez. 2017. 

 

(F-13) 

Para reduzir custos, Tesla demitirá 9% do seu quadro de funcionários 

Em carta aos funcionários, Elon Musk comunicou que demissões fazem parte de esforços da 

empresa para obter lucro sustentável 

 

Da Redação 

14 de junho de 2018 

 

A montadora de veículos elétricos de Elon Musk, a Tesla, irá cortar 9% da sua força de trabalho 

para reduzir custos. O CEO anunciou a decisão em um e-mail encaminhado aos funcionários. 

O documento vazado foi publicado na íntegra pela CNBC na última terça-feira (12), antes de 

Musk confirmar a decisão em sua conta no Twitter.  

Segundo o comunicado do empresário, as demissões dizem respeito a posições assalariadas e 

que as equipes da produção associadas não seriam afetadas. "Como parte desse esforço e a 

necessidade de reduzir custos e nos tornarmos lucrativos, nós chegamos a uma difícil decisão 

de demitir aproximadamente 9% de nossos colegas através da companhia", diz Musk na carta.  

Musk, entretanto, achou de bom tom garantir em sua carta de que as equipes da produção não 

foram incluídas na lista de cortes e que, portanto, isso "não afetará a nossa habilidade de 

alcançar as metas de produção do Model 3 nos próximos meses", escreveu.  
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"O que nos move é a nossa missão de acelerar a transição do mundo para uma energia 

sustentável e limpa, mas nós nunca iremos atingir esta missão ao menos que nós demonstremos 

que podemos manter um lucro sustentável", argumentou o CEO. 

Fato é que a Tesla tem encarado problemas para manter as metas de produção de seu mais 

popular veículo, o Model 3. Recentemente, Musk culpou o excesso de automação das fábricas 

pelo atraso e anunciou o lançamento de versões mais caras do Model 3 para "alimentar" a 

produção do prometido veículo. 

Fonte: Disponível em: <http://idgnow.com.br/internet/2018/06/14/para-reduzir-custos-tesla-demitira-9-de-seu-

quadro-de-funcionarios/>. Acesso em: jun. 2018. 

 

(F-14) 

Tesla despede 9% dos trabalhadores para salvar a empresa 

A decisão foi anunciada pelo presidente executivo da empresa, Elon Musk, numa carta enviada 

aos colaboradores. O objectivo é reduzir custos. 

 

Inês Chaíça e Victor Ferreira - 12 de junho de 2018 

 

Uma das empresas mais badaladas no sector automóvel está em maus lençóis. A Tesla, fundada 

pelo empresário Elon Musk, anunciou, nesta terça-feira, uma redução de 9% no número de 

trabalhadores, para cortar custos e salvar a empresa. A decisão foi anunciada pelo próprio Elon 

Musk, o empreendedor que pôs um dos carros dele a orbitar o planeta Terra (através da outra 

empresa dele, a SpaceX), mas que em década e meia de Tesla não conseguiu um único ano com 

resultados positivos. Esse histórico de prejuízos é aliás invocado pelo próprio Musk, no email 

que enviou aos funcionários e em que anuncia a necessidade de simplificar a “estrutura de 

gestão”. 

"Dado que a Tesla nunca deu lucro em quase 15 anos de existência, o lucro não é obviamente 

o que nos motiva. O que nos motiva é a nossa missão de acelerar a transição do mundo para a 

energia limpa e sustentável, contudo nunca completaremos essa missão se não demonstrarmos 

que podemos ter lucros sustentáveis", escreve Musk no texto que o próprio acabaria por 

divulgar no Twitter. 
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A empresa tem actualmente 46 mil pessoas e esta reorganização conduzirá ao corte de 4100 

postos de trabalho. “A Tesla cresceu e desenvolveu-se de forma rápida ao longo dos últimos 

anos, o que resultou na duplicação de papéis e de algumas funções que, embora tenham feito 

sentido no passado, são difíceis de justificar actualmente”, afirma. 

Esta reestruturação não é necessariamente uma surpresa para os trabalhadores. Num 

memorando interno de Maio, já se equacionava uma “reorganização minuciosa” para cortar 

com as actividades que não fossem “vitais” para o sucesso da empresa. 

Na carta, Musk explica que os cortes não vão atingir o sector da produção, prometendo por isso 

que a “capacidade de chegar aos objectivos de produção do Model 3” não será afectada. A 

empresa espera conseguir alcançar um volume de produção de cinco mil carros Model 3 por 

semana até ao final de Junho. 

Prejuízos agravados em 2017 

O fim da parceria com a Home Depot, retalhista da área da construção e decoração norte-

americana, é a outra decisão tomada para recentrar a actividade da Tesla. Actualmente, a Home 

Depot vende painéis solares e outros produtos da marca. O fundador da empresa quer canalizar 

essas vendas para as lojas e para as vendas online da Tesla. 

Elon Musk é um dos figurões da nova economia norte-americana. Quase tudo o que faz ou diz 

se transforma em notícia, é analisado à lupa, elogiado ou criticado. Dizem que tem objectivos 

estratosféricos, como produzir um carro eléctrico (o Model 3) a preços moderados para 

impulsionar as massas a abandonarem os carros movidos a combustíveis fósseis e a adoptarem 

a energia solar ou eléctrica, mais limpa. Os primeiros 30 exemplares do Model 3 saíram das 

linhas de produção no Verão de 2017. 

A empresa ainda não encontrou forma de resolver todos os problemas que tem enfrentado para 

satisfazer as encomendas e as promessas. Por causa disso, no início de 2018, a Tesla declarou 

ao mercado que os prejuízos se agravaram em 2017. A capacidade de torrar dinheiro, dizem os 

analistas, só é comparável em grandeza à capacidade de Elon Musk – o homem que quer ser 

marciano – de sonhar com um futuro melhor para a humanidade. 

Fonte: Disponível em: <https://www.publico.pt/2018/06/12/economia/noticia/tesla-anuncia-corte-de-9-dos-

postos-de-trabalho-1834196 >. Acesso em: jun. 2018. 
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(F-15) 

Holandês de 69 anos inicia batalha legal para mudar de idade 

O juiz que ouviu Emile Ratelband concordou num ponto: a mudança legal de género é um 

desenvolvimento que “há muitos anos achámos impossível”. Tribunal tem quatro semanas 

para decidir. 

 

PÚBLICO 8 de Novembro de 2018 

 

Um holandês de 69 anos iniciou, na semana passada, uma batalha legal para mudar de idade. 

Emile Ratelband diz que se sente discriminado pela idade — que lhe coloca entraves à vida 

profissional e amorosa —, e quer ter menos 20 anos aos olhos da lei. 

Ratelband levou o pedido a um tribunal de Arnhem, na Holanda: quer trocar de idade nos 

documentos de identificação, de 11 de Março de 1949 para 11 de Março de 1969. 

“Vivemos numa época em que é possível mudar o nome e o género. Porque é que não posso 

decidir a minha própria idade?”, argumenta o sexagenário, citado pela BBC. 

“Se eu tiver 69 anos, estou limitado. Se tiver 49, consigo comprar uma casa nova e conduzir 

um carro diferente”, disse. “Posso aceitar mais trabalho. Quando estou no Tinder e digo que 

tenho 69 anos, não tenho respostas. Quando tiver 49 anos, com a cara que tenho, estarei numa 

posição privilegiada”, cita o jornal britânico The Guardian. 

E não é só uma questão de se sentir mais jovem. Os exames físicos que fez parecem confirmar 

que é mais novo do que diz nos documentos de identificação: de acordo com os médicos, o 

holandês tem o corpo de um homem de 45 anos. 

O juiz que o ouviu concordou com ele num ponto: a mudança legal de género é um 

desenvolvimento que “há muitos anos achámos impossível”. Mas lançou a pergunta — como é 

que os seus pais se sentiriam se os primeiros 20 anos de vida fossem apagados? “De quem é 

que os seus pais cuidaram? Quem era esse rapazinho?”, defendeu o juiz. 

Ratelband, que se apresenta como orador motivacional e formador na área da programação 

neurolinguística, disse que os pais estavam mortos e que estaria disposto a renunciar à reforma 

se isso significasse que podia trocar de idade. 
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No fim da sessão, que durou 45 minutos, Ratelband teceu um último argumento: “Isto é uma 

questão de livre escolha”. Agora, o tribunal tem quatro semanas para decidir o que fazer. 

Mas conseguir mudar de idade não será uma tarefa fácil – como já se antevia. O procurador 

público presente na audição não descarta a ideia de isso poder vir a ser uma realidade, mas 

sublinha a importância de se requerem exames médicos para se determinar, de forma credível, 

“a idade emocional de alguém”. 

Fonte: Disponível em: <https://www.publico.pt/2018/11/08/mundo/noticia/holandes-tribunal-mudar-idade-

1850334>. Acesso em: nov. 2018. 

 

(F-16) 

Holandês de 69 anos pede à Justiça para ficar 20 anos mais novo para se dar melhor no 

Tinder 

O instrutor motivacional Emile Ratelband quer mudar sua data de nascimento de 11 de março 

de 1949 para 11 de março de 1969. 'Nós vivemos em uma época em que é possível mudar de 

gênero e de nome. Por que não posso mudar minha idade?', diz. 

 

Por BBC Brasil 

Quinta, 08 novembro 2018 

 

Um holandês de 69 anos iniciou uma batalha jurídica para tentar melhorar sua vida amorosa. 

Emile Ratelband, um instrutor motivacional, entrou na Justiça para mudar sua data de 

nascimento do dia 11 de março de 1949 para 11 de março de 1969. 

Ou seja, Ratelband quer ficar 20 anos mais novo. "Nós vivemos em uma época em que é 

possível mudar de gênero e de nome. Por que não posso mudar minha idade?", disse. 

O caso deve ser julgado por um tribunal da cidade de Arnhem dentro de quatro semanas. 

No entanto, segundo a imprensa local, funcionários do tribunal estão céticos com relação ao 

pedido, pois dizem que não há nenhum mecanismo legal para mudar a própria data de 

nascimento. 
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Um dos juízes quis saber como Ratelband justificaria os 20 anos que seriam apagados de sua 

história: "O que seus pais estariam fazendo na época que você era um garotinho? Quem era esse 

menininho?", disse. 

Ratelband diz que se sente discriminado por sua idade. Segundo ele, ter 69 anos prejudica as 

chances de conseguir emprego e de ter sucesso no aplicativo de relacionamentos Tinder. 

"Quando fiz 69 anos, fiquei limitado. Se eu tivesse 49, poderia comprar uma casa nova, dirigir 

um carro diferente. Poderia trabalhar mais", diz. 

"Quando estou no Tinder e digo que tenho 69 anos, ninguém me responde. Quando eu tiver 49, 

com o rosto que tenho, ficarei em uma boa posição", diz. 

"Meu médico disse que tenho corpo de um homem de 45 anos", disse Ratelband, citando 

exames que comprovariam a idade menor. Ele se descreve como um "jovem deus". 

No Facebook, Ratelband contou que tomou a decisão de entrar na Justiça quando se olhou no 

espelho um dia. Ele não tem medo de envelhecer, disse, mas queria aproveitar a vida o máximo 

de tempo possível. 

Ele também disse que pretende renunciar a uma aposentadoria que recebe caso a Justiça autorize 

sua mudança de data de aniversário. 

A legislação holandesa proíbe a discriminação por idade em ambientes de trabalho. 

Emile Ratelband é um guru motivacional, instrutor de programação neurolinguística e famoso 

na mídia holandesa. Ele se converteu ao budismo no início deste ano. 

Ele também já foi dublador: fez a voz holandesa do personagem Vladimir Trunkov, do filme 

Carros 2, da Pixar. 

Fonte: Disponível em: <https://www.metrojornal.com.br/social/2018/11/08/holandes-de-69-anos-pede-justica-

para-ficar-20-anos-mais-novo-para-se-dar-melhor-no-tinder.html>. Acesso em: nov. 2018. 

 


