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RESUMO 

 

 

Em meados dos anos 80 surge uma nova corrente teórica nomeada de Linguística 

Cognitiva a qual rompe com o formalismo hegemônico da época por considerar alguns 

princípios como a perspectiva experiencialista, o processo de categorização, a concepção 

de não modularidade da mente entre outros (LAKOFF, 1987). Dentro dessa concepção, 

as construções idiomáticas são vistas como inesgotáveis fontes de pesquisa (FERARRI, 

2014). Assim, buscando contribuir para a descrição do sistema linguístico em relação a 

esse fenômeno, foram coletadas o total de 1.699 ocorrências da construção [pagar de] em 

postagens publicadas no Twitter, entre as quais 161 ocorrências de [tu/você paga de x] 

formam o objeto de nosso estudo, buscando: (a) verificar em quais contextos de uso a 

construção é mais utilizada; (b) observar como se dá o preenchimento do segundo slot da 

construção; (c) analisar os níveis de especificidades em relação ao preenchimento do 

primeiro slot da construção com o emprego do pronome de 2ª pessoa; (d) identificar 

os frames mais ocorrentes acionados pelos twitteiros e, por fim, (e) depreender qual é o 

MCI ativado pela construção, tendo como suporte as seguintes hipóteses: (a) a construção 

[tu/você paga de x] evoca o MCI de comportamento; (b)  a construção [tu/você paga de 

x] tende a ocorrer em situações em que o conceptualizador, isto é, o autor da postagem 

emite críticas ou julgamentos depreciativos em relação ao comportamento do seu 

interlocutor; (c) a construção no microblogging Twitter tende a ocorrer com o referente 

não especificado com a finalidade de preservação de sua face. Inicialmente, as 

ocorrências foram divididas em dois grandes grupos de análises: um com o pronome tu e, 

outro com o pronome você. Em seguida, propusemos um subgrupo que se encontra 

dividido em três níveis de análise baseados na referencialidade desses pronomes, os quais 

denominamos de Referente especificado (RE), Referente não especificado (RNE) e 



Genérico (G). Os dados nos mostraram que o SN da construção tende a ser preenchido, 

em 81% dos casos, com o pronome de 2ª pessoa você e, em menor escala, com apenas 

19% dos casos computados com o pronome tu. Além do mais, constatamos que, em 

84,4% das postagens, o conceptualizador, ou seja, que no nosso caso é o autor da 

postagem tende a não especificar o referente da construção por ser uma estratégia de 

elaboração de face, posto que assim pode tornar público os seus pensamentos sem 

sofrer uma sanção social, já que a construção [pagar de] é usada como veículo de 

críticas ou julgamentos depreciativos em relação à determinada postura do destinatário, 

no âmbito do MCI de comportamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In the mid-1980s, a new theoretical trend emerged named Cognitive Linguistics, which 

breaks with the hegemonic formalism of the time by considering some principles such as 

the experiential perspective, the categorization process, the concept of non-modularity of 

the mind, among others (LAKOFF, 1987). Within its conception, for example, the idioms 

were relegated to the background have been revisited and gained from then on new design 

and growing admiral in the academia in the matter of its investigation (FERRARI, 2014). 

There, aiming to contribute to the description of the linguistic system in relation to this 

phenomenon, a total of 1,699 occurrences of the construction [paga de] were collected in 

posts published on Twitter, among which 161 occurrences of [tu/você paga de x] form 

the object of our study, seeking to: (a) verify in which contexts of use the construction is 

most used; (b) observe how the second construction slot is filled; (c) analyze the levels of 

specificities in relation to filling the first slot of the construction with the use of the 2nd 

person pronoun; (d) to identify the most frequent frames triggered by twitterers and, 

finally, (e) to understand what MCI is activated by the construction, based on the 

following hypotheses: (a) the construction [tu/você paga de x] evokes the behavioral 

MCI; (b) the construction [tu/você paga de x] tends to occur in situations where the 

conceptualizer, that is, the author of the post issues criticisms or derogatory judgments in 

relation to the behavior of his interlocutor; (c) the construction on the Twitter 

microblogging tends to occur with the referent not specified for the purpose of preserving 

its face. Initially, the occurrences were divided into two major groups of analyzes: one 

with the pronoun tu and another with the pronoun você. Then, we proposed a subgroup 

that is divided into three levels of analysis based on the referentiality of these pronouns, 

which we call the Specified Referent (RE), Unspecified Referent (RNE) and Generic (G). 



The data showed us that the NP of the construction tends to be filled, in 81% of the cases, 

with the 2nd person pronoun você and, to a lesser extent, with only 19% of the cases 

computed with the pronoun tu. Furthermore, we found that, in 84.4% of the posts, the 

conceptualizer, that is, that in our case the author of the post tends not to specify the 

referent of the construction as it is a strategy of face elaboration, since he can make his 

thoughts public without suffering a social sanction, since the construction [pagar de] is 

used as a vehicle for criticism or derogatory judgments in relation to the recipient's 

determined posture, within the scope of the MCI of behavior. 
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I - Introdução 

______________________________________________________________________ 
 

“O tempo altera todas as coisas; não há razão para que a língua escape a esta lei 

universal.” 

  (Ferdinand de Saussure) 

 

 

A historiografia dos estudos da linguísticos aponta que as construções idiomáticas, 

por um longo período de tempo, não gozavam de prestígios científicos em termos de 

descrição e análise da língua por serem consideradas como desvios no estatuto da 

linguagem; no entanto, com o advento da Linguística Cognitiva, esses casos foram 

revistos e ganharam, a partir de então, novos contornos e crescente apreço no meio 

acadêmico no que tange à sua investigação. Sendo assim, buscando contribuir para o rol 

do sistema linguístico acerca desses fenômenos, objetivamos: (a) descrever a construção 

[pagar de] no microblogging Twitter; (b) verificar em quais contextos de uso a construção 

é mais utilizada; (c) observar como se dá o preenchimento do primeiro e do segundo slot 

da construção; (d) analisar os níveis de especificidades em relação ao preenchimento do 

primeiro slot da construção com o emprego do pronome de 2ª pessoa; (e) identificar os 

frames mais ocorrentes acionados pelos twitteiros e, por último, (f) depreender qual é o 

MCI ativado pela construção. 

Em seguida, partimos das seguintes hipóteses que sustentam a nossa pesquisa: (a) 

a construção [pagar de] evoca o MCI de comportamento; (b) tal construção no 

microblogging Twitter tende a ocorrer com o referente não especificado; (c) tal 

construção tende a ocorrer em situações em que o conceptualizador, isto é, o autor da 

postagem emite críticas ou julgamentos depreciativos em relação ao comportamento do 

seu interlocutor; (d) o autor da postagem tende a não explicitar o destinatário de suas 

postagens com a finalidade de preservação de sua face. 
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Para tanto, foram coletadas o total de 1.699 postagens, porém levando em 

consideração o maior índice de casos obtidos, realizamos um recorte metodológico no 

tempo do presente do indicativo, tendo como referente a 2ª pessoa do singular. 

Inicialmente, as ocorrências foram divididas em dois grandes grupos de análises: um com 

o pronome tu e, outro com o pronome você. Posteriormente, propusemos um subgrupo 

que se encontra dividido em três níveis de análise baseados na referencialidade desses 

pronomes, os quais denominamos de Referente especificado (RE), Referente não 

especificado (RNE) e Genérico (G). 

Posto isto, para fins de estudo, direcionamos o nosso olhar para a construção 

[tu/você paga de x] postadas no microblogging Twitter, que analisaremos dentro do 

arcabouço teórico da Linguística Cognitiva (doravante LC) sob o refinamento da 

Gramática Cognitiva (GC) arquitetada por Langacker (1987); da Teoria da Metáfora 

Conceptual (TMC) impulsionada por Lakoff e Jonhson (1980), apoiando-nos também nas 

noções de Frames proposto por Charles Fillmore (1982b) e dos Modelos Cognitivos 

Idealizados (MCIs) instaurados por Lakoff (1987), além de bebermos um pouco da fonte 

da Pragmática, em particular no que diz respeito à Elaboração de face formulada por 

Goffman (1967). 

 A organização deste trabalho segue a respectiva formulação: o texto encontra-se 

organizado em onze capítulos, a partir deste primeiro, distribuídos da seguinte forma: (a) 

apresenta-se a etimologia do verbo pagar e o seu percurso linguístico até chegar à 

construção idiomática pagar de (cap. II); (b) familiariza-se o leitor ao ambiente virtual 

microblogging Twitter, espaço em que as ocorrências foram coletadas (cap. III); (c) 

apresenta-se um revisão bibliográfica acerca dos pronomes de 2ª pessoa e o aspecto de 

referencialidade genérica e específica (cap. IV); (d) navega-se pelas veredas da 

Pragmática, mais especificamente sobre as projeções que ativamos (no nível consciente 
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ou inconsciente) para sermos aceitos pelos distintos grupos sociais e as estratégias de 

polidez adotadas pelos falantes (cap. V); (e) discute-se sobre alguns dos aspectos mais 

relevantes da LC que são usados para a compreensão da construção do significado 

linguístico (cap. VI); (f) argumenta-se sobre a importância dos processos metafóricos e 

metonímicos para a construção de sentidos idiomáticos (cap. VII); (g) abordam-se os 

frames como enquadramento de cenas socioculturais e os Modelos Idealizados 

Cognitivos Idealizados (cap. VIII); (h) proporcionam-se os métodos analíticos adotados 

para a construção e análises desta pesquisa (cap. IX); (i) fornecem-se um conjunto dos 

dados verificados que compõem a corpora do estudo (cap. X) e, por último, (j) 

evidenciam-se os resultados finais. 
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II - O verbo pagar e a construção idiomática pagar de 

______________________________________________________________________ 
 

 “compreender a complexidade estrutural e variável de uma língua, exige, não raro, 

observar além da superfície mutável dos fenômenos linguísticos”.  

(Joan Bybee) 

 

 

Os primórdios do verbo pagar remontam ao sânscrito paçus (ovelha/carneiro) e, 

pecus, em latim clássico, com origem nas transações comerciais que eram praticadas 

tomando, inicialmente, por base o carneiro, a ovelha e, posteriormente, o gado, que 

serviam como moeda de retribuição ao avaliador; não obstante, em latim vulgar, o termo 

pacãre segue os temas pax e pacis licenciando, assim, os sentidos de “apaziguar”, 

“acalmar” e “satisfazer” ajustados à situação de saldar dívidas. Sendo assim, quem paga 

o que deve, fica tanto em paz com a consciência quanto com os credores (BUENO, 1968). 

Segundo Sacconi (2010), a acepção desse verbo, em português, se relaciona com 

(1) dar dinheiro em troca de mercadorias; (2) de liquidar; (3) de retribuir; (4) de 

recompensar e (5) de gastar. Sob esse prisma, os usuários da língua podem, portanto, 

empregá-lo com o sentido de “quitar” e/ou de “transferir valor monetário”, como nos 

pares de casos (1) e (2), a seguir: 

 

(1) pagar todos os rombos 

P1: “Depois que ele (Presidente Bolsonaro) pagar todos os rombos deixados 

pelos desgovernos anteriores, quem sabe sobre alguma coisa pra investir no 

Brasil1.” 

 

 

 

                                                           
1 Nesta pesquisa, optamos por copiar integralmente as construções em uso produzidas pelos usuários do 

microblogging Twitter, ao invés de simplesmente usar prints dos tweets. Em função disso, criamos um 

código em referência ao autor da postagem para assinalar a sua produção. Por exemplo: P1, P2, P3 (em que 

P faz referência à pessoa). 
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(2) pagar por 18 anos 

P2: “Meu Deus, a Xuxa pagou por 18 anos, 60 mil doláres ao ano a CineArte 

pra eles não rodarem o filme que ela aparece nua.” 

 

Esses significados também são arrolados por renomados autores como Cunha 

(1982), Ferreira (1986), Houaiss (2009) e Bechara (2011), sugerindo haver consenso no 

que concerne ao sentido basilar do verbo pagar. Adicionalmente, Bueno (1968) 

argumenta que tal verbo exprime as acepções de (1) saldar dívidas; (2) de compromissos 

financeiros e (3) de recompensar um trabalho previamente combinado, como visto em 

(3): 

(3) pagar dívidas do governo 

P3: “O governo de Bolsonaro pagou uma dívida de empréstimo que foi 

realizada durante o Governo Dilma, assim a redução anunciada é de cerca 

de 3,7%, até o final deste ano”. 

 

No entanto, quando distanciado do sentido mais básico (de quitação de 

pendências) e empregado metaforicamente, tal verbo pode aparecer em variadas 

construções. À vista disso, Sacconi (2010) elenca algumas que são populares, entre as 

quais estão pagar sem bufar, pagar caro e pagar um alto preço, vinculadas à ideia, 

normalmente, de se arcar severamente com as consequências de um comportamento, 

conforme em (4) e (5): 

 

(4) tem que pagar caro por isso 

P4: “E provavelmente ia ser atropelada... Por isso que esses caras tem q pagar 

caro por isso, ele poderia ter tirado a vida de alguém” 

 

(5) pagar com alto preço 
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P5: “A vida ensina e você vai pagar com alto preço, o pior castigo é o 

desprezo” 

 

Abraçado e Moreira (Inédito), referindo-se às abordagens de Bueno (1968) e 

Sacconi (2010), asseveram: 

o verbo pagar, quando usado no sentido mais básico, transmite um caráter 

valorativo de justiça, isto é, de quitação de pendências. Contudo, quando 

distanciado desse sentido, tende a apresentar um significado relacionado a 

sofrimento e aflição como, por exemplo, em pagar os pecados. 

Sacconi (2010) cita ainda outras duas expressões muito utilizadas no português 

brasileiro: pagar mico e pagar com (ou na) mesma moeda. A primeira 

relacionada à noção de se ver em uma situação embaraçosa ou vexatória; a 

segunda aliada à ideia de se retribuir, do mesmo modo ou na mesma proporção, 

atitudes que, em geral, não são bem-vindas (ABRAÇADO; MOREIRA, 

Inédito). 

 

Além desses usos evidenciados em trabalhos anteriores, encontramos outras 

construções como: pagar geral; pagar pra ver; pagar a mão; pagar o chão; pagar 

barriguinha; pagar de santo etc., que indicam haver uma extensa rede construcional 

conectada ao verbo pagar. 

Ainda que Moreira (2018), em seu trabalho embrionário sobre a rede 

construcional do verbo pagar no português brasileiro, tenha sinalizado a existência dessas 

construções além de apontar para o surgimento de um novo padrão construcional na 

língua, tanto no que diz respeito ao plano da forma quanto do significado, nota que a 

construção pagar de seria uma forma de instanciação que integraria uma ponta do nó 

rede. 

Inicialmente, o referido autor divide a rede construcional em dois eixos: do lado 

esquerdo apresentando as construções que possuiriam o sentido básico e do lado direito 

aquelas construções que carregariam o sentido idiomático. Contudo, ambos os sentidos 

estariam estritamente interligados ao verbo pagar que, por sua vez, licenciaria todas as 

construções instanciadas por ele no sistema linguístico, conforme estabelecido na Figura 

(1). 
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Figura 1: A rede construcional do verbo pagar no português brasileiro 

Fonte: Moreira (2018) 

 

Diante dessa configuração de rede, percebemos que, mesmo que a construção 

pagar de tenha sido especificadamente alocada no campo das Cis, tal explicação é 

bastante rasa em termos de descrição linguística, posto que os únicos aspectos apontados 

por Moreira (2018) em relação a essa construção foram as suas primeiras impressões na 

qual a sintaxe construcional refletiria o paradigma [SN1 PAGA DE SN2] e a semântica 

[X PAGA DE Y]. Sendo assim, seria por meio desse padrão parcialmente esquemático 

que os falantes formariam vastas instanciações ao preencher os slots abertos como, por 

exemplo, pagar de comedor, pagar de virjão, pagar de gostosinho(a) entre outras, 

conforme demonstrado em (6), (7) e (8). 

 

(6) pagar de comedor  

P6: “Não cara, eu só acho feio msm ficar postando do que transa dms pra 

pagar de comedor e transuda, é melhor fazer é ficar calado doq ficar 

explanando oq tu faz com tua mina ,forte abraço 
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P7: Tá com inveja né amigão???, o braço já deve tá cansado né??? kkkkkk  

Tu deve tá mt na merda pra tá vindo militar em foto de casal” 

 

(7) pagar de virjão e sadboy 

P8: “qual a tara de otaku em pagar de virjão e sadboy ver 2 minutos de 

vídeo do muca muribosta e os guri se humilhando por muié feia é osso ‘ai sou 

bv pq sou feio, pobre, gordo’ ‘nossa que princesa’ enquanto são tratados igual 

merda pelas otome de cabelo desajeitado e dente torto” 

 

(8) pagar de gostosinho 

P9: “Um cara veio pagar de gostosinho pra cima de mim logo exculachei, 

falei assim: - pdp a burra aqui pelo menos terminou a escola tem curso técnico 

em administração e fala inglês, fora o puta corpão e muito mais .... e você? Só 

tem essa merda desse carrinho? Prefiro pagar Uber” 

 

Com o avanço da pesquisa, Abraçado e Moreira (Inédito) observam que tal 

modelo não daria conta de explicar, de modo sistemático, as relações que as construções 

mantêm entre si, em forma de encadeamento de significados e contextos de usos, e a 

posição que ocupam na rede construcional do referido verbo. Nesse sentido, os autores 

recorrem à configuração esquemática apresentada por Langacker (2005) para as 

chamadas construções bitransitivas em inglês (com elipse no lado esquerdo), que se 

referem a cenas em que algo é transferido para alguém: 
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Figura 2: Configuração esquemática de construções bitransitivas em inglês 

Fonte: Langacker (2005) 

 

Nessa configuração, como assinalam Abraçado e Moreira, há sentidos que são 

mais “esquemáticos”, em relação a outros, indicados por setas, e que o nível mais 

esquemático apresentado da construção bitransitiva é [V NP NP] (V SN SN, em 

português). Os autores explicam que ainda há níveis mais esquemáticos, como os 

referentes a substantivos ([[COISA] / [X]]), a verbos ([[PROCESSO] / [Y]]) etc.  

Um SN, por exemplo, é caracterizado por Langacker como um substantivo 

[COISA] ancorado num evento de fala. O mesmo vale para uma cláusula finita. 

Isto porque, segundo o autor, um substantivo simples, como ‘cachorro’,  e uma 

forma verbal simples, como ‘saltar’, servem apenas à função semântica 

mínima de fornecer uma especificação de tipo inicial, que é submetida a 

refinamentos, ajustes e quantificação em níveis mais altos de organização. 

Diferentemente, um SN como “o cachorro” implica que falante e ouvinte 

compartilham de informações que licenciam a utilização do artigo definido; 

implica também que falante e ouvinte têm chances de sucesso em estabelecer 

contato mental com a instância da coisa perfilada (LANGACKER, 2002).  Do 

mesmo modo, a distinção entre ‘saltar’ e ‘o cachorro saltou’ está na ancoragem 

ao evento de fala, promovida pela desinência verbal de tempo. (ABRAÇADO; 

MOREIRA, inédito). 

 

Outro detalhe a ser notado na configuração apresentada são as bordas em traçado 

mais forte que correspondem às construções mais convencionais. Os autores, contudo, 

esclarecem que, para Langacker (2002), a configuração exata de uma rede é menos 

relevante do que reconhecer a inadequação de qualquer descrição reducionista do 

significado de uma unidade linguística: 
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O conhecimento de um falante acerca do valor convencional de uma unidade 

linguística não pode, argumenta o autor, ser reduzido a uma única estrutura, tal 

como um  protótipo ou um esquema de nível mais alto, uma vez que não  há 

como se prever com precisão qual variedade de extensões e elaborações - entre 

todas concebíveis e linguisticamente plausíveis – alcançou, de fato, o status de 

unidade convencional. Ademais, as estruturas semânticas são caracterizadas 

em relação a “domínios cognitivos”. Um domínio  cognitivo pode ser qualquer 

tipo de conceptualização: a experiência perceptiva, um conceito, um complexo 

conceptual, um sistema de conhecimento elaborado etc. Certas 

conceptualizações pressupõem outras para sua caracterização, ou seja, 

pressupõem hierarquias de complexidade conceptual, em que as estruturas de 

um determinado nível emergem através de operações cognitivas performadas  

em estruturas de níveis mais baixos. Os domínios cognitivos exigidos por 

predicações linguísticas podem ocorrer em qualquer nível em tais hierarquias 

(ABRAÇADO; MOREIRA, inédito). 

 

Considerando o exposto e com base na Figura (2), Abraçado e Moreira (Inédito) 

formulam uma configuração referente às Cis com o verbo pagar no PB. Nesta, o nível 

mais esquemático refere-se ao esquema construcional de sentenças bitransitivas no 

português (com elipse também à esquerda). 

 
 

Figura 3: Configuração esquemática do verbo pagar no PB 

Autor: Abraçado e Moreira (Inédito) 

 

Os autores ressaltam que a rede em questão não estabelece relações de natureza 

etimológica, mesmo porque, as extensões de sentido e, por conseguinte, novas 

construções, podem emergir em qualquer ponto da rede, servindo de elo para novas 

extensões de significado e, então, para a emergência de outras construções. Além disso, 
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demonstram que, as Cis, assim como a construção bitransitiva com o verbo pagar 

[PAGAR SN PARA SN], decorrem da construção mais esquemática [TRANSFERIR SN 

PARA SN] que, por sua vez, vem de uma construção mais esquemática ainda [V SN 

SPREP]. Portanto, a construção, agora sem elipse à esquerda, SN PAGAR SN PARA SN 

refere-se à transferência de um dado valor monetário para fins de pagamento de alguma 

dívida. No entanto, levando em consideração as circunstâncias que envolvem as 

transações comerciais, as dívidas contratuais e a condição de um devedor que, em termos 

legais e sociais, está em situação de subordinação, obrigação perante o credor além das 

circunstâncias e os contextos que envolvem as dívidas em geral, como transferências (de 

valor monetário ou não), valores a pagar, formas de pagamento, não pagamento de dívidas 

etc., constataram os autores a existência de um grande número de gatilhos para novos 

usos e surgimento de novas Cis. Segue-se a representação sumária da rede construcional 

do verbo pagar no PB apresentada pelos autores: 

 
 

Figura 4: Representação sumária da rede construcional do verbo pagar no PB 

Autor: Abraçado e Moreira (Inédito) 
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Na rede em questão, a construção pagar de, remete a uma transferência que se dá, 

de acordo com a avaliação do conceptualizador _ que, em geral, é o falante ou 

escrevente_, de características ou atributos de uma dada entidade para outra. Neste 

sentido, considerando tratar-se de uma de uma construção relativamente recente e ainda 

não estudada, optamos por estudá-la e, visto que tal padrão construcional é muito 

frequente no ambiente virtual, mais especificamente no microblogging Twitter, 

decidimos coletar tweets e constituir um corpus para nosso estudo. Constituído o corpus, 

chamou-nos a atenção, a predominância de postagens dirigidas à segunda pessoa, por 

meio do emprego dos pronomes tu e você. Daí chegamos ao nosso objeto deste estudo: 

[tu/você paga de x]. 
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III - O microblogging Twitter: as diferentes naturezas de postagens e a rapidez da 

interação social 

______________________________________________________________________ 

“Se o pensamento corrompe a linguagem, a linguagem também pode corromper o 

pensamento.” 

(George Orwell) 

 

 

Smaal (2010) argumenta que o Twitter foi criado, em março de 2006, como um 

projeto simultâneo da empresa Odeo, dedicada à produção de podcasts. Inicialmente, o 

arquétipo do site serviria como um serviço de troca de status muito parecido com os 

ofertados de Short Message Service (SMS). 

Para Lemos e Santaella (2010 apud Taranto 2019), o Twitter era, a princípio, 

restrito a poucas comunidades que normalmente estariam vinculadas à tecnologia digital 

ou à blogosfera internacional. No entanto, ao ter sido apreciado e utilizado pelas 

celebridades, o site logo alcançou os meios de comunicação de massa a ponto de 

rapidamente se popularizar entre os mais diversos setores sociais. 

Acrescentam ainda as autoras que, o Twitter pode ser definido como um 

microblog, uma vez que permite ao usuário (conhecido como twitteiro2) publicar 

mensagens de apenas 140 caracteres3 a partir da pergunta “o que está acontecendo?”. De 

acordo com elas, essa aparente limitação de caracteres irá diferenciá-lo de outras redes 

sociais, possibilitando o surgimento, deste modo, de uma nova microssintaxe no sistema 

                                                           
2 Na internet se convencionalizou chamar os usuários do microblogging Twitter de twitteiro ou tueiteiro. 

Ambas formas são igualmente aceitas nessa comunidade virtual, no entanto, optamos pela primeira forma 

por preservar o radical da palavra inglesa mais o sufixo “eiro” em português. 

 
3 A quantidade de caracteres foi atualizada e, hoje em dia, dispõe do recurso de 280 palavras. 

https://www.pensador.com/autor/george_orwell/
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que integra recursos específicos como RTs4, @s5 e hashtags e que requer uma 

alfabetização própria. 

Taranto (2019) destaca que 

Quanto à conexão entre atores, o Twitter rompe com os laços 

tradicionais na medida em que adota o sistema de seguidores e seguidos, 

gerando fluxos de informação simultâneos e multidirecionais provenientes de 

diversos canais. Ao usuário é permitido tanto receber informações de canais 

diversos (inflow) quanto enviar atualizações para indivíduos que optam por 

assinar aquele canal (outflow). Uma vez que as conexões não têm a 

obrigatoriedade de serem recíprocas e os vínculos na rede não são 

necessariamente extensões de laços preexistentes na vida do usuário, no 

Twitter as relações se alteram constantemente, constituindo grupos bastante 

heterogêneos.  

Entre as funções disponíveis, está a criação de perfis (@usuario), cujo 

nome pode ser utilizado para fazer uma busca por um usuário ou para fazer 

uma menção em algum tweet. Em segundo lugar, há as funções Retweet (RT), 

que permite compartilhar o conteúdo de outros tweets e, por fim, as hashtags, 

que buscam condensar o assunto do tweet, funcionando como uma espécie de 

palavra-chave. (TARANTO, 2019, p. 42). 

 

Segundo Reis (2012), o microblogging Twitter tornou-se famoso por limitar o 

tamanho de cada postagem. Os tweets, assim como são conhecidas as atualizações dos 

internautas nesse site, só podem ser compostos por textos curtos, sendo tal página criada 

já com o propósito de poder ser, mais à frente, atualizado por dispositivos móveis. 

Para obter as informações sempre atualizadas sobre a rotina de uma pessoa, os 

twitteiros que decidem acompanhar postagens de outros usuários são chamados de 

seguidores (followers). Portanto, para seguir um usuário, é necessário ativar tal comando, 

não havendo como restrição o máximo de perfis que uma pessoa pode seguir. Todavia, 

mesmo que esse indivíduo não seja um seguidor oficial de um dado perfil, ele pode 

interagir normalmente e responder aos tweets dos outros, isto é, enviar-lhes mensagens 

diretamente. 

                                                           
4 A partir da função Retweet do Twitter, os internautas podem compartilhar os tweets (pequenas mensagens) 

rapidamente com todos os seus seguidores. Assim, qualquer usuário dessa rede social pode “retweetar” seus 

próprios tweets ou de outros indivíduos. Além disso, no âmbito da interação virtual, é comum encontrarmos 

ainda a sigla RT no início de um tweet para indicar que estão republicando o conteúdo de outro usuário. 

 
5 O sinal @ é usado para mencionar os nomes de usuários nos tweets como, por exemplo, @usuário_01. 
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Ademais, é interessante salientar que, uma resposta enviada pelo Twitter é vista 

apenas pelos usuários que seguem simultaneamente tanto o remetente quanto o 

destinatário da mensagem, ou seja, as respostas (os replies) são vistos unicamente pela 

interseção da rede de dois usuários. Da mesma maneira que, qualquer indivíduo que tenha 

uma conta ativa no microblogging Twitter pode realizar um retweet de uma mensagem 

publicada, independentemente de ser ou não um seguidor. O retweet, ou RT como é 

abreviado, trata-se do ato de replicar uma mensagem postada por outra pessoa. É um 

procedimento importante na lógica da rede: ao postar alguma informação no Twitter, 

apenas os seguidores de um usuário recebem esta mensagem. No entanto, quando um 

membro faz o retweet, ele repassa esta mesma mensagem para sua própria rede, porém 

mantendo os créditos do usuário da publicação que fez o tweet original. 

A única prática que resulta entre os seguidores é designada de direct message 

(DM). As DMs são mensagens privadas e enviadas entre os usuários que se seguem 

mutuamente, isto é, quando dois internautas se acompanham no Twitter, estes podem 

trocar mensagens que não serão visualizadas pelos outros contatos na rede, uma vez que 

estas mensagens são direcionadas a uma caixa separada das postagens normais. 

Contudo, embora haja certa limitação na plataforma no que tange ao limite de 

caracteres que podem ser usados para publicar as mensagens, o microblogging Twitter 

aderiu serviços além de funcionalidades que permitem aos usuários da página a publicar 

fotos, vídeos, músicas, fazerem transmissão ao vivo, entre outros recursos. Normalmente, 

esses conteúdos não textuais são exibidos na forma de um hiperlink que ao ser acessado 

pode direcionar o usuário para o conteúdo final em um outro site, ou pode ser visualizado 

dentro da própria página. 

Outro aspecto que diferencia o microblogging Twitter dos demais produtos 

consumidos pelos internautas é o chamado Trending Topic (a partir de agora TT), isto é, 
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uma lista de hashtags que destaca os assuntos mais comentados na internet em um dado 

momento. Historicamente, o TT surgiu da contagem de tweets realizados como hashtags; 

no entanto, não se trata de um evento estático, mas sim dinâmico e variável. Deste modo, 

um assunto que estava no TT um dia anterior pode, a depender da ocisão, não está mais 

em alta e o contrário também pode acontecer, conforme exposto na figura (5). 

 
 

Figura 5: Trending Topic do Brasil 

Fonte: (Twitter) 

 

Em relação ao cenário brasileiro, Taranto (2019) informa que as informações mais 

recentes fornecidos pela ComScore (2016) apontam que o microblogging Twitter tem 

sido majoritariamente usado por adolescentes e jovens entre 15 a 24 anos (32,8% de seus 

usuários), sendo seguido por jovens e adultos de 25 a 34 anos (31,3% de seus usuários). 

Além disso, percebe-se que os usuários de outras redes sociais, assim como no caso do 

Facebook, acabam tendo acesso direto a diversos tweets de seus usuários em razão da 

vinculação estabelecido entre ambas as redes. Em pesquisa realizada pela consultoria 
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francesa Semiocast, segundo notícia publicada no informativo online G16, o português 

desponta como a terceira língua mais utilizada no microblogging Twitter, o que se deve, 

evidentemente, a maioria de usuários brasileiros.   

Vemos, portanto, que não se pode negar a importância desse canal virtual de 

interação e, por conseguinte, a relevância de se conhecer melhor a linguagem empregada 

por seus usuários quando interagem no âmbito dessa rede social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL1503695-6174,00-

PORTUGUES+E+A+TERCEIRA+LINGUA+MAIS+USADA+NO+TWITTER+SEGUNDO+PESQUIS

A.html>. Acesso em: 10 dez. 2020. 
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IV - Usos dos pronomes tu e você com interpretação genérica e específica em postagens 

no gênero tweet 

______________________________________________________________________ 

 

“A língua não é, como muitos acreditam, uma entidade imutável, homogênea, que paira por sobre 

os falantes. Pelo contrário, todas as línguas vivas mudam no decorrer do tempo e o processo em si nunca 

pára. Ou seja, a mudança lingüística é universal, contínua, gradual e dinâmica, embora apresente 

considerável regularidade.” 

 
(Vera Lúcia) 

 

 

No âmbito da gramatica tradicional, Brandão (1963 apud Mantiri 2016) 

argumenta que os pronomes pessoais representam os seres em relação à sua pessoa 

gramatical. As pessoas gramaticais são os três aspectos do ato da palavra, ou seja, falar, 

ouvir e servir de objeto do discurso. Ao abordar como são utilizados os pronomes 

pessoais, Brandão (1963) assevera que o pronome tu é somente empregado na forma de 

tratamento entre pessoas com as quais temos familiaridade ou intimidade. No entanto, no 

que se refere ao pronome você alude que 

Hoje você, contração do antigo pronome de tratamento Vossa Mercê, substitui 

o pronome tu, e aplica-se às pessoas de condição igual ou superior à que fala. 

O plural é vocês. Leva o verbo à 3ª pessoa e requer nesta os pronomes oblíquos 

e os possessivos (BRANDÃO, 1963, p. 305, grifos nossos). 

 

Segundo Rocha Lima (2013), os pronomes você e vocês são de utilização em 

ambiente de tratamento familiar e, ainda, insere as formas senhor e senhora como modo 

de tratamento cerimonioso (pronomes de segunda pessoa), acrescenta que esses pronomes 

exigem do verbo as terminações de 3ª pessoa. 

Cunha e Cintra (2013), por sua vez, descrevem os pronomes pessoais como as três 

pessoas gramaticais: (a) primeira pessoa (quem fala) é representada pelos pronomes eu 

(singular) e nós (plural); (b) segunda pessoa (como quem se fala) é representada pelos 

pronomes tu (singular) e vós (plural) e (c) terceira pessoa (pessoa ou coisa de que se fala) 

é representada pelos pronomes ele/ela (singular) e eles/elas (plural). 



39 

Ao explicarem o emprego dos pronomes de tratamento de 2ª pessoa, ainda 

endossam que o pronome você, seja em tratamento cerimonioso ou familiar, coexiste no 

sistema da língua ao lado do pronome tu. Segundo eles, o uso do pronome tu se registre 

ao extremo do Sul e a algumas localidades da região Norte. Nos demais territórios 

brasileiros, o pronome tu foi substituído por você como forma de tratamento para a 

segunda pessoa do singular. 

Bechara (2009), por seu turno, trata os pronomes pessoais como aqueles que 

caracterizam as pessoas do discurso. No que confere aos usos dos pronomes de 2ª pessoa, 

alude o autor que 

3.ª) você, hoje é usado familiarmente, é a redução da forma de reverência Vossa 

Mercê. Caindo o pronome vós em desuso, só usado nas orações e estilo solene, 

emprega-se vocês como plural de tu. (BECHARA, 2009, p. 166, grifos nosso) 

 

Nos compêndios gramaticais aferidos, observa-se que os gramáticos brasileiros 

indicam a preferência do emprego do pronome você em oposição ao pronome tu ao se 

referir à 2ª pessoa do discurso, de forma a não alterar o valor semântico que o pronome 

tu carrega. De acordo com Ribeiro e Coelho (2005 apud Mantiri 2016), ainda que incida 

a preferência pela forma pronominal você como referência da 2ª pessoa do singular, o uso 

do pronome tu não desempenha um arcaísmo linguístico, ao contrário, é amplamente 

usado pelos brasileiros nas situações de interlocução menos formais como recurso de 

interação entre enunciador e enunciatário. 

Ademais, é mister salientar que o pronome de tratamento você com o passar dos 

anos sofreu uma mudança gramatical em sua forma, passando inicialmente de pronome 

de tratamento para pronome pessoal, sendo você a forma para representar a segunda 

pessoa do singular e vocês para representar a segunda pessoa do plural. 

Castilho (2010 apud Mantiri 2016) também afirma que, em contexto semântico 

apropriado, o pronome você exibe um valor de tratamento igualitário entre os falantes e 
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que o pronome tu, em regiões em que existem vigência desse pronome, apenas se 

configuraria para expressar o distanciamento entre os indivíduos. 

O derivado você passou a ser no PB um tratamento de igual para igual. Para o 

tratamento cerimonioso, inventou-se o senhor. Em regiões brasileiras em que 

o tratamento tu continua vigente, o uso de você traz de volta o antigo 

distanciamento. Onde o tu não é mais encontrado, ele e seus derivados são 

utilizados para expressar distanciamento, como no exemplo: Olha aí o que teu 

filho aprontou! (CASTILHO, 2010, p. 479, grifos nossos) 

 

Assim, o fenômeno variável entre os pronomes tu e você para a representação da 

segunda pessoa do singular é muito comum em nosso cotidiano enquanto falantes do PB. 

Há que se levar em conta, também, que os pronomes tu e você também podem 

apresentar um emprego tendo o sentido genérico, ou seja, que não se refere 

exclusivamente a nenhuma entidade determinada. Carvalho (2019) argumenta que, 

Embora semanticamente de 2ª pessoa, o pronome tu (você, o senhor, etc.) pode 

designar, por transferência de experiência pessoal, uma 3ª pessoa generalizada 

e, simultaneamente, o eu o tu do processo de comunicação. Em outras palavras, 

ao mesmo tempo em que designa um ser indeterminado, também designa o 

falante e o ouvinte, numa neutralização das pessoas gramaticais numa espécie 

de arquimorfema. Por exemplo, ao falar com uma amiga solteira, um homem 

pode desabafar assim: “Você chega cansado na sua casa, encontra sua mulher 

indisposta, seu filho doente, e aí você fica transtornando, sem saber o que 

fazer”. Observe-se que os adjetivos cansado e transtornado, referindo-se a 

você, não estão no feminino, como seria de supor, já que a ouvinte é mulher. 

(CARVALHO, 2019, n.p, grifos do autor). 

 

Para o Carvalho (2019), o emprego de você, neste caso em especial se trata do 

próprio eu do falante na tentativa de generalização de seu próprio caso particular. 

Portanto, você, nesse exemplo, incorpora três aspectos gramaticais: é o ele genérico; é o 

eu que narra a própria experiência e é o tu (você) também genérico, com que o eu pretende 

compartilhar a própria experiência. 

Halliday e Hasan (1976 apud Carvalho 2019) exploraram a utilização do emprego 

do pronome you com sentido genérico, o que chamaram de uso de exófora 

institucionalizado. Segundo os autores, exófora é tudo que se refere a algo exterior ao 

texto. Por exemplo, o pronome eu, em uma carta, trata-se de um pronome exofórico 
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porque se refere a uma dada entidade que se encontra situada fora do texto escrito. 

Adicionam ainda que, para além do uso generalizado de one, no inglês, também 

encontramos casos com os pronomes we, you, they e it cujos usos são exofóricos 

generalizados em que o referente é perspectivado como se fosse imanente em todos os 

contextos de situação. 

Mantiri (2016), em um estudo sobre usos dos pronomes com interpretação 

genérica e específica no meio digital, defende que 

O uso de referência específica é caracterizado pela forma direta com que o 

falante se refere ao interlocutor, de forma que o referente é conhecido e 

definido na situação em que a conversa ocorre. Ao que se refere ao uso dos 

pronomes com interpretação genérica, são aqueles em que a referência não está 

dirigida especificamente a um interlocutor, mas a todos que possam aproveitar 

da informação. (MANTIRI, 2016, p. 2). 

 

Passemos agora a identificar o valor semântico que os pronomes tu e você 

carregam apresentando a base interpretativa genérica em construções coletadas no 

microblogging Twitter, cuja postagem não se encontra explicitamente direcionada a um 

referente em específico, mas a todos a quem possa interessar seu conteúdo. Nesse sentido,  

os pronomes tu e você sem marcação de referente nos tweets tendem a exibir um sentido 

mais geral e abrangente. Para Rocha Lima (2013), a segunda pessoa (aquela com quem 

se fala) projeta a perspectiva de que há uma entidade que recebe a informação do discurso. 

No entanto, percebemos que existe na construção [pagar de], em grande parte dos casos 

instanciados, uma predisposição das mensagens destinadas aos ouvintes não serem 

específicas para apenas um destinatário. Nesses casos, os pronomes tu e você usados 

funcionam tão-somente como âncoras da mensagem central a qualquer internauta que 

aproveite a informação publicada, como ilustramos a seguir em (9). 

 

(9) pagar de amigo 
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P10: “se tu fala mal da pessoa, n é amigo dela, não tem necessidade de você 

fingir que é amigo dela n, corta logo vínculo, agora tu paga de amigo da pessoa 

da pessoa, sai com ela conversa com ela normalmente e fala mal q só o carai, 

e feio demais po.” 

 

Em (9), ilustramos um caso em que a postagem não possui um referente 

especificado (RNE), sendo endereçada a todos que possam ter acesso a ela e dela tirem 

algum proveito, isto é, trata-se de um emprego de tu com interpretação de referente 

genérico (G). Zilli (2009 apud Mantiri 2016) expõe que: 

Um fator linguístico relevante, por exemplo, pode ser a “referência”. Os 

pronomes tu e você podem aparecer com referência ou significados diferentes, 

ou melhor, podem ser usados para se referir ao interlocutor, a um grupo 

definido, particular ou genérico, dependendo do contexto em jogo. (ZILLI, 

2009, p. 18) 

 

Em contrapartida, temos em (10) a utilização de uma construção em que o 

pronome tu apresenta interpretação com referente especificado (RE), o que difere de um 

caso como em (11), conforme veremos a seguir. 

 

(10) pagar de Barbie girl 

P11: “@vdrai na primeira semana tu pagas de barbie girl pra socializar e 

descobrir o pessoal, depois tu voltas ao normal.” 

 

 Vejamos agora, em (11), um uso bastante comum em nosso corpus: trata-se do 

emprego referencial de tu/você, mas com o referente não especificado (RNE): 

 

(11) pagar de empoderada e feminista 

P12: “Não quero me sentir superior, mas enquanto vc paga de militante, 

muitos nem sequer ligam pra isso... Entenda, o discurso de ódio é de quem 

sente. 



43 

Sou preto, classe baixa e nunca me doi por apelidos como ‘Gordo’ ‘Macaco’ 

ou muitos outros. Não se doa pelos outros, não.” 

 

Usos como esse são popularmente caracterizados como “indiretas”, ou seja, o 

conceptualizador, em nosso caso o autor da postagem, tem em mente um referente 

definido, porém não o explicita. Postulamos que em tais casos o autor da postagem apela 

para a proteção da face, isto é, expressa-se por meio de subentendidos, optando por não 

explicitar a quem dirige suas críticas ou julgamentos. Abordaremos esse aspecto 

observado no capítulo seguinte. 
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V - A proteção de face e os aspectos de polidez 

______________________________________________________________________ 
 

“O mundo inteiro é um palco e todos os homens e mulheres não passam de meros 

atores. Eles entram e saem de cena e, cada um, no seu tempo, representa diversos papéis” 

 

(William Shakespeare) 

 

 

Dressler (1980) e outros sociólogos notaram que a formação da personalidade dos 

seres humanos é estruturada através da interação social, haja vista que os membros da 

sociedade projetam uma personalidade a outras pessoas e essas projeções modificam-se 

em razão das respostas apresentadas. Assim, estudiosos como Cooley (1902), Mead 

(1934) e Goffman (1967) debruçaram-se sobre as investigações do eu social. De acordo 

com Cooley e Mead, o eu é um produto social constituído pelos julgamentos de outros 

indivíduos. Nessa acepção, à medida que os sujeitos interagem com os demais na 

sociedade, eles aprendem a interpretar as faces e gestos, isto é, quando as pessoas estão 

alegres, tristes, contentes e descontentes etc. Dressler (1980), a partir dessa interpretação, 

argumenta que as pessoas adquirem habilidades que lhes permitem prever o que os outros 

esperam e, por meio dessa percepção, controlar as suas próprias ações de modo natural.  

Entretanto, diferentemente de Cooley (1902) e Mead (1934) que aprofundaram os 

seus estudos sobre a concepção do eu projetada pelos outros indivíduos, Goffman (1967) 

dedicou-se ao modo como os indivíduos projetam-se para os outros, ou seja, como os 

interactantes expõem aos outros uma concepção de si para serem aceitos em determinados 

contextos. Segundo o autor, ao se apresentar para uma pessoa, o indivíduo, consciente ou 

inconscientemente, irá controlar as impressões que vai criar, ou, ainda, ao considerar a 

percepção de terceiros, este indivíduo utilizará estratégias7 para a elaboração de sua face. 

                                                           
7 Nesse sentido, FIGUEIRA (2012) afirma que os interlocutores utilizam dessas estratégias para preservar 

as próprias faces, de modo a não ameaçar as dos outros participantes. 
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Para Goffman (1967), todas as pessoas possuem uma face definida como “o valor 

social positivo que uma pessoa efetivamente reclama para si mesma através daquilo que 

os outros presumem ser a linha por ela tomada durante um contato específico”. 

(GOFFMAN, 1967, p. 5). Assim, entende-se que, em cada contexto, os participantes 

representam papéis sociais e estão constantemente envolvidos no processo de elaboração 

de suas faces, posto que a própria sociedade requer dos participantes uma imagem 

positiva (BROWN; LEVINSON, 1987; MARCHEZI, 2014; WILSON, 2012). 

Partindo do conceito de Elaboração de face proposto por Goffman (1980), Brown 

e Levinson (1987) sublinham que a face é composta por dualidades: um lado positivo e 

outro negativo. O primeiro lado é elaborado quando os indivíduos da sociedade 

conseguem interagir harmoniosamente entre si, havendo um respeito mútuo e 

preservando as faces uns dos outros, enquanto o segundo lado caracteriza-se pela não 

preservação do território8 pessoal (FIORIN, 2012; KERBRAT-ORECCHIONI, 2006). 

Adicionalmente, Tavares (2007) identifica outros fatores que podem ser relacionados a 

essa natureza, como por exemplo, o status social: 

[...] poder e prestígio são fatores determinantes nesses casos, pois normalmente 

tem-se maior consideração por aqueles que são mais poderosos, e, marcando a 

bilateralidade do processo, o mais poderoso pode ser também o mais 

ameaçador. (TAVARES, 2007, p. 29). 

Deste modo, para Brown e Levinson (1987) alguns atos de linguagem podem ser 

profundamente ameaçadores à face, como questões de ordens, pedidos, manifestação de 

opiniões, insultos etc. (FIORIN, 2012; FIGUEIRA, 2012; KERBRAT-ORECCHIONI, 

2006; MARCHEZI, 2014; WILSON, 2012).  Quanto a essa perspectiva, Wilson (2012) 

reforça que 

                                                           
8 Ou seja, a reserva pessoal do indivíduo a ser preservado. Equivale ao termo face, mas envolve uma noção 

mais ampla por caracterizar também a necessidade do respeito ao espaço do outro. 
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Toda vez que fazemos um pedido a alguém estamos ameaçando a face porque 

invadimos a privacidade da pessoa, por isso, em geral, os pedidos são feitos de 

modo a atenuar o grau de ameaça à face do outro. (WILSON, 2012, p. 98). 

Figueira (2012) diz que em todo o processo de comunicação pode haver ameaça 

a uma face (KERBRAT-ORECCHIONI, 2006) e compreende que o fato do falante entrar 

em contato com outras pessoas suscita um desequilíbrio social pré-existente, 

estabelecendo uma coação à imagem pública dos participantes no ato da interação9. Nesse 

sentido, Tavares (2007) ressalta que a interação ocorre a partir de situações nas quais os 

participantes expressam suas visões, pois “é através dessa visão que nós percebemos e 

somos percebidos e é esse modo de percepção que levamos em consideração ao 

interagirmos com os outros em um contexto dinâmico” (TAVARES, 2007, p. 28). 

Assim, entende-se que, para preservarem a face (to save face) e manterem as 

relações sociais ativas, os interactantes (ou seja, qualquer participante no ato da interação 

social) lançam mão de estratégias linguísticas de polidez — positivas ou negativas —, a 

fim de neutralizarem-se em determinadas ocasiões comunicativas (FIORIN, 2012). Em 

outras palavras: 

[...] o interactante procura articular estratégias, a fim de preservar sua face e 

protegê-la de eventuais ameaças; ao mesmo tempo, ele coordena estratégias 

argumentativas com o intuito de interagir na concepção inicial que seus 

interlocutores possuem a respeito de sua imagem. (WYSOCKI, 2007, p. 72). 

 

Wilson (2012) considera que “a polidez consiste exatamente nesse reforço de 

manter e reparar a face de si mesmo e do outro.” (WILSON, 2012, p. 100). Isto posto, 

torna-se possível compreender que a “face é algo que sofre um investimento emocional, 

podendo ser perdida, mantida ou aprimorada, e que deve ser constantemente 

compartilhada numa interação” (BROWN; LEVINSON, 1987, p. 61). 

                                                           
9 Kerbrat-Orecchioni (1990) entende que “todos os destinatários de uma mensagem, mesmo aqueles que 

não são tão evidentes, exercem um papel importante no desenvolvimento da interação”. (KERBRAT-

ORECCHIONI, 1990, p. 89). 
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Brown e Levinson (1987) ressaltam que a polidez é um instrumento essencial da 

vida humana e uma condição necessária para a cooperação da linguagem, visto que os 

participantes no processo de interação utilizam-na para preservar a face (FIORIN, 2012; 

FIGUEIRA, 2012; WILSON, 2012). Sobre tal efeito, Guimarães (2010) afirma que a 

polidez positiva10 possibilita uma estratégia de preservação da face entre indivíduos do 

mesmo grupo social. 

[...] ao usar estratégias de polidez positiva, o falante indica que pertence ao 

mesmo grupo social do ouvinte, demonstra também alguma admiração pelo 

interlocutor e, ainda, que está disposto a beneficiar o ouvinte com a sua 

cooperação na atividade interacional. (GUIMARÃES, 2010, p. 32 apud 

MARCHEZI, 2014, p. 40). 

Em contrapartida, Figueira (2012) evidencia que os falantes da língua fazem uso 

desse recurso linguístico (de estratégia de polidez) não com o intuito de indicar a 

proximidade dos grupos sociais, tampouco demonstrar admiração pelo locutor, mas com 

a finalidade de preservar a imagem pública: 

Os usuários se utilizam dessas estratégias porque elas estão relacionadas com 

o esforço permanente de regular a preservação da face (imagem pública). O 

falante procura resguardar a face pública e busca preservar a autoimagem. 

(FIGUEIRA, 2012, p. 7-8). 

Essa concepção de polidez adquire uma nova subjetividade com Holanda (1995). 

Segundo a autora, esse fenômeno linguístico pode ser visto e entendido como mera forma 

de defesa ante a sociedade, ou seja, como uma manifestação de preservação da essência 

natural do homem. 

[...] é, de algum modo, organização de defesa ante a sociedade. Detém-se na 

parte exterior, epidérmica do indivíduo, podendo mesmo servir, quando 

necessário, de peça de resistência. Equivale a um disfarce que permitirá a cada 

qual preservar inatas sua sensibilidade e suas emoções. (HOLANDA, 1995, p. 

147). 

 

                                                           
10 Para Kerbrat-Orecchioni (2006), “a polidez positiva consiste exatamente em produzir algum ato que 

tenha um caráter essencialmente ‘antiameaçador’ para seu destinatário: manifestação de acordo, oferta, 

convite, elogio, agradecimento, fórmula votiva ou de boas-vindas etc.”. (KERBRAT-ORECCHIONI, 1990, 

p. 91). 
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Nesse sentido, há, portanto, práticas unicamente protetoras e defensivas. A 

orientação defensiva é dada pela construção e manutenção da face, enquanto a orientação 

protetora é construída pelo respeito e não ameaça a face dos outros. Sendo que ambas 

coexistem. Coexistem no sentido de que, ao tentar salvar a face de alguém (to save 

someone’s face), é necessário ter cuidado para não expor a sua própria ou perdê-la (to 

lose face). 

Quanto a isso, Goffman (1967) distingue dois tipos básicos sobre a elaboração de 

face, a saber: o processo de evitação e o corretivo. O primeiro caracteriza-se por evitar 

situações ameaçadoras. O segundo figura-se pela própria etimologia da palavra, isto é, 

corrigir as situações ocasionadas. Nesse sentido, os participantes evitam situações 

constrangedoras que, ocasionalmente, podem ameaçar a face dos interactantes. Uma vez 

que constatada uma possível ocorrência, os participantes devem acionar ações que 

revertam a situação, de modo que não fomentem conflitos; entretanto, em caso de 

situações de ameaça, os indivíduos podem lançar mão de quatro aspectos clássicos: 

1) o desafio, em que os outros participantes chamam a atenção do falante para 

a conduta desviada; 2) a oferenda, através da qual se dá ao falante a chance de 

corrigir a ofensa e restabelecer o equilíbrio da interação; 3) a aceitação, na 

qual as pessoas aceitam a oferta de correção e, por fim, existe 4) o 

agradecimento àqueles que lhe perdoaram. (MARCHEZI, 2014, p. 32, grifos 

da autora). 

 

Além das práticas defensivas e protetoras, é de suma importância que o indivíduo 

contribua para o processo de manutenção do processo de interação. O falante deve ser 

compassivo às críticas e aceitá-las com a intenção de manter o equilíbrio do diálogo 

(MARCHEZI, 2014; WILSON, 2012). Todavia, convém ressaltar que nem todos os 

indivíduos estão dispostos a utilizar esses artifícios o que pode dificultar a interação entre 

os participantes e cooperar para que novos atos transgridam a face, pois há atos que, no 

processo de interação verbal, ameaçam a face positiva e negativa não só do falante, mas 
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igualmente a do ouvinte. Esses atos são denominados face threatening acts (FTAs)11, a 

saber: 

1. atos que ameaçam a face positiva do ouvinte: desaprovação, insultos, 

acusações; 

2. atos que ameaçam a face negativa do ouvinte: pedidos, ordens, elogios; 

3. atos que ameaçam a face positiva do falante: auto-humilhação, auto-

confissões; 

4. atos que ameaçam a face negativa do falante: agradecimentos, excusas, 

aceitação de ofertas. (MARCUSCHI, 1989, apud TAVARES, 2007, p. 284, 

grifos do autor). 

 

Os estudos sobre elaboração de face iniciaram-se com a contribuição de Erving 

Goffman, estudioso canadense da interação social. Para ele, todos os indivíduos são atores 

que executam papéis sociais para sobreviver na sociedade, e argumenta que 

[...] quando um indivíduo desempenha um papel, implicitamente solicita que 

seus observadores que levem a sério a impressão sustentada perante eles. Pede-

lhes para acreditarem que o personagem que veem no momento possui os 

atributos que aparenta possuir, que o papel que representa terá as 

consequências implicitamente pretendidas por ele e que, de um modo geral, as 

coisas são o que parecem ser. (GOFFMAN, 1975, p. 25). 

 

Sendo assim, entende-se que, em qualquer encontro social, o interactante 

apresentará um comportamento específico e tenderá a pôr em prática a sua linha de 

conduta. Essa linha caracteriza-se pela maneira como o falante expõe a sua visão sobre 

determinada situação12. Seguindo o pensamento de Goffman (1975), de acordo com o 

qual os indivíduos representam em uma dada situação, Marchezi (2014) apoia-se na fala 

do autor ao acreditar que “em cada contexto, os participantes representam seus papéis e 

estão, constantemente, envolvidos no processo de construção de suas imagens”. 

(MARCHEZI, 2014, p. 29). 

                                                           
11 Kerbrat-Orecchioni (2006, p. 79) amplia o conceito dos FTAs proposto por Brown e Levinson, 

considerando outras formas de interação como um processo de possível ameaça a face. 

 
12 “Os indivíduos, durante uma interação, precisam cuidar para preservarem sua face e a dos outros 

interactantes, pois ao ameaçarem a face do próximo, podem também causar uma ameaça à própria face”. 

(WYSOCKI, 2007, p. 75). 
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Para Goffman (1967), todo sujeito possui uma face13 — imagem do eu social em 

termos de atributos sociais aprovados. Deste modo, para manter relações sociais 

saudáveis, o interlocutor precisa ser cortês, discreto e educado, haja vista que os membros 

da sociedade, em situações comunicativas, visam manter um valor positivo de sua face. 

Os aspectos de polidez são utilizados para neutralizar as ameaças. Esses elementos 

são entendidos, como aponta Oliveira (2008), como exemplos de boas maneiras 

conferidos em valores de polidos ou impolidos. A autora realça que 

[...] o conceito de polidez, nas ideologias de senso comum, vem geralmente 

associado ao de boas maneiras, educação, civilidade. Ou seja, diz respeito aos 

comportamentos considerados apropriados, isto é, que atendem às normas 

sociais compartilhadas. São essas normas que definem o que pode ser 

considerado um comportamento ‘bonito’ e ‘correto’ [...]”. (OLIVEIRA, 2008, 

p. 199). 

 

Nota-se, deste modo, que o que determina a concepção de polidez são os padrões 

morais utilizados pelos indivíduos. Sobre essas marcas de usos linguísticos, Lakoff 

(1975) apresenta um trabalho intitulado Language and Woman’s Place, em que explora 

as formas usadas pelos gêneros masculinos e femininos. Nessa produção, averiguou-se a 

diferença entre a produção linguística dos gêneros feminino e masculino: as mulheres 

apresentaram um perfil mais cordial do que os homens. Assim, para o autor, essas 

características distinguiram claramente os comportamentos cortês e áspero14. 

Lakoff (1975) demonstrou que há um código pré-estabelecido (princípio de 

polidez) que é comumente respeitado pelos falantes. Para ele, os indivíduos no ato 

sociointeracional atendem a três critérios: regras de formalidade, respeito e 

camaradagem. O primeiro é sancionado pelos participantes em ambientes nos quais haja 

                                                           
13 Segundo Wilson (2012), “[...] a face é construída pelo indivíduo e está associada às situações sociais e 

interacionais nas quais se manifestam determinadas habilidades ou condutas como polidez, tato e 

diplomacia. Há sempre um esforço por parte das pessoas em prol da preservação da face, que se torna, 

então, condição da interação”. (WILSON, 2012, p. 97). 

 
14 “[...] existem elementos linguísticos e não linguísticos que nos permitem classificar determinada 

construção como polida ou não”. (MARCHEZI, 2014, p. 35). 
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distinção entre status. No segundo, os status dos indivíduos são idênticos, porém o nível 

de proximidade entre os mesmos é considerado limitado, ao passo que o terceiro é 

caracterizado pela interação entre os participantes que possuem laços de amizades 

memoráveis.  

Na visão de Brown e Levinson (1987), a polidez é um elemento necessário para a 

interação dos interactantes em sociedade, sendo uma forma de manipular e preservar a 

face. Em síntese, são alguns atos que podem ser linguísticos ou não nos quais os 

interlocutores lançam mão com a intenção de controlar ou minimizar as ameaças 

ocorridas. 

Para eles, certas medidas de atenuação dos atos ameaçadores são as próprias 

estratégias de polidez, visto que, nesses casos, o alvo é quase sempre a garantir o consenso 

da interação. Aliás, além da polidez positiva, existem também nos contextos interacionais 

a polidez negativa, que se caracteriza por não respeitar o território pessoal do outro, o 

que pode fomentar uma afronta durante o ato interacional. 

Com base no exposto sobre elaboração de face e os aspectos de polidez, 

delineamos o encadeamento de nossas hipóteses: o autor da postagem no microblogging 

Twitter tende a não explicitar o destinatário de suas postagens com a finalidade de 

preservação de sua face, já que a construção [pagar de] tende a ocorrer em situações em 

que o conceptualizador emite críticas ou julgamentos depreciativos em relação ao 

comportamento do seu interlocutor; a construção [pagar de] evoca o MCI de 

comportamento. 
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VI - A Linguística Cognitiva 

______________________________________________________________________ 
 

“A Linguística Cognitiva adota uma perspectiva baseada no uso, tendo como uma de suas 

principais hipóteses a ideia de que o contexto orienta a construção do significado.” 

(Lilian Ferrari) 

 

 

Cronologicamente, na historiografia dos estudos da linguagem, a LC é uma das 

correntes teóricas mais recentes (FERRARI, 2014). Surgindo nos finais da década de 70 

e princípios da de 80, em 1989 se registra a Primeira Conferência Internacional de 

Linguística Cognitiva. Nesse evento, optou-se pela criação da Internacional Cognitive 

Linguistics Association (ICLA), na qual se anunciou o lançamento do periódico Cognitive 

Linguistics, cujo volume foi publicado em 1990. Trata-se, portanto, de um evento que 

marca a sua institucionalização (ALMEIDA, et al., 2010). 

A LC surge como reposicionamento teórico nos estudos da significação em razão 

da observação de que fenômenos importantes da linguagem haviam sido relegados à 

margem por modelos teóricos formalistas15 como, por exemplo, o sentido figurado, os 

idiomatismos, as ambiguidades, etc. Sabe-se que a tradição hegemônica dos estudos 

linguísticos no século XX, isto é, a Gramática Gerativa (GG), dedicou-se aos estudos de 

fatos sistematizáveis com o fim de evidenciar o funcionamento da mente do falante, além 

de propor generalizações no que tange às línguas naturais, adotando a Sintaxe como 

ferramenta e elegendo um tratamento lógico-matemático do significado. É nesse cenário 

que, portanto, a LC se constitui e constrói a sua agenda investigativa tomando a semântica 

como objeto de análise com o intuito de verificar os processos estáveis e os fenômenos 

da cognição que subjazem à produção e interpretação dos significados bem como da 

gramática (FERRAZ, 2007). 

                                                           
15 Compreendemos por modelos teóricos formalistas o estruturalismo linguístico e o gerativismo. 
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Por ser uma abordagem relativamente nova, foi somente no século XX que 

assumiu extraordinário papel no âmbito das Ciências Cognitivas (CC). Assim sendo, seu 

nascimento marca, em meados do século XX, os frutos de convergência de diversos 

campos de conhecimento no que diz respeito à investigação da mente tida, até então, 

como sistema abstrato de manipulação simbólica. Desde então, os estudos da cognição 

humana16 passaram a integrar os interesses de áreas como a Filosofia, a Psicologia, a 

Sociologia, a Antropologia, a Neurociência e a Linguística (SILVA, 1997). 

Tal convergência entre as ciências motivou, a priori, um amplo processo de 

investigação da mente do indivíduo a partir de um paradigma computacional. Nessa 

direção, diversos foram os modelos teóricos que surgiram com a finalidade de descrever 

o processamento mental, especificamente na Linguística, como no caso da GG 

apresentada por Noam Chomsky17, no final da década de 1950. 

É, pois, sob os preceitos do cognitivismo instaurados por Chomsky que a 

Linguística faz sua entrada na seara das Ciências da Cognição. A GG constrói o seu 

arcabouço teórico a partir do viés de modularidade da mente. Trata-se de um modelo 

inatista, segundo o qual o usuário da língua nasce com a faculdade da linguagem como 

estrutura cognitiva. Nessa linha, Chomsky e seus discípulos defendem que esse 

componente é autônomo e que, em princípio, independe de outras faculdades mentais; 

portanto, o conhecimento linguístico do falante é independente de outros tipos de 

conhecimento (SILVA, 1997). A hipótese central dessa abordagem é de que haveria na 

mente humana um esquematismo altamente estruturado e especializado para a linguagem, 

                                                           
16 Segundo Silva (1997, p. 5), a Linguística Cognitiva é cognitiva na mesma direção que o são as outras 

ciências por assumir que a nossa interação com o mundo é mediada por estruturas mentais. No entanto é, 

mais específica, visto que se ocupa apenas da linguagem como um dos meios de conhecimento. 

 
17 Martellota e Palomanes (2012, p. 177) argumentam que “desde seu surgimento no final da década de 

1950, o gerativismo de Chomsky fundou uma tendência, nos estudos linguísticos, de considerar a 

linguagem um sistema de conhecimento autônomo, depositado no cérebro dos indivíduos e construído de 

uma série de princípios inatos referentes à estrutura gramatical das línguas.”. 
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que se fortalece com o argumento da pobreza de estímulo, ou seja, com a constatação de 

que, embora haja escassez de inputs no ambiente ao qual a criança é exposta (frases 

incompletas, truncadas, etc.), mesmo assim, ela é capaz de desenvolver a competência 

linguística e a capacidade de elaborar impressões sobre a própria língua (FERRAZ, 2007). 

As formulações da GG foram de grande valia para o estudo das linguagens lógicas 

e para todas as ciências de um modo geral. Essa relevância advém da noção de que os 

aparatos combinatórios e interpretativos da gramática consistem em princípios e regras 

inconscientes que podem ser analisadas com rigor (método dedutivo), por meios 

analógicos e operações algorítmicas. Em outras palavras, “o gerativismo tendo base 

racionalista, busca na matemática — que é uma forma de razão transcendental — a 

descrição dos processos mecânicos de manipulação de símbolos abstratos que se refletem 

na sintaxe das línguas” (MARTELLOTA e PALOMANES, 2012, p. 178). Deste modo, 

tal teoria tem como finalidade abordar, formal e matematicamente, os fenômenos 

subjacentes à linguagem. 

Em fins do século XX e início do século XXI, a LC começa a delinear-se como 

paradigma científico a partir de trabalhos de George Lakoff (LAKOFF e JOHNSON, 

1980; 1999, LAKOFF, 1987), Fillmore (1977; 1982a; 1982b), Ronald Langacker (1987; 

1990; 1991), Leonard Talmy (1983; 1988), Gilles Fauconnier (1994; 1997; 2002), 

Fauconnier e Turner (2002), entre outros. Este movimento decorre do anseio desses 

pesquisadores em retomar os estudos da significação em virtude de uma crescente 

insatisfação com os resultados obtidos com o programa gerativista (SILVA, 1997; 

FERRARI, 2014). As principais premissas da LC se afirmam, portanto, em oposição à 

GG. 

Além dos traços distintivos considerados entre GG e LC, temos, inclusive, um 

outro eixo que distancia ambas as ciências os paradigmas teóricos: enquanto a GG se 
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preocupa com o conhecimento da linguagem, buscando entender como o processamento 

é adquirido, a LC busca compreender como o conhecimento se realiza por meio da 

linguagem, procurando saber como a linguagem contribui para o conhecimento de 

mundo. 

O cognitivismo clássico, por exemplo, opera com uma concepção de mente 

separada do corpo e de processos internos e externos dissociados. Nessa perspectiva, o 

corpo funciona apenas como meio de mecanismos cognitivos efetuados na mente, ou seja, 

a experiência corporal é periférica. Consonante Chomsky, a razão é o centro do 

conhecimento e qualquer experiência (sensorial, física etc.) tem papel secundário no 

processo de aquisição de nosso conhecimento linguístico. À vista disso, Martellota e 

Palomanes (2012, p. 177) endossam que “os gerativistas privilegiaram em suas análises 

a busca de aspectos linguísticos universais, deixando de lado, portanto, as questões sociais 

e interativas que caracterizam, de modo localizado, o uso concreto da língua nas situações 

reais de uso de comunicação.”. 

Na contramão do modelo hegemônico, a LC apresenta uma perspectiva 

experiencialista (Realismo Corporificado ou Experiencialismo (LAKOFF, 1987)) para a 

cognição, na qual a experiência corporal (física, motora etc.) encontra-se alicerçada na 

base da cognição, da experiência social e da categorização humana. A mente é 

intrinsecamente corporificada (LAKOFF, 1999), o que significa reconhecer, de certo 

modo, a centralidade da experiência na constituição do pensamento e da linguagem. 

A respeito disso, afirmam Lakoff e Johnson (1999, p. 3) que “o pensamento é 

majoritariamente inconsciente”. O conceito de Inconsciente Cognitivo assevera, 

analogamente, que o pensamento consciente é a ponta visível do iceberg e que grande 

parte do que não vemos, a princípio, devido à sua extensão e profundidade, seria o 

inconsciente. Inacessível à consciência, o pensamento opera em uma velocidade tão 
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rápida que não é focalizado. Assim, a racionalidade e a consciência deixam de ser, 

consequentemente, os paradigmas da existência humana. 

A LC assume que a linguagem é um componente da cognição, negligenciando a 

tese da autonomia da linguagem e da modularidade da mente defendidas pelos 

gerativistas. Nessa linha, passa-se, então, a compreender as estruturas da língua como 

manifestações de capacidades cognitivas gerais e não como entidades autônomas. Assim 

sendo, o tratamento dado às estruturas linguísticas envolve manifestações da organização 

conceptual, de princípios de categorização, da experiência individual, social e cultural 

etc. 

De maneira oposta ao sintaticocentrismo do gerativismo, a LC reconhece a 

importância da Semântica no que diz respeito à investigação dos aspectos linguísticos, 

uma vez que a linguagem passa a ser tratada em termos semânticos e funcionais. Segundo 

Silva (1997, grifos do autor), “a Linguística Cognitiva é um tipo de linguística 

pragmaticamente orientada, tanto teórica quanto metodologicamente.”. 

 Silva (1997) reforça ainda que outro traço distintivo da LC é a assunção da 

natureza enciclopédica da significação que reflete a consequência da função 

categorizadora da linguagem. Se a língua serve para categorizar o mundo, logo a 

significação linguística não pode ser separada do conhecimento de mundo e, 

consequentemente, não se pode postular a existência de um nível de significação que 

pertença unicamente à língua distinto do nível em que a significação das formas 

linguísticas está associado ao conhecimento de mundo.  

Palomanes (2007, p. 23) em consonância com esse ponto de vista, assegura que a 

LC “pode ser vista como a renovação do interesse por se estudar a conceptualização da 

realidade pela língua” e, mais à frente, argumenta que esse campo de estudo “é uma 

abordagem da linguagem que vê o conhecimento em conexão com as experiências de 
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mundo do ser” (PALOMANES, 2007, p. 27). Além disso, Ferrari (2014, p. 15) sublinha 

que “a LC concebe o significado como construção mental, em um movimento contínuo 

de categorização e recategorização do mundo, a partir da interação de estruturas 

cognitivas e modelos compartilhados de crenças socioculturais.”. 

De modo mais conciso, isso significa que a relação entre linguagem e mundo é 

mediada pela cognição e que o significado linguístico é compreendido como uma 

construção cognitiva por meio do qual o mundo é experienciado. As palavras, então, 

orientam a construção de sentido, mas não apresentam significados exclusivamente 

fechados, ao contrário, o sentido emergente surge em detrimento desse movimento 

contínuo de (re)categorização. 

É nessa direção que a LC reúne diversos nomes em torno de seus principais temas 

de interesse como, por exemplo, os processos de categorização e conceptualização, que 

envolvem a teoria dos protótipos; a polissemia; os modelos cognitivos idealizados; os 

esquemas imagéticos; os frames; as metáforas e metonímias conceptuais; os princípios 

funcionais da organização linguística; a interface conceptual entre sintaxe e semântica; a 

gramática de construções assim como os aspectos sociointeracionais e culturais da 

linguagem em uso. Geeraerts (2006), ao observar esse vasto campo de investigação que 

emana da LC, emprega a famosa metáfora do arquipélago linguístico na qual estabelece 

analogia com a teoria por reunir um conglomerado de centros de pesquisas que 

compartilham perspectivas mais ou menos afins. 

Ademais, a LC, por compreender a língua como estrutura maleável e buscar 

atender às necessidades dos falantes, admite que o significado linguístico não é mero 

produto de formas linguísticas isoladas, mas que envolvem operações mentais, 

conhecimento de mundo e as mais diversas experiências humanas para interpretar o 

mundo biossocial. Nesse sentido, torna-se imprescindível refletir quais são os 
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mecanismos cognitivos empregados pelos falantes para fazer com que os eventos 

interacionais sejam internalizados e integrados na formação dos polos conceptuais e 

estruturais das construções. 

Por conseguinte, esses são os caminhos pelos quais se pretende trilhar nas 

próximas seções, uma vez que o nosso interesse recai, especialmente, sobre os processos 

de conceptualização e categorização, as noções referentes aos Frames, aos Modelos 

Cognitivos Idealizados, Perspectivação conceptual, Metáfora e metonímia as quais 

formam um conjunto de operações cognitivas que subjazem à constituição do 

pensamento, da linguagem e, em especial dos processos de significação de conceitos 

abstratos. 

 

6.1 Conceptualização e perspectivação conceptual 

 

O usuário da língua identifica os significados linguísticos que emergem dos 

enunciados, nas mais variadas interações sociais, por meio de um mecanismo cognitivo 

chamado conceptualização. Tal operação cognitiva é inerentemente dinâmica e ocorre ao 

longo do tempo; trata-se, portanto, de um fenômeno mental que se ancora na realidade 

física do falante possibilitando a compreensão de estruturas, em diferentes níveis, como, 

por exemplo, as novas concepções e aquelas já armazenadas ao longo da vida, além das 

experiências sensoriais, motoras e emotivas, o processamento temporal e todos os 

conceitos em relação a seus contextos linguísticos e sociais. Esse processamento consente 

aos indivíduos a criação de bases conceptuais para a negociação dos significados no 

ambiente discursivo (LANGACKER, 2008). 

Silva e Batoréo (2010) argumentam que a conceptualização consiste em modos 

alternativos de experienciar cognitivamente objetos e entidades no mundo, o que é 
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caracterizado pelas capacidades cognitivas gerais de perspectivação conceptual 

(construal). O significado linguístico é construído, então, na medida em que os eventos 

são conceptualizados e descritos por maneiras distintas de perspectivar uma cena. Como 

forma de exemplificação, Langacker (2008) mostra a figura de um copo com o volume 

de água até a metade do recipiente. O autor diz que, no nível da conceptualização, é 

possível evocar o conteúdo conceptual de modo neutro. No entanto, ao se codificar esse 

conteúdo linguisticamente, é dificultoso impor certo modo de representá-lo, ou 

conceptualizá-lo, conforme mostra a Figura (6). 

 

 
 

Figura 6: Conceptualização do copo de água 

Fonte: Langacker (2008) 

 

Nesse sentido, notamos que a conceptualização não concebe o significado 

linguístico como sendo um reflexo direto entre linguagem e o mundo, mas, como 

operações cognitivas que envolvem, segundo Langacker (2008), a especificidade, o foco, 

a proeminência e a perspectiva, que são aspectos relacionados aos eventos sociais e 

discursivos funcionando como base para a construção mental do significado. 

A especificidade diz respeito ao nível de precisão e detalhamento em que uma 

cena é caracterizada. Como exemplificação, Langacker (2008) utiliza-se da noção de 

temperatura. Ao descrever uma sensação climática, podemos alegar que o tempo está 

quente, mas também apresentar especificidades progressivamente maiores, como, por 

exemplo, mencionar que a temperatura está em torno de 35 graus ºC, ou exatamente 35, 
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1 graus ºC. Portanto, uma expressão altamente específica descreve uma cena com detalhes 

minuciosamente refinados; todavia, quando descrita com expressões de menores 

especificidades, limitamo-nos a descrições de baixa resolução que refletem apenas os 

aspectos da organização global. 

 

 
 

Figura 7: Nível de especificação da categoria animal 

Fonte: (o pesquisador) 

 

Na hierarquia apresentada, o termo “mamífero” constitui uma elaboração mais 

detalhada de “animal”, enquanto “cachorro” constituiria uma elaboração mais detalhada 

do que “mamífero” e assim sucessivamente até o final da escala. Da direita para a 

esquerda, as expressões ficam mais esquemáticas (genéricas). Sendo assim, o termo 

“mamífero” é esquemático em relação ao termo “cachorro” e tudo o que se encontra a sua 

direita. O mesmo ocorre para ações que ficam mais específicas de esquerda para a direita, 

como demonstra a Figura (8): 

 
 

Figura 8: Nível de especificação da categoria alimentação 

Fonte: (o pesquisador) 

 

Seguindo o mesmo raciocínio, podemos dizer que “Maria está preparando algo na 

cozinha” ou que “Maria está temperando a carne” ou até mesmo que “Maria está assando 

o frango para o jantar”. A escolha dependerá do nível de especificidade com o qual 

desejamos retratar a cena. Nesse sentido, operamos em níveis diferentes por distintas 

razões e tudo dependerá do contexto discursivo e do nosso propósito comunicativo em 

uma dada situação. 

Langacker (2008) argumenta que a noção de especificidade é o inverso de 

esquematicidade, fundamentalmente para a construção do significado, posto que ocorre 
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em todo o âmbito da experiência. Uma caracterização esquemática é instanciada por 

qualquer número de outros elementos mais específicos, cada um servindo para elaborar 

suas especificações de base mais rudimentar. Ademais, esquematicidade está conectada 

às primeiras generalizações do mundo, das experiências corporais, das relações sociais 

entre outras; trata-se, portanto, da capacidade cognitiva humana que permite a 

categorização e a especificação. 

A focalização consiste em acessarmos partes específicas de nosso universo 

conceitual. A dimensão de interpretação aqui referida como foco inclui a seleção do 

conteúdo conceitual para a representação simbólica da cena e sua organização em que 

pode ser amplamente descrita (metaforicamente). Uma manifestação na percepção é o 

fenômeno conhecido como figura vs. fundo. Para exemplificar, Langacker (2008) 

informa que, um barulho repentino se destaca como figura contra o solo do silêncio, ou 

um pequeno cursor em movimento contra o mais estável plano de fundo na tela do 

computador. Outra manifestação é o processo de categorização ao qual sucede a descrição 

linguística na medida em que a estrutura categorizada é experienciada. A estrutura de 

categorização está em segundo plano, tomando como certo uma base pré-estabelecida 

para avaliação, enquanto o evento da estrutura estiver em primeiro plano da consciência 

como sendo observado e avaliado. 

A estrutura da língua apresenta vários casos de assimetrias que são considerados 

questões de proeminência. Os termos proeminência e saliência (usados aqui de forma 

intercambiável) não são empregados de modo autoexplicáveis. Langacker (2008) 

assegura que um evento pode ser saliente em muitos modos diferentes. Isso significa que 

qualquer entidade selecionada é focalizada em relação às outras partes e um primeiro 

plano é saliente no que confere ao seu plano de fundo. Dentro de uma categoria, o 

protótipo tem maior destaque do que suas várias extensões. O espaço e a visão têm um 
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status cognitivo privilegiado em relação a outros domínios da experiência. De modo 

geral, uma divergência na saliência parece claramente evidente entre os membros de 

várias oposições: concreto vs. abstrato; real vs. imaginário, explícito vs. implícito; e assim 

por diante. Se as assimetrias podem ser agrupadas em um único rótulo, logo é menos 

importante distingui-los necessariamente e determinar quais deles figuram em particular. 

Outro fenômeno linguístico importante que permeia no âmbito da proeminência, 

conforme alude Langacker (2008), é a noção de perfilamento. Trata-se, grosso modo, de 

um recorte conceptual de uma expressão em uma base mais ampla, isto é, todo o conceito 

está conectado a uma sentença que, por seu turno, se encontra inserida em um contexto 

motivado por uma intencionalidade. 

Outro aspecto do construal é a perspectiva compreendida como disposição da 

cena, ou seja, como a cena é conceptualizada e quais são os ângulos utilizados para 

observá-la. Assim, se a conceptualização é a percepção de uma cena, a perspectiva é o 

arranjo de percepções cujo aspecto mais rico é o ponto de vantagem (vantage point) 

assumido. Normalmente, o ponto de vantagem coincide com a localização do usuário da 

língua. Com isso, expressões como, por exemplo, na frente e atrás costumam ser 

interpretadas tomando-se a localizado do indivíduo como ponto de vantagem implícito. 

Consideremos, portanto, como forma de ilustração os cenários criados a partir das Figuras 

(9) e (10), respectivamente. 
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Figura 9: Ponto de vantagem e codificação da realidade (A) 

Fonte: (o pesquisador) 

 

Ao retratar uma cena como esta, um falante pode a dotar como ponto de vantagem 

a posição em que o gato se interpõe entre o observador e a árvore. A diferença é que, 

enquanto a Figura (9) coloca o gato em proeminência, a Figura (10), por seu turno, coloca 

a árvore em posição de proeminência para se referir o mesmo evento. 
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Figura 10: Ponto de vantagem e codificação da realidade (B) 

Fonte: (o pesquisador) 

 

 

 No entanto, se a árvore se interpusesse entre o observador e o gato, a realidade da 

cena conceptualizada apresentaria outra perspectiva, uma vez que ambos os cenários 

revelam a mesma realidade no universo biossocial, porém com a diferença de que o 

falante seleciona o elemento que é posto em proeminência. Para Ferrari (2014, p. 68), “o 

que se verifica, portanto, é que não é simplesmente o cenário descrito que determina as 

escolhas linguísticas, mas também o ponto de vantagem adotado pelo falante, ou, ainda, 

o ponto de vantagem para o qual o falante se projeta mentalmente”. 

 

 

6.2 A categorização linguística 

 

Em relação às teorias de categorização, Lakoff (1987) argumenta que a 

antropóloga norte-americana Eleanor Rosch (1978) rompe com os paradigmas 

aristotélicos sobre as categorias com fronteiras fixas ao suplantar um novo modelo de 

como conceber esse fenômeno mental. A visão clássica propunha que a categorização 

fosse baseada essencialmente em condições necessárias e suficientes no que tange às 

propriedades atribuídas. Assim, as entidades para pertencer a uma determinada categoria 

necessitaria de gozar dessas propriedades necessárias e suficientes para o seu 

enquadramento. Segundo o autor, tal concepção não é totalmente inadequada, uma vez 

que categorizamos as coisas seguindo essas bases; no entanto, adverte que a categorização 

é algo mais complexo do que se possa imaginar. Acrescenta ainda que a  

categorização não é uma questão a ser tratada superficialmente. Não há nada 

mais básico do que a categorização de nosso pensamento, percepção, ação e 

discurso. Toda vez que vemos algo como um tipo de coisa, por exemplo, uma 

árvore, estamos categorizando. Sempre que raciocinamos sobre os tipos de 

coisas - as cadeiras, as nações, as doenças, as emoções, qualquer tipo de coisa 

- estamos empregando categorias”. (LAKOFF, 1987, p. 5). 
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A maioria das categorizações é automática e inconsciente. Nesse sentido, 

acabamos por categorizar automaticamente pessoas, animais, objetos físicos, natural e 

artificial. Em alguns momentos, isso leva à impressão de que nós apenas categorizamos 

as entidades como elas são e que nossas categorias de mente se encaixam naturalmente 

nos tipos de coisas que existem no mundo; contudo, uma grande proporção de nossas 

categorias não são categorias de coisas; elas são categorias de entidades abstratas. 

Categorizamos eventos, ações, emoções, relações espaciais, relações sociais e entidades 

abstratas em larga extensão: governos, doenças e entidades em teorias científicas e 

populares. Qualquer instância de pensamento humano fornece uma teoria apurada para 

todas as categorias tanto concretas quanto abstratas. 

Lakoff (1987) observa que, desde a época de Aristóteles até o trabalho posterior 

de Wittgenstein as categorias foram projetadas para serem seguidas e não problematizadas, 

haja vista que funcionariam como receptáculos abstratos nas quais se pudessem colocar os 

itens dentro ou fora da categoria. A partir daí, compreende-se que as coisas só fariam partes 

da mesma categoria se apresentassem certas propriedades em comum e, consequentemente, 

aquelas propriedades em que se afastassem desse modelo seriam consideradas como não 

sendo definidoras. 

Não obstante, Rosch (1978), por meio de experimentos aplicados a diferentes 

povos com suas respectivas línguas e culturas, percebeu que tanto as categorias 

linguísticas quanto as não linguísticas apresentavam — em maior ou menor grau — 

fronteiras variáveis, o que designou na literatura vigente a Teoria dos Protótipos. Essa 

teoria evidencia que a categorização humana se baseia em princípios que podem ser 

estendidos para além do sistema de traços formais previstos pela abordagem clássica 

(compartilhada também pelo estruturalismo e pelo gerativismo). Sobre isso, Ferrari 

(2014, p. 41) acrescenta: “a organização categorial envolve desde representantes mais 

centrais, com suficiente similaridade ao protótipo, até representantes muito periféricos, 
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que constituem efeitos do protótipo e apresentam poucos traços em comum com o núcleo 

categorial.”. É o que se observa em relação aos membros laranja, tomate e vagem, cujos 

traços da categoria FRUTOS são os seguintes: 

 
 

Quadro 1: Protótipos categorias para os membros da categoria frutos 

Fonte: (o pesquisador) 

 

O quadro (1) indica que apenas laranja, entre as três entidades selecionadas, ocupa 

o núcleo prototípico da categoria FRUTOS. O tomate apresenta quase todos os traços 

definidores da categoria, com exceção de ser doce, e fica, portanto, um pouco afastado 

do protótipo. A vagem, por sua vez, apresenta apenas um traço, ficando mais próximo à 

fronteira categorial. A Figura (11) ilustra o efeito dessa distribuição: 

 

 
 

Figura 11: Categoria radial 

Fonte: (o pesquisador) 
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Frisa-se ainda que, nem sempre a avaliação em relação à similaridade toma o 

protótipo como referência, posicionando os demais membros em detrimento do grau de 

compartilhamento de atributos abstratos e independentes do elemento central. 

Na visão de Rosch (1978), categorizar não envolve apenas os mecanismos 

analíticos racionais para o entendimento da realidade e a distinção das entidades no 

universo biossocial. Trata-se, na verdade, de um processo mental de identificação, 

classificação e nomeação de entidades como membros de uma mesma categoria, 

envolvendo a noção de prototipicidade que, conforme Silva (1997), apresenta a sua 

origem na investigação pioneira que a autora desenvolveu sobre as categorizações das 

cores, das aves, dos frutos e de outras classes de entidades. 

Em seus estudos, Rosch (1978) proporciona evidências empíricas quanto à 

estrutura gradual da organização categorial através de experimentos que buscaram 

considerar a frequência de citação por partes dos informantes, o tempo de resposta além 

da identificação acerca das entidades, a subjetividade dos julgamentos em relação às 

entidades, etc. Seus resultados comprovaram que os falantes tendem a aceitar mais os 

elementos típicos como pertencentes a uma dada categoria do que os elementos mais 

periféricos. Deste modo, as entidades consideradas típicas são rapidamente recuperáveis, 

além de serem citadas no processo de categorização do que aquelas conceptualizadas 

como sendo periféricas. Nesse sentido, se solicitarmos a um falante do PB um exemplo 

de raça de cão, há grandes chances de ele citar como protótipo um “vira lata” ou “poodle”, 

que, no caso, são os cães com os quais estamos mais familiarizados no dia a dia, em vez 

de dar como exemplo um Norsk Lundehund18. 

                                                           
18 O Norsk Lundehund é um cão originário da Noruega. Seu nome quer dizer “cão de papagaio-do-mar”. 

Essa raça é considerada muito rara e difícil de ser encontrada. Os cães desta raça também são excelentes 

nadadores e conseguem escalar montanhas com muita facilidade. 
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Além dos efeitos da prototipicidade, as categorias apresentam gradação, de 

maneira que existem membros em posição mais básica, enquanto outros denotam um 

nível maior de abstração ou de especialização. À vista disso, o nível básico seria 

correspondente a uma entidade mais facilmente identificável, isto é, um modelo mais 

representativo da categoria, como, por exemplo, cômoda, da qual é possível formar uma 

imagem mental que represente genericamente essa categoria. Em relação à cômoda, o 

item mobilha seria uma categoria superordenada por envolver diversos objetos, enquanto 

cômoda de cozinha seria mais especializada, o que faz dela uma categoria mais 

subordinada na organização categorial. 

Por conseguinte, acreditamos que a representação categorial envolve muitos 

níveis de organização e complexidade em sua estrutura. Há, como vimos, o nível de 

categorias básicas que se referem aos conceitos genéricos ou mais representativos da 

categoria, além dos esquemas imagéticos que dizem respeito à categorização de 

experiências sensório-motoras. Esses dois aspectos se relacionam à categorização pré-

conceptual da experiência em que converte estruturas da experiência corpórea em 

conceitos básicos, diretamente significativos, a partir dos quais as categorias na língua se 

estruturam. 

Com isso, observarmos que a categorização e a conceptualização são dois 

processos cognitivos interligados, os quais são responsáveis pelo entendimento de 

mundo, ao mesmo tempo em que integram aos modelos cognitivos mais complexos 

sendo, segundo Lakoff (1987), subpartes de um modelo cognitivo pré-existente. Outro 

conceito importante para o entendimento de construções é a noção de frames; trata-se, 

portanto, de uma ferramenta cognitiva através da qual os falantes organizam suas ideias 

e percepções de mundo. Informações recentes, por exemplo, só apresentam sentido se 

forem associadas a contextos de usos, no caso, a frames já existentes e, a depender do 
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frame sancionado, uma palavra ou expressão pode assumir diferentes significações, como 

discutiremos na seção (VIII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

VII - A teoria cognitiva da metáfora conceptual 

______________________________________________________________________ 
 

“O homem é homem graças à linguagem, graças à metáfora original que o fez ser outro e o separou 

do mundo natural. O homem é um ser que se criou ao criar uma linguagem. Pela palavra, o homem é uma 

metáfora de si mesmo.” 

(Octavio Paz) 

 

 

A metáfora sempre foi tratada como mera figura de pensamento ou como artifício 

retórico de enriquecimento da linguagem19; todavia, a partir de trabalho de Lakoff e 

Johnson (1980 [2002]), esta abordagem deixa de ser tratada em termos estilísticos e 

retóricos de reconhecimento da linguagem, especificamente, para os cognitivistas e 

assume um papel cognitivo gerador de conhecimento por meio de experiências humanas 

físicas, culturais e sociais; tendo como hipótese central o fato de que 

a metáfora é, antes de tudo, propriedade do pensamento. Mais especificamente, 

trata-se de um processo cognitivo por meio do qual podemos comparar dois 

domínios e conceptualizar um deles a partir do outro. (ALMEIDA et al., 2010, 

p. 26). 

 

 Para os autores (1980 [2002]), a metáfora está inserida na vida cotidiana do 

falante, não só na linguagem, mas também no pensamento e na ação. Acrescentam ainda 

que o nosso sistema conceptual ordinário é essencialmente metafórico por natureza 

estruturando o que percebemos, o modo como nos comportamos e a maneira com a qual 

nos relacionamos com as outras pessoas; no entanto, advertem que esse sistema 

conceptual não é algo do qual temos consciência. Isso ocorre porque nos pequenos atos 

de interação e pensamos e agimos de forma espontânea, seguindo determinadas condutas 

sociais que não se deixam apreender facilmente. 

                                                           
19 Almeida et al. (2010) indaga como pode a metáfora ser categorizada, nos estudos tradicionais, como 

adorno ou recurso meramente estético sendo seu atributo primariamente do pensamento, motivando na 

língua sem-número de construções metafóricas. Nesse sentido, segundo a autora, não haveria cabimento 

para tomá-la puramente como fins de efeitos expressivos na língua. 
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 Como consequência da ruptura no paradigma milenar, em meados da década de 

70, ocasionou-se uma crise no enfoque objetivista da metáfora por atribuir a ela o status 

epistemológico que se afastaria, definitivamente, do papel sob o prisma da retórica 

iniciada no século IV a. C., modificando, por esta razão, a maneira com a qual era 

conceptualizada. 

 Conforme assevera Vereza (2013, p. 2), “nas últimas três décadas, após a 

publicação de Metaphors we live by, em 1980, a pesquisa floresceu e muito contribuiu 

para o entendimento da metáfora na linguagem, mas, principalmente, no pensamento”. 

 As ideias subjacentes ao novo paradigma apontam ser a cognição o resultado de 

uma construção mental em razão do conhecimento da realidade ter a sua origem na 

percepção, na linguagem e na memória, fazendo com que os enunciados partam para além 

das informações ali lançadas. Assim, da interação entre o contexto e o conhecimento de 

mundo do sujeito, emerge a metáfora. 

 A partir de 1970, torna-se um objeto de grande interesse cultural das ciências 

humanas: ciências da linguagem e da psicologia cognitiva. Esta última desenvolveu 

significativo número de pesquisas empíricas em torno do processo cognitivo de 

compreensão da metáfora, motivando crescente aumento acerca dos estudos da 

linguagem figurada, entre eles, aqueles sobre os processos que envolvem as memórias de 

crianças e adultos, o processamento de informações de acordo com a analogia, o que faz 

uma boa metáfora, como pode ser identificada, se elas apresentam-se como mais 

complexas do que seus respectivos correlatos literais e, não obstante, a relação entre 

metáforas e os provérbios. 

 Em meio a esses trabalhos, surgem os postulados de Lakoff e Johnson (1980 

[2002]), que ao analisarem as construções linguísticas verificaram a existência de um 

sistema conceptual metafórico subjacente à linguagem, que se relaciona diretamente ao 
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nosso pensamento e ação. Esses autores partiram dos passos de Michael Reddy que, em 

1979, pesquisou rigorosamente os enunciados com o intuito de concluir como 

conceptualizamos metaforicamente o conceito de comunicação. 

 Reddy (1979, p. 290), mais à frente, estende suas análises para captar um 

conglomerado de construções, em língua inglesa, cuja finalidade era argumentar que os 

enunciados linguísticos podem ser separados e, ao mesmo tempo, categorizados em 

quatro grupos que constituem a estrutura da metáfora do conduto (conduit metaphor), 

uma vez que esses enunciados evidenciam que: 

(1) A linguagem funciona como um canal, transpondo pensamentos 

corporeamente de uma pessoa para outra; 

(2) Na fala e na escrita, os usuários da língua tendem inserir seus pensamentos e 

sentimentos nas palavras; 

(3) As palavras realizam a transferência ao conter pensamentos e sentimentos e 

conduzi-los as outras pessoas; 

(4) Ao ouvir e ler, os falantes extraem das palavras os pensamentos e sentimentos 

novamente. 

 A metáfora do conduto se revelou como um modo específico de se pensar a 

comunicação, posto que o usuário da língua coloca ideias (objetos) dentro palavras 

(recipientes) e as envia (através de um canal) para um ouvinte que retira as ideias-objetos 

das palavras recipientes independentemente de qualquer contexto. Por fim, Reddy 

confirma em seus ensaios a tese de Weinriech: de que essa metáfora se trata de uma 

estrutura semântica poderosa podendo afetar tanto os pensamentos quanto as ações. 

 Posteriormente, Lakoff e Johnson (1980 [2002]) aprofundaram tal teoria ao 

defender que as metáforas conceptuais são subjacentes às construções metafóricas. 

Inclusive, também notaram que o que antes era tida como construções linguísticas 
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individuais, na verdade, se tratava de generalizações para o licenciamento de novos 

constructos metafóricos: 

Uma vez que expressões metafóricas em nossa língua são ligadas a conceitos 

metafóricos de uma maneira sistemática, podemos usar expressões metafóricas 

lingüísticas para estudar a natureza de conceitos metafóricos e, dessa forma, 

compreender a natureza metafórica de nossas atividades (LAKOFF e 

JOHNSON 1980 [2002], p. 50). 

 

 Insatisfeitos, passaram a considerar a metáfora do conduto como metáfora 

complexa, constituída por uma teia de metáforas conceptuais, que se manifestam nos 

seguintes enunciados: 

 

 A - IDEIAS (OU SIGNIFICADOS) SÃO OBJETOS 

Eu lhe dei aquela ideia20. 

(I gave you that idea.) 

Tente colocar mais ideias em menos palavras. 

(Try to pack more thought into fewer words.) 

 

B - EXPRESSÕES LINGUÍSTICAS SÃO RECIPIENTES 

É difícil pôr minhas ideias em palavras. 

(It’s difficult to put my ideas into words.) 

A introdução contém muitas ideias. 

(The introduction has a great deal of thought content.) 

O significado está bem ali nas palavras. 

(The meaning is right there in the words.) 

 

C - COMUNICAR É ENVIAR OU TRANSFERIR POSSE 

É difícil passar aquela ideia para ele. 

                                                           
20 A partir deste momento, todos os exemplos fornecidos para o diálogo da teoria foram extraídos da obra 

de Lakoff e Johnson (1980 [2002]). 
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  (It’s hard to get that idea across to him.) 

  Suas razões chegaram até nós 

  (Your reasons came through to us.) 

  Suas palavras trazem pouco significado. 

  (His words carry little meaning.) 

 

 Os trabalhos de Lakoff e Johnson (1980 [2002]) propuseram extraordinário 

avanço em relação às teorias de Reddy em razão da rigorosa análise linguística que 

fizeram e por terem descoberto que a metáfora integra a vida cotidiana do indivíduo além 

de ser um modo de conceptualizar o mundo. As descobertas dos autores ressaltam que a 

nossa linguagem exibe um enorme sistema conceptual metafórico que reage não só ao 

pensamento, mas também à ação humana. Deste modo, a metáfora do conduto é, ao 

mesmo tempo, uma maneira simples de falar, agir e pensar quando nos comunicamos.  

 Dentre o arcabouço das metáforas, destacam-se as metáforas conceptuais e suas 

divisões (estruturais, orientacionais e ontológicas) as quais exemplificaremos a seguir. A 

METÁFORA ESTRUTURAL acontece quando um conceito é apresentado 

estruturalmente em termos de outro e, assim, esquematicamente, estabelecem projeções 

entre o domínio-fonte e o domínio-alvo. Para tanto, utilizaremos a metáfora conceptual 

DISCUSSÃO É GUERRA. 

 

D - DISCUSSÃO É GUERRA 

Seus argumentos são indefensáveis. 

(Your claims are indefensible.) 

Ele atacou todos os meus pontos fracos da minha argumentação. 

(He attacked every weak point in my argument.) 

Destruí sua argumentação. 
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(I demolished his argument) 

 

 Exemplos assim servem para evidenciar que não falamos somente sobre discussão 

em termos de guerra. Podemos realmente ganhar ou perder uma discussão. Em uma 

situação de interação social menos acentuada, vemos as pessoas com as quais discutimos 

como adversárias, atacamos suas posições e defendemos as nossas. É possível também 

ganhar e perder terreno, assim como, planejar e usar estratégias eficazes a fim derrotar o 

outro. Se encontramos uma posição indefensível, podemos abandoná-la e colocar-nos em 

uma posição de ataque. Muitas coisas que fazemos em uma discussão são parcialmente 

estruturadas pelo conceito de guerra. Apesar de não haver batalhas físicas existe uma 

batalha verbal em que, em certo grau, reflete na estrutura uma discussão (ataque, defesa, 

contra-atacar etc.). É por esta razão que que DISCUSSÃO É GUERRA é uma metáfora 

que vivemos na nossa cultura; ela estrutura as ações com as quais operamos em uma 

discussão. Acrescentam os autores ainda que: 

A metáfora não está meramente nas palavras que usamos — está no próprio 

conceito de discussão. A linguagem da discussão não é poética, ornamental ou 

retórica; é literal. Falamos sobre discussão dessa maneira porque a concebemos 

assim — e agimos de acordo com o modo como concebemos as coisas 

(LAKOFF e JOHNSON, 1980 [2002], p. 48). 

 

 O exemplo supracitado tem o propósito de demonstrar que um conceito 

metafórico, neste caso, DISCUSSÃO É GUERRA, estrutura (pelo menos parcialmente) 

o que fazemos quando estamos discutindo, assim como a maneira pela qual 

compreendemos o que fazemos. Ademais, discussões normalmente seguem padrões, ou 

seja, há certas coisas que nós geralmente fazemos quando discutimos e outras que não; 

no entanto, é fato que, pelo menos em certo grau, conceptualizamos sistematicamente 

discussões em termos de batalha e isso influencia tanto no modo como as discussões 

seguem, quanto no modo como falamos sobre o que fazemos quando discutimos. 
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 Diante do exposto, expressões como, por exemplo, atacar uma posição, 

indefensável, nova linha de ataque, vencer, ganhar etc., formam sistematicamente o que 

entendemos por aspectos bélicos no ato da discussão. Dado o aparecimento dessas 

expressões e suas combinações em construções instanciadas, acreditamos que não é por 

acaso que elas apresentam tais significados quando empregadas para falar sobre guerra. 

 A metáfora conceptual é uma espécie de mapeamento entre dois domínios 

cognitivos, não apenas uma mera extensão de transferência de sentido semântico de uma 

categoria isolada para outra categoria de um domínio diferente, mas envolve uma analogia 

sistemática e coerente entre a estrutura interna de dois domínios da experiência e, 

consequentemente, todo o conhecimento pertinente emaranhado aos conceitos e domínios 

em pauta (SILVA, 1997). Em termos de análise, isso implica que empregamos o 

conhecimento de um domínio concreto e próximo à experiência física com o objetivo de 

elucidar o outro domínio que tende a ser mais abstrato. Assim, denominamos o primeiro 

como DOMÍNIO FONTE, de onde são transportadas as estruturas conceituais e o 

segundo é denominado DOMÍNO ALVO. 

 Silva (1997) acrescenta que as representações básicas que envolvem a 

conceptualização metafórica de domínios abstratos são, em certos casos, ancoradas por 

categorias de nível básico ou pelas suas categorias superordenadas; além disso, são os 

atributos salientes dessas categorias que são usados para estruturar a categoria abstrata. 

Ademais, segundo Almeida et al (2010, p. 29), “é condição fundamental para a metáfora 

que o domínio-fonte seja, em algum sentido, mais básico ou familiar que o domínio-alvo, 

e a familiaridade do domínio-fonte está diretamente associada à sua relação com a 

experiência corpórea.”. De modo intuitivo, esse pensamento faz sentido, haja vista que 

empregados conceitos já conhecidos (porque os experienciamos) para, a partir deles, 

apreender novas ideias. Portanto, conforme sublinha os autores: 
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a noção de “domínio mais básico” é entendida do ponto de vista experiencial: 

o domínio-fonte envolve conceitos que podem ser apreendidos diretamente, 

quer dizer, por meio da interação sensório-motora do nosso corpo com a 

realidade circundante. Esses conceitos servirão para compor uma espécie de 

lastro conceptual: um conjunto mínimo de noções concretas que poderão ser 

metaforicamente estendidas na direção de noções mais abstratas. (ALMEIDA 

et al., 2010, p. 27). 

 

 Até agora apresentamos alguns casos instanciados da METÁFORA 

ESTRUTURAL; no entanto, existe ainda um outro tipo de conceito metafórico que não 

estrutura um conceito em termo de outro, mas que, ao invés disso, organiza todo um 

sistema de conceitos em relação a um outro. São chamadas de METÁFORAS 

ORIENTACIONAIS por apresentarem uma relação puramente espacial (para cima — 

para baixo — dentro — fora — frente — trás — em cima de — fora de — fundo — raso 

— central — periférico). Essas orientações espaciais resultam do fato de termos os corpos 

do modo como os temos e do fato de eles funcionarem da maneira como funcionam no 

espaço físico. As metáforas orientacionais dão a um conceito uma orientação espacial 

como, por exemplo, FELIZ É PARA CIMA. Por conta de o conceito FELIZ ser orientado 

PARA CIMA surgem construções como estou me sentindo para cima hoje; todavia, essas 

orientações espaciais não são arbitrárias no sistema linguístico, ao contrário, elas têm 

origem em nossas experiências física e cultural, podendo variar de uma cultura para outra. 

Vejamos: 

 

E - FELIZ É PARA CIMA; TRISTE É PARA BAIXO 

Aquilo levantou meu astral. 

(That boosted my spirits.) 

Você está de alto astral. 

(You’re in high spirits.) 

Pensar nela sempre me levanta o ânimo. 

(Thinking about her always give me a lift.) 
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Ele está mesmo para baixo estes dias. 

(He’s really low these days.) 

Meu ânimo afundou/Estou no fundo do poço. 

(My spirits sank.) 

  

 Base física: postura caída corresponde à tristeza e à depressão; enquanto postura 

ereta corresponde a um estado emocional positivo. 

 

 F - CONSCIENTE É PARA CIMA; INCONSCIENTE É PARA BAIXO 

  

  Eu já estou de pé. 

  (I’m up already.) 

  Ele se levanta cedo. 

  (He rises early in the morning.) 

  Ele caiu no sono. 

  (He fell asleep.) 

  Ele está sob efeito da hipnose. 

  (He’s under hyponsis.) 

  Ele caiu em coma profundo. 

  (He sank into a coma.) 

 

 Base física: homens e outros mamíferos dormem deitados e levantam-se quando 

acordam. 

 

 G - TER CONTROLE OU FORÇA É PARA CIMA; ESTAR SUJEITO A 

CONTROLE OU FORÇA É PARA BAIXO 

 

 Estou por cima nessa situação. 

 (I’m on top of the sitution.) 
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 Ele está numa posição superior. 

 (He is in a superior position.) 

 Em termos de forças, ele está acima de mim. 

 (He hanks above me in strength.) 

 Ele está sob o meu controle. 

 (He is under my control.) 

 Ele é inferior a mim socialmente. 

 (He is my social inferior.) 

 

 Base física: tamanho está ligado normalmente à força física e o vencedor em uma 

luta está normalmente por cima. 

 Lakoff e Johnson (1980 [2002]) postulam que a nossa experiência física e cultural 

proporciona algumas bases que estruturam as metáforas de espacialização na língua e, 

por essa razão, sua escolha e sua importância relativa podem variar de cultura para 

cultura. Além disso, argumentam que é difícil distinguir em uma metáfora o que seria 

uma base física daquilo que é cultural, posto que a escolha de uma base física é uma 

função de coerência cultural da metáfora. 

 Da mesma maneira que as nossas experiências básicas originam orientações 

espaciais as nossas experiências com substâncias e objetos físicos proporcionam uma 

base para a compreensão (especialmente com os nossos corpos) para uma variedade de 

METÁFORAS ONTOLÓGICAS, ou seja, formas de se conceber eventos, atividades, 

emoções, ideias etc. como entidades e substâncias. 

 Esse fenômeno permite tratar as experiências como unidades discretas ou 

substâncias. As metáforas ontológicas servem a vários propósitos apresentando 

diferenças que refletem fins específicos, uma vez que dizem respeito aos acontecimentos, 

atividades, emoções, entre outras, como se fossem entidades discretas, mensuráveis e 
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contáveis. Para comprovar isso, Lakoff e Johnson (1980 [2002]) lançam luz do aumento 

de preço, visto metaforicamente por meio do substantivo inflação. 

 

H - INFLAÇÃO É UMA ENTIDADE  

A inflação está abaixando o nosso padrão de vida. 

(Inflation is lowering our standard of living.) 

Se houver muito mais inflação, nós nunca sobreviveremos. 

(If there’s much more inflation, we’ll never survive.) 

Precisamos combater a inflação. 

(We need to combat inflation.) 

 

 Para os autores, compreender a inflação como entidade permite referimo-nos a 

ela, quantificá-la, identificar um aspecto particular dela, concebê-la como causa, agir em 

relação a ela, e talvez, até mesmo acreditar que nós a compreendemos. É por essa razão 

que as metáforas ontológicas são necessárias para tentar lidar racionalmente com as 

nossas experiências pessoais. 

 Entretanto, esses conceitos explorados só fazem sentido quando os valores 

existentes de uma cultura estão coerentes com a estrutura metafórica dos conceitos 

fundamentais dela. Sob esse raciocínio, Lakoff e Johnson (1980 [2002]) assumem que 

parece que os nossos valores não são independentes, mas devem formar um sistema 

coerente com os conceitos metafóricos de espacialização que se encontram enraizados na 

cultural. Assim, como exemplos, podemos citar: 

 

 I - MAIS É PARA CIMA / BOM É PARA CIMA 

 “Mais é melhor” é coerente com MAIS É PARA CIMA e BOM É PARA CIMA. 

 (“More is better” is coherent with MORE IS UP and GOOD IS UP.) 

 “Menos é melhor” não seria coerente com essas metáforas. 
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 (“Less is better” is not coherent with them.)  

 “Maior é melhor” é coerente com MAIS É PARA CIMA e BOM É PARA CIMA. 

 (“Bigger is better” is coherent with MORE IS UP and GOOD IS UP.) 

 “Menor é melhor” não seria coerente com essas metáforas. 

 (“Smaller is better” is not coherent with them.) 

 

 No decorrer de seus trabalhos, esses linguistas evidenciam que não só 

compreendemos o mundo por intermédio de metáforas (muitos conceitos são básicos 

como o tempo, estado, ação entre outros tantos conceitos emocionais — amor e raiva, por 

exemplo) como também atestam que a metáfora une a razão e a emoção, isto é, uma 

realidade imaginativa e essencial tanto para a ciência quanto para a literatura. 

 Assim, ao fazerem essa argumentação motivaram, outros questionamentos 

relativos ao sentido, à compreensão e à verdade, culminando com a oposição 

objetivismo/subjetivismo. As pesquisas sobre metáfora apresentam dois marcos 

históricos. O primeiro, em meados dos anos 70, a partir das investigações pioneiras que 

giravam em torno da Psicologia Cognitiva, especificamente por exibir como produto o 

livro Metaphor and thoughts; o segundo, por volta dos anos 80, no bojo da LC, tendo 

como fruto o livro Metaphors we live by, que goza de um poderoso arcabouço teórico na 

qual postula que as construções metafóricas apresentam padrões complexos de 

sistematicidade das expressões metafóricas convencionais, construindo de uma 

inesgotável fonte de evidências linguísticas reais para se pensar a linguagem 

metaforicamente (LAKOFF e JOHNSON, 1980 [2002]). A constatação feita nesse tratado 

abriu caminhos para que a metáfora se tornasse interesse dos estudos das ciências sociais 

e das humanidades nas últimas décadas, segundo Lakoff (1986) diz: 

A metáfora envolve a compreensão de um domínio da experiência, o amor, em 

termos de um domínio muito diferente da experiência, as viagens. A metáfora 

pode ser entendida como um mapeamento — no sentido matemático — de um 

domínio de origem (aqui, as viagens) a um domínio alvo (ali, o amor). O 
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mapeamento é estruturado sistematicamente. Há correspondências 

ontológicas, de acordo com as quais as entidades no domínio do amor (os 

amantes, seus objetivos comuns, suas dificuldades, a relação amorosa etc.) 

correspondem sistematicamente a entidades no domínio de uma viagem (os 

viajantes, o veículo, os destinos etc.). 

 

[...] 

 

O que constitui uma metáfora tema amor-como-viagem não é nenhuma palavra 

ou expressão particular. É o mapeamento ontológico e epistêmico entre 

domínios conceptuais, do domínio fonte das viagens ao domínio do amor. A 

metáfora não é uma questão apenas de linguagem, mas de pensamento e razão. 

A linguagem é o reflexo do mapeamento. O mapeamento é convencional, um 

dos nossos modos convencionais de entender o amor. (LAKOFF, 1986, p. 216-

217 apud LAKOFF e JOHNSON, 2002, p. 25). 

  

 Esse conceito de AMOR COMO VIAGEM pode ser facilmente mapeado em 

construções de uso corrente, como: 

 

J - AMOR COMO VIAGEM 

Veja a que ponto chegamos. 

(Look how far we’ve come.) 

Estamos num beco sem saída. 

(We’re at a crossroads.) 

Não acho que esse relacionamento vá a algum lugar. 

(I don’t think this relationship is going anywhere). 

 

 A partir do mapeamento de uma metáfora conceptual como, por exemplo, AMOR 

É UMA VIAGEM, torna-se possível explicar por que compreendemos com facilidade os 

surgimentos de novos usos empregados nas diversas situações cotidianas. Todavia, como 

visto ao longo da discussão, algumas projeções entre domínios são parcialmente 

sancionadas e, a partir daí, o usuário da língua consegue depreender o sentido da 

construção sem ao menos ter tido contato com ela antes; além do mais, outros grandes 

aliados na depreensão do sentido são os frames cognitivos, o conhecimento 

enciclopédico, a conceptualização e a mesclagem conceptual que são ativadas on-line. 
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7.1 A metáfora e metonímia como processos cognitivos conceptuais 

 

 Ao longo de nossa discussão, evidenciamos que tanto a metáfora quanto a 

metonímia foram tidas como figuras de pensamento ou apetrechos linguísticos para fins 

de ornamento da língua; no entanto, tal abordagem assume novos contornos a partir dos 

estudos de Lakoff e Johnson (1980 [2002]), em que essas passam a ser entendidas como 

mecanismos cognitivos que englobam processos gerais de conhecimento por meio de 

experiências concretas. 

 O usuário da língua conceptualiza e classifica a realidade tendo como referências 

tanto as semelhanças quanto as diferenças existentes no mundo. São consideradas 

análogas as entidades que possuem entre si algumas propriedades em comum e, em 

função disso, tendem a ser inseridas na mesma categoria; não obstante, entidades 

diferentes, ou seja, que apresentam ausência ou um grau muito baixo de qualquer de 

interseção entre si, são enquadradas em categorias distintas. Igualmente, entidades que 

possuem semelhanças pertencem ao mesmo domínio do conhecimento e aquelas que não 

têm nenhuma familiaridade, a domínios distintos de conhecimento. 

 Como afirma Lakoff (1987), a metonímia se trata de uma das características 

básicas da cognição sendo comum que as pessoas a compreendam como um aspecto para 

representar a coisa como um todo ou, até mesmo, para algum outro aspecto ou parte dele. 

Assim, nas palavras de Radden e Kövecses (1991, p. 21 apud ALMEIDA et al., 2010) a 

metonímia se caracteriza como “um processo cognitivo no qual uma entidade conceptual, o 

veículo, fornece acesso mental a outra entidade conceptual, o alvo, dentro de um mesmo 

modelo cognitivo”. Ou seja, utilizamo-la para se referir à outra entidade no discurso 

independentemente de a base ser concreta ou abstrata, ao passo que a metáfora é a 

principal maneira de conceber uma coisa em termos de outra tendo como função a 

compreensão da construção. Para Darnelas (2014),  



84 

A abordagem referencial considera a metonímia uma figura de linguagem que 

se caracteriza por licenciar o uso de um termo por outro desde que haja uma 

contiguidade semântica ou possibilidade de uma associação semântica entre 

eles. A metáfora, por sua vez, foi considerada pela mesma abordagem também 

como figura de linguagem, restrita a poesia e à linguagem literária. 

(DORNELAS, 2014, p. 35). 

 

Nesse circuito, a metáfora e a metonímia funcionarão em conformidade com as 

relações estabelecidas entre e dentro das categorias. A partir da metáfora, mapeiam-se as 

correspondências semelhantes entre entidades de domínios distintos, e através da 

metonímia se estabelece uma relação adjacente entre elementos do mesmo domínio, uma 

vez que, como alegam Lakoff e Johnson (1980 [2002]), a sua principal função é 

referencial, ou seja, nos permite usar uma entidade por outra.  

De acordo com Kövesces (2006, apud Dornelas, 2014), a projeção metonímica é 

possibilitada pela organização conceptual em domínios ou frames. Mais à frente 

acrescenta que se trata de um processo cognitivo intradominial, que projeta, do domínio 

a que pertence um objeto, evento ou propriedade relevante dentro do próprio domínio.  

Nesse sentido, a metonímia não é meramente um recurso referencial. Ela também 

tem a função de propiciar o entendimento. Por exemplo, no caso da metonímia PARTE 

PELO TODO, existem muitas partes que podem representar o todo e a parte que 

escolhemos determina em qual aspecto do todo estamos focando. Nesse sentido, a 

metáfora e a metonímia são processos diferentes e servem a propósitos distintos. Diante 

disso, Lakoff e Johnson (1980 [2002]) advertem que: 

A metonímia tem, pelo menos em parte, o mesmo uso que a metáfora, mas ela 

permite-nos focalizar mais especificamente certos aspectos da entidade a que 

estamos nos referindo. Assemelha-se também à metáfora no sentido de que não 

é somente um recurso poético ou retórico, nem é somente uma questão de 

linguagem (LAKOFF e JOHNSON, 1980 [2002], p. 93).  

 

 Seguindo esse pensamento, sublinhamos que conceitos metonímicos (como 

PARTE PELO TODO) fazem parte de maneira comum e cotidiana do indivíduo de 

pensar, agir e falar. Há, ainda, em nosso sistema conceptual um caso especial dessa 
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metonímia, porém designada de ROSTO PELA FACE. Tal metonímia funciona 

ativamente em nossa cultura brasileira. Para tanto, basta pensarmos que a tradição de 

retratos, tanto na pintura quanto na fotografia, é baseada nela. Em nossa cultura, se 

convencionou, o costume de observar o rosto de alguém em retratos — mais do que sua 

postura ou seus movimentos — com o intuito de mapear alguma informação de como a 

pessoa é. Isso ocorre porque entendemos o mundo em termos de metonímia; assim, 

quando identificamos uma pessoa pelo rosto, agimos de acordo com essa percepção. A 

nível de exemplificação, podemos pensar no fato de que ao vermos uma foto buscarmos 

(mesmo que inconscientemente) mapear traços comuns com um de seus familiares; 

assim, torna-se comum, por assim dizer, que o menino é a cara do pai ou que a menina 

puxou a mãe. 

  Semelhante às metáforas, as metonímias não são ocorrências aleatórias ou 

arbitrárias para serem tratadas como instâncias separadas na língua. Os conceitos 

metonímicos são sistemáticos e estruturam não só a linguagem, mas também 

pensamentos, atitudes, ações e, também, baseiam-se no seio de nossas experiências, como 

podem ser vistos nos seguintes exemplos, a seguir. 

 

K - PARTE PELO TODO 

Ponha seu traseiro aqui!  

(Get your butt over here!) 

Nós não contratamos cabeludos.  

(We don’t hire longhairs.) 

Os Gigants precisam de um abraço mais forte no campo direito.  

(The Giants need a stronger arm in right field.) 

 

L - PRODUTOR PELO PRODUTO 
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Ele comprou um Ford. 

(He bought a Ford.) 

Ele tem um Picasso em seu gabinete. 

(He’s got a Picasso in his den.) 

Eu odeio ler Heidegger. 

(I hate to read Heidegger.) 

 

M - OBJETO PELO USUÁRIO 

O saxofone está resfriado hoje. 

(The sax has the flu today.) 

O revólver que ele alugou pedia $50. 

(The gun he hired wanted fifty grand.) 

Precisamos de uma luva melhor na base 3. 

(We need a better glove at third base.) 

 

N - CONTROLADOR PELO CONTROLADO 

Nixon bombardeou Honói. 

(Nixon bombed Hanoi.) 

Napoleão perdeu em Waterloo. 

(Napoleon lost at Waterloo.) 

Ozawa deu um concerto terrível ontem à noite. 

(Ozawa gave a terrible concert last night.) 

 

O - INSTITUIÇÃO PELOS RESPONSÁVEIS 

A Esso aumentou seus preços novamente. 

(Exxon has raised its prices again.) 

Você nunca conseguirá que a universidade concorde com isto. 
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(You’ll never get the university to agree to that.) 

O Exército quer reinstituir o recrutamento. 

(The Army wants to reinstitute the draft.) 

 

P - LUGAR PELA INSTITUIÇÃO 

A Casa Branca não está se pronunciando. 

(The White House isn’t saying anything.) 

Washington é insensível às necessidades do povo. 

(Washington is insensirive to the needs of the people.) 

O Kremlin ameaçou boicotar a próxima sessão de conversações da SALT. 

(The Kremlin threatened to boycott the next round of SALT talks.) 

 

Q - LUGAR PELO EVENTO 

Não deixamos que a Tailândia se torne um outro Vietnã. 

(Let’s not let Thailand become another Vietnam.) 

Watergate mudou nossa política. 

(Watergate changed our politics.) 

Tem sido uma Grand Central Station aqui o dia todo. 

(It’s been Grand Central Station here all day.) 

 

Esses dados não são aleatórios, ao contrário, fazem parte do repertório linguístico 

que se encontra emaranhado em nossa vida cotidiana. São alguns exemplos de diferentes 

tipos de metonímias gerais em termos dos quais organizarmos nossos pensamentos e 

ações que as produzimos sem perceber nas interações comunicativas. É, portanto, a partir 

dos processos metonímicos que conceptualizamos uma coisa por meio de sua relação com 

outra coisa. Por exemplo, quando pensamos em Picasso, não estamos perspectivando 

apenas uma de suas muitas obras de arte, mas no próprio pintor em termos de sua 
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concepção artística, histórica etc. Logo, é justificável o fato de agirmos com reverência 

as suas obras e, até mesmo, aos seus esboços quando em fase de adolescência por causa 

de sua relação com a arte. Esta é uma maneira pela qual a metonímia PRODUTOR PELA 

OBRA afeta tanto nosso pensamento e nossa ação. 

Em contrapartida, a metonímia PARTE PELO TODO, por exemplo, emerge de 

nossas experiências no que diz respeito à maneira como as partes, de modo geral, estão 

relacionados com o todo. Por sua vez, a metonínima PRODUTOR PELO PRODUTO é 

baseada na relação de casualidade entre um produtor e seu produto; entretanto, uma 

metonínima como LUGAR PELO EVENTO, por seu turno, se fundamenta em nossa 

experiência com a localização física dos eventos. E assim por diante. 

Há, inclusive, casos especiais de metonímia que envolvem o simbolismo cultural 

e religioso. No cristianismo, existe a metonímia POMBA PELO ESPÍRITO SANTO. 

Esse simbolismo no sistema linguístico não é arbitrário, ao contrário, encontra-se muito 

bem alicerçado tanto na concepção de pomba da cultura ocidental quanto na concepção 

de Espírito Santo de origem cristã, havendo, nessa metonínia, há uma motivação 

conceptual para associação da pomba ao símbolo do Espírito Santo e não, digamos, “a 

galinha”, “o abutre” ou “o avestruz”. A pomba é conceptualizada como uma ave bonita, 

amigável, e acima de tudo, pacífica. Como pássaro, seu habitat natural é o céu que, 

metonimicamente, trata-se da morada do ESPÍRITO SANTO, isto é, um canto para o 

descanso eterno etc. Sendo a pomba, portanto, um pássaro que voa graciosamente, desliza 

silenciosamente e geralmente é visto saindo do céu e repousando perante as pessoas. 

Lakoff e Johnson (1980 [2002]) argumentam, ainda, que os sistemas conceptuais 

de culturas e religiões são por natureza metafóricos. E que as metonímias simbólicas 

operam semelhantes a elos entre a experiência cotidiana e sistemas metafóricos coerentes 
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que estruturam as religiões e as culturas proporcionando recursos essenciais para entender 

os conceitos religiosos e culturais. 

Com isso, torna-se interessante notar o fato de  que a TMC concebe a noção de 

que  domínios mais abstratos do conhecimento são compreendidos em termos de 

domínios mais concretos da experiência. Assim sendo, observa-se que, por meio de 

análises linguísticas, um fenômeno cognitivo em que elementos dos modelos cognitivos 

básicos são mapeados em outros mais complexos com a intenção de propor caminhos 

para a compreensão da metáfora. 

Assim, para cada metáfora existente, podemos identificar um domínio-fonte ao 

lado de um domínio-alvo. O primeiro se relaciona às estruturas mais concretas da 

experiência humana e o segundo, por seu turno, aos conceitos mais abstratos se que busca 

acalçar. Com efeito, para que a metafóra se concretize, é importante que haja 

correspondência entre, no mínimo, dois domínios a serem integrados e, assim, ocorrem 

projeções parciais entre esses domínios. 

Lakoff e Jonhson ([1980] 2002), em função disso, enfatizam que tanto a metáfora 

quanto a metonímia são, em ambos os casos, processos cognitivos essenciais na 

experiência humana. No entanto, realçam que os conceitos metonímicos são mais 

cristalinos do que os metafóricos, posto que costumam conduzir a associações físicas ou 

causais diretas à medida que os sistemas conceptuais das culturas e das religiões são de 

natureza metafórica. Sendo assim, o continuum parte de experiências físicas até as 

culturais. 

Para a compreensão dos domínios de origem e de destino nos processos 

metafóricos e para a análise das ocorrências da construção em estudo, fazem-se 

necessárias duas outras noções relevantes das quais falaremos a seguir: Frames e os 

Modelos Cognitivos Idealizados. 
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VIII - A semântica de Frames e os Modelos Cognitivos Idealizados: um processo de 

construção do significado 

______________________________________________________________________ 

 

“As estruturas de conhecimento armazenados na memória permanente têm papel decisivo na 

construção do significado”.  

(Ferrari, 2014) 

 

 

As construções motivadas nas línguas são interpretadas a partir de uma 

experiência comum entre seus usuários. A comunidade se valida de uma moldura 

comunicativa, ou seja, um enquadramento social e linguístico que possibilita o 

entendimento do significado. Esse enquadramento parte da experiência cultural do 

indivíduo no que diz respeito às determinadas condições de uso (MARCUSCHI, 2002 

apud SILVA, 2011). 

Fillmore (1982b) postula que frame é a forma estruturada em que a cena é 

apresentada. Sob essa lógica, para compreender a estrutura semântica de itens lexicais e 

construções, torna-se necessário conhecer as situações caracterizadas tanto na junção dos 

casos quanto de seus argumentos. Assim, com a finalidade de ilustrar esse conceito, o 

autor utiliza alguns verbos como “culpar”, “acusar” e “criticar”, os quais designam por 

verbos de julgamento por retratarem uma cena esquematizada da qual participariam um 

juiz, um réu e, por fim, uma situação a ser julgada. Tomando esse frame como base, o 

autor demonstra que o verbo “acusar” pode ser empregado por um juiz para argumentar 

que, ao analisar determinados fatos de uma situação, o réu pode vir a ser sentenciado e, 

ainda, que o verbo “criticar” ocorre quando o juiz dispõe de argumentos suficientes para 

encerrar um dado evento como condenável. 

Cabe frisar ainda que, consoante Fillmore (1982b), as palavras usadas não são 

verbetes desconexos, visto que fazem parte de um domínio em que as entidades 
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pressupõem uma esquematização de julgamento humano além de comportamentos que 

integram noções sociais de valor, responsabilidade, juízo. 

Outro exemplo fornecido por Fillmore (1982b) retrata uma cena de EVENTO 

COMERCIAL que inclui uma série de verbos relacionados semanticamente entre si, 

formando uma teia de relações. O autor postula que, ao evocar qualquer um desses verbos, 

a cena completa será ativada, funcionando como frame desse verbo. Dentro desse 

enquadramento, os elementos esquemáticos envolvidos são (1) a pessoa interessada em 

trocar dinheiro por um produto (comprador); (2) a pessoa interessada em trocar um 

produto por dinheiro (vendedor); (3) os produtos que o comprador pode ou não comprar 

(mercadoria); (4) o dinheiro adquirido ou almejado pelo vendedor (o dinheiro). Assim, 

enquanto o verbo VENDER focalizar nas ações executadas pelo vendedor por causa dos 

produtos; o verbo PAGAR, por sua vez, focaliza as ações executadas pelo comprador em 

relação ao dinheiro a ser gasto e ao vendedor, e assim por diante. Sendo assim, o 

significado de tais verbos (e de outros correlacionados como GASTAR, COBRAR, 

CUSTAR, etc.) aciona necessariamente o frame EVENTO COMERCIAL. 

Em função desse frame, podem-se sublinhar as valências que compõem os verbos, 

por exemplo, o verbo COMPRAR é bivalente porque tem dois participantes (comprador 

e mercadoria), igual ao verbo VENDER que também tem dois participantes (vendedor e 

mercadoria), o verbo PAGAR é trivalente porque apresenta três participantes (comprador, 

dinheiro e mercadoria). 
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Figura 12: Frame de evento comercial 

Fonte: Segura (2017) 

 

Deste modo, o entendimento do significado dessas palavras, nesses domínios, 

passa pela compreensão das instituições sociais ou das estruturas de experiência que elas 

pressupõem. A falta dessas informações básicas não dificultaria a compreensão do 

interlocutor, mas restringiria a sua compreensão de alguma maneira (SEGURA, 2017). 

Outro caso discutido por Fillmore (1982b) é a expressão FIM DE SEMANA. Para 

compreender tal evento, torna-se necessário que o indivíduo acione o frame de 

CALENDÁRIO CÍCLICO, determinado a partir de fenômenos naturais (fluxo entre dias 

e noites) e convenções culturais (semana de sete dias, com dias definidos para trabalhar 

e outros para se descansar). A partir dessa base conceptual, a expressão em pauta sublinha 

dois dias: um reservado para descansar no final de semana, no caso, o 7º dia de uma 

semana (sábado) e o 1º dia de outra (domingo), e não os dias finais (6º e o 7º), como se 

poderia esperar a partir de uma leitura da expressão. 

Ademais, outro marco importante a respeito do significado recai no fato de 

algumas palavras assinalarem as mesmas entidades no mundo biossocial, porém 

conceptualizadas a partir de diferentes frames (FILLMORE, 1982b). Destacamos os 

termos TERRA e SOLO que designam a superfície do planeta; contudo, TERRA salienta 
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a superfície seca em oposição ao mar, conforme Ferrari (2014, p. 52) “é o caso da 

expressão ‘Terra à vista’, que pode ser emitida por tripulantes de um navio”. Assim, 

SOLO designa a superfície seca em contraste com o ar, como evidencia a sentença: este 

solo é aproprio para o plantio de flores. 

Ferrari (2014) observa que aspecto do significado das palavras é essencial quando 

se contrastam termos que designam as mesmas entidades. As palavras FLESH e MEAT 

indicam carne, entretanto, enquanto a primeira o faz a partir de um frame de anatomia 

(substância macia localizada entre a pele e o osso), a segunda o faz em relação a um frame 

de comida (carne de animais utilizada para preparados culinários). Todavia, frisamos que 

tal contraste não se mantém no PB, uma vez que a designação do termo carne se realiza 

tanto a partir do frame anatômico quanto culinário. Semelhantemente acontece com o 

termo ESCADA, que denota uma estrutura que apresenta diferentes graus com o objetivo 

de ligar locais com diferença no nível vertical e material. Em inglês, essa estrutura é 

designada a partir de dois frames diferentes: STAIRS (estrutura fixa localizada em 

edifícios, casas, apartamentos etc.) e LADDER (estrutura móvel que pode ser deslocada 

e guardada em qualquer local). 

Mais à frente, Ferrari (2014) nota que o mesmo termo pode, até mesmo, apresentar 

significados diferentes, se forem associados a frames distintos. A autora utiliza como 

exemplificação a expressão CONTROLE DE IMAGEM que pode ser associada, 

inicialmente, ao frame de medicina, apontando uma atividade de controle da imagem 

radiográfica cujo objetivo é ter maior nitidez e, ao mesmo tempo, ao frame de política, 

destacando o tipo de tática adotada por um grupo de candidatos para passar uma imagem 

de competência aos eleitores. Por esta razão, entendemos que o sentido das palavras e 

expressões se fundamentam no frame que lhes dá sustentação. 
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Diante disso, o termo frame deve ser compreendido, de acordo com Fillmore 

(1982b), como sistema estruturado de conhecimento, armazenado na memória de longo 

prazo do indivíduo e organizado a partir das esquematizações de experiências rotineiras. 

Nessa perspectiva, os significados são construídos dentro de molduras gerando cenas. 

Todavia, reiteramos que por se constituir essencialmente de uma atividade 

sociocognitiva, a estrutura é dinâmica e está sempre em construção. 

Em seguida, o autor sublinha dois tipos de frames: a) um que independe de 

situação real de fala e b) outro que é ativado em situação real de fala. O primeiro enfatiza 

os domínios cognitivos motivadores os quais estão envolvidos na construção de um 

significado, independentemente de uma situação real de comunicação; já o segundo, por 

sua vez, frisa as competências do ser de atribuir a esquematização aos elementos do 

mundo biossocial e de esquematizar a situação em que a comunidade é produzida. 

Adicionalmente, esse linguista nota que o falante é capaz de operar ainda com dois 

processos básicos: a) enquadramento independente de uma situação real de fala e b) 

enquadramento interacional, em situação real de comunicação. Este último se relaciona 

com a forma de conceptualizar o que acontece entre o falante e o ouvinte, ou entre o autor 

e o leitor. Sendo assim, para se compreender a moldura comunicativa, torna-se 

fundamental conhecer os domínios cognitivos que a motivam além de haver 

compartilhamentos comuns desse frame entre os interlocutores.  

 Fillmore (1982b) afirma que frame é um termo abrangente e que envolve um 

conjunto de conceitos relacionados e, entre eles, o de Modelo Cognitivo Idealizado 

(MCI). Croft e Cruise (2004 [2009]) observam que os MCI e os frames seriam 

nomenclaturas distintas para o mesmo fenômeno e, nas palavras de Almeida et al (2009, 

p. 21), por causa disso, “o ponto-chave entre Frame e MCI parece ser a palavra 

‘idealizado’”. Segundo Martelotta e Palomanes (2008, p. 185): 
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Os modelos cognitivos idealizados são estruturas das quais nosso 

conhecimento se organiza. (....) Já as molduras comunicativas constituem 

estruturas de conhecimento relacionadas a formas organizadas de interação. 

Caracteriza-se por um conjunto de procedimentos que identifica um tipo de 

atividade social (....), atividades que implicam comportamentos estabelecidos 

em que cada participante possui um papel previamente determinado.” 

(MARTELOTTA e PALOMANES, 2008, p. 185). 

 

Nesse sentido, tanto os MCIs quanto os frames são modelos cognitivos 

organizadores da estrutura conceptual de natureza cultural. O primeiro trata-se de um 

conjunto de conhecimentos sobre um algum campo do saber; uma herança cultural, o 

conhecimento enciclopédico, ao passo que o segundo se refere aos conhecimentos 

compartilhados por pessoas ou um subgrupo social. 

Com isto, reforçamos que para descrever o modo como os significados são 

construídos, além de se observar os tipos de relação (processos metafóricos e 

metonímicos) entre as estruturas de conhecimento relativamente estáveis (domínios 

conceptuais), torna-se indispensável pôr em pauta as relações cognitivas que se referem 

à ativação de frames e de MCIs. 

Lakoff (1987) associando à noção de frame ao processo categorização, 

desenvolveu o conceito de MCI como um conjunto complexo de frames, embora também 

represente uma estrutura do conhecimento que está armazenada na memória, podendo ser 

mais complexa e organizada do que a noção de frame. 
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IX - Metodologia 

______________________________________________________________________ 
 

“A humildade científica não reside na conquista de verdades universais, mas 

sim, na renúncia delas.” 

 
(Alejandro Knaesel Arrabal) 

 

 

Adotamos, como orientação metodológica, a abordagem quali-quantitiva para este 

estudo. As instanciações da construção [pagar de] foram extraídas da internet, mais 

especificamente do microblogging Twitter, tendo como data inicial de coleta o dia 

13/10/2019 e final em 02/11/2019, totalizando a quantidade de 1.699 postagens 

levantadas. 

A escolha dessa rede social se justifica pelo fato de haver um grande número de 

usuários ativos, os chamados twitteiros, que a utilizam para expressar e compartilhar 

pensamentos, opiniões e críticas. Além disso, acreditamos que nessa plataforma digital 

as relações sociais tendem a acontecer de modo não monitorado a partir de jogos de 

negociação de sentido entre os participantes quando estão on-line, havendo, contudo, 

autonomia suficiente para a produção de novos padrões gramaticais sem que os 

internautas sofram pressões sociais por não usarem a modalidade culta da língua.  

Outro críterio levado em consideração na escolha do microblogging Twitter é que 

esta rede social conta, sobretudo, com um algoritimo altamente atualizado em termos de 

captação de construção e suas instanciações em tempo real de uso, isto é, no momento 

em que uma expressão é produzida, ela aparece na página incial (chamado de feed) com 

o time de 0s facilitando a coleta e categorização dos dados para fins de investigação, 

conforme ilustrado na Tabela (1), a seguir: 
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Tabela 1: A construção [pagar de] em postagens no microblogging Twitter 

Fonte: (o pesquisador) 

 

A Tabela (1) exibe, com maior precisão, o número de ocorrências que foram 

levantadas no período de vinte e um dias de coleta. Nela, encontramos dois eixos: na 

coluna vertical, a quantidade de ocorrências alocadas por tempo verbal e na coluna 

horizontal, as pessoas do discurso. Assim, em função da quantidade dos dados obtidos, e 

considerando a frequência relativa aos diferentes usos de “pagar de”, fizemos um recorte 

metodológico que restringiu a nossa análise às ocorrências de “pagar de” com verbos no 

presente do indicativo e tendo como referência a 2ª pessoa do singular, ou seja, de tu/você 

paga de x. 

A partir de então, as ocorrências de “tu/você paga de x” foram separadas em dois 

grupos de análise: (1) reúne as ocorrências da construção com tu, (2) agrupa os casos em 

que se observa a presenta de você. Em seguida, cada grupo foi dividido em três subgrupos 

denominados de Referente especificado (RE), referente não especificado (RNE) e 

Genérico (G), conforme exposto na Tabela (2). 
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Tabela 2: Divisão da base pronominal de 2ª pessoa do singular coletada no microblogging Twitter 

Fonte: (o pesquisador) 

 

É importante frisar que, no processo de separação e análise do corpus, 

encontramos o uso de abreviações, que no ambiente virtual é bastante corriqueiro por 

trazer certa agilidade no momento da interação. Sendo assim, as abreviações vc e vç que 

retratam o pronome você foram consideradas como partes integrantes da pesquisa por 

manter o significado da palavra e a sua carga pronominal. 

No total, foram observadas 161 postagens em que localizamos trinta e um usos do 

pronome tu e 130 com o pronome você. Os dados foram agrupados a fim de proporcionar 

uma visão geral das ocorrências, conforme a Tabela (2), mostrando as relações de 

referencialidade definida, indefinida e genérica. 

Feito o recorte, os dados selecionados foram submetidos à análise em que se 

verificou a recorrência de certos aspectos que substanciaram a formulação das seguintes 

hipóteses: 

(a)  A construção [pagar de] evoca o MCI de comportamento. 
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(b)  A construção [pagar de] tende a ocorrer em situações em que o 

conceptualizador, isto é, o autor da postagem emite críticas ou julgamentos 

depreciativos em relação ao comportamento do seu interlocutor. 

(c)  A construção no microblogging Twitter tende a ocorrer com o referente não 

especificado. 

(d)  O autor da postagem tende a não explicitar o destinatário de suas postagens 

com a finalidade de preservação de sua face. 

Com o suporte teórico da Linguística Cognitiva (LC), elegemos como esteios a 

Gramática Cognitiva (GC) e a Teoria da Metáfora Conceptual (TMC). A GC, arquitetada 

por Langacker, postula que léxico, morfologia e sintaxe formam um contínuo dividido 

apenas arbitrariamente em componentes discretos. Nessa perspectiva, tal contínuo é 

totalmente descritível como assembleias de estruturas simbólicas, isto é, de construções. 

Uma estrutura simbólica é delineada como um pareamento entre uma estrutura semântica 

(significado) e uma estrutura fonológica (forma). Para a GC, todas estruturas que são 

psicologicamente enraizadas, convencionais e compartilhadas nas comunidades de fala 

são consideradas construções. 

Com a Teoria da Metáfora Conceptual (TMC), proposta por Lakoff e Johnson 

tanto a metáfora quanto a metonímia, consideradas, até então, meramente como uma 

forma especial de discurso, própria da linguagem literária, passam a ser tratadas como um 

valioso processo cognitivo no uso cotidiano da linguagem por englobar operações gerais 

de conhecimento por meio de experiências concretas. 

O conceptualizador classifica a realidade tomando como referências as 

semelhanças e as diferenças existentes no mundo. Nessa operação cognitiva de 

categorização, são consideradas análogas as entidades que possuem entre si algumas 

propriedades em comum e, por causa disso, tendem a ser inseridas na mesma categoria; 
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todavia, entidades diferentes são inseridas em categorias dessemelhantes. Do mesmo 

modo, entidades que possuem semelhanças pertencem ao mesmo domínio do 

conhecimento e aquelas que não têm nenhuma familiaridade, a domínios distintos de 

conhecimento. 

Partindo, então, desse fio condutor, a metáfora e a metonímia funcionam em 

harmonia com as relações estabelecidas entre e dentro das categorias. A partir da 

metáfora, mapeiam-se as correspondências semelhantes entre entidades de domínios 

distintos, e por meio da metonímia, se estabelece uma relação de contiguidade entre 

elementos do mesmo domínio. Sob esse ângulo, é imprescindível salientar que, em 

relação às projeções entre os domínios, transferimos informações entre entidades, 

ampliando a significação básica de um elemento para outro, construindo, assim, novos 

significados com as relações que se processam no contexto. 

Além disso, sendo as construções motivadas no sistema linguístico interpretadas 

por meio de experiências comuns entre seus usuários, ou seja, a partir de um 

enquadramento social e linguístico que possibilitam o entendimento do significado 

partilhado por uma determinada sociedade, usaremos como teoria complementar, a 

semântica de Frames acunhada por Fillmore e colaboradores, que postula que o 

conhecimento do ser humano é organizado em um todo e não somente através de 

conceitos isolados. Esses conceitos, por seu turno, se estruturariam internamente 

formando cenas que compreendem tanto as crenças quanto as experiências 

compartilhadas. 

No entanto, não é possível falarmos de Frames sem considerar os Modelos 

Cognitivos Idealizados (MCIs) desenvolvidos por Lakoff, visto que foi a partir da 

associação da noção de Frame a processos de Categorização que o conceito emergiu 

como forma de conjunto complexo de frames distintos. Além do mais, os MCIs 
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estruturam o nosso pensamento e são empregados na formação de categorias e do 

raciocínio. Sob esse ângulo, considerando que o nosso conhecimento é armazenado em 

estruturas mentais, mais ou menos, estáveis, os MCIs são entendidos como modelos 

idealizados porque guardam os aspectos que conhecemos em termos de nossas 

experiências vivenciadas; portanto, são modelos idealizados por serem estruturas mentais 

disponíveis para serem aplicados às atualizações com características similares. São 

estruturas estáveis, mas não rígidas, uma vez que podemos modificá-los, adicionando ou 

retirando informações tidas como acessórias, reorganizando as hierarquias, de modo a 

atualizar nosso saber sobre as áreas de experiência que temos arquivadas na memória. 

Dito isso, passemos então para a análise dos dados, onde demonstraremos a 

articulação dos pressupostos teóricos mencionados na descrição e explicação da 

construção em estudo. As ocorrências instanciadas pela construção [tu/você paga de x] 

serão analisadas por meio de quatro critérios em específico: (a) o frame; (b) o domínio de 

origem; (c) origem de destino e, por último, (d) a relação da construção [pagar de] em 

relação ao MCI de comportamento. Assim, como forma visualização dos fatores de 

análise, disponibilizamos um modelo a seguir. 
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Figura 13: Modelo do fator de análise usado 

Fonte: (o pesquisador) 
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X - Análise e interpretação dos dados 

______________________________________________________________________ 
 

“A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre 

aquilo que todo mundo vê.” 

(Arthur Schopenhauer) 

 

 

Como mencionado, a construção [tu/você paga de x] tende a ser utilizada para 

expressar críticas e julgamentos depreciativos referentes ao comportamento de alguém. 

Em nossos dados, foram raros os casos em que a construção em questão é utilizada para 

expressar comentários positivos (seis casos). Mas, positivos ou não, os comentários 

invariavelmente remetem ao comportamento alheio, o que nos levou à constatação de que 

a construção [pagar de] evoca o MCI de COMPORTAMENTO. Assim sendo, 

apresentamos, a seguir, a representação do MCI de COMPORTAMENTO. Cumpre 

destacar que os MCIs se expandem à proporção que o nosso conhecimento sobre um dado 

assunto aumenta armazenando palavras, conceitos, procedimentos, ou seja, tudo o que for 

experienciado quanto a área de significado que o MCI recobre. 
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Figura 14: Representação gráfica do MCI de comportamento 

Fonte: (o pesquisador) 

 

 Representamos, na Figura (14), o MCI de ‘comportamento’ em que adicionamos 

algumas das informações que, com base em nosso conhecimento e consultas ao Google e 

a dicionários on-line21, consideramos formantes e disponíveis sobre o tema. Assim, como 

supracitado, quando interagimos verbalmente, importamos algumas noções armazenadas 

nos domínios envolvidos e, de modo parcial, as projetamos como conhecimentos que 

temos sobre os novos domínios aos quais foram ligados. Podemos transferi-los para 

construir a interpretação dos enunciados em diferentes domínios, correlacionando-os às 

informações do contexto comunicativo. No nosso caso, a construção [tu/você paga de x] 

remete ao MCI de comportamento e, a partir dele, os interactantes compreendem que os 

instanciamentos da construção acionam um aspecto de natureza comportamental, ou seja, 

exterior, aparente. 

 Contudo, ainda que a construção [tu/você paga de x] evoque o MCI de 

comportamento, a depender do preenchimento do slot em aberto, frames específicos são 

acionados, conforme passaremos a ver na análise de casos que apresentaremos. 

 

(12) pagar de desapegado 

P12: “Se tu paga de desapegado pra algumas pessoas mas no privado fica 

atrás, você tá sendo otário, cuidado” 

 

Em (12), o conceptualizador preenche o primeiro slot da construção com a 

utilização do pronome tu, referindo-se à 2ª pessoa do singular e que normalmente é 

empregado pela maioria dos brasileiros com o verbo na 3ª pessoa do singular, conforme 

ocorre na postagem em análise. Cumpre destacar, no entanto, que em (12), verifica-se o 

                                                           
21 Neste trabalho foram consultados três dicionários no âmbito digital: (a) Dicio Online de Português; (b) 

Dicionário Caldas Aulete e (c) Dicionário Informal de Português. 
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emprego do tu com referência genérica, ou seja, trata-se de uma postagem endereçada a 

todos os usuários do microblogging Twitter de uma forma geral; já o segundo slot é, por 

seu turno, ocupado pelo adjetivo desapegado, havendo, portanto, dois domínios 

envolvidos na projeção metafórica: 

 

Domínio origem: DESAPEGADO 

 Aquele que não se apega; 

 Que não tem interesse por; que demonstra indiferença diante de (algo ou 

alguém); indiferente; 

 Que se consegue separar; que se encontra separado; descolado. 

Domínio de destino: USUÁRIOS DO TWITTER EM GERAL 

 

 Aquele que utiliza com muita ou certa frequência a internet; 

 Indivíduo que possui contas em várias redes sociais, inclusive, no 

microblogging Twitter; 

 Pessoa que usa a internet para diversos fins pessoais; 

 

Em (12), a construção [tu/você paga de x] aciona o frame de paquera (em 

linguagem informal, de ‘pegação’) e, considerando o MCI de COMPORTAMENTO 

evocado pela construção, a postagem faz referência aos twitteiros que se comportam 

como desapegados na rede social, mas em contatos privados, se retraem ou são mais 

comedidos. 

 

(13) pagar de metaleiro durão e solitário 

P13: “Ei você, é você mesmo! Tu paga de metaleiro durão e solitário, mas 

quando ouve Nickelback chora igual um condenado lembrando da morena né?” 

#RockInRio 
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Em (13), presenciamos a utilização de um vocativo com a forma pronominal você 

para despertar a atenção dos usuários do microblogging Twitter com a finalidade de 

aproximá-los da postagem. Nessa postagem, explicita-se a variação entre você e tu, em 

referência à segunda pessoa do discurso, já que, logo em seguida ao vocativo, o pronome 

tu é usado  para preencher o primeiro slot da construção e direcionar o chamado a um 

twitteiro em especial que adota a imagem de metaleiro durão e solitário, presente no 

segundo slot, mas que chora ao se lembrar de sua morena (termo que é metaforicamente 

aplicado para se referir à mulher amada); Assim, tal construção evoca a presença dos 

seguintes  domínios envolvidos na projeção metafórica: 

 

Domínio origem: METALEIRO DURÃO E SOLITÁRIO 

 Aquele que, sendo músico ou não, é adepto do heavy metal e se veste da 

maneira característica deste estilo musical; 

 Pessoas, em regra heterossexuais, que gostam de cerveja, utilizam roupas 

pretas e deixam os cabelos crescerem; 

 Que está só; que gosta de viver sozinho; 

 Que prefere estar sozinho do que viver em sociedade ou conviver com outras 

pessoas; 

 Que ocorre ou tem lugar na solidão, isolado do convívio; 

 Que tem sua origem no isolamento e se desenvolve isoladamente. 

Domínio de destino: DETERMINADO USUÁRIO DO TWITTER 

 

 Aquele que utiliza com muita ou certa frequência a internet; 

 Indivíduo que possui contas em várias redes sociais, inclusive, no 

microblogging Twitter; 

 Pessoa que usa a internet para diversos fins pessoais; 

https://www.dicio.com.br/heavy-metal/
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 Alguém que ao ouvir a música de Nickelback, chora ao lembrar de uma perda 

amorosa. 

 

Em termos de transferência de domínios, em (13) são projetadas algumas das 

propriedades parciais do domínio origem (metaleiro durão e solitário) como, por 

exemplo, alguém que é adepto a escutar heavy metal e que não gosta de viver em 

sociedade, preferindo estar isolado a estar em comunidade sobre o domínio destino 

(determinado usuário do Twitter). Além disso, o exemplo (13) aciona o frame de ‘perda 

amorosa’, que envolve tristeza, abatimento, saudade e, muitas vezes, o pranto. Assim, no 

âmbito do MCI de COMPORTAMENTO, ‘pagar de metaleiro durão e solitário’ significa 

disfarçar a dor da perda, apresentando um comportamento característico de alguém 

solitário por opção e pouco afeto a sentimentalismos. 

 

(14): pagar de maluco 

P14: “Aí vc decide sair pra curtir o sábado mesmo sabendo que só resta um mês 

pro enem, e quando chega lá consciência pesa e tu paga de maluco pq abriu os 

pdf no meio da festa e começou a revisar os asuntos discretamente kkk vida de 

vestibulando é cada causo” 

 

Em (14), o primeiro slot da construção é preenchido com o pronome tu referencial. 

No entanto, percebemos que o referente dessa construção é o autor da própria postagem, 

ou seja, o conceptualizador, enquanto o segundo slot é preenchido com o adjetivo maluco, 

o que nos leva aos seguintes domínios envolvidos na projetação metafórica:  

 

Domínio origem: MALUCO 

 Quem perdeu o juízo ou não tem noção lógica da realidade; doido; 

 Quem diz tolices ou coisas sem nexo; idiota, tonto; 
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 Quem sofre com algum tipo de distúrbio mental; 

 Sem juízo; desequilibrado, louco, doido. 

Domínio de destino: O PRÓPRIO CONCEPTUALIZADOR 

 Alguém que decide ir à festa mesmo estando prestes a realizar exames para o 

ENEM; arrepende-se e estuda mesmo estando na festa. 

 

Em relação à transferência de domínios, temos em (14) a projeção de algumas 

propriedades do domínio origem (maluco) como, por exemplo, a falta de noção da 

realidade, aspectos de tolices e posturas desequilibradas beirando a loucura, as quais são 

projetadas no domínio destino (o próprio conceptualizador). Ademais, o exemplo (14) 

aciona um frame de insensatez, que envolve imprudências, desatinos, desvarios, 

demência etc. Assim, em (14), “pagar de maluco”, evocando o MCI de 

COMPORTAMENTO, corresponde a comportar-se de modo estranho e sem nexo em 

uma festa, aparentando ser uma pessoa maluca. 

 

(15) pagar de hétero 

P15: “Mano te decide, ou tu paga de hétero fingindo que só pega eu ou tu 

come os outros viados! Pq os dois n da bb” 

 

Em (15), o conceptualizador preenche o primeiro slot da construção com o 

pronome tu com referência não especificada. Contudo, notamos que, embora o referente 

da construção não seja explícito, a mensagem em pauta é direcionada a um destinatário 

em específico. A não explicitação do referente, em 84,4% dos dados analisados, nos leva 

a confirmação da hipótese defendida de que, por uma questão de preservação de face, o 

autor da postagem tende a não especificar o referente e alvo de seus comentários 

depreciativos. O segundo slot da construção é ocupado com o adjetivo hétero, envolvendo 

os seguintes domínios na transferência metafórica: 
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Domínio origem: ORIENTAÇÃO SEXUAL 

 Diz respeito à atração que se sente por outros indivíduos.  

 Heterossexualidade: quando a atração é pelo sexo oposto; 

 Homossexualidade: quando a atração é por pessoas do mesmo sexo.  

 Bissexualidade: quando há a atração por pessoas de ambos os sexos. 

 Assexualidade: quando não há interesse em sexo com homens ou com 

mulheres.  

Domínio de destino: DETERMINADO USUÁRIO DO TWITTER 

 

 Aquele que utiliza com muita ou certa frequência a internet; 

 Indivíduo que possui contas em várias redes sociais, inclusive, no 

microblogging Twitter; 

 Pessoa que usa a internet para diversos fins pessoais; 

 Pessoa com comportamento dúbio quanto à orientação sexual. 

 

Assim, a construção (15) ativa o frame de orientação sexual, no âmbito do MCI 

de comportamento, sendo endereçada a alguém que, segundo o conceptualizador, 

apresenta um comportamento dúbio, no que diz respeito à sua orientação sexual. 

 

(16) pagar de feminista 

P16: “‘Ou tu paga de feminista ou faz tal coisa’, a luta feminista não se 

resume a birra de mulher por homem é até um insulto ficar enaltecendo esse 

tipo de situação. É SOBRE IGUALDADE DE GÊNERO, NÃO SOBRE 

EGO PARTICULAR!” 

 

Em (16), o conceptualizador preenche o primeiro slot da construção com o uso do 

pronome tu com referente não especificado e completa o segundo slot da construção com 

o adjetivo feminista, envolvendo dois domínios na transferência metafórica:  
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Domínio origem: SER FEMINISTA 

 Participante de movimento político, filosófico e social que defende 

a igualdade de direitos entre mulheres e homens. 

Domínio de destino: DETERMINADO USUÁRIO DO TWITTER 

 Aquele que utiliza com muita ou certa frequência a internet; 

 Indivíduo que possui contas em várias redes sociais, inclusive, no 

microblogging Twitter; 

 Pessoa que usa a internet para diversos fins pessoais; 

 Alguém que se autodefine como feminista em postagens no Twitter. 

 

A construção (16) aciona o frame de feminismo, no âmbito do MCI de 

comportamento, sendo direcionada a uma pessoa que, segundo sua percepção, apresenta 

um comportamento equivocado acerca do feminismo. Nesse sentido, o autor da postagem 

reclama de quem se diz feminista e não se comporta como tal, ou seja, confunde “ser 

feminista” com “ter birra com homens”. 

 

(17) pagar de transante 

P17: “Tu paga de transante mas nem ficou com a mina” 

 

 Em (17), o conceptualizador preenche o primeiro slot da construção com o 

pronome tu com referente não especificado, enquanto o segundo slot com o adjetivo 

“transante”, termo informal da língua portuguesa que diz respeito às pessoas que possuem 

qualquer tipo de relação amorosa, afetiva ou sexual. 

Assim, em (17), a construção [tu/você paga de x] é utilizada para se referir a 

maneiras de agir contraditórias, segundo o autor do Tweet, de uma certa pessoa que “paga 

de transante”, ou seja, que passaria a imagem, em suas postagens, de que é alguém que 

“transa” com bastante frequência, mas que, em uma determinada situação, não teria 
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“ficado” com uma garota. Também aqui, o frame de paquera é acionado e os domínios 

envolvidos na transferência metafórica são os seguintes: 

 

Domínio origem: TRANSANTE 

 Quem transa muito; 

 Namorador; 

 Garanhão; 

 Pegador; 

 Comedor. 

Domínio de destino: DETERMINADO USUÁRIO DO TWITTER 

 

 Aquele que utiliza com muita ou certa frequência a internet; 

 Indivíduo que possui contas em várias redes sociais, inclusive, no 

microblogging Twitter; 

 Pessoa que usa a internet para diversos fins pessoais; 

 Alguém que, em situação de paquera, não teria ‘ficado’ com uma garota. 

 

Em (17), considerando-se o MCI de COMPORTAMENTO, “pagar de transante” 

remete a passar-se por “transante” ou aparentar ser “transante”. 

Diferentemente dos casos anteriores que envolvem apenas o eixo metafórico, o 

próximo caso ilustra um continuum entre metonímia-metáfora. 

 

(18) pagar de barbie falsificada 

P18: “Na hora de você pagar de barbie falsificada encima do carro do zoto 

essa cachorra nao chora ne tava achando que tava arrasando, tem nem brí na 

cara” 
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Em (18), o conceptualizador preenche o primeiro slot da construção com o 

pronome você com referente não especificado, enquanto preenche o segundo slot da 

construção com o termo Barbie falsificada. Neste caso observamos então um contínuo 

entre metáfora e metonímia22. Em termos metonímicos, temos um alto padrão de beleza 

e de estilo de vida, simbolizados pela boneca Barbie, isto é o SÍMBOLO PELA COISA 

SIMBOLIZADA.  Em termos metafóricos, temos um domínio referente à Barbie e o que 

ela simboliza, e outro que remete a um determinado usuário Twitter: 

 

Domínio origem: BARBIE 

 Boneca princesa; 

 Estrela de cinema e de TV; 

 Ícones pop entre as meninas; 

 Mulher cuja aparência física se assemelha à de uma boneca com esse nome, 

produzida, inicialmente, nos Estados Unidos da América. 

Domínio de destino: DETERMINADA USUÁRIA DO TWITTER 

 

 Aquele que utiliza com muita ou certa frequência a internet; 

 Indivíduo que possui contas em várias redes sociais, inclusive, no 

microblogging Twitter; 

 Alguém que usa a internet para diversos fins pessoais; 

 Pessoa que, na avaliação do autor da postagem, tenta aparentar o que não é, 

 

Em (18), então, temos um mapeamento metonímico, que se estabelece com base 

em uma relação adjacente entre elementos do mesmo domínio (SÍMBOLO PELA COISA 

                                                           
22 Há pesquisas na literatura cognitivista que defendem a ideia de haver uma relação simbiótica entre 

metáfora e metonímia nomeada de metaftonímia. Goossens (2002) trata do fenômeno da metaftonímia em 

que, em expressões linguísticas nas quais se percebe a origem metonímica, é possível perceber, também, 

correspondência metafórica. 
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SIMBOLIZADA) e um mapeamento metafórico, que envolve entidades de domínios 

distintos, conforme demonstrado. 

Assim, por meio dos dados levantados e analisados, observamos que, das 

ocorrências contendo o pronome tu, foram evidenciados três usos com referente 

especificado; vinte e seis usos com referente não especificado e somente dois casos com 

o referente genérico. Em contrapartida, no que tange ao pronome você, foram mapeados 

dez usos com referente especificado; cento e dez com o uso de referente não especificado 

e apenas dez casos com a referente genérico. O Gráfico a seguir exibe o percentual 

correspondente a cada uso de tu e você referido. 

 

 

Gráfico 1: Representação da base pronominal de 2ª pessoa do singular 

Fonte: (o pesquisador) 

 

Em razão do número de ocorrências da construção [tu/você paga de x] extraídas 

de postagens no microblogging Twitter, observamos no Gráfico (1) que dos trinta e um 

empregos de tu, 16% equivalem a interpretação de RNE, 2% com a interpretação de RE 

e apenas 1% com interpretação G. Em relação às ocorrências de você, a diferença, em 
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termos percentuais entre a RNE e as outras duas se acentua. Das cento e dez ocorrências 

de você, 69% apresentam interpretação de RNE, 6% com a interpretação de RE e os outros 

6% também com a interpretação G. 

Devido ao fato de se tratar de um ambiente virtual, o Twitter proporciona 

mecanismos em que os usuários podem especificar o(s) destinatário(s) a quem a 

mensagem deve alcançar ou não, a depender da intencionalidade do conceptualizador. 

Todavia, como constatamos, não houve marcação do destinatário, em 136 tweets, o que 

respalda a nossa hipótese de que se refere a uma estratégia de preservação da face por 

parte do autor da postagem, já que os falantes, de modo geral, tendem a usar tal prática 

nas interações sociais para atenuar e manter a própria face positiva ao elaborar críticas 

sobre o comportamento do outro. O Gráfico (2) ilustra o que acabamos de expor. 

 

 
 

Gráfico 2: Amostra total de 161 ocorrências analisadas com os pronomes tu e você no Twitter 

Fonte: (o pesquisador) 

 

Como demonstrado no Gráfico (2), os dados nos confirmam que, do total de 161 

ocorrências, 136 das postagens não apresentam o referente especificado, o que equivale 

a 84,4% dos casos, em que twitteiros não especificam o referente da construção. A não 

referencialidade nas postagens, como dissemos, respalda a nossa hipótese acerca da 
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tendência a não explicitar o destinatário com a finalidade de preservar a própria face do 

autor da postagem. Além disso, os resultados encontrados também evidenciam que no 

microblogging Twitter o uso do pronome de você é predominante em detrimento do 

emprego de tu, conforme ilustramos no Gráfico (3) 

 

 
 

Gráfico 3: Preenchimento do SN da construção [tu/você paga de x] 

Fonte: (o pesquisador) 

 

Por fim, conforme vimos no decorrer de nossas análises, a depender do 

preenchimento do segundo slot da construção tu/você [paga de] x, frames específicos são 

ativados. Contabilizados os frames ativados nos 161 casos analisados, constatamos que 

os mais frequentes são os de dependência química, aparência, paquera e/ou pegação e de 

estilo de vida, nessa ordem, como demonstrado na tabela (3) a seguir. 

 

Frames Quantidade 

Dependência química 32 

Aparência 20 

Paquera e/ou pegação 19 

Estilo de vida 13 

Religiosidade 6 

Falsidade 6 

Feminismo 5 
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Perda amorosa 5 

Ceticismo 4 

Loucura 4 

Marginalidade 4 

Riqueza 4 

Política 3 

Universo sexual 3 

Alcoolismo 2 

Criminalidade 2 

Intriga 2 

Malandragem 2 

Padrão de beleza 2 

Vitimismo 2 

Analfabetismo 1 

Conservadorismo 1 

Democracia 1 

Problema de saúde mental 1 

Educação 1 

Estilo de dança 1 

Estilo de música 1 

Fingimento 1 

Fumante 1 

Futebol 1 

Homofobia 1 

Ídolo 1 

Infantilidade 1 

Insensatez 1 

Inteligência 1 

Militância 1 

Moralismo 1 

Nazismo 1 

Trabalhador 1 

Revolta 1 

Traição 1 
 

Tabela 3: Frames acionados pelos falantes no microblogging Twitter 

Fonte: (o pesquisador) 

 

Portanto, como vimos, a depender do preenchimento do segundo slot da 

construção [tu/você paga de x] inúmeros cenários podem ser ativos pelos usuários da 

língua, conforme exposto. 
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XI - Resultados finais 

______________________________________________________________________ 
 

Frequentemente é necessário ter mais coragem para ousar fazer certo 

do que temer fazer errado.  

(Abraham Lincoln) 

 

 

A língua por ser uma identidade social e multifacetada está em constante 

evolução. Assim, a cada ano novas construções são forjadas pelos falantes e outras 

caem em desuso no processo de interação social. À vista disso, em trabalho anterior 

(Moreira, 2018), começamos a observar, ainda na Pós-graduação Lato Sensu, o 

comportamento gramatical do verbo pagar e notamos que tal verbo é muito produtivo 

nas comunidades de fala brasileiras, conforme apontou estudo sobre a rede 

construcional com o verbo pagar. 

Ao perceber a produtividade e riqueza dessa rede no português brasileiro, 

optamos por estudar a construção [PAGAR DE], em especial as instanciações de 

[tu/você paga de x]. Inicialmente, observam Abraçado e Moreira (inédito) que tal 

construção resulta de uma construção bitransitiva com o verbo pagar [PAGAR SN PARA 

SN] que vem ainda de uma outra construção esquemática [TRANSFERIR SN PARA SN] 

que, por seu turno, ocorre de outra construção mais esquemática no sistema da língua [V 

SN SPREP] a qual motivou a construção atual. 

No total, foram coletadas o total de 1.699 ocorrências da construção [pagar de] 

em postagens publicadas no Twitter, entre as quais 161 ocorrências de [tu/você paga de 

x] formam o objeto de nosso estudo, analisadas, buscando (a) verificar em quais contextos 

de uso a construção é mais utilizada; (b) observar como se dá o preenchimento do segundo 

slots da construção; (c) analisar os níveis de especificidades em relação ao preenchimento 

do primeiro slot da construção com o emprego do pronome de 2ª pessoa; (d) identificar 
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os frames mais ocorrentes acionados pelos twitteiros e, por fim, (e) depreender qual é o 

MCI ativado pela construção, tendo como suporte as seguintes hipóteses: (a) a construção 

[tu/você paga de x] evoca o MCI de comportamento; (b)  a construção [tu/você paga de 

x] tende a ocorrer em situações em que o conceptualizador, isto é, o autor da postagem 

emite críticas ou julgamentos depreciativos em relação ao comportamento do seu 

interlocutor; (c) a construção no microblogging Twitter tende a ocorrer com o referente 

não especificado com a finalidade de preservação de sua face. 

Os dados aferidos confirmam as hipóteses formuladas, uma vez que o primeiro 

slot da construção tende a ser preenchido, seja com você (em 81% dos casos), seja 

com tu (19% dos casos), com o referente não especificado (84,4% das postagens). 

Além disso, a construção [tu/você paga de x] tende a ocorrer em situações nas 

quais o conceptualizador, o autor das postagens, emite críticas e julgamentos 

depreciativos em relação ao comportamento do seu interlocutor, evocando o MCI DE 

COMPORTAMENTO, e, justamente em função disso, visando à preservação da sua face, 

tende a não explicitar o destinatário da mensagem. 

No âmbito do MCI de comportamento, nas instanciações de [tu/você paga de x], 

a depender do preenchimento do slot em aberto, frames específicos são ativados. Neste 

estudo contabilizamos 42 frames acionados, sendo os mais frequentes os de dependência 

química, aparência, paquera e/ou pegação e estilo de vida. Os três frames mais 

recorrentes, como se pode constatar, envolvem situações delicadas de serem abordadas, 

o que reforça as hipóteses referentes à tendência à não explicitação do destinatário da 

mensagem e à preservação da face. 

Por fim, ressaltamos que tal estudo contribui diretamente para o processo de 

descrição gramatical no sistema linguístico. Ademais, em virtude de novos sentidos 
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poderem emergir de qualquer ponta da rede, outras construções podem ser estudadas a 

partir deste trabalho. 
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