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SILVA, L. A. As bases corporais da gramática: um estudo sobre conceptualização e 

metaforização no português brasileiro. 2012. 284 f. Tese (Doutorado em Estudos 

Linguísticos) – Faculdade de Letras, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2012. 

 

RESUMO 

 

Estudos sobre categorização linguística apontam que as categorias seriam formadas na 

base dos modelos cognitivos estruturados por meio de esquemas imagéticos e projeções 

metafóricas. Um esquema imagético é um modelo dinâmico e recorrente de nossas 

interações perceptuais e programas motores que dão coerência à nossa experiência. As 

projeções metafóricas, por sua vez, podem ser entendidas como a extensão de um 

domínio do conhecimento para outro. Seria uma maneira de simbolizar abstratamente 

um conceito para o qual não há uma designação específica. A interação entre as 

construções linguísticas abstratas e palavras individuais concretas, em grande parte 

conceptualizadas corporalmente, cria novas e poderosas possibilidades para a 

construção de elementos derivacionais, analógicos e metafóricos. Nesse sentido, a 

metáfora se torna uma maneira de conceptualizar as coisas do mundo, vinculada à 

formação cultural do homem, à sua constituição biofísica em contato com o mundo ao 

seu redor. Além disso, a metaforização, associada à frequência de uso e ao potencial 

comportamental da forma linguística, pode contribuir para o desenvolvimento do 

processo de gramaticalização ou de discursivização de um item ou construção. Em vista 

dessas considerações, esta investigação tem o objetivo de analisar, num primeiro 

momento, como o corpo está implicado na gramática das línguas em geral e, num 

segundo momento, como o corpo está implicado em conceptualizações de noções 

abstratas por meio da extensão metafórica. O segundo momento da análise conta com 

dados do Português falado no Estado de Goiás, dialeto do Português do Brasil, 

coletados pelo Grupo de Estudos Funcionalistas no desenvolvimento do projeto Fala 

Goiana. Metodologicamente, esse segundo momento da análise foi dividido em dois 

tipos de metáforas: a lato sensu e a stricto sensu. Na primeira, o falante conceptualiza 

responsabilidade, pessoa, conversa, mundo, força, utilizando-se de partes do corpo em 

construções metafóricas. Isso se deve ao fato de que as experiências corporais atuam na 

cognição e ajudam a desenvolver a gramática das línguas. Na segunda, foram analisados 

os deslizamentos funcionais dos verbos de percepção ver, olhar, ouvir, escutar, cheirar, 

sentir, saborear e provar no corpus do Fala Goiana e em corpora complementares 

como o do PEUL, do Grupo Discurso & Gramática, da Internet e um Corpus Não 

Sistematizado.  A escolha desses verbos está relacionada ao fato de que os sentidos, 

principalmente aqueles que se localizam na cabeça/face (visão, audição, olfato e 

paladar) constituem sistemas de percepção básicos para o ser humano, por isso, é de se 

esperar que sejam fornecedores de esquemas e imagens para a formação de conceitos e 

o desempenho de funções variadas nas línguas. A análise dos dados revelou que grande 

parte dos conceitos abstratos formados pelos goianos têm origem em seus corpos 

específicos e que os verbos de percepção assumem tanto a função de verbos plenos 

quanto funções gramaticais e discursivas, neste último caso, atuando no nível 

interpessoal da organização gramatical. 

 

Palavras chave: Corpo. Prototipia. Cognição. Metáfora. Discursivização. 

Gramaticalização. Verbos de percepção.  
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ABSTRACT 

Studies about linguistic categorization show that the categories are formed on the basis 

of cognitive models imaginatively structured through an image schemata and 

metaphorical projections. An image schemata is a dynamic and recurrent model of our 

perceptual interactions and motor programs that give coherence to our experience. The 

metaphorical projections can be understood as the extension of a knowledge domain to 

another. It would be a way to symbolize an abstract concept for which there isn‘t a 

specific designation. The interaction between the abstract linguistic constructions and 

specific individual words, conceptualized largely by our body, creates powerful new 

possibilities for construction of derivational analogical and metaphorical elements. In 

this sense, the metaphor becomes a way of conceptualizing things in the world, linked 

to the cultural formation of the man and his constitution biophysics in touch with the 

world. In addition, the metaphorization, associated with frequency of use and the 

potential behavior of linguistic form, can contribute to the development of the process 

of grammaticalization or discursivization of an item or construction. Then, this research 

aims to analyze, at first, as the body is implicated in the grammar of the languages in 

general. After, it analyses how the body is implicated in conceptualizations of abstract 

notions through metaphorical extension. The second stage of the analysis relies on data 

from the spoken portuguese in the state of Goias, dialect of Portuguese of Brazil. This 

data was collected by study functionalist group of Universidade Federal de Goiás, 

during development of project Fala Goiana. Methodologically, this second stage of the 

analysis was divided into two types of metaphors: the lato sensu and stricto sensu. At 

first, the speaker conceptualizes responsibility, people, conversation, world, strength, 

using body parts in metaphorical constructions. This is due to the fact that the body 

experiences work in cognition and help develop the grammar of languages. In the 

second, we analyzed the functional slips of perception verbs ver, olhar, ouvir, escutar, 

cheirar, sentir, saborear and provar in the corpus of Fala Goiana and complementary 

corpora such as the PEUL, Grupo Discurso e Gramática, Internet and unsystematized 

corpus. The choice of these verbs is related to the fact that the senses, especially those 

that are located in the head / face (vision, hearing, smell and taste) are basic perception 

systems for humans, so it is expected to be suppliers of schemata and images to the 

formation of concepts and implementation of varied functions in languages. Data 

analysis revealed that most abstract concepts formed by speakers of Goiás arise from 

their specific bodies. Moreover, perception verbs have functions of full verbs and they 

have discursive grammatical functions in grammatical organization. 

 

Keywords: Body. Prototyping. Cognition. Metaphor. Discursivization. 

Grammaticalization. Perception verbs. 
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OD: objeto direto 
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2
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3
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2
 Como foram apresentadas duas siglas idênticas, cumpre esclarecer que este P corresponde aos dados 

apresentados a partir da seção 5.2.2. 
3
 Na lista de siglas, algumas designações estão repetidas porque usou-se, nesta tese, principalmente no 

capítulo 4, os dados dos autores tal como eles se apresentam no texto original. Assim, por exemplo, para 

referirem-se à categoria pessoa, alguns autores usaram P, outros usaram PERSON e outros ainda ps.   
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INTRODUÇÃO 

 
 

Sou eu que faço você sofrer? 

Ou é você que sofre por minha causa? 

Ou, ainda, é você que sofre por sua própria causa? 

Chegar a essa pergunta (leva anos e anos) e é essencial na relação do amor. 

A resposta demandará muito tempo, sofrimento e, em cada caso, será diferente. Mas, se 

encontrada, melhorará qualquer relação. Ou constatará o seu término. 

Proponho, como exercício, uma atitude de troca. Onde se lê sofrer, leia-se feliçar (eu feliço, tu 

feliças, ele feliça, nós feliçamos, vós feliçais, eles feliçam). 

Por que felicidade não tem verbo? 

A pergunta, então ficaria: 

Sou eu que faço você feliz, ou é você que feliça por minha causa? 

Curiosa e masoquista a vida. O verbo sofrer é complicado. 

Feliçar é simples. Por que a gente prefere conjugar o sofrer? 

 
TÁVOLA, Arthur da. Feliçar. Alguém que já não fui. 5 ed. Rio de Janeiro: LPG, 2003. 

 

 

 Arthur da Távola, no texto Feliçar, faz uma reflexão linguística relacionada a 

uma idiossincrasia da Língua Portuguesa: ela dispõe de uma forma verbal para 

expressar o sentido de sofrimento e não dispõe de uma forma verbal para expressar  

felicidade. O autor termina o texto dizendo: ―curiosa e masoquista a vida. O verbo 

sofrer é complicado. Feliçar é simples. Por que a gente prefere conjugar o verbo 

sofrer?‖ (TÁVOLA, 2003). Nesse trecho, implicitamente, o autor já responde à 

pergunta que formulou: vivendo mais na perspectiva do sofrimento do que da 

felicidade, as pessoas preferem conjugar o verbo sofrer e se esqueceram de criar uma 

forma verbal para a felicidade, que existe apenas como um nome abstrato. Isso mostra 

que, dentre outras formas de ver a vida, as pessoas a concebem como sofrimento. A 

felicidade, ao contrário, como está sempre no plano do desejo, parece fazer parte do 

cotidiano das pessoas mais como idealização do que algo real, como a dor. Resta para 

esse estado de espírito apenas um nome abstrato, esvaziado da dinamicidade que é 

própria dos verbos. Isso não significa, porém, que a vida seja necessariamente só 

sofrimento. É a perspectiva que o falante assume que parece enfocar mais a dor e o 

sofrimento do que a alegria e a felicidade. Quando, porém, o falante conceptualiza 

metaforicamente felicidade, normalmente, ela é vista de forma positiva. Para Kövecses 

(2009), no mínimo três metáforas sobre felicidade se sobressaem: 1) FELICIDADE É 

PRA CIMA (estou me sentido pra cima); 2) FELICIDADE É LUMINOSIDADE (ela 

ficou radiante); 3) FELICIDADE É UM LÍQUIDO EM UM RECIPIENTE (ele está 

transbordando de alegria). 
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 Essa reflexão introdutória está alinhada a uma das mais importantes 

considerações da linguística cognitiva: a gramática é uma conceptualização, que será 

mais amplamente explorada no capítulo 2. Segundo esse princípio teórico, as estruturas 

gramaticais e as palavras disponíveis no léxico configuram-se como recursos que o 

falante utiliza para simbolizar suas experiências da vida cotidiana. Aquilo que as 

pessoas falam a respeito do mundo não representa o mundo em si, mas a visão que elas 

têm dele. Assim, uma hipótese para a falta de uma forma verbal para a felicidade é 

porque a felicidade não é considerada uma experiência constante na vida cotidiana do 

falante. 

 A tese tem também forte vinculação à hipótese da linguística cognitiva de que a 

mente é corporificada (embodied mind), conforme defendem Lakoff e Johnson ([1980] 

2002), Johnson (1987), Lakoff (1987), Casasanto (2011), Kövecses (1992, 2005, 2009) 

e outros. Segundo essa hipótese, todos os seres humanos têm estrutura corporal 

semelhante e realizam basicamente as mesmas atividades com seus corpos: 

movimentos, percepção etc. Logo, algumas metáforas que emergem das diferentes 

culturas têm uma tendência de serem semelhantes nas diversas línguas. Para Kövecses 

(2009), o corpo fornece o material básico para que haja certo universalismo de algumas 

metáforas e a cultura contribui para que haja variação entre elas.  

Para Gibbs (2006), o termo corporalidade (embodiment) corresponde à 

compreensão do corpo como um todo. Isso significa que o ser humano possui uma 

cognição orientando suas ações, ditada, ao mesmo tempo, por aquilo que é possível ao 

homem conhecer e pelos modos e limitações impostos pela espécie. Com base nessa 

perspectiva, Gibbs (2006) define cognição como aquilo que ocorre quando o corpo 

engaja-se no mundo físico e cultural, devendo, portanto, ser estudada em termos das 

interações dinâmicas entre as pessoas e o ambiente. O autor ressalta que associações do 

corpo em ação, principalmente relacionadas às atividades orais e à cabeça, são 

fundamentais para se buscar o domínio-fonte de certas estruturas linguísticas. Levantar 

as sobrancelhas, por exemplo, pode revelar uma expressão de surpresa e desconforto e 

um ato de fala específico pode acompanhar essa ação do corpo. Para Gibbs (2006), a 

experiência da respiração é outro poderoso exemplo de domínio-fonte para a 

estruturação de ações linguísticas. Cita a expressão to waste one‟s breath ‗gastar o 

fôlego‘, em que o falante concebe o ar como bem valioso que não pode ser 

desperdiçado. 
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As representações instauradas pelo corpo são representações da pessoa. Assim, o 

corpo tem papel fundamental na configuração das emoções, nas relações interpessoais, 

na realização de trabalhos, na realização de atos de fala. Mais do que isso, as 

representações da pessoa, e do corpo, normalmente estão inseridas nas visões de mundo 

das diferentes comunidades de fala. 

Nos termos de Le Breton (2011, p. 7), ―antes de qualquer coisa, a existência é 

corporal‖. O autor argumenta que o corpo, moldado pelo contexto social e cultural em 

que os indivíduos se inserem, ―é o vetor semântico pelo qual a evidência da relação com 

o mundo é construída.‖ (op. cit., p. 7). Com ele, os indivíduos realizam os mais diversos 

tipos de experiências: atividades perceptivas, expressão de sentimentos, cerimoniais dos 

ritos de interação, conjunto de gestos e mímicas, produção da aparência, jogos sutis de 

sedução, exercícios físicos, relação com a dor e com o sofrimento.  

 Para Le Breton (2011, p. 7), ―os usos físicos do homem dependem de um 

conjunto de sistemas simbólicos. Do corpo nascem e se propagam as significações que 

fundamentam a existência individual e coletiva.‖ O corpo é, portanto, o eixo da relação 

com o mundo, o lugar e o tempo nos quais a existência toma forma por meio da 

fisionomia particular que cada indivíduo tem. Nesse sentido, a língua não está 

dissociada do corpo humano e das relações que ele estabelece com o mundo. 

Na linguística, já se sabe que as tendências pragmáticas pós-estruturalistas 

concebem o corpo como ato de fala. Pinto (2002, p. 105) afirma que ―o sujeito de fala é 

aquele que produz um ato corporalmente; o ato de fala exige o corpo.‖ Para a autora, o 

efeito linguístico é marcado pela presença material e simbólica do corpo na execução do 

ato. Entendido como ato de fala, o corpo é ritualizado, ou seja, passa por um processo 

de convencionalidade e de repetição e, por isso, nele se inscrevem as regulações sociais, 

―não como representações das estruturas de poder, mas como parte dessas estruturas.‖ 

(PINTO, 2002, p. 106). Pode-se dizer que essas ―regulações sociais‖ do corpo estão 

relacionadas aos padrões culturais das línguas, que o utilizam como referência empírica 

para construir significados em novas situações. Partindo, então, da assertiva cognitivista 

de que o sistema conceptual humano, ou seja, a maneira como o falante percebe e 

concebe o mundo, é fundamentado em suas experiências cotidianas, principalmente, em 

suas experiências corporais, o propósito desta investigação é verificar em dados de 

diferentes línguas e em dados do português brasileiro a hipótese mais geral de que o 

corpo está implicado na gramática das línguas, em sua estrutura morfossintática, e 

não apenas que ―o corpo é um ato de fala‖. Propõe-se, portanto, verificar como o corpo, 
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partes do corpo ou a remissão por inferência ao corpo serve de referência para 

categorizar o mundo, construir significados na língua e integrar-lhe a estrutura 

gramatical. Além disso, é proposta desta tese verificar que metáforas revelam a maneira 

de pensar do falante goiano e que percurso de abstração os verbos ver, olhar, ouvir, 

escutar, cheirar, sentir, saborear e provar, derivados dos sentidos localizados na cabeça 

(visão, audição, olfato e paladar), desenvolveram no português goiano, dialeto do 

português do Brasil. Essas propostas foram suscitadas a partir das seguintes perguntas 

de pesquisa, fortemente influenciadas pelos trabalhos de Gibbs (2006), Kövecses 

(2009), Fillmore (1982[2009]): 

1) Como o corpo do falante influencia seus modos de pensar e falar? 

2) Que categorias da experiência corporal são codificadas pelos membros das 

comunidades de fala da Cidade de Goiás e da cidade de Goiânia, capital do Estado de 

Goiás, situado no Brasil? 

3) Até que ponto e de que forma o pensamento metafórico é relevante para o 

entendimento de cultura e de sociedade? 

4) Que metáforas conceptuais emergem do uso linguístico na fala goiana? 

5) Que usos dos verbos de percepção ver, olhar, ouvir, escutar, cheirar, sentir, 

saborear e provar são recorrentes no Português do Brasil, em especial, no dialeto 

goiano?  

6) Que funções esses verbos exercem na gramática e no discurso? 

7) Que exercício cognitivo está na base significativa desses usos? 

8) Que percurso de mudança foi traçado pelos verbos de percepção, objetos 

deste estudo? 

Para responder a essas perguntas e, consequentemente, atingir os objetivos desta 

tese, foram buscados fundamentos na filosofia (ARISTÓTELES, 1984; DESCARTES, 

1979; KANT, 1974, 1980; HUME, 2005; JOHNSON, 1987; MERLEAU-PONTY, 

2004; WITTGENSTEIN, 1999) para se compreender de onde surgiu a hipótese de que a 

mente é corporificada; na linguística cognitiva (CROFT & CRUSE, 2004; 

FAUCONNIER & TURNER, 2002; IBARRETXE-ANTUÑANO, 1999, 2009; 

JOHNSON, 1987; KÖVECSES, 1992, 2005, 2009; LANGACKER, 1987, 2002; 

LAKOFF, 1987; LAKOFF & JOHNSON, [1980] 2002; MITHEN, 2002, 2006; 

TAYLOR, 2002, TOMASELLO, 1999), ao se tratar das noções de conceptualização, 

categorização, mesclagem conceptual, metaforização, esquema imagético, modelos 

cognitivos idealizados; na linguística tipológica (AIKHENVALD, 2000 e 2004; 
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BORGES, 2001, 2006, 2008a, 2008b; CÂNDIDO, 2003; CRAIG, 1986; CROFT, 2003; 

FRANCESCHINI, 2005; GIVÓN, 1986, 1989, 1995, 2001; HAIMAN, 1995; HEINE et. 

al., 1991; HENGEVELD & MACKENZIE, 2008; LANGACKER, 1987, 2002; LEITE, 

1998; OLIVEIRA, 1998; PAULA, 2010; PAWLEY, 2002; PRAÇA, 2007; RIBEIRO, 

2002; ROST-SNICHELOTTO, 2008), para verificar nos dados de línguas do mundo a 

presença do corpo na estruturação de seu sistema gramatical, além da comparação com 

dados do português brasileiro; na teoria da gramaticalização, nas análises de 

orientação funcionalista, (CASTILHO, 2002, 2010; CASSEB-GALVÃO, 1999, 2001, 

2011; CARVALHO, 2004; CEZARIO, 2001; FURTARDO DA CUNHA, 2002; 

FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2007; GONÇALVES et. al, 2007; MARTELOTTA, 

2008; TEIXEIRA E SILVA, 2011; SWEETSER, 1990; VENDRAME, 2010), que 

estudam a mudança de um item ou construção lexical que passa a exercer funções 

gramaticais ou discursivas em situações reais de uso da língua. 

Outra hipótese da investigação é que as metáforas conceptuais primárias
4
, 

entendidas como ―mapeamentos originados por relações entre dimensões distintas de 

experiências corpóreas recorrentes e co-ocorrentes‖ (GRADY, 1997 apud SIQUEIRA; 

LAMPRECHT, 2007, p. 251), tendem ao universalismo (cf. KÖVECSES, 2009) 

enquanto que as metáforas não primárias têm características mais relacionadas aos 

aspectos culturais que emergem da comunidade de fala.  

Essa tendência das metáforas primárias ao universalismo se deve, possivelmente, 

ao fato de todos os seres humanos terem corpos estruturalmente semelhantes e com eles 

realizam, no mínimo, movimentos e percepções, como já foi afirmado anteriormente. 

Para Whaley (1997, p. 3), ―language is so much a part of our everyday experience, so 

effortlessly employed to meet our impulses to communicate with one another.‖
5
 A 

experiência cotidiana é fator fundamental para que o processo de codificação linguística 

aconteça tanto no léxico, construído culturalmente (cf. CASSEB-GALVÃO em 

comunicação pessoal), como na gramática.  

O texto tem uma abordagem cognitivo-funcional. De acordo com Furtado da 

Cunha (2008), nessa perspectiva, buscam-se explicações para o processo de construção 

                                                 
4
 Alguns exemplos de metáforas primárias seriam: FELICIDADE É PARA CIMA; INTENSIDADE DE 

EMOÇÃO É CALOR; BOM É CLARO/ RUIM É ESCURO; DIFICULDADE É PESO; INTIMIDADE 

EMOCIONAL É PROXIMIDADE; IMPORTÂNCIA É TAMANHO; SIMPATIA/COMPAIXÃO É 

SUAVIDADE (cf. GRADY, 1997 apud SIQUEIRA; LAMPRECHT, 2007)  
5
 Tradução minha, sobre a qual assumo toda responsabilidade, assim como das demais traduções 

constantes do corpo desta tese: ―a língua é uma parte muito importante de nossa experiência cotidiana, tão 

facilmente empregada para atender nossos impulsos para nos comunicarmos uns com os outros.‖ 
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do discurso, salientando-se o caráter dinâmico da apreensão, armazenamento e emprego 

das construções linguísticas, a partir de seu uso efetivo em situações de comunicação 

verbal. Além disso, o paradigma cognitivo-funcional considera que as atividades 

comunicativas, sociais e cognitivas estão integradas aos outros sistemas de 

conhecimento. Assim, os aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos, 

discursivamente organizados, concorrem para se alcançar uma descrição mais plena das 

línguas e uma compreensão mais ampla do fenômeno linguístico (TEIXEIRA E SILVA, 

2011).  

Procurou-se também, na medida do possível, fazer uma abordagem 

translinguística como forma de verificar a possível universalidade da implicação do 

corpo em sistemas linguísticos diversos. Desse modo, a abordagem cognitivo-funcional 

translinguística será útil para a verificação de semelhanças e diferenças na maneira 

como os povos transferem para a língua, por meio do pensamento, suas experiências 

perceptuais e sua visão de mundo. Além disso, numa visão tipológico-funcional, as 

línguas existem para cumprir determinadas funções e, como tal, é previsível que os 

falantes desenvolvam gramáticas altamente eficazes na efetivação dessas funções.  

Em vista dessas considerações, organizou-se a tese em cinco capítulos. No 

primeiro capítulo, será discutido o conceito de imaginação na filosofia, em especial, o 

tratamento dado por Kant (1974, 1980). A problematização do capítulo 1 subsidia os  

capítulos posteriores em relação às bases epistemológicas para a hipótese da mente  

corporificada (embodied mind) e a origem dos conceitos de esquemas imagéticos e 

projeções metafóricas, tão caros à linguística cognitiva. O tratamento filosófico da 

imaginação ajudará a compreender tal capacidade não como ―fantasia‖ ou como uma 

entidade desprovida de racionalidade, mas como elemento fundamental para a 

estruturação racional do pensamento. Concebe-se, neste capítulo, então, que a 

racionalidade é, por natureza, imaginativa, tal como propõem Johnson (1987), Lakoff e 

Johnson ([1980] 2002). Antes disso, será feita uma descrição das visões racionalista e 

empirista ao se relacionar corpo e racionalidade. Será apresentada a síntese kantiana 

dessas duas visões e a consideração de Johnson (1987) de que a racionalidade é 

imaginativa.   

No segundo capítulo, será feito um panorama de três principais postulações da 

linguística cognitiva (a língua não é uma faculdade cognitiva autônoma, a gramática é 

uma conceptualização e o conhecimento da língua emerge da língua em uso), além de se 

discutir brevemente sobre a evolução filogenética da mente e da linguagem. Depois 
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disso, serão descritos e problematizados os três modelos de categorização (o clássico, o 

de Wittgenstein e o modelo dos protótipos). Também os conceitos de perfil, base e 

domínio serão discutidos como forma de se compreender que os significados não são 

isolados um do outro, mas que um significado se conecta com vários outros numa 

relação em rede. As noções de espaços mentais, mesclagem conceptual, esquema 

imagético e projeção metafórica serão discutidos com o objetivo de se entender como 

ocorre a ligação entre as experiências físicas e os domínios cognitivos, o mapeamento 

de espaços na mente a partir de construtores linguísticos e a projeção de um domínio em 

termos de outro. 

No terceiro capítulo, serão descritos o universo da pesquisa e os procedimentos 

metodológicos utilizados nesta investigação. Serão apresentados também os objetivos 

da tese e sua justificativa. Além disso, será mostrada a origem dos dados 

translinguísticos, e, em seguida, serão apresentados os corpora da pesquisa, e como se 

procedeu à coleta e à análise dos dados. 

No quarto capítulo, que constitui a primeira parte da análise, serão mostrados 

dados de diversas línguas do mundo que codificam experiências corporificadas em 

diferentes subsistemas linguísticos. O sistema dêitico, as construções indicativas de 

movimento, o sistema adposicional, o sistema de classificadores, as construções 

reflexivas, idiomáticas, modais e evidenciais são algumas categorias gramaticais que 

serão associadas à embodied mind.  

No quinto capítulo, que constitui a segunda parte da análise, serão apresentados 

dados do corpus principal de pesquisa, constituído de 18 inquéritos de falantes do 

dialeto goiano. Num primeiro momento, serão identificadas no corpus metáforas 

corporificadas mais gerais, a que se chamou metáforas lato sensu. Num segundo 

momento, serão analisadas metáforas corporificadas mais específicas, que dizem 

respeito ao deslizamentos funcionais de verbos de percepção, a que se chamou 

metáforas stricto sensu. Em relação às metáforas stricto sensu, serão descritos os usos, 

encontrados no corpus do Fala Goiana e nos corpora complementares, dos verbos de 

percepção sensorial derivados dos sentidos localizados na cabeça, dentre eles: 1) a visão 

(ver e olhar); 2) a audição (ouvir e escutar); 3) olfato (cheirar e sentir); 4) paladar 

(saborear e provar). A escolha desses verbos se deu pelo fato de que os sentidos são 

canais de que o cérebro dispõe para obter informação sobre o mundo, por isso, 

hipotetiza-se que sejam fornecedores de esquemas e imagens para a formação de 

conceitos tanto literais quanto metafóricos nas línguas, em especial, no português 
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brasileiro. Será investigado como esses verbos ampliam seu estatuto semântico e como, 

via abstratização, eles manifestam funções gramaticais e discursivas.    
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O homem é a medida de todas as coisas. 

 

Protágoras. 

 

 

 

 

 

 

 



27 As bases corporais da gramática: um estudo sobre conceptualização e metaforização no português brasileiro 

 

             SILVA, L. A.  

 

CAPÍTULO 1 

RACIONALISMO E EMPIRISMO: O PAPEL DA IMAGINAÇÃO NO 

PROCESSO DE CONCEPTUALIZAÇÃO 

 

 Este capítulo tem o objetivo de fazer uma breve consideração sobre as 

diferentes correntes filosóficas que abordam a teoria do conhecimento, especialmente, o 

racionalismo e o empirismo, com o objetivo de situar o lugar do corpo em cada uma 

dessas correntes. Isso se faz necessário porque esta tese associa o formal (a 

racionalidade) e o material (o corpo, a experiência). A verificação das bases filosóficas 

da hipótese da corporificação da mente contribui para a formação do aporte teórico que 

estuda a manifestação da corporificação na gramática das línguas. Para atingir esses 

propósitos, as considerações de Kant (1974, 1980, 1991) sobre imaginação serão 

fundamentais. Também servirão de base as considerações de Johnson (1987), Masip 

(2001), Silveira (2002), Hebeche (s/d), Fauconnier e Turner (2002).  

 

1.1 O lugar do corpo no racionalismo e no empirismo 

 

A apropriação da tese cognitivista de que a mente é corporificada requer 

esclarecimento do que se entende aqui por corpo. Corpo é, nesta investigação, 

entendido como um termo genérico, que considera sua fisiologia, sua composição 

anatômica e, principalmente, sua dimensão estrutural e a interação entre esse corpo 

humano e o ambiente.  A utilização da noção de corpo procura explicar as origens 

corporificadas das estruturas de imaginação e de entendimento, dentre elas o esquema 

imagético e as projeções metafóricas. Usar o termo corpo significa, segundo Johnson 

(1987, p. xxxvii), fazer referência às dimensões não proposicionais, experienciais e 

figurativas do significado e da racionalidade. 

Interessa também para esta seção, verificar o lugar do corpo nas correntes 

filosóficas racionalista e empirista como forma de compreender como se deu a 

separação do corpo e da mente, do material e do mental, da subjetividade e da 

objetividade, enfim, da emoção e da razão. 

O racionalismo é uma corrente filosófica que concebe a razão como a principal 

fonte do conhecimento. Apesar de considerar que existe uma interação entre o sujeito 

cognoscente e o mundo sensível, a experiência sensorial é secundária e, por vezes, 
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prejudicial ao conhecimento. Nesse sentido, o corpo ocupa um lugar secundário ou é 

desconsiderado na compreensão dos fenômenos e na apreensão dos significados nas 

línguas.  

Platão, como racionalista, considerava a existência de dois mundos: i) o mundo 

sensível, percebido pelos sentidos e ii) o mundo inteligível, onde está o raciocínio e a 

intuição. Para ele, quando o homem observa a realidade, ideias inatas, anteriores ao 

contato cultural, vêm à tona. As coisas do mundo sensível são apenas cópias imperfeitas 

do mundo das ideias. Diz o filósofo que a alma participou do mundo das ideias antes de 

integrar-se a um corpo. Depois de integrada e encarnada ao mundo terreno, traz consigo 

ideias inatas daquele mundo, que se configuram como princípios gerais para a 

apreensão do conhecimento. Assim, para Platão, nada no mundo físico oferece ao 

homem o conhecimento real, uma vez que os objetos perceptíveis estão sempre 

mudando, enquanto suas essências são fixadas. Para conhecer, é preciso ir além do 

sentido. Tudo aquilo que está ligado à matéria, ao corpo e, portanto, à subjetividade 

impede a intelecção perfeita. É por isso que o poeta, que trabalha com a imaginação, e 

consequentemente com a metáfora, deveria ser banido da República. Por meio da 

poesia, o poeta faz imitação inferior e, por meio da imaginação, o poeta come e bebe a 

paixão, o que seria prejudicial para o conhecimento das formas perfeitas.   

Descartes é considerado o pai do racionalismo moderno. Para ele, a razão pode 

chegar ao conhecimento da realidade de forma parecida com o conhecimento 

matemático, em que se verificam princípios gerais desligados do mundo físico e que 

podem ser deduzidos em face de um fenômeno particular. Para Descartes (1979), o que 

a mente sabe são suas próprias representações ou ideias. O que o ser humano sabe mais 

intimamente não está em seus corpos, mas na estrutura de suas mentes, na natureza da 

racionalidade (JOHNSON, 1987, p. xxvi). Esse modelo de pensamento exclui, então, o 

corpo de suas considerações, visto que ele – o corpo – introduz elementos subjetivos no 

estudo da razão, vistos como irrelevantes para a natureza objetiva do conhecimento e do 

significado. O próprio Descartes afirma 

minha existência como coisa que pensa está doravante garantida e 

vejo claramente que esta coisa pensante é mais fácil, enquanto tal, de 

conhecer do que o corpo, a cujo respeito até agora nada me certifica. 

Este Cogito, este "eu penso", modelo de pensamento claro e distinto, 

dá-me a garantia subjetiva de toda ideia clara e distinta no tempo em 

que a percebo. Ele funda já a possibilidade da ciência. 

(DESCARTES, 1979, p. 14. Grifo do autor) 

 



29 As bases corporais da gramática: um estudo sobre conceptualização e metaforização no português brasileiro 

 

             SILVA, L. A.  

 

Em oposição a Descartes, Sartre (1978, p. 49) diz que ―a ideia cartesiana de um 

pensamento puro, isto é, de uma atividade da alma que se exerceria sem o concurso do 

corpo, é uma heresia orgulhosa.‖   

Voltando às considerações de Descartes (1979), elas trazem consigo uma 

dificuldade: se o que nós sabemos são nossas próprias ideias, então, como podemos ter 

a certeza de que elas, de fato, representam exatamente o que existe na realidade externa? 

Para Descartes, a dúvida metódica conduz às descobertas da mente sobre o mundo. O 

filósofo responde a esta questão, dizendo que tais ideias só podem ser verdadeiras 

porque Deus não concederia ao homem uma racionalidade enganadora. O próprio Deus 

garante a conexão entre nossas ideias e o mundo externo. Vejamos:  

Ora, posso estar certo de que o corpo e a alma — ou seja, aquilo que 

pensa — são realmente distintos, posto que posso concebê-los clara 

e distintamente como separados, e de que a onipotência de Deus 

pode, por conseguinte, separá-los. De outro lado, Deus me dá, por 

intermédio do sentimento, que é em mim uma certa faculdade 

passiva de conhecer as coisas sensíveis, a ideia de corpos existentes. 

Não poderia enganar-me nisto, a não ser que me desse ao mesmo 

tempo a faculdade de conhecer a causa verdadeira, eminente, dessas 

ideias [...] (DESCARTES, 1979, p. 15) 

 

Conforme afirma Johnson (1987), o racionalismo trata o significado e a 

racionalidade como puramente conceptuais, proposicionais, algoritmos. Os conceitos 

são entendidos como representações mentais gerais, como entidades lógicas. O conceito 

de ―cadeira‖, por exemplo, aplica-se a todas as cadeiras, já que há especificação das 

propriedades que as cadeiras têm em comum. Além disso, para o racionalismo, dar o 

significado de um enunciado particular é dar as condições sobre as quais ele será 

verdadeiro, ou as condições sobre as quais ele estaria ―satisfeito‖ para representar algum 

estado-de-coisas no mundo. 

A corrente racionalista, que via a mente como dotada de um conhecimento não 

aprendido culturalmente, mas dado a priori, antes do nascimento, influenciou um 

importante paradigma linguístico, iniciado no final da década de 1950: o Gerativismo, 

para o qual todos os seres humanos possuem um dispositivo inato para aprender uma 

língua, conhecido como Gramática Universal, dado pela Faculdade de Linguagem (cf. 

CHOMSKY, 1986; cf. MIOTO et al., 2007).   
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O empirismo é a corrente filosófica que, por outro lado, concebe o conhecimento 

e a apreensão do significado possíveis porque o homem é dotado de cinco sentidos por 

meio dos quais ele percebe a realidade e a conceptualiza conforme essa percepção.  

Aristóteles (cf. MASIP, 2001, p. 23-24), como representante clássico do 

empirismo, dizia que a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar permitem ao homem 

captar dados da realidade. Depois de feita essa captação, é feita uma abstração mental 

cujo resultado é a produção de ideias substanciais. ―Casa‖, por exemplo, seria uma ideia 

substancial abstraída pela mente por meio dos sentidos. Os conceitos seriam formados 

logo em seguida, quando às ideias substanciais, é acrescentada uma qualificação. 

Assim, ―casa grande‖ seria um conceito formulado com base na ideia substancial. 

Formulados os conceitos, a próxima etapa é a formulação de juízos que se caracterizam 

por sentenças inteiras contendo tanto a ideia substancial quanto o conceito. Uma 

sentença como, por exemplo, ―esta casa é grande‖ expressa um juízo. Os raciocínios, 

mais complexos em sua natureza, seriam formulados na base dos juízos, dos conceitos e 

das ideias substanciais. Neles, existe a formulação de um juízo acrescido de proposição 

posterior que o explica, mostra-lhe a causa, a consequência ou qualquer outra relação. 

Dizer, por exemplo, que ―as casas grandes são as melhores porque nelas cabe toda a 

família‖ seria a formulação de um raciocínio. 

Para esta investigação, as estruturas de imaginação são fundamentais para se 

entender como ocorrem as projeções metafóricas. Em filosofia, a imaginação é definida, 

de maneira geral, como ―a possibilidade de evocar ou produzir imagens, 

independentemente da presença do objeto a que se referem‖ (ABBAGNANO, 1999, p. 

537). Os pensadores modernos reconhecem que  

a imaginação é uma faculdade (ou, em geral, atividade mental) 

distinta da representação e da memória, embora de alguma maneira 

ligada às duas: à primeira, porque a imaginação costuma combinar 

elementos que previamente foram representações sensíveis; à 

segunda, porque sem recordar essas representações, ou as relações 

estabelecidas entre elas, não se poderia imaginar nada. (MORA, 

2001, p. 1445) 

 

Segundo Johnson (1987, p. 144), para Aristóteles, a imaginação é a faculdade 

que media sensação e pensamento. É dependente da sensação e faz o pensamento 

possível. Assim, para Aristóteles, a imaginação seria um tipo de poder do homem para 

formar imagens do presente ou das percepções sensoriais primeiras. Não se confunde, 

porém, com a percepção sensorial, visto que a dotação desse poder permite formar 
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imagens na ausência de sensações, tal como ocorre nos sonhos. O pensamento 

discursivo, ou a produção de atos de fala, conduz o homem ao conhecimento, contudo, 

requer operação anterior da imaginação para fornecer o conteúdo empírico. Enfim, 

ainda segundo Johnson (op. cit. p. 144), a imaginação é uma operação indispensável e 

penetrante pela qual as percepções sensoriais, por sua natureza corporal, são recordadas 

como imagens e estão disponibilizadas no pensamento discursivo como os conteúdos de 

nosso conhecimento do mundo físico.  

Aristóteles influenciou uma gama de outros pensadores, que viam na experiência 

sensorial do sujeito com o mundo sensível um modo de conhecer. Dentre eles, 

destacam-se Tomás de Aquino, na Idade Média; Francis Bacon, Thomas Hobbes, John 

Locke e David Hume, na Idade Moderna. Hume (2005, p. 22) considera que 

não há nada mais livre do que a imaginação humana; embora não 

possa ultrapassar o estoque primitivo de ideias fornecidas pelos 

sentidos externos e internos, ela tem poder ilimitado para misturar, 

combinar, separar e dividir estas ideias em todas as variedades da 

ficção e da fantasia imaginativa e novelesca. Ela pode inventar uma 

série de eventos com toda aparência de realidade, pode atribuir-lhes 

um tempo e um lugar particulares, concebê-los como existentes e 

descrevê-los com todos os pormenores que correspondem a um fato 

histórico, no qual ela acredita com a máxima certeza. 

 

Silveira (2002), citando Hume, afirma que existem dois tipos de conhecimento: 

1) aquele que concebe as matérias de fato e 2) aquele que concebe relação de ideias. As 

matérias de fato relacionam-se com a percepção imediata e seriam a única forma 

verdadeira de conhecimento. A relação de ideias, por sua vez, é uma inferência de 

outras ideias, de modo que, ao se relacionar na mente duas ideias provenientes da 

experiência, conclui-se outra ideia. Apesar de essa ideia ser nova, ela não acrescenta 

nada de novo, porque é apenas uma relação de ideias dadas anteriormente. Esses dois 

tipos de conhecimento ajudarão a compreender, posteriormente, a noção de forma-fonte 

e forma-alvo no processo de conceptualização nas línguas naturais e também no 

processo de metaforização.  

Também o empirismo influenciou importantes teorias linguísticas, dentre elas o 

paradigma funcional, que vê nos dados da experiência, na cultura, na interação 

falante/ouvinte, no uso efetivo da língua a chave para explicar a estrutura gramatical das 

línguas naturais. Ressalva-se, porém, que o paradigma funcional não é exclusivamente 

empirista, uma vez que é influenciado por outras correntes de pensamento. 
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Para Lakoff e Johnson (2002, p. 298), tanto o racionalismo quanto o empirismo
6
 

precisam um do outro para existir. O racionalismo alia-se à verdade científica, à 

racionalidade, à precisão, à justiça e à imparcialidade. O empirismo, por sua vez, alia-se 

às emoções, ao conhecimento intuitivo, à imaginação, aos sentimentos humanos, à arte. 

É claro que, mesmo aliando-se a esses elementos, a apreensão lógico-racional se faz 

presente no empirismo. 

 Essas duas correntes filosóficas não constituem a única alternativa para se 

explicar o conhecimento. Lakoff e Johnson (2002) propõem, então, uma síntese 

experiencialista, em que a metáfora seria o elemento que liga razão e imaginação. Para 

os autores, a razão, no mínimo, envolve a categorização, a implicação, a inferência. A 

imaginação, por seu turno, implica ver um tipo de coisa em termos de outro tipo de 

coisa. Sendo assim, a metáfora se define como uma racionalidade imaginativa, uma 

vez que o pensamento cotidiano é amplamente metafórico e os raciocínios diários 

envolvem implicações e inferências metafóricas. Sendo a metáfora o exemplo de 

racionalidade imaginativa por natureza,  

é um dos mais importantes instrumentos para tentar compreender 

parcialmente o que não pode ser compreendido em sua totalidade: 

nossos sentimentos, nossas experiências estéticas, nossas práticas 

morais e nossa consciência espiritual. Esses esforços de 

imaginação não são destituídos de racionalidade; como se utilizam 

da metáfora, empregam uma racionalidade imaginativa. (LAKOFF; 

JOHNSON, 2002, p. 303) 

Como forma de entender a relação entre os dados da experiência e racionalidade 

imaginativa realizada na cognição, na próxima seção, será descrita, em muitos 

momentos por meio das considerações de Johnson (1987), a tentativa de Kant de 

aproximar racionalismo e empirismo, fazendo-se para tal, uma síntese desses dois 

modelos de pensamento filosófico. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Os autores preferem a nomenclatura ―Objetivismo‖ e ―Subjetivismo‖ para se referirem a essas correntes 

de pensamento filosófico. 
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1.2 Aproximação entre racionalismo e empirismo: a síntese kantiana 

 

Vários filósofos tentaram unir racionalismo e empirismo, mas é em Kant que 

essa síntese se vê mais produtiva. Kant (1980) postulava que quase todo o 

conhecimento apreendido pelo homem inicia-se com a experiência. Na introdução da 

Crítica da razão pura, ele afirma: 

não há dúvida de que todo o nosso conhecimento começa com a 

experiência; do contrário, por meio de que a faculdade de 

conhecimento deveria ser despertada para o exercício senão através 

de objetos que toquem nossos sentidos e em parte produzem por si 

só suas próprias representações, em parte põem em movimento a 

atividade de nosso entendimento para compará-las, conectá-las ou 

separá-las e, desse modo, assimilar a matéria bruta das impressões 

sensíveis a um conhecimento dos objetos que se chama experiência? 

Segundo o tempo, portanto, nenhum conhecimento em nós precede a 

experiência, e todo o conhecimento começa com ela (KANT, 1980, 

I, 2 p. 23. Grifo do autor). 

Em suas postulações, contudo, Kant (1980) considera que existem 

representações a priori para que as impressões da realidade transformem-se em 

conhecimento. A sensação e a matéria em si são dadas a posteriori. Assim, se existem 

as representações a priori, elas só podem ser puras porque nelas não há nada que 

pertença à sensação: 

mas embora todo o nosso conhecimento comece com a experiência, 

nem por isso todo ele se origina justamente da experiência. Pois 

poderia bem acontecer que mesmo o nosso conhecimento de 

experiência seja um composto daquilo que recebemos por 

impressões e daquilo que a nossa própria faculdade de conhecimento 

(apenas provocada por impressões sensíveis) fornece de si mesma, 

cujo aditamento não se distingue daquela / matéria-prima antes que 

um longo exercício nos tenha chamado a atenção para ele e nos 

tenha tornado aptos a abstraí-lo. [...] Tais conhecimentos 

denominam-se a priori e distinguem-se dos empíricos, que possuem 

suas fontes a posteriori, ou seja, na experiência. (KANT, 1980, I, 2, 

p. 23. Grifo do autor). 

 

Dito isso, pode-se dizer que, para Kant, todo conhecimento da experiência 

objetiva deve envolver dois componentes: 

1) um conteúdo perceptual acessado por nossos sentidos e, por isso, tratado como 

conteúdos materiais. É dado a posteriori, ou seja, em contato com o mundo natural. O 

componente material envolve os processos corporais, dentre eles a percepção e a 

sensibilidade.  
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2) estruturas mentais para organizar e conferir sentido ao conteúdo perceptual. Tais 

estruturas são tratadas como elementos formais (conceitos, estruturas de organização 

espacial e temporal dos dados da experiência). Esses elementos formais estão ligados à 

mente porque são conceptuais, intelectuais e as atividades de organização são 

espontâneas. São dados a priori, ou seja, não são aprendidos culturalmente.  

Para Kant (1980), razão e experiência estão inter-relacionadas: sem a matéria a 

forma não se manifesta; sem a forma, os dados da experiência não têm sentido algum. 

Embora essa síntese tenha sido feita, ainda existe na filosofia kantiana a separação entre 

mente e corpo, visto que os conteúdos formais se sobrepõem aos materiais. Dessa 

forma, para Kant, qualquer unidade experienciada na percepção sensorial deve ser o 

resultado da síntese do trabalho da imaginação. Cabe, portanto, descrever as estruturas 

de imaginação apontadas por Kant. 

  

1.2.1 Imaginação em Kant 

A tradição aristotélica, segundo Masip (2001), concebe que os conceitos, 

formulados em forma de proposições, geram juízos ou sentenças: João é feliz. Os 

juízos, por sua vez, produzem raciocínios do tipo João é brasileiro porque nasceu na 

Bahia. Seguindo essa tradição, Kant (1974) considera que o conhecimento objetivo é 

construído pela combinação de conceitos por meio de juízos
7
. Para ele, 

todas aquelas fórmulas em voga: a natureza toma o caminho mais 

curto – ela não faz nada em vão – ela não dá nenhum salto na 

diversidade de suas formas (continuum formarum) – é rica em 

espécies, mas parcimoniosa em gêneros, e assim por diante, nada 

mais são do que essa mesma manifestação transcendental do Juízo, 

de fixar para a experiência como sistema e, portanto, para sua 

própria necessidade, um princípio (KANT, 1974, p. 269. Grifo do 

autor). 

Os conceitos estão atados às percepções sensíveis em algum ponto da 

experiência humana. Ao se afirmar, por exemplo, que ―as baleias são mamíferos‖ 

existe uma relação específica entre o conceito de ―baleia‖ e o conceito de ―mamífero‖. 

A proposição como um todo constitui o juízo. Desse modo, todo conhecimento 

envolve juízos, por meio dos quais as representações mentais são unificadas e 

ordenadas sob representações mais gerais. Nesse processo, a imaginação assume uma 

função fundamental, já que é a faculdade usada para alcançar a união entre as 

                                                 
7
 Os juízos seriam conceitos formulados em forma de proposições, como em "Sócrates é mortal".  
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representações mentais, advindas da experiência material (corpórea, sensível) e as 

representações mais gerais, relacionadas aos princípios formais (mentais, puros).  

Kant (1980) apresenta quatro estágios do desenvolvimento da imaginação: 1) a 

imaginação reprodutiva; 2) a imaginação produtiva; 3) o esquematismo; 4) a operação 

criativa da imaginação no juízo reflexivo. 

 

1.2.1.1 A função reprodutiva da imaginação 

 

Na filosofia, síntese é entendida de maneira geral como: 1) método cognitivo 

oposto à análise; 2) atividade intelectual; 3) unidade dialética dos opostos; 4) 

unificação dos resultados das ciências na filosofia (cf. ABBAGNANO, 1999, p. 905). 

Apesar de a noção de síntese compor a filosofia aristotélica e cartesiana, foi Kant 

(1974, 1980) quem mais utilizou esse conceito, considerando toda atividade intelectual 

como síntese. Para ele, ―a síntese é a ação de acrescentar diversas representações umas 

às outras e de conceber a sua multiplicidade num conhecimento.‖ (KANT, 1980, p. 72, 

§ 10). 

Dada a função reprodutiva da imaginação em Kant (1980), ela é definida como 

―o ato de colocar diferentes representações juntas e agarrar (grasping) o que é múltiplo 

nelas em um ato de conhecimento‖ (KANT apud JOHNSON, 1987, p. 148). Como se 

vê, a função reprodutiva da imaginação conforma-se semelhantemente à noção de 

síntese dada pelo autor.  

Três tipos de síntese estão na base da unidade experiencial, segundo Kant 

(1980): 1) a síntese da apreensão na intuição; 2) a síntese da reprodução na imaginação 

e 3) a síntese de reconhecimento de um conceito. Segue a descrição de cada uma 

delas: 

   1) síntese da apreensão na intuição: 

Para conhecer um objeto como uma série de representações separadas, deve-se 

primeiro compreendê-las como imagem unificada de um ponto singular no tempo. 

Não se pode, por exemplo, experienciar um ―cachorro‖ a menos que se possa obter 

uma imagem unificada de um cachorro como distinto de outras possíveis unidades 

disponíveis no campo perceptual do indivíduo. Segundo Kant (1980, 96, § 26), a 

síntese da apreensão ―é aquela composição do múltiplo numa intuição empírica 
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mediante a qual torna possível a percepção, isto é, a consciência empírica de tal 

intuição (como fenômeno).‖ (grifo do autor). 

2) síntese da reprodução na imaginação: 

 A imagem unificada não é suficiente, já que os objetos persistem através do 

tempo. Então, para a apreensão de objetos unificados, deve-se manter uma imagem 

prévia dada num tempo a priori. A imaginação, com seu poder de representar o que 

não está presente, performa essa síntese. 

3) síntese do reconhecimento de um conceito: 

 A síntese da reprodução ainda não é suficiente para compreender objetos via 

percepção. Deve-se reconhecer o que se está experimentando. Seria, nos termos de 

Kant, o reconhecimento automático de uma regra (ou conceito) que assegura que o 

objeto presente é de certo tipo. Seria a síntese que viabilizaria a capacidade de 

distinguir uma unidade de outra, uma vez que uma unidade tem propriedades e 

relações que lhe são específicas. Um cachorro, por exemplo, se distingue de uma baleia 

porque late, tem quatro patas, é peludo etc.  

Como se vê, a imaginação reprodutiva tem o poder de formar imagens 

unificadas (síntese 1), recordar na memória imagens passadas (síntese 2) e constituir 

uma experiência unificada e coerente (síntese 3). Tudo isso de forma subjetiva, porque 

se leva em consideração a experiência particular do indivíduo. A imaginação 

reprodutiva, porém, não garante a estruturação prévia da realidade, por meio da 

formulação de conceitos. Assim, segundo Kant, deve haver outra função sintetizadora 

da imaginação que não seja reprodutiva, mas transcendental e produtiva. 

Considerado o raciocínio kantiano, a gênese de um conceito está no topo do 

processo de aquisição do conhecimento. Para o filósofo, a escala seria a seguinte: por 

meio dos sentidos, os indivíduos percebem um objeto na realidade. Posteriormente, 

cria-se uma imagem desse objeto no pensamento. Essa imagem contribui para a 

formação de um esquema, que seria a representação de uma regra de acordo com as 

propriedades do objeto. Por fim, tem-se o conceito. Considerando o conceito de 

―cachorro‖, esse percurso pode ser sintetizado no Quadro 1, a seguir: 
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Quadro 1
8
: Formação de conceitos empíricos para Kant 

CONCEITO ―Cachorro‖ 

ESQUEMA Representação de uma regra de acordo 

com a imaginação, que delineia a figura 

de um animal de quatro patas, peludo, que 

late, mamífero, animal. 

IMAGEM 

 

Representação do cachorro no 

pensamento. 

 

 

 

 

OBJETO PERCEBIDO Um ente da realidade física. 

 

 

 

Fonte: Dados de Johnson (1987, p. 154) 

 

 

1.2.1.2 A função produtiva da imaginação 

 

Numa concepção experiencialista, não se pode negar que os seres humanos 

organizam suas experiências com os objetos de maneira diferente uns dos outros, 

associando-os e unificando-os de modo distinto. Ou seja, categoriza-se o mundo de 

acordo com a percepção que se tem dele por meio da representação linguística, filtrada 

pela subjetividade, pela cultura, pela história e pela ideologia. 

 Os estudiosos da Ecolinguística, por exemplo, que investigam as relações entre 

língua e meio ambiente, afirmam que a língua (L) surge como uma projeção da terra 

(T) sobre o povo (P) (cf. COUTO, 2007, p. 127). Essas relações podem ser verificadas 

na figura 1, a seguir, transcrita de  Couto (2007, p. 128): 

 

 

 

 

                                                 
8
 O quadro deve ser lido de baixo para cima. 
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    Figura 1: Esquema do processo de codificação linguística 

  

 

 

 

 

 

 

    FONTE: Couto (2007) 

 

A seguir, tem-se a explicação do esquema, que muito se alinha à consideração 

kantiana de formulação dos conceitos, com a diferença de que a língua (L) se inclui no 

modelo da Ecolinguística e está no topo do processo: 

todo processo começa pela percepção, que compreende um primeiro 

momento de contato direto com o fenômeno do MA
9
, que poderíamos 

chamar de momento da sensação (1). Esse momento é individual e apenas 

sensorial. Ainda no próprio indivíduo, o contato sensorial com o objeto 

pode se repetir, com o que o indivíduo pode passar a reconhecê-lo. Trata-

se do momento da identificação (2). O resultado do processo de 

percepção individual é a formação do percepto. Quando a experiência 

com o dado do MA se intensifica, inicia-se o processo indicado pela seta 

descendente. Ele começa pelo compartilhamento da experiência com 

outros membros de P, que é o momento 3. Se a interação entre membros 

da Comunidade se intensificar, acaba surgindo um nome para o dado da 

experiência, momento 4, que é o da lexicalização. Compartilhamento e 

lexicalização constituem o processo de conceptualização
10

, cujo 

resultado é o conceito. (COUTO, 2007, p. 128). 

 

Um fato do qual não se pode fugir, segundo Kant (1980), é que os seres 

humanos partilham um mundo comum de objetos físicos. Não estão, portanto, fechados 

em suas experiências subjetivas. Diante disso, cabe a questão: o que há além da 

imaginação reprodutiva (subjetiva) que daria esta estrutura objetiva, partilhada do 

mundo? Segundo Johnson (1987, p. 151), citando Kant, ―apenas na medida em que 

busco unir uma pluralidade de representações dadas em uma consciência única, é 

possível representar para mim mesmo a identidade da consciência nessas 

representações.‖ Segundo o filósofo, é possível ter experiências objetivas, públicas, 

                                                 
9
 MA: Meio Ambiente. 

10
 A nomenclatura ―lexicalização‖, em Ecolinguística, diz respeito à criação de uma palavra ou morfema 

na língua. Tem o sentido de ―codificação linguística‖. Essa observação é importante porque, na teoria da 

gramaticalização, o termo ―lexicalização‖ é um tipo de processo de mudança na língua. 
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partilhadas porque há uma estrutura objetiva, chamada ―unidade transcendental de 

consciência‖. É transcendental porque é dada pela estrutura de consciência e não é 

derivada da experiência empírica. 

Essa estrutura é considerada por Kant como uma operação de imaginação, 

porque ela é uma atividade sintetizadora que fornece a estrutura geral da experiência 

objetiva. Ele a chama também de produtiva e figurativa porque gera e produz a figura 

ou estrutura que qualquer conjunto de representações deve ter se esse conjunto é 

experienciado de forma geral no mundo.   

Em síntese, a função produtiva da imaginação torna possível a experimentação 

de objetos públicos, ou seja, objetos que são comuns a todos os seres humanos, já que 

fazem parte do mesmo mundo; constitui uma estrutura unificada de consciência capaz 

de oferecer aos seres as condições necessárias para experienciar qualquer objeto; 

constitui um modelo categorial imposto pela estrutura transcendental da consciência 

humana.   

Sendo reprodutiva, a imaginação fornece as conexões necessárias para fazer da 

experiência e do entendimento elementos coerentes, unificados e significativos. Sendo 

produtiva, a imaginação fornece a própria estrutura da objetividade. 

 

1.2.1.3 A função esquematizadora da imaginação 

Kant (1980) distingue os conceitos empíricos, fornecidos pela experiência e 

percebidos por meio dos sentidos, dos conceitos puros, regras não empíricas que dão a 

estrutura para os objetos tal como se apresentam na experiência. Esses conceitos puros 

são também chamados categorias puras, entendidas como estruturas objetivas da 

consciência, são independentes da experiência e da própria intuição. As categorias 

kantianas reúnem-se em quatro grupos. Cada grupo apresenta uma relação com três 

outras categorias: 1) da quantidade: unidade, pluralidade, totalidade; 2) da qualidade: 

realidade, negação, limitação; 3) da relação: inerência e substância, causalidade e 

dependência, comunidade; 4) da modalidade: possibilidade e impossibilidade, 

existência e não ser, necessidade e contingência. Essas quatro categorias se manifestam 

nas línguas por diferentes meios. A categoria modalidade, por exemplo, que será 

estudada na seção 4.7, pode ser expressa por meio de verbos e expressões modais. 

Feita a distinção entre conceitos empíricos e conceitos puros, cabe uma questão: 

como as categorias puras podem se relacionar a priori às intuições empíricas ou 
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percepções sensoriais? Como as categorias, consideradas formas puras para Kant, 

podem se conectar com a experiência, que tem conteúdo empírico? 

Para o filósofo, existe um terceiro tipo de categoria, chamada por ele de 

―esquema transcendental‖ e definido como a estrutura de uma atividade 

esquematizante de imaginação no tempo. Para ele, a imaginação sempre envolve um 

ordenamento temporal de representações, que podem estar ou não num ordenamento 

espacial. Certas características do tempo permitem conectar os conceitos puros (as 

categorias) aos conceitos sensoriais. Segundo Kant (1980, p. 44), 

o tempo é uma representação necessária subjacente a todas as intuições. 

Com respeito aos fenômenos em geral, não se pode suprimir o próprio 

tempo, não obstante se possa do tempo muito bem eliminar os fenômenos. 

O tempo é, portanto, dado a priori. Os fenômenos podem cair todos fora, 

mas o próprio tempo (como a condição universal de sua possibilidade) não 

pode ser supresso.  

 

Como se vê, o tempo é uma estrutura pura, formal de consciência ao qual todas 

as representações humanas estão sujeitas. Assim, como o tempo é universal e puro, ele 

pode conectar-se com conceitos puros (as categorias); e, como ele organiza todas as 

representações, está conectado também às percepções. Ele pode servir, portanto, como 

o link mediador entre o conceptus e o perceptus. A figura 2 ajuda a entender essa 

relação: 

 

       Figura 2: Tempo como link entre categorias puras e experiências empíricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isso posto, há uma nova função da imaginação: ―imaginação é a atividade 

esquematizante para representações ordenadas no tempo.‖ (JOHNSON, 1987, p. 153). 

O próprio Kant (1980, p. 98, § 26) assim define a imaginação: 
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aquilo que conecta o múltiplo da intuição sensível é a capacidade da 

imaginação, que depende do entendimento quanto à unidade de sua 

síntese intelectual e da sensibilidade quanto à multiplicidade da 

apreensão. 

 

 Assim, a operação esquemática da imaginação mostra-se como: 1) uma 

determinação transcendental (conecta as categorias aos conceitos empíricos); 2) uma 

determinação empírica (conecta os conceitos empíricos às propriedades características 

dos objetos. Por exemplo: a ideia de ―cachorro‖ conecta-se a um animal que late, de 

quatro patas, com pelo etc.).  

Todas essas considerações contribuem para que se faça uma distinção entre três 

elementos: imagem, conceito e esquema. Johnson (1987, p. 155) afirma que imagem é 

uma pintura mental que pode ser rastreada de volta para a experiência sensorial. O 

conceito é uma regra abstrata que especifica as características que uma coisa deve ter 

para satisfazer aquele conceito. O conceito de cachorro, por exemplo, é dado pelas 

regras que o determinam: tem quatro patas, é peludo, domesticável, mamífero, 

carnívoro, da família dos caninos. Já o esquema é o procedimento de imaginação 

acionado para produzir imagens e ordenar representações. Por um lado, é abstrato e 

intelectual, por outro, é uma estrutura de sensação. É a ponte entre o conceito, a 

imagem e o percepto. As figuras 3 e 4, a seguir, mostram isso: 

 

Figura 3: Relação do Esquema                    Figura 4: Ligações do esquema 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Johnson (1987) aplica esses três elementos ao conceito de triângulo. Em termos 

kantianos, essa aplicação revelaria que: 

1º) Um indivíduo particular tem um conceito de triângulo: figura de plano fechado e que 

possui três lados; 
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2º) Existem objetos físicos em forma de triângulo (o telhado das casas, desenhos no 

papel, triângulos em pedaços de cartão etc.); 

3º) É possível que o indivíduo forme imagens de triângulos específicos, apesar de 

nenhum triângulo real estar presente em seus sentidos; 

4º) Há um esquema particular de triângulo. Ele não é o mesmo da imagem criada 

inicialmente, mas é veículo importante para que figuras triangulares no espaço sejam 

sintetizadas na mente – como imagem ou como realidade física palpável. O esquema de 

um triângulo é o que permite ao indivíduo generalizar imagens de triângulos, mas ele 

deve ser distinto da imagem em si. 

A atividade de esquematização da imaginação media, na visão kantiana, a 

relação entre imagens e objetos da sensação, por um lado, e conceitos abstratos, por 

outro. Há, porém, quem pense que não existam conceitos puros. Peillaube apud Sartre 

(1978, p. 48) afirma que  

as imagens são necessárias para a formação dos conceitos, não há 

um só conceito que seja inato. A abstração tem precisamente por 

objetivo, em sua função original e geradora do inteligível, elevar-nos 

acima da imagem e permitir-nos pensar-lhe o objeto sob uma forma 

necessária e universal. Nosso espírito não pode conceber diretamente 

outro inteligível além do inteligível abstrato, e o inteligível abstrato 

não pode ser produzido a não ser da imagem com a imagem, pela 

atividade intelectual. Toda matéria suscetível de ser explorada pela 

inteligência é de origem sensorial e imaginativa [...] 

 

Kant percebeu que a habilidade humana de habitar no mundo interagindo com 

seres e objetos está diretamente atrelada a estruturas esquemáticas de imaginação. A 

noção de esquema imagético de que trata a linguística cognitiva e, mais especificamente 

Johnson (1987), está diretamente influenciada – com pouca variação – pelo conceito 

kantiano de esquema.  

Apesar de não estar claro em Kant se o esquema é um processo ou produto da 

atividade imaginativa, o filósofo insiste na existência de estruturas de imaginação que 

mediam os conceitos puros e os perceptos. Tanto Kant quanto Johnson (1987) 

reconhecem que o esquematismo está escondido nas profundezas da mente humana, 

daí a dificuldade de descrevê-lo em detalhes. Chegam a metaforizá-lo como um 

monograma
11

. Essa metáfora sugere que o esquema é uma figura ou esboço na 

imaginação que pode ser ―preenchida‖ por imagens particulares ou perceptos. 

                                                 
11

 Desenho artístico das letras iniciais do nome de alguém. 
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Todas as considerações de Kant alinham-se à tese de Johnson (1987) de que toda 

experiência significativa e todo entendimento envolve a atividade de imaginação que 

ordena as representações humanas (a função reprodutiva) e constitui a unidade 

temporal da consciência (a função produtiva). Se a imaginação não trabalhasse, não 

haveria experiência ou entendimento coerente das coisas do mundo. Isso tenta explicar 

o postulado de que a razão e o significado emergem de operações de imaginação.    

 

1.2.1.4 A função criativa da imaginação 

Conforme Kant (apud Johnson, 1987, p. 157), a mente não trabalha apenas com 

estoque fixado de conceitos sobre os quais ela organiza e recebe por meio dos 

sentidos. Ela se engaja também no ato criativo de refletir sobre representações em 

busca de novos ordenamentos, os quais geram novos significados. Entra em cena o 

juízo reflexivo, que não constitui em si ato de conhecimento, visto que ele não 

envolve a estrutura determinada de um campo de representações de acordo com um 

conceito definido. A reflexão é uma atividade imaginativa por meio da qual a mente 

―desempenha‖ várias representações (perceptos, imagens, conceitos) em busca de 

possíveis caminhos pelos quais tais representações podem ser organizadas, embora 

esse processo seja livre de controle do entendimento (faculdade que abastece os 

conceitos). 

Dito isso, dois tipos de juízos se distinguem: o reflexivo, em que não há um 

conceito pré-dado, aplicado automaticamente à experiência; e o determinante, em que 

se tem um conceito definido, uma representação já dada. Kant (1974, p. 270) assim os 

distingue: 

o Juízo pode ser considerado, seja como mera faculdade de refletir, 

segundo certo princípio, sobre uma representação dada, em função 

de um conceito tornado possível através disso, ou como uma 

faculdade de determinar um conceito, que está no fundamento, por 

uma representação empírica dada. No primeiro caso ele é o Juízo 

reflexionante, no segundo, o determinante. Refletir (Überlegen), 

porém, é: comparar e manter-juntas dadas representações, seja com 

outras, seja com sua faculdade-de-conhecimento, em referência a um 

conceito tornado possível através disso. O Juízo reflexionante é 

aquele que também se denomina a faculdade-de-julgamento 

(facultas dijudicandi). (Grifo do autor).
12

 

                                                 
12

 Apesar de a tradução de Kant (1974) utilizar reflexionante, preferimos a utilização de reflexivo por ser 

mais produtivo no Português Brasileiro. 
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No juízo determinante, pensa-se imaginativamente sobre uma série de 

representações na tentativa de se chegar a um conceito ou outra representação sobre a 

qual elas podem ser organizadas. Um exemplo de juízo determinante é que, quando se 

vê algo peludo, que late e de quatro patas, logo se infere que é um cachorro. Ao passo 

que, no juízo reflexivo, não se pode ter garantias de que se pode encontrar um gênero 

ao qual a espécie de determinado cachorro pertence, mas é possível refletir 

imaginativamente sobre a natureza da espécie do cão e de outras espécies e, às vezes, 

trazer um gênero unificador para eles. A reflexão não é guiada por algum conceito que 

garante sucesso, mas resulta em novas estruturas que podem fazer sentido. 

A beleza natural de uma rosa, por exemplo, permite que se façam juízos. Os 

indivíduos sentem prazer com seu cheiro e cor. Logo afirmam: ―a rosa é cheirosa‖ / ―A 

rosa é bela‖. Esses juízos são baseados na experiência, em que há o contato da química 

do corpo do indivíduo com a química da rosa. Não são juízos universais porque outros 

podem ver a rosa com cheiro e cor diferentes. É, portanto, o espaço da subjetividade. 

Como a rosa produz néctar, pode-se julgar a rosa boa por possuir essa qualidade. 

Outros podem concordar com esse juízo ou dele discordar porque foi baseado numa 

qualidade da rosa. 

Num outro momento, se fazem juízos de como certas partes da rosa são usadas 

para reprodução. Novamente, são acionados conceitos que fundamentam o juízo 

particular. É com base nesses conceitos que se pode argumentar com aqueles que 

discordam do juízo apresentado inicialmente. Assim, há no mínimo um fundamento 

para uma possível concordância universal com um juízo particular, já que ele repousa 

nos conceitos que são partilhados com todos. 

Outra possibilidade de juízo da rosa é fazer uma reflexão intelectual sobre sua 

forma (superfície, estrutura interna, composição etc.). Esse juízo é baseado no prazer 

que é experienciado quando imaginativamente se reflete sobre a composição formal do 

objeto. Considerado, então, o aspecto formal, a beleza da rosa ganharia uma validade 

universal no ―juízo de gosto‖, mesmo que tal juízo não esteja fundamentado em algum 

conceito partilhado que estaria na base de uma possível concordância. A validade 

universal é baseada no juízo que atende somente às propriedades formais do objeto 

que podem ser refletidas do mesmo modo. Para isso, atua a liberdade de imaginação 

no juízo reflexivo (JOHNSON, 1987, p. 160). O ―juízo de gosto‖ consiste na livre 

representação da imaginação uma vez que reflete sobre estruturas possíveis do objeto 

que está sendo experienciado. A livre representação não é guiada ou determinada por 
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nenhum conceito definido que estrutura suas operações. Ser ―bonita‖, então, não é um 

modo de processamento fixado por um conjunto de propriedades fixadas por algum 

conceito de beleza, mas por uma livre representação reflexiva, com base apenas nos 

traços formais (da aparência) do objeto. Assim, não há um conceito de beleza que 

especifica um conjunto de propriedades partilhadas por todas as coisas belas 

(JOHNSON, 1987, p. 160). 

Kant (1974) reconhece que existe um tipo de significado compartilhado que não 

é reduzível ao conteúdo conceptual e proposicional sozinho. Haveria uma atividade 

pré-conceptual de imaginação que não é meramente subjetiva. Uma racionalidade sem 

regras, que está sujeita a críticas e não é arbitrária. Kant (1980) reconhece ainda que a 

imaginação representa um papel mais central no significado e na racionalidade do que 

sua própria filosofia permite. Como o filósofo definiu racionalidade em termos de 

regras, conceitos e juízos (proposições), ele não encontrou lugar para uma 

racionalidade para a qual não há um algoritmo, mas reconhece o seu valor. É com base 

no reconhecimento da atividade reflexiva da imaginação (à qual a racionalidade se 

integra) que Johnson (1987) postula o conceito de ―projeção metafórica‖. 

Segundo Johnson (1987, p. 162), para explicar a existência de uma racionalidade 

não algorítmica, ―Kant usa a imagem de uma águia com um relâmpago nas garras para 

simbolizar o poderoso rei dos céus – Júpiter.‖ A imagem da águia não representa o que 

está em nossos conceitos de sublimidade e majestade da criação, mas possibilita que a 

imaginação atue sob um número de representações semelhantes, que despertam o 

pensamento e podem ser expressas por um conjunto determinado de palavras. Nessa 

representação simbólica, o símbolo aponta para a coisa simbolizada. O exemplo é, 

portanto, um tipo de projeção metafórica, racional e imaginativa porque relaciona 

coerentemente dois sistemas de representação.  

Outro exemplo apresentado por Kant é a referência que ele faz a um poema de 

Frederick, o Grande. No poema, a imaginação trabalha no pensamento por meio de um 

processo projetivo em que estruturas de um domínio – dias de verão − são projetadas 

para ordenar nosso entendimento de outro domínio  − o fim da vida. Novamente, 

aliam-se racionalidade (processo/produto lógico-objetivo da mente) e imaginação 

(processo/produto perceptual/subjetivo da mente). Isso prova que a imaginação não é 

meramente subjetiva, mas apresenta componentes de racionalidade, já que existe 

coerência na projeção de um domínio para outro. 
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Para Kant, então, a apresentação de um conceito pode ser feita de dois modos: 

direta e indiretamente.  

A apresentação direta (ou esquemática) verifica-se no ato de fornecer um objeto 

sensível correspondente ao conceito. Alguém pergunta, por exemplo, o que é um 

―cachorro‖. Coloca-se, por exemplo, na presença da pessoa, um cachorro chamado 

Zobie e tem-se a instanciação física de um conceito (JOHNSON, 1987). 

―A apresentação indireta (ou simbólica) se dá quando existe a necessidade de 

ilustrar um conceito para o qual nenhuma percepção do sentido é adequada. Então, 

usa-se alguma aparência física para apontar indiretamente a ideia que se quer 

expressar‖. (JOHNSON, 1987, p. 163-164). Para falar de imortalidade, por exemplo, 

que não tem uma instanciação na natureza, precisa-se usar linguagem ou imagem 

simbólica para apontar indiretamente o fenômeno.  

Na próxima seção será feita uma síntese das principais funções da imaginação 

em Kant. 

1.2.1.5 Resumo e reconfiguração da visão kantiana de imaginação 

 O tratamento da imaginação em Kant é complexo, recheado de termos técnicos e 

sujeito a certas limitações. Kant procurou mostrar por que e como não haveria 

experiência significativa sem a operação da imaginação. Além disso, entendeu a 

imaginação como uma capacidade de organizar representações mentais (especialmente 

imagens e perceptos), dentro de unidades significativas compreensíveis ao ser humano. 

A imaginação, segundo ele, conecta estruturas pelas quais torna possível a existência da 

linguagem, da cognição e das experiências coerentes. As quatro funções da imaginação 

podem ser sintetizadas na figura 5: 
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Figura 5: Funções da imaginação em Kant 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora as considerações de Kant (1974; 1980) sobre imaginação tenham 

influenciado Johnson (1987) na elaboração dos conceitos de esquema imagético e de 

projeção metafórica, segundo Johnson (1987), nelas não há uma filosofia unificada. 

Além disso, há uma lacuna entre a função criativa, por um lado, e as funções 

reprodutiva, produtiva e esquematizante, por outro. O que conecta essas funções é que 

elas envolvem o ordenamento estrutural de representações mentais dentro de unidades 

significativas com a experiência. 

Ainda segundo Johnson (1987), existem dois problemas na visão de Kant sobre 

imaginação: o primeiro diz respeito à falta de clareza da natureza dual da imaginação, 

que se constitui como ponto intermediário entre a conceptualização e a sensação; o 

segundo é que existe em Kant uma lacuna entre a explicação do aspecto 

intelectual/racional e o sensível/material. 

Outros problemas estão relacionados ao fato de que: 1) a separação rígida do 

entendimento e da sensação afasta a imaginação para uma classe de segundo status; 2) 

os Juízos-de-gosto nunca podem ser determinativos ou constitutivos da experiência, 

nem podem ser cognitivos; 3) aos Juízos reflexivos é conferido o status de racionalidade 

inferior; 4) Kant foi forçado, por sua divisão metafísica, a considerar a atividade 
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imaginativa da representação simbólica (indireta) um impedimento para a cognição 

teórica. Kant (1974) afirma que os indivíduos se voltam para a representação simbólica 

(ou projeção metafórica) apenas quando eles têm uma ―pobreza de conceitos‖ no 

entendimento de algum aspecto da experiência.  

Diante desses problemas, Johnson (1987, p. 167) propõe a negação da lacuna 

entre ENTENDIMENTO, IMAGINAÇÃO e SENSAÇÃO. Nega também a separação 

entre o analítico e o sintético, o conhecimento a priori e o conhecimento a posteriori, o 

formal e o material, com base no consenso da filosofia contemporânea. Segundo o 

autor, se se considerar esses pólos num continuum, então, não haverá necessidade de 

excluir a imaginação de algum suposto domínio primitivo do conteúdo cognitivo ou da 

estrutura objetiva. Propõe, assim, que a imaginação pode ser entendida como uma 

atividade de estruturação por meio da qual se conseguem representações coerentes, 

padronizadas e unificadas. Ela é indispensável para a habilidade humana de dar sentido 

à experiência, sendo, portanto, central para a racionalidade, que procura encontrar 

conexões significativas para fazer inferências e resolver problemas.  

Em oposição a Kant, Johnson (1987) afirma que a criatividade ocorre em todos 

os níveis da organização experiencial humana e não apenas em raros momentos, quando 

novas ideias são descobertas. É modesta e passa despercebida, por um lado, e está na 

base dos mais notáveis atos de inovação, por outro. 

Dadas as quatro funções da imaginação propostas por Kant, interessam para esta 

investigação as duas últimas: a esquematizadora e a criativa, sobre as quais a linguística 

cognitiva dá especial atenção. 

No próximo capítulo, exploram-se postulações relevantes da linguística 

cognitiva, dentre elas, as noções de esquema imagético e de projeção metafórica, 

construídas com base nas funções esquematizadora e criativa da imaginação, postuladas 

por Kant. 
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A língua é uma conceptualização. 

William Croft e Alan Cruse. 
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CAPÍTULO 2 

A ABORDAGEM COGNITIVISTA DE LÍNGUA: POSTULAÇÕES  

RELEVANTES 

 

 Neste capítulo, serão feitas, inicialmente, algumas considerações sobre os 

principais postulados da linguística cognitiva. Posteriormente, serão feitas breves 

considerações sobre a evolução da mente e da linguagem. A noção de categorização, 

como parte do processo de conceptualização, também será descrita e problematizada. 

Serão enfocados, ainda, os conceitos de perfil, base, domínio, espaços mentais, 

mesclagem conceptual, esquema imagético e projeção metafórica. Para isso, o 

referencial teórico terá como representantes Castilho (2002, 2010), Croft e Cruse 

(2004), Dik (1989), Fauconnier e Turner (2002), Fillmore (2009), Givón (1989, 1995), 

Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991), Johnson (1987), Langacker (1987, 2002), Lakoff 

(1987), Lakoff e Johnson ([1980] 2002), Lima (2007), Lima-Hernandes (2010), 

Marcuschi (2007), Mithen (2002, 2006), Pawley (2002), Pulvermüller (2002), Ribeiro 

(2002), Roash e Lloyd (1978), Taylor (2002), Tomasello (1999). 

 

2.1 Linguística cognitiva: três hipóteses 

A linguística cognitiva é uma abordagem de estudo da linguagem que, a partir de 

1980, foi impulsionada por várias pesquisas, focadas principalmente na semântica. 

Como no paradigma funcional a pragmática, a semântica e a sintaxe estão atreladas, as 

pesquisas cognitivistas funcionalistas exploram também trabalhos no campo sintático. É 

possível, ainda, desenvolver pesquisas cognitivistas centradas na morfologia, na 

fonologia e na linguística histórica.  

Cognição, nos termos de Castilho (2002), abriga sentidos como percepção 

(especialmente a visão), pensamento, memória e resolução de problemas. Para ele, 

talvez se possa definir a cognição como a percepção do mundo real ou imaginário, 

deixando-se de lado a descrição formal de um mundo estático para privilegiar a 

descrição funcional de um mundo em movimento. 

Segundo Croft e Cruse (2004, p. 1), três grandes hipóteses guiam as ciências 

cognitivas: 
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1) A linguagem não é uma faculdade cognitiva autônoma; 

2) A gramática é uma conceptualização; 

3) O conhecimento da língua emerge da língua em uso. 

 

A primeira hipótese é uma resposta ao modelo gerativista, que propõe a 

autonomia da sintaxe em relação aos outros componentes de análise linguística. Para a 

linguística cognitiva, a representação do conhecimento linguístico é essencialmente 

o mesmo das representações de outras estruturas conceptuais. Assim, os processos 

pelos quais os conhecimentos linguísticos são usados não são diferentes de habilidades 

cognitivas que os seres humanos utilizam fora do domínio da linguagem. A linguagem 

não constitui, portanto, um componente autônomo da mente, não é independente de 

outras faculdades mentais. 

A segunda hipótese da abordagem da linguística cognitiva, que tem fundamental 

importância para esta tese, está atrelada ao emblema teórico langackeriano de que ―a 

gramática é uma conceptualização”. Essa hipótese opõe-se diretamente às teorias 

semânticas da verdade condicional para as quais o mundo é da forma que é e o falante 

apenas o reproduz por meio da fala. Segundo a hipótese da conceptualização, as 

palavras e as estruturas gramaticais são recursos que o falante utiliza para simbolizar 

cenas ou fatos da vida cotidiana. Nesse sentido, aquilo que se fala a respeito do mundo 

não representa o mundo em si, mas a visão que se tem dele. A gramática seria, então, 

uma configuração de conhecimento que verifica como se constrói o universo linguístico 

na mente com base nas experiências vividas. 

Nesse sentido, a hipótese da conceptualização do mundo está fortemente ligada 

aos padrões culturais. Langacker (2002, p. 138) afirma que ―a cultura tem inúmeras 

manifestações na gramática‖ 
13

. O autor afirma também que a linguagem e a cultura são 

facetas imbricadas da cognição. Assim, a diversidade linguística e cultural pode se 

desenvolver a partir de recursos compartilhados que refletem aspectos universais do 

corpo humano, da mente e da experiência.  

Assim, os estudos sobre cognição não implicam a exclusão nem a 

secundarização dos fatores sociais, interacionais e culturais, visto que as mentes 

individuais não são entidades autônomas. Elas funcionam em conjunto. É por meio da 

interação social, mediada pela cultura, que a cognição e a linguagem surgem, 

                                                 
13

 “Culture has myriad manifestations in grammar‖. (LANGACKER, 2002, p. 138) 
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desenvolvem-se, estruturam-se, conceptualizam, enfim. As palavras e construções não 

teriam significado apenas em si mesmas, mas seriam mediadas pelo conceptualizador 

inserido numa sociedade historicamente construída.  

Essa posição alinha-se à proposta de Kant da impossibilidade de acesso a 

qualquer realidade que não tenha sido conceptualizada por um sujeito social. A 

consideração dessa hipótese é partilhada também pelos estudiosos da linguística do 

texto. Para Marcuschi (2007, p. 90), por exemplo, ―o mundo comunicado é sempre fruto 

de um agir comunicativo ou de uma ação discursiva e não de uma identificação de 

realidades discretas, objetivas e estáveis. Trata-se de identificar as formas de nossa 

inserção sócio-discursiva no mundo‖.     

A categorização, nesse sentido, não seria a manifestação pura e simples das 

propriedades de um objeto ou de identificações factuais. A categorização seria um 

processo no qual se interseccionam as propriedades mais ou menos identificáveis nos 

objetos acrescidas principalmente da subjetividade do categorizador, levando em conta 

a visão de mundo de seu grupo. Não se fala, então, a respeito do que o mundo é, mas da 

visão que se tem dele. 

A diferença entre as línguas revela, pelos estudos tipológicos e etnossintáticos, 

diferentes formas de ver o mundo, tal como afirma Wierzbicka (1979 apud Pawley, 

2002, p.110): ―as estruturas sintáticas de uma língua codificam certos significados 

específicos que incorporam uma certa visão de mundo‖. Da mesma forma, Grace (1987 

apud Pawley, 2002, p. 110) afirma que ―as construções de uma língua são um conjunto 

de recursos para dizer coisas sobre o mundo‖. Como se vê, na literatura funcional, 

tipológica e cognitivista, parece haver unanimidade em considerar que a gramática é 

uma conceptualização, uma certa visão de mundo. No capítulo 5, será visto como o 

falante goiano conceptualiza o mundo tendo o seu próprio corpo como referência. 

Em um trabalho de 1987, Wierzbicka, citada por Croft e Cruse (2004, p. 245), 

enumera diferentes construções tautológicas, que apresentam traduzibilidade em 

diversas línguas, para mostrar as diferentes visões de mundo que se constrói com cada 

uma delas. War is war, por exemplo, é, segundo a autora, uma expressão tautológica 

que revela uma atitude soberba em relação a uma atividade humana. Kids are kids, por 

outro lado, revela a tolerância dos adultos com a natureza humana das crianças. Já em 

Boys will be boys, a expressão revela a subjetividade do falante em considerar a 

espontaneidade intencional e incontrolável de um tipo humano.  Em todas essas 
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construções, a estrutura [SNi Cop SNi]
14

, que ocorre em várias línguas, revela visões de 

mundo semelhantes em muitas delas e diferentes em outras. 

A terceira hipótese da linguística cognitiva é que o conhecimento linguístico 

emerge da língua em uso, ou seja, as categorias e estruturas na semântica, na sintaxe, 

na morfologia e na fonologia são construídas em nossa cognição a partir de enunciados 

específicos em situações específicas de uso. Para Croft e Cruse (2004, p. 336), a análise 

da língua em uso influencia uma representação, ou seja, a categorização das 

experiências adquiridas no uso. A representação que o falante faz do mundo contribui 

para a formação de seu conhecimento gramatical. 

 Interessa, portanto, à linguística cognitiva descrever os usos da língua a partir da 

percepção e da conceptualização humana em relação ao mundo. Desse modo, a 

observação da língua está diretamente ligada à atividade humana e à realidade 

sociocultural. 

Os aspectos pragmáticos que estão envolvidos na produção do ato linguístico 

constituem importante referencial para o processamento do pensamento, da palavra, da 

sentença, do texto e do discurso, enfim. Diferentemente da proposta chomskyana, que 

primou pelo estudo da competência, o foco agora recai sobre o desempenho, que se 

estabelece, como já foi dito, no uso efetivo da língua. Nos termos de Croft e Cruse 

(2004), já não são mais as condições de verdade que determinam as sentenças, tal como 

postula a semântica formal, mas as condições de uso dessas sentenças, integradas a uma 

comunidade linguística, dotada de padrões culturais.   

Essas condições de uso das sentenças a que se referem Croft e Cruse (2004) 

relacionam-se, dentre outros aspectos, à noção de frequência. Para a linguística 

cognitiva e para a teoria da gramaticalização, quanto maior a frequência de uso de uma 

palavra ou construção dita pelo falante, menor esforço cognitivo ele fará para evocá-la 

no discurso. É como se os caminhos neurais já estivessem estabelecidos e não 

precisasse mais haver abertura de novos. É por isso que um dos critérios para que uma 

expressão metafórica desempenhe funções de construção idiomática, funções 

gramaticais ou discursivas é a rotinização de seu uso. Além disso, a frequência no uso 

da construção revela o estágio de luta para a sobrevivência de duas ou mais formas 

linguísticas.  

                                                 
14

 O sinal ―i‖ abaixo do SN indica que os dois SNs estão indexados, ou seja, o segundo SN é uma 

repetição do primeiro. 
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Givón (1995) apresenta a noção de marcação
15

, que é importante para que se 

estabeleça o fluxo básico de mudança motivado pelo uso. Para ele, quanto maior a 

complexidade cognitiva de uma forma ou expressão, menor será sua frequência e maior 

a sua complexidade estrutural. Na mesma direção, quanto menor for a complexidade 

cognitiva de uma forma ou expressão, maior será sua frequência e menor será a sua 

complexidade estrutural.  

O esquema a seguir mostra o fluxo básico da mudança motivada pelo uso. É 

importante observar que as relações entre as três variáveis do esquema 1 não são 

sucessivas, mas concomitantes. 

Esquema 1: Fluxo básico de mudança motivada pelo uso 

> complexidade cognitiva < frequência > complexidade estrutural. 

< complexidade cognitiva > frequência < complexidade estrutural.
16

 

 

Essas relações entre complexidade cognitiva, estrutural e frequência podem ser 

vistas nos exemplos que seguem. 

Em restaurantes brasileiros, as pessoas podem ver escrito na fachada 

Restaurante Self-service (sirva-se a si mesmo). Como essa é uma construção 

estruturalmente complexa, uma vez que não faz parte do repertório linguístico ao qual o 

falante está culturalmente alocado, existe uma tendência de o falante dizer Restaurante 

Serve-Serve. A semelhança sonora entre self-service e serve-serve em relação ao que 

ambas as construções representam na realidade contribui para que o falante substitua 

uma construção cognitiva e estruturalmente mais complexa por uma construção 

cognitiva e estruturalmente menos complexa, dado o contexto sociocultural em que ele 

se encontra. Esse exemplo permite confirmar a assertiva givoniana de que ―a marcação 

pode ser vista como um metaprincípio que governa a iconicidade.‖ (GIVÓN, 2001, p. 

38). Isso significa que a repetição do verbo servir na estrutura linguística se alinha à 
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 A palavra ―marcação‖, neste contexto, exclui-se da noção de marcação morfológica (marking). A noção 

de marcação (markedness) foi introduzida na linguística pela Escola de Praga. Um entre dois elementos 

que se opõem é considerado marcado quando exibe uma propriedade ausente no outro membro, 

considerado não marcado. As formas não marcadas têm como características: 1) apresentam maior 

frequência de ocorrência nas línguas em geral e em uma língua particular; 2) o contexto de ocorrência é 

mais amplo; 3) a forma é mais simples ou menor; 4) a aquisição é mais precoce pelas crianças. As formas 

marcadas são menos comuns e menos frequentes nas línguas, são formas mais complexas estruturalmente 

e a aquisição pelas crianças é mais tardia (GIVÓN, 2001). 
16

 < = menor;  

   > = maior. 
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atitude dos indivíduos, na estrutura da experiência, de servirem-se a si mesmos, quantas 

vezes quiserem, vários tipos de alimentos disponíveis nos restaurantes self-service. 

Um outro exemplo, retirado de Lima-Hernandes (2010), mostra o 

desenvolvimento do verbo ir no português. A autora propõe os seguintes exemplos: 

(1a) Vou à padaria [comprar pão] 

(1b) Vou à farmácia [comprar remédio] 

(1c) Vou ao açougue [comprar carne] 

(1d) Vou ao cinema [assistir a um filme] 

 

De ―a‖ a ―d‖, em (1), o verbo ir indica o deslocamento de alguém no espaço 

físico, indicado pelo locativo que aparece logo depois do verbo. O locativo, por sua vez, 

é seguido por uma cláusula de finalidade, que descreve exatamente o que se faz em cada 

um dos lugares listados de ―a‖ a ―d‖. Segundo Lima-Hernandes (2010, p. 95), as 

orações à esquerda, fora dos colchetes, e as orações ladeadas pelos colchetes são 

―altamente pressupostas uma em relação à outra.‖ Desse modo, pelo princípio da 

economia da relevância, a cadeia sintática permite a supressão das cláusulas de 

finalidade, que são cognitiva, estrutural e pragmaticamente mais fáceis de serem 

inferidas pelo interlocutor. O falante realiza, então, as sentenças mais concretas e que 

contribuirão mais para o sucesso comunicativo: aquelas construídas pela forma ir + 

expressão locativa. Surge, assim, segundo Lima-Hernandes (2010, p. 95), ―o verbo 

auxiliar de futuro, derivado da seguinte abstratização: espaço físico  > direção para 

frente  > objetivo  >  intenção  >  tempo futuro.‖ 

Segundo Lima-Hernandes (2010, p. 96), uma informação muito recorrente no 

sequenciamento sintático é facilmente removida ―porque ela já teve um percurso 

histórico de uso tão frequente que já integra a lista das experiências a serem 

pressupostas e inferidas nos contextos de uso‖. A informação, estando já 

suficientemente gravada na memória individual, pode ser incluída ―como informação 

típica da bagagem pragmática do interlocutor também.‖ (op. cit., p. 96) 

Como se vê pelos exemplos e pelo esquema 1, a complexidade estrutural está 

diretamente relacionada à complexidade cognitiva e inversamente relacionada à 

frequência de uso. Assim, tem-se a ideia de como se forma o sistema conceptual 

humano: o modo como se representam mentalmente os eventos é básico para a 

organização do discurso e da gramática das línguas, ou seja, a organização das colônias 

neurais no cérebro e a organização da sintaxe das línguas possuem semelhanças 

estruturais. 
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Com base, então, numa perspectiva que considera o impacto da frequência de 

uso de certas construções sobre as representações evidenciadas no conhecimento que o 

falante tem dessas construções convencionalizadas e sobre a variação e a mudança 

(BYBEE, 2006), a linguística cognitiva adota o Modelo Baseado no Uso (Usage-based 

model).  

Croft e Cruse (2004, p. 292) afirmam que, cada vez que uma palavra ou 

construção é usada pelo falante, ela ativa um nó ou modelo de nós na mente e a 

frequência de ativação contribui para a armazenagem daquela informação, conduzindo-a 

para a armazenagem final como uma unidade léxica com função idiomática ou uma 

unidade gramatical convencional. Afirmam ainda que uma palavra que ocorre com 

frequência é descrita como entrincheirada (entrenched). O entrincheiramento, que 

ocorre em graus, é possível se a palavra é previsível em uma representação gramatical 

mais esquemática. Assim, é a previsibilidade ou a forte expectativa que se cria entre o 

verbo e o seu objeto que torna construções como, por exemplo, pegar uma onda, vai ver 

que e olha só forte candidatas à idiomatização, à gramaticalização ou à discursivização.  

O entrincheiramento está na base do que se concebe como ―regra gramatical‖. 

Conforme Oliveira (2010, p. 106), ―a distinção entre regras gramaticais e itens lexicais 

está no fato de que os itens léxicos são mais específicos e as regras gramaticais serem 

mais esquemáticas, ou abstratas‖. Isso porque elas podem ser observadas em um 

número maior de usos. A facilidade em associar a forma e o conteúdo semântico na 

palavra ―coração‖, por exemplo, confere a essa palavra o status de item lexical. Já ―a 

construção transitiva [[V] [SN]] é bastante esquemática, pode ser aplicada a um grande 

número de usos‖ (OLIVEIRA, 2010, p. 106), tais como: esperar o filho, lamber o 

pirulito, tampar as panelas, jogar bola, construir uma casa.  Atenta-se, porém, que não 

há uma separação em pólos do léxico e da gramática. As expressões idiomáticas, por 

exemplo, anteriormente, constituem padrões abstratos, mas preservam na forma o 

conteúdo semântico. 

Na tentativa de mapear os padrões mais esquematizantes da mente a partir de 

noções gerais do mundo extralinguístico, Castilho (2010, p. 78-9), baseado em 

Langacker, Talmy, Fillmore, Lakoff, Fauconnier e Turner e outros, apresenta algumas 

categorias cognitivas e as subcategorias delas originadas. Segundo Castilho (2010), elas 

não são exclusivas nem se opõem umas às outras. O quadro 2, a seguir, mostra tais 

categorias e subcategorias: 
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Quadro 2: Categorias e subcategorias cognitivas 

CATEGORIAS COGNITIVAS SUBCATEGORIAS 

1. PESSOA dêiticas, mostrativas 

Fóricas 

2. ESPAÇO espaço referencial/ espaço mental 

posição no espaço (verticalidade, horizontalidade, 

transversalidade) 

distância/proximidade 

disposição espacial num recipiente real ou fictício 

(continente/conteúdo) 

3. TEMPO posição no tempo (passado, presente, futuro) 

distância/proximidade no tempo (remoto, próximo) 

4. OBJETO contável (descontínuo, limitado) / não contável 

(massa/ilimitado) 

definido/indefinido 

5. VISÃO aspecto perfectivo/imperfectivo 

figura/fundo 

perspectiva estática/perspectiva dinâmica 

6. MOVIMENTO movimento factual/movimento fictício 

movimento de traços fonéticos e semânticos 

movimento de constituintes no interior da palavra, 

do sintagma, da sentença. 

7. EVENTO telicidade/atelicidade 

semelfactividade/iteratividade 

causatividade/resultatividade 

evento-moldura/ evento-cenário 

 Fonte: Castilho (2010, p. 78-79) 

 

Tanto os itens lexicais das línguas como as formas esquematizantes da gramática 

contribuem para a identificação das sete categorias cognitivas listadas na coluna à 

esquerda no quadro. As subcategorias, listadas à direita, remetem aos padrões 

gramaticais das línguas. No decorrer da tese, algumas dessas categorias serão 

comentadas.  

Como se fez menção ao mapeamento da mente, nas próximas seções, será feito um 

breve percurso histórico sobre a evolução da mente humana e da linguagem, e uma 

relação entre cognição e os estudos da neurociência da linguagem. 

 

2.2 Evolução da mente e da linguagem: breves considerações 

No início dos estudos sobre a mente, acreditava-se que ela se assemelhava a uma 

esponja vazia – um tábula rasa − pronta para ser embebida por conhecimento. Segundo 

Gibbs (2006, p. 5), a ciência cognitiva dos anos de 1950, como um empreendimento de 

pesquisa interdisciplinar, lançou mão da metáfora A MENTE É UM COMPUTADOR, 
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resultante do avanço tecnológico em maquinaria computacional. A mente adquiriria 

dados, processava-os, resolveria problemas e faria que nossos corpos executassem o 

resultado. O cérebro seria o hardware e a mente seria o software.  

Em relação a essas analogias, Mithen (2002, p. 58) afirma que ―a mente não é 

algo que apenas acumula informação e depois a regurgita, tampouco absorve 

conhecimento indiscriminadamente.‖ Ela pensa, cria, imagina.  

Posteriormente, surgiu uma nova analogia: a mente é como um canivete suíço, 

cujas habilidades correspondem às tesouras, serrinhas e pinças próprias desse tipo de 

canivete.  

As concepções sobre a mente não param de surgir. Segundo Mithen (2002), nos 

anos de 1980, Fodor propõe a modularidade da mente. Para Fodor, a mente deveria ser 

dividida em duas grandes partes, a percepção, tal qual a visão, a audição, o toque, 

também chamados de sistemas de entrada; e a cognição, onde processos como o 

pensamento, a resolução de problemas, a imaginação e a inteligência acontecem. A 

cognição seria também chamada de sistemas centrais. Os sistemas utilizados para a 

audição seriam totalmente diferentes dos usados para a visão ou para a linguagem. 

―Dispositivos diferentes do canivete suíço que se encontram no mesmo estojo.‖ 

(MITHEN, 2002, p. 62).  

Em seguida, Gardner, ainda segundo Mithen (2002), propõe uma arquitetura da 

mente bem diferente de Fodor. Centra-se na noção de inteligência, que, para Fodor, era 

irresolúvel. Para Gardner, existem sete tipos de inteligência: a linguística, a musical, a 

lógico-matemática, a espacial, a corporal-cinestésica, a intrapessoal e a interpessoal.
17

 

Surge, então, a concepção dos psicólogos evolucionistas, para os quais a mente é 

uma estrutura funcional complexa resultante de processos evolutivos derivados de 

pressões seletivas enfrentadas pelos ancestrais da raça humana. Leda Cosmides e John 

Tooby são, conforme Mithen (2002), os melhores representantes desse grupo.  Para os 

evolucionistas, a mente contém um grande número de módulos: um para o 

reconhecimento do rosto, um para as relações espaciais, um para a mecânica de objetos 

rígidos, um para o uso de ferramentas, um para o medo, um para as trocas sociais, um 

para a emoção-percepção e assim por diante.  

Mithen (2002, p. 55) afirma que ―nossos corpos são o paraíso de um detetive da 

Idade da Pedra.‖ Isso porque os braços e os ombros, por exemplo, foram um dia 

                                                 
17

 Não descreveremos cada uma dessas inteligências para não fugir dos  propósitos desta tese. 
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projetados para as atividades que realizam. As doenças cardíacas são indicações de que 

o corpo humano não foi feito para consumir uma alimentação gordurosa. O autor 

pergunta: ―Será que o mesmo acontece com as nossas mentes? Será que a natureza da 

mente moderna é capaz de revelar a natureza da mente da Idade da Pedra?" (MITHEN, 

2002, p. 56). Segundo o autor, a evolução humana, e também do cérebro, tem um 

percurso de quatro milhões e meio de anos. À medida que ancestrais humanos 

adquiriam habilidades e conhecimento, o cérebro aumentava de tamanho. Conforme 

registros, o cérebro dos primeiros antepassados media entre 500 e 800 cm
3
 em oposição 

à dimensão do cérebro do ancestral moderno (homo sapiens sapiens), que apresenta 

uma dimensão que varia entre 1200 e 1700 cm
3
. O quadro 3, a seguir, construído com 

base nas informações contidas em Mithen (2002), mostra, numa escala ascendente, os 

primeiros ancestrais humanos até o homo sapiens sapiens, considerado anatomicamente 

moderno. O quadro mostra também o formato dos crânios, as características anatômicas 

e o tamanho do cérebro: 

 

Quadro 3: Evolução da raça e do cérebro humanos 

ANCESTRAL CRÂNIO CARACTERÍSTICAS CÉREBRO 

Homo sapiens 

sapiens 

 

 
 anatomia semelhante à do homem 

moderno; 

 físico menos robusto; 

 crânio arredondado e dentes 

menores; 

 

1.200-1700 cm
3
 

Homo 

neanderthalensis 

  nariz maior; 

 arcadas supraciliares reduzidas; 

 robusto, corpulento e musculoso; 

 pernas curtas e peito bojudo; 

 

 

1.220-1500 cm
3
 

Homo sapiens 

arcaico 

  crânio alto e arredondado; 

 provável corpo robusto; 

 habilidade com ferramentas e 

utensílios; 

 

1.100-1400 cm
3
 

Homo erectus  

 

 

 

 esqueleto robusto; 

 áreas salientes no crânio para 

ancoragem de músculos; 

 

750 -1250cm
3
 

Homo habilis  

 

 

 

 

 rosto e dentição mais parecidos 

com humano; 

 

500-800 cm
3
 

Australopithecus 

robustos 

  mandíbulas inferiores pesadas e 

reforçadas; 

 crista sagital no crânio que 

possibilitou a ancoragem de 

poderosos músculos para mastigar; 

 

400-500cm
3
 

Australopithecus 

gráceis 

 

 

 
 Braços longos; 

 Pernas e dedos curvos nas mãos e 

nos pés; 

 

 

400-500 cm
3
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 Não era totalmente bípede nem 

totalmente arborícola, mas adaptado 

ao bipedalismo; 

Australopithecus 

Ramidus 

 

sem registro 
 Corpo parecido com um 

chimpanzé; 

 Vivia, provavelmente, em árvores. 

 

 

sem registro 

Fonte: Dados de Mithen (2002, p. 38-41) 

 

Os estudos continuaram se desenvolvendo e, com base na proposta da psicologia 

evolutiva, Karmiloff-Smith, em 1992, repensa a questão da modularidade, dizendo que 

os módulos são variáveis em diferentes contextos culturais. Além disso, eles operam em 

conjunto. Segundo Mithen (2002), esse novo modelo reconhece a fluidez cognitiva, em 

que representações múltiplas de conhecimentos similares surgem na mente. Em 

consequência disso, o conhecimento pode ser aplicado para além do propósito especial 

para o qual normalmente é utilizado. Em vista disso, ligações perceptivas entre 

domínios são geradas. Isso significa que pensamentos presos a domínios específicos são 

integrados e interagem, produzindo novos tipos de pensamento. O mapeamento entre 

domínios é, então, uma característica fundamental do desenvolvimento cognitivo.  

Nessa concepção, o contexto cultural em que os indivíduos se desenvolvem também 

influi na determinação dos tipos de domínios que emergem e se mesclam.  

Pensando, enfim, nos processos evolutivos da mente, Mithen (2002, p. 105) 

propõe três fases: 

Quadro 4: Fases da evolução da mente 

FASES DESCRIÇÃO 

Fase 1 mentes regidas por um domínio de inteligência 

geral. Regras sobre aprendizado geral e tomadas 

de decisão. 

Fase 2 mentes em que a inteligência geral foi 

suplementada por várias inteligências 

especializadas, cada uma devotada a um domínio 

específico do comportamento e funcionamento 

isoladamente. 

Fase 3 mentes em que as múltiplas inteligências 

especializadas parecem trabalhar juntas, havendo 

um fluxo de conhecimento e de ideias entre os 

domínios comportamentais. 

Fonte: Dados de Mithen (2002) 

 

Um exemplo dessa terceira fase, em que se verifica a fluidez cognitiva, é a 

produção do humor. Mithen (2002, p. 324) transcreve uma anedota publicada no livro 

Jokes and their relations, de Elliot Oring:  
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Um canguru entrou no bar e pediu um uísque com soda. O 

garçom olhou para ele um tanto curioso e preparou a bebida. 

―São duas libras e meia‖, disse o garçom. O canguru tirou uma 

carteira de sua bolsa, pegou o dinheiro e pagou. O garçom 

continuou trabalhando por um tempo, às vezes olhando de 

relance para o canguru, que tomava sua bebida. Depois de 

cinco minutos, o garçom aproximou-se do canguru e disse: 

―Você sabe, não vemos muitos cangurus por aqui‖. O canguru 

respondeu: ―Por duas libras e meia cada dose, não é de 

espantar!?‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aspecto humorístico do texto reside justamente no que Mithen (2002) chama 

de ―absurdo adequado‖. Cangurus entrarem em bares, beberem uísque, terem dinheiro 

todos são absurdos adequados, mas o mais adequado de todos é a resposta do canguru 

ao garçom, justamente devido à maneira como o garçom fez a constatação. Ela implica 

que existem cangurus bebedores de uísque, mas que não estavam frequentando o bar. A 

mente tem pensamentos sobre animais (domínio 1) e pensamento sobre trocas sociais 

(domínio 2). A junção desses dois domínios (animais realizando trocas sociais) produz o 

humor porque culturalmente não se espera que cangurus realizem trocas sociais, mas a 

mente cognitivamente fluida está apta para associar ideias que juntam elementos de 

domínios normalmente incongruentes. 

Para esta investigação, a fase 3 da evolução da mente é a que mais interessa. A 

consideração de que conhecimentos de domínios específicos interagem para a produção 

de novos conhecimentos está na base do que aqui se defende: a projeção metafórica de 

elementos linguísticos que implicam o corpo humano. 

Em relação ao uso da linguagem pelos ancestrais humanos, Mithen (2006) 

afirma que existem duas teorias que tentam explicar seu surgimento: a teoria 

composicional e a teoria holística.  

Segundo o autor, a essência da teoria composicional é que as primeiras 

manifestações da linguagem consistiam de ‗palavras‘, com limitada ou nenhuma 

gramática. Para a teoria, o léxico, relativamente amplo, estava relacionado a conceitos 

mentais como carne, fogo, caça e outros. Os ancestrais humanos eram capazes de juntar 

tais palavras, mas poderiam fazer isso de maneira quase arbitrária, o que poderia 

resultar em ambiguidade. Em, por exemplo, o homem matou o urso poderia significar 

que um homem matou um urso ou que um urso matou o homem. Mithen (2006), citando 

Jackendoff, afirma que surge, então, uma necessidade de construção de regras simples 
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como a colocação do agente na primeira posição, em algumas línguas. Isso poderia 

reduzir a ambiguidade potencial. A transformação desse léxico em linguagem 

propriamente dita necessitava da evolução da gramática que, para a teoria, constitui-se 

de regras que definem a ordem em que um número finito de palavras pode se juntar para 

criar um número infinito de enunciados, cada um com significados específicos. Isso 

parece estar na base do que se conhece como Gerativismo ou Cognitivismo biológico. 

Já a teoria holística, na qual Mithen (2006) acredita, o precursor da linguagem 

foi um sistema de comunicação composto por ‗mensagens‘ ao invés de palavras. Cada 

enunciado estava associado exclusivamente com um significado arbitrário. Nessa visão, 

a linguagem moderna evoluiu apenas quando enunciados holísticos foram 

‗segmentados‘ para produzir palavras que poderiam ser agrupadas para criar enunciados 

com novos significados. O autor propõe uma simulação da onomatopeia usada pelos 

ancestrais humanos para explicar a origem da linguagem: o ‗Hummmmm‘ seria um 

enunciado Holístico, Manipulativo, multi-modal, musical e mimético. 

O tom de voz, as expressões faciais, os movimentos dos olhos, sinais manuais e 

gestos, atitudes posturais de vários tipos, padronizadas nos movimentos do corpo como 

um todo, uma longa sequência desses elementos associados ao som ‗Hummmmm‘ e à 

atividade que seria realizada em determinado momento poderiam ter um significado ou 

outro. Por exemplo, para a caça e a coleta, ‗Hummmmm‘ pode incluir enunciados que 

significavam ‗caçar veados comigo‘ ou ‗caçar cavalo comigo‘. Poderiam ser dois 

enunciados completamente separados ou apenas um enunciado significando ‗caçar 

animal comigo‘ acompanhado da mímese de um animal particular. 

 Outros significados poderiam ser incluídos, como por exemplo, 'encontre-me no 

lago‘, ‗traga lanças‘, seguidos por um gesto pontual relacionado a um indivíduo ou por 

mímese desse indivíduo. Para Mithen (2006, p. 254), a presença de onomatopeia, 

imitação vocal e sinestesia sonora teria criado associações não arbitrárias entre: 1) 

segmentos fonéticos de enunciados holísticos e 2) certas entidades no mundo. Essas 

associações não arbitrárias teriam aumentado significativamente a probabilidade de que 

os segmentos fonéticos particulares viriam eventualmente se referir a entidades 

relevantes e, portanto, de existir como palavras. A probabilidade teria sido ainda maior 

pelo uso de gesto e linguagem corporal.  

A associação entre o segmento sonoro ocorrendo de forma regular com um 

componente da linguagem corporal traduziria um significado para aquele som. 

Baseando-se em um exemplo hipotético de Wray, Mithen (2006, p. 253) afirma que a 
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segmentação pode ter surgido do reconhecimento de um segmento sonoro realizado em 

uma situação e que seria realizado também em outra. Num som holístico como tebima, 

por exemplo, que significaria hipoteticamente ‗dar isso para ela‘ e outro som holístico 

como kumapi que significaria ‗compartilhe isso com ela‘, o indivíduo poderia 

reconhecer que ma é um segmento fonético comum em ambos sons holísticos e que ela 

é um aspecto comum no significado de ambas. Assim, o indivíduo poderia concluir que 

ma poderia ser usado referencialmente para pessoa do sexo feminino. É importante 

lembrar, contudo, que na teoria holística o significado referencial só seria considerado 

depois que houvesse a segmentação dos sons.  

 As considerações sobre a evolução da linguagem relacionam-se com a noção de 

categorização, assunto da próxima seção. 

 

2.3 A categorização linguística como parte do processo de conceptualização 

 Categorizar consiste em classificar ou colocar em categorias pessoas, animais, 

objetos, lugares, eventos, dada a semelhança existente entre esses grupos. Na linguística 

cognitiva, a categorização consiste em organizar a experiência humana em conceitos, 

associando-se a eles rótulos linguísticos. 

Para entender como ocorre o processo de categorização, segue um exemplo de 

Fiorin (2002, p. 56-7) que, ao apresentar a teoria dos signos, afirma que ―a linguagem 

categoriza o mundo‖.  Baseando-se em Hayakawa (1963), Fiorin convida o leitor a 

imaginar que os desenhos da figura a seguir representam oito animais: quatro grandes e 

quatro pequenos; quatro com a cabeça quadrada e quatro com a cabeça redonda; quatro 

com cauda esticada e quatro com a cauda enrolada.  

  Figura 6: Representação retirada de Fiorin (2002, p. 57) 

     

 

 

 

  Fonte: Fiorin (2002, p. 57) 

 

Hipoteticamente, esses animais andam em regiões onde moram três povos. 

Depois de uma colheita, o povo A percebe que os que têm corpo pequeno comem 

cereais e os que têm corpo grande não o fazem. Nesse momento, valorizam-se apenas 
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essas características dos animais e faz-se uma categorização dessa realidade. Assim, os 

animais A, B, C e D recebem um nome e os animais E, F, G e H recebem outro. 

O povo B tem uma experiência diferente com esses animais. Vê que os de 

cabeça quadrada mordem e os de cabeça redonda não mordem. Em vista disso, ativa 

outra propriedade desses animais e os percebe de outra maneira, C. Esse povo 

categoriza, portanto, os animais B, D, F e H com determinado nome e os animais A, C, 

E e G com outro nome. 

O povo C percebe que os animais de cauda enrolada matam animais 

peçonhentos e os de cauda reta não o fazem. Assim, a mesma realidade é categorizada 

por esse povo diferentemente. 

Avançando um pouco mais na noção de categorização, Fiorin (2002, p. 57) 

afirma que a ação de matar, por exemplo, pode ser categorizada 

como acidente, cumprimento do dever, ato de heroísmo, perda da 

razão. Essa categorização determina nossas atitudes: o assassino é 

preso, quem foi vítima das circunstâncias é perdoado, elogia-se o 

policial que matou o bandido que mantinha reféns, já que cumpriu seu 

dever, condecora-se o herói que, na guerra, matou o inimigo.  

Nesse sentido, a categorização antecede a significação e lhe dá suporte para 

conter traços, mas cabe à linguagem exteriorizá-los. Fiorin (2002) propõe que o 

significado é composto de traços funcionais (morde/ não morde, mata serpente/não 

mata serpente, come cereais/ não come cereais) e qualificacionais (com corpo grande/ 

com corpo pequeno, com cabeça quadrada/ com cabeça redonda, com cauda enrolada/ 

com cauda reta).  

Para Lakoff e Johnson (2002, p. 265), ―algumas de nossas categorias surgem 

diretamente de nossa experiência, devido à forma de nossos corpos e à natureza de 

nossas interações com as outras pessoas e com o ambiente físico e social.‖  

 Crouch (1978), citado por Givón (1989, p. 97), faz a seguinte consideração para 

a anatomia e a fisiologia: ―anatomia é a ciência que lida com a estrutura do corpo [...] 

fisiologia é definida como a ciência da função. Anatomia e fisiologia têm mais 

significado quando estudadas juntas...‖ (GIVÓN, 1989. Grifo do autor). Givón utiliza 

essa definição da biologia para comprovar que, assim como estrutura e função não estão 

separadas na realidade sociofísica, elas não podem estar separadas no estudo e descrição 

das línguas. Sendo assim, os traços funcionais e qualificacionais, presentes no processo 

de categorização, complementam-se entre si.      
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Todas as criaturas vivas, humanas e não humanas, possuem a habilidade para 

categorizar. Para Fiorin (2002), os animais percebem o ambiente como prejudicial x não 

prejudicial, comestível x não comestível, confiável x não confiável etc., assim como os 

humanos o fazem pelo uso do pensamento e da língua. Depois de acasalar e de se 

reproduzir, uma criatura está mais apta a conhecer melhor a sua espécie. Para Taylor 

(2002, p. 9), ―os seres humanos ultrapassam a noção de categorização porque operam 

sua comunicação lidando com milhares de categorias.‖ Além disso, a categorização é 

flexível, já que as categorias podem ser modificadas por novas experiências e, por meio 

delas, é possível criar categorias também novas sempre que houver necessidade. As 

expressões linguísticas, contudo, não refletem diretamente as coisas do mundo. Sendo 

assim, cognitivamente,  elas se referem a entidades em um espaço mental. 

Ainda segundo Taylor (2002), se não fosse desse modo, não seria possível 

hipotetizar, imaginar ou ficcionalizar. As palavras seriam apenas designatum de entes 

concretos do mundo físico. Nessa perspectiva, Marcuschi (2007, p. 89), embasado em 

Fauconnier e Turner (2002), afirma que não existem categorias naturais, porque não 

existe um mundo naturalmente categorizado. Para o autor, as coisas ditas são 

discursivamente construídas e a maioria de nossos referentes são ―objetos de discurso‖. 

Furtado da Cunha (2008, p. 2) defende a correspondência entre a categorização 

conceptual e a categorização linguística. Para a autora, o conhecimento do mundo e o 

conhecimento linguístico não são divorciados. Sob esse ponto de vista, 

as línguas são moldadas pela interação complexa de princípios 

cognitivos e funcionais que desempenham um papel na mudança 

linguística, na aquisição e no uso da língua. Como as línguas se 

assemelham muito no que diz respeito às relações gramaticais que 

existem, admite-se que essas semelhanças são o resultado desses 

princípios cognitivos e funcionais (FURTADO DA CUNHA, 2008, 

p. 2). 

 

 O estudo da categorização é antigo. Pelo menos três modelos se destacam: o 

clássico, o de Wittgenstein e o dos protótipos.  

Segundo Givón (1989), o modelo clássico concebe que as categorias são 

discretas e absolutas, ou seja, para ser membro de uma categoria, é preciso que 

determinado elemento tenha certas propriedades que são necessárias e suficientes. 

Assim, por exemplo, para um animal ser classificado como ave, ele deve ter pena, voar, 

ter duas asas e duas pernas. Ainda segundo Givón (1989), a gradação e a ambiguidade 
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entre as categorias não tem status teórico nesse modelo. A figura 7, a seguir, expressa a 

categorização nos parâmetros do modelo clássico: 

 

    Figura 7: Modelo clássico de categorização 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Givón (1989, p. 36) 

 

Já o modelo de categorização proposto por Wittgenstein concebe que as 

categorias não são nem discretas nem absolutas, mas relativas e contingentes. Essas 

propriedades as tornam dependentes do contexto (do uso, do propósito dos atores, do 

ponto de vista, do esquema geral). Segundo Givón (1989, p. 37), de acordo com esse 

modelo, ―os membros de uma categoria fazem parte de um continuum, são concebidos 

em termos de graus e relacionam-se entre si por meio de semelhança de família‖. O 

diagrama da figura 8 mostra que as subcategorias A, B, C, D são igualmente membros 

de uma metacategoria singular, mesmo que o cruzamento de propriedades 

compartilhadas entre cada par adjacente não seja a mesma para os outros pares: 

  Figura 8: Modelo de Wittgenstein de categorização 

 

 

        

       

              Fonte: Givón (1989, p. 37) 

Givón (1989, p. 38) reconhece que ―ambas as abordagens de categorização 

apresentam importantes aspectos da formação de uma categoria na cognição, na língua e 

no comportamento‖. Para ele, há, de fato, certa medida de discretude na organização 

perceptual, conceptual e linguística do homem, mas, se o mesmo fenômeno for estudado 

com cuidados especiais, há também evidências de não discretude, escalaridade e 

relatividade contextual no tratamento das categorias e de regras que governam sua 
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aplicação. Nesse sentido, se faz necessária uma terceira abordagem, que associa 

aspectos do modelo clássico e do modelo wittgensteiniano: a teoria dos protótipos. Para 

essa abordagem, nos protótipos semânticos, reconhece-se um espaço categorial não 

discreto tanto dentro como entre as categorias, que seriam formadas pela intersecção 

de várias propriedades ‗características‘, ‗típicas‘ e ‗normativas‘. Para Lakoff (1987), as 

categorias no modelo de protótipos estão estruturadas em redes radiais. Tais redes 

mostram tanto as relações entre os membros centrais e periféricos como entre os 

diferentes níveis de esquematicidade. Essas redes se embasam no conceito de 

semelhança de família e são ativadas pelo corpo e pela cultura. Nesse sentido, uma 

palavra não toma ao acaso diferentes significados sem que haja uma base conceptual  

que explica por que se dão as extensões semânticas. 

Na figura 9, a seguir, a área sombreada do diagrama representa a porção de 

espaço categorial, em que os membros individuais mostram o maior número de 

características em comum: 

                                              Figura 9: Modelo dos protótipos 

 

 

                                                                              

  

                                            

 

               

                                              Fonte: Givón (1989, p.39) 

No diagrama da figura 9, as áreas onde três das cada quatro propriedades se 

cruzam ainda são ―razoavelmente‖ típicas, certamente mais do que aquelas em que 

apenas duas ou uma se interseccionam.  

As diferenças entre o modelo clássico, o de Wittgenstein, e o dos protótipos 

dizem respeito ao fato de que, no modelo clássico, a distribuição categorial é absoluta, 

ou seja, cada membro fica em sua categoria separado dos membros de outras categorias; 

no modelo de Wittgenstein a distribuição é uniforme e; no modelo dos protótipos, a 

distribuição é flexível, dadas as variáveis contextuais. 
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Nos termos de Roach e Lloyd (1978), Croft (2003) e Givón (1989), a categoria 

prototípica é, então, aquela que apresenta membros centrais e também membros 

periféricos. As fronteiras entre tais membros são variáveis e difusas. Os membros 

centrais agregam algumas propriedades indispensáveis. Já os membros periféricos da 

categoria não têm algumas das propriedades dos membros centrais. Na categoria 

―pássaro‖, por exemplo, há um membro central, como o pardal, e membros menos 

centrais, como a avestruz e o pinguim. Dentre as propriedades que definem os pássaros 

prototípicos estão: eles têm penas, asas, duas pernas e podem voar. O pardal satisfaz 

todas essas propriedades, mas a avestruz e o pinguim não podem voar, por isso, são 

membros periféricos da categoria.  

Segundo Kleiber, citado por Lima (2007, p. 164), as seguintes características 

permeiam a teoria dos protótipos: 

1) a categoria tem uma estrutura interna prototípica; 

2) o grau de representatividade de um exemplar corresponde ao seu grau de vinculação 

à categoria; 

3) as fronteiras das categorias ou dos conceitos são imprecisas; 

4) todos os membros de uma categoria não apresentam as mesmas propriedades 

comuns; 

5) o preenchimento de uma categoria se efetua sobre a base do grau de similaridade do 

protótipo; 

6) a similaridade não se opera de maneira analítica, mas de modo global. 

Eysenk e Keane (1990), também citados por Lima (2007, p. 164), apresentam os 

princípios norteadores do modelo dos protótipos: 

1) não há um conjunto delimitador de atributos necessários e suficientes para determinar 

a inclusão numa categoria; 

2) os limites das categorias são imprecisos de modo que alguns membros podem 

pertencer a mais de uma categoria; 

3) os membros de uma categoria podem ser ordenados em termos de grau de tipicidade, 

de modo que se pode dizer que há gradiência entre eles; 

4) as categorias são ordenadas hierarquicamente: superordenadas (a mais geral. Ex.: 

fruta), básicas (a intermediária. Ex.: laranja), subordinadas (a especificação. Ex.: 

laranja-pera).  

Segundo Roash e Lloyd (1978), a hierarquia das categorias (superordenadas, 

básicas e subordinadas) reflete a dimensão vertical da categorização, em que se tem 
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um sinônimo mais geral para categorias mais específicas, como se vê em animal, 

mamífero, canino, cachorro, Pit Bull, Rex. Segundo Ibarretxe-Antuñano et. al. (no 

prelo), a dimensão vertical da categorização está relacionada com o princípio da 

economia cognitiva. Tal princípio estabelece que os seres humanos sempre intentam 

conseguir uma maior quantidade de informação com o mínimo esforço possível. Isso os 

faz agrupar em categorias aqueles elementos que são parecidos em vez de descrevê-los 

individualmente. Assim, ao invés de dizer um cachorro Pit-Bull me atacou se diz um 

Pit-Bull me atacou. Essa consideração está na base do que se concebe como metonímia, 

em que a substituição do todo pela parte, por exemplo, é decorrente do princípio da 

economia cognitiva. Ao invés de se dizer que João foi ao clube onde aconteceu a festa, 

diz-se simplesmente João foi à festa. 

A teoria dos protótipos reflete, por sua vez, a dimensão horizontal da 

categorização (ROASH; LLOYD, 1978, p. 10), que se baseia nas estruturas de 

conhecimento que os seres humanos têm e nos atributos que caracterizam as coisas e os 

eventos do mundo. Nessa dimensão, as categorias estão estruturadas e relacionadas 

entre si porque ocorrem em conjunto. Para Ibarretxe-Antuñano et. al. (no prelo), essa 

dimensão da categorização relaciona-se ao princípio da estrutura do mundo 

percebido. Nesse princípio, os seres humanos se fixam naquelas características que 

ocorrem normalmente, isto é, na estrutura correlacional do mundo que os rodeia.  

Lakoff (1987) propôs um tipo especial de categoria que caracteriza os sistemas 

semânticos humanos: o Modelo Cognitivo Idealizado (MCI). Os MCIs podem ser 

entendidos como categorias mais ou menos simplificadas do mundo. São utilizados para 

categorizar rapidamente o que está no entorno dos seres humanos e que frequentemente 

contém conhecimento cultural.  

Um exemplo de MCI simples é a noção de SOLTEIRÃO (bachelor). Essa 

categorização diz respeito a um homem adulto não casado. Só que, não 

simplificadamente, o Papa é um homem adulto, não casado e, culturalmente, não é 

chamado de solteirão. Nesse sentido, o MCI de solteirão entra em choque com o MCI 

de Igreja Católica, que aciona a noção de celibato. 

Além dos MCIs simples, existem também os complexos, chamados por Lakoff 

(1987, p. 74) de cluster models ou modelos de grupos. Nesses modelos, vários MCIs 

convergem no processo de categorização e, por isso, são psicologicamente mais 

complexos. Lakoff (1987) apresenta o conceito de MÃE, que envolve: 1) o modelo 

natal (a pessoa que dá a luz é a mãe); 2) o modelo genético (a fêmea que contribui com 
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o material genético é a mãe); 3) o modelo de nutrição (a fêmea adulta que alimenta e 

cuida da criança é a mãe daquela criança); 4) o modelo marital (a esposa do pai é a 

mãe); 5) o modelo genealógico (o ancestral feminino mais próximo é a mãe). Pode-se 

acrescentar, ainda, o modelo de mãe representado pela mãe de leite (fêmea adulta que 

amamenta a criança de outra fêmea adulta) e pela mãe adotiva (mulher que tem a 

guarda de um filho que não é biologicamente nascido dela). É importante ressaltar que 

esses modelos, necessariamente, não ocorrem ao mesmo tempo.  

Em cada situação discursiva diferente, um MCI de mãe pode ser colocado em 

destaque. A esse complexo de propriedades, que ocorrem em conjunto e que  um deles é 

colocado em relevo numa determinada situação discursiva, Lakoff e Johnson (2002, p. 

146) chamaram de gestalt. O foco em um conjunto de propriedades desvia a atenção do 

interlocutor de outras. Um exemplo usado por Lakoff e Johnson (2002) mostra que, 

embora a mesma pessoa possa se encaixar em todas as descrições, cada descrição 

ilumina aspectos diferentes da pessoa, ao mesmo tempo em que esconde outras: 

(2a) Convidei uma loura sexy para nosso jantar. 

(2b) Convidei uma renomada violoncelista para nosso jantar. 

(2c) Convidei uma marxista para nosso jantar. 

(2d) Convidei uma lésbica para nosso jantar.   

Cada uma das designações para a pessoa que foi convidada para o jantar aciona 

uma gestalt diferente. As gestalts oferecem, então, um plano de fundo para se 

compreender o enunciado em termos que façam sentido para o interlocutor e também 

em termos de uma categoria experiencial de determinada cultura (LAFOFF; 

JOHNSON, 2002, p. 266). 

Isso conduz à afirmação de que o modelo gestáltico se relaciona com as noções 

de foregrounding (plano de frente – figura) e backgrounding (plano de fundo). Assim, 

ao categorizar a pessoa convidada para o jantar como loura sexy, o que está marcado 

como plano de frente (foregrounding) são aspectos relativos à beleza e à atração, 

enquanto que o fato de ela ser uma renomada violoncelista, marxista e lésbica seriam 

consideradas propriedades do plano de fundo (backgrounding) porque tais propriedades 

não aparecem quando se coloca em evidência a beleza e a atração.  

As propriedades que aparecem como plano de frente são consideradas 

informação nova e as propriedades que aparecem como plano de fundo são 

consideradas informação dada. Segundo Hopper e Thompson (1980), na gramática, 

plano de frente e plano de fundo podem ser associados à transitividade. Para eles, as 
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sentenças transitivas relacionam-se com o foregrounding porque a informação tem 

caráter narrativo, é nova, télica, pontual e volicional. As sentenças intransitivas, por 

apresentarem informação dada, que apenas elabora ou modifica a linha narrativa sem 

levá-la para frente, por serem estativas, durativas e não volicionais, estão relacionadas 

ao backgrounding. 

As categorias para tipos de objetos são gestálticas porque possuem, segundo 

Lakoff e Johnson (2002), quatro dimensões naturais: 1) a perceptual, baseada na 

concepção do objeto por meio de nosso aparato sensorial; 2) a motora, baseada na 

natureza das interações motoras com os objetos; 3) a funcional, baseada em nossa 

concepção das funções do objeto; 4) a intencional, baseada nos usos que podemos fazer 

de um objeto numa determinada situação.  

Para Croft (2003, p. 163), como os protótipos fazem parte da categorização 

humana, e a língua humana envolve categorização, eles têm um valor explicativo 

potencial em linguística. O autor acrescenta que as categorias conceptuais sempre 

ocorrem em combinação nos enunciados, por isso, é possível examinar a possibilidade 

de interações gramaticais entre as categorias conceptuais e buscar modelos tipológicos 

nessas interações. É o caso, por exemplo, da classe dos verbos, em que ocorre a 

interação de diferentes categorias gramaticais, como tempo, aspecto, modo, número e 

pessoa.  

Assim, a combinação de valores de diferentes categorias conceptuais resultará 

em uma forma tipologicamente menos marcada (mais frequente,  simples ou menor, a 

aquisição é mais precoce pelas crianças, como foi visto na seção 2.1) de um item ou 

construção gramatical (CROFT, 2003, p. 162). O autor apresenta exemplos do Mongol 

Clássico
18

 e do Ngalakan
19

. No Mongol, a forma não marcada de um nome é o 

nominativo singular sem flexão de gênero, tal como aqa ‗irmão mais velho‘, em 

contraste com as formas estruturalmente marcadas aqa-nar (nominativo plural), aqa-yi 

(acusativo singular) e aqa-nar-yi (acusativo plural). No Ngalakan, a forma verbal não 

marcada apresenta-se no tempo presente, afirmativo, com o sujeito animado em terceira 

pessoa do singular, como em rabo ‗ele/ela vai‘, em contraste com yiri-rabo ‗nós 

(inclusivo) vamos‘, rabo-gon ‗ele/ela foi – forma subordinada‘. Em vista desses dados e 

de tantos outros analisados pelo autor, um modelo tipológico prototípico para as formas 

                                                 
18

 O Mongol é a língua oficial da República da Mongólia. É falada também nas adjacências da China e da 

Rússia. 
19

 Língua aborígene da Austrália. 
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nominais codificadas com zero seria nominativo (ou absolutivo), singular, masculino, 

animado, tamanho normal; e para as formas verbais codificadas com zero seria a 

terceira pessoa do singular, presente, afirmativo, modo realis, voz ativa. 

 Apesar de muito parecidos, categorização e conceitos são noções distintas. 

Conforme Lima (2007, p. 157), normalmente,  

o termo conceito é usado para referir-se a uma representação mental 

de um objeto ou uma unidade de conhecimento. Categoria, por sua 

vez, remete à formação da combinação de significados dos conceitos 

pelas suas associações, baseado na similaridade entre eles.  

Postula-se aqui que, cognitivamente, a categorização leva à formação de um 

conceito porque é anterior a ele.  

Conforme já foi visto anteriormente, a categorização parece encontrar-se 

localizada no momento em que se cria o esquema do objeto, que consiste em aplicar à 

representação mental do objeto percebido na realidade as propriedades intrínsecas a ele. 

Utilizando-se do exemplo kantiano, ao se conceptualizar ―cachorro‖, são aplicadas as 

seguintes propriedades: possui quatro patas, late, tem pelo, é mamífero e pertence ao 

reino animal. Cachorro, portanto, foi conceptualizado e categorizado. Depois disso, o 

conceito pertencente a determinado domínio pode ser associado a outros domínios por 

meio da metáfora. 

2.4 Perfil, base e domínio: a abordagem conceptualista do significado 

Como foi visto na seção anterior, no modelo dos protótipos semânticos, a 

categorização linguística tem limites difusos e flexíveis.  Uma consequência disso é que 

os significados não são independentes entre si, mas se inter-relacionam, formando uma 

rede em que a significação mais ou menos completa de um item ou construção depende 

da significação de outro item ou construção. 

Os conceitos de perfil ou profile, base e domínio, descritos por Langacker 

(1988b, p. 59) e por Fillmore (1985), ambos citados por Taylor (2002, p. 192-193) e por 

Croft e Cruse (2004, p. 15), contribuem para se compreender a dependência dos 

significados.  

O perfil pode ser definido como um conceito muito específico que projeta outros 

conceitos. Taylor (2002, p. 192-193), citando Langacker (1988b, p. 59) e Fillmore 

(1985), apresenta o conceito de hipotenusa para explicar as diferenças entre perfil, base 

e domínio. A hipotenusa, definida como o lado mais longo de um triângulo de ângulo 

reto – o lado oposto ao ângulo reto –, constitui um perfil.  
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A base pode ser entendida como o conhecimento ou a estrutura conceptual 

pressuposta pelo perfil. ―Triângulo de ângulo reto‖ pode constituir uma das bases para a 

interpretação semântica de ―hipotenusa‖, por exemplo. A noção de triângulo de ângulo 

reto é intrínseca ao conceito de hipotenusa, no sentido de que a hipotenusa não pode ser 

conceptualizada sem a referência a um triângulo de ângulo reto. Fillmore prefere o 

termo frame para se referir à base, já que constitui uma designação da linguística 

cognitiva para nomear todo conhecimento comum sobre um conceito primário (objetos, 

situações, eventos, ações) já estereotipado. 

Já o domínio é a junção de todos os conceitos que o termo ―hipotenusa‖ evoca. 

O campo no qual todos os conceitos repousam. O domínio seria um conceito mais geral 

do que todos os outros evocados anteriormente. Seria uma configuração de 

conhecimento que fornece o contexto para a conceptualização de uma unidade 

semântica (TAYLOR, 2002, p. 196). Assim, ao se associarem os conceitos de 

HIPOTENUSA, TRIÂNGULO, ÂNGULO RETO, RETA, todos eles estariam no 

domínio da GEOMETRIA PLANA e esta no domínio de ESPAÇO. Langacker (1987) 

usa o termo matriz para se referir ao conjunto de domínios que fornece o contexto para 

o pleno entendimento de uma unidade semântica. 

A figura 10, a seguir, presente em Taylor (2002, p. 197), mostra a relação entre 

perfil, base e domínio na conceptualização de pai. No círculo em negrito no centro da 

figura, está a unidade linguística pai. Essa unidade relaciona-se com uma base, 

representada na figura pelo quadrado. A base de pai, então, seria filho. A relação entre 

perfil e base é conceptualizada pela sobreposição de configurações de conhecimentos, 

chamados domínios, representados pelos círculos sobrepostos. Em relação ao perfil 

proposto, pelo menos três domínios são acionados: 1) domínio‘: parente; 2) domínio‘‘: 

unidade familiar; 3) domínio‘‘‘: coisa viva.  

                                      Figura 10: Perfil, base e domínio  

 

 

 

 

                                   

             

                                                                                                  

Fonte: Taylor (2002, p. 197) 
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Outro exemplo seria o perfil de polegar que, conceptualizado como um dos 

cinco dedos, projeta o sentido para mão. A concepção de uma mão, com seus dedos, 

constitui a base em relação à qual polegar é ―perfilado‖. Mão, por sua vez, é entendida 

em relação à concepção de um braço, entendido a partir da concepção de corpo 

humano, que é o domínio em relação ao qual uma série de termos de partes do corpo são 

conceptualizados.  

A base ou frame e os domínios estabelecem que elementos fazem parte de um 

todo, mas não se estabelece entre eles uma sequência lógica ou temporal. Nesse sentido, 

o conceito de mãe implica necessariamente o sentido de filho. Da mesma forma, na 

construção do conceito de tio está implícito também o conceito de sobrinho. Isso atesta 

a evidência de que os significados não são autônomos. No caso das construções 

idiomáticas, é possível entendê-las como a reunião de vários domínios cognitivos que, 

juntos, realizam, na mente, diversas operações sociocognitivas para produzir um 

significado que é do conhecimento corrente do falante. Essas construções serão mais 

detalhadas no capítulo 4. 

 

2.5 Espaços mentais e mesclagem conceptual 

 A cognição pode ser entendida como um conjunto em que se verificam várias 

formas de processar o conhecimento. Koch (2004), citando Heinemann e Viehweger 

(1991), afirma que, para o processamento textual e cognitivo, atuam quatro sistemas de 

conhecimento: 1) o linguístico, que envolve os conhecimentos gramatical e lexical, 

responsável pela articulação entre som e sentido; 2) o enciclopédico, que corresponde 

ao conhecimento de mundo armazenado na memória das pessoas; 3) o 

sociointeracional, que envolve o conhecimento sobre as formas de interação por meio 

da linguagem; 4) o conhecimento sobre estruturas ou modelos textuais globais, que 

permite ao falante reconhecer textos como exemplares de determinado gênero ou tipo. 

 O conhecimento enciclopédico permite ao falante armazenar na memória de 

longo termo informações que representam experiências vivenciadas em sociedade e que 

servem de base para construir conceitos, os quais são construídos em redes. Cada 

unidade conceitual é um slot (uma vaga), que representa características típicas dessa 

unidade conceitual. Durante o processo de compreensão, os slots são preenchidos com 

valores concretos, chamados fillers. Essa rede de conceitos são estruturas ou Modelos 

Cognitivos Idealizados (MCIs), por meio dos quais o conhecimento se organiza. Depois 
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de várias experiências do mesmo tipo, esses modelos, aos poucos, generalizam-se, de 

modo que as circunstâncias particulares específicas são abstraídas. Quando uma pessoa 

passa por uma avenida, por exemplo, e vê uma ambulância e o carro da polícia parados 

e com o giroflex ligado, várias pessoas em volta e uma pessoa caída ao chão, o 

observador da cena inferirá que aconteceu um acidente. Dessa forma, o conceito de 

acidente nessa situação envolve muitas variáveis: ambulância, carro da polícia, 

aglomerado de pessoas etc. Todo esse ambiente que envolve o conceito de acidente é 

chamado de frame ou moldura. Devido a repetidas experiências, o falante domina o 

frame de acidente, assim como o de aniversário, de natal, de ano-novo, de restaurante e 

todos os outros que constituem experiências vividas e estocadas. Fillmore ([1982] 2009) 

desenvolveu uma abordagem cognitivista chamada Semântica de frames. Para ele, o 

significado das palavras é subordinado a frames, de forma que o acesso ao significado 

de uma palavra ou construção aciona as estruturas de conhecimento, que foram 

acumuladas pelos falantes ao longo de suas experiências. 

 Enfim, a reincidência de uma experiência contribui para que se formem na 

mente espaços que são ativados quando se usa uma ou outra expressão linguística. 

Surge, então, a noção de espaço mental, que é um conceito-chave da ciência cognitiva. 

Segundo Fauconnier e Turner (2002, p. 102), espaços mentais são pequenos 

conjuntos conceituais estruturados online na mente, quando se pensa ou se fala. São 

construtos muito parciais e contêm elementos estruturados por frames e modelos 

cognitivos. Os elementos nos espaços mentais correspondem a conjuntos neuronais 

ativados e ligados por algum tipo de elo neurobiológico. Eles são construídos 

instantaneamente e desfeitos logo em seguida, mas essa construção instantânea só é 

possível devido à ativação de estruturas disponíveis na memória de longo termo, 

formada pelas repetidas experiências que o falante tem no mundo externo. Assim, 

conforme aponta Ferrari (2011, p. 109), no momento da enunciação, o espaço que 

ancora o discurso – eu, tu, aqui, agora – é a base. A partir da base, outros espaços são 

criados para introduzir no texto informações que vão além do contexto imediato: há 

remissão ao futuro e/ou ao passado, a lugares próximos ou distantes, à ficção, a 

hipóteses ou possibilidades.  

 Diferentemente do pensamento estruturalista de Saussure, para Fauconnier e 

Turner (2002), o significado não está nas formas linguísticas, mas na mente, e é ativado 

por meio dos espaços mentais nela formados. A simples enunciação de um se 

condicional como em se eu tivesse em casa, dormiria mais um pouco ativa o espaço 
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mental da hipótese, da possibilidade, do mundo não realis. Quando o falante enuncia na 

história de Cinderela, a carruagem virou abóbora, a indicação na história de Cinderela 

ativa o espaço mental da ficcionalidade, da irrealidade. É uma forma de dizer ao 

interlocutor que ele deve receber a informação como uma verdade ficcional. Esses 

elementos linguísticos são chamados por Fauconnier e Turner (2002) de construtores de 

espaços mentais (space builders).  

 Da mesma forma, a própria estrutura argumental dos verbos já ativa space 

builders. O verbo amar, por exemplo, ativa um espaço mental que coloca em evidência 

alguém que ama e alguém que é amado. 

 Outro importante conceito presente em Fauconnier e Turner (2002) é o de 

mesclagem conceptual (conceptual blending).  

Segundo os autores, há cinco mil anos, no Paleolítico, o ser humano conseguiu 

desenvolver uma habilidade para inovar: perceber identidade entre conceitos e integrá-

los por meio da imaginação. Dessa forma, IDENTIDADE, IMAGINAÇÃO e 

INTEGRAÇÃO são, para os autores, os três Is da mente. 

 A identidade, ou semelhança, ou equivalência (A = A), é um produto 

espetacular do trabalho imaginativo, complexo e inconsciente (FAUCONNIER; 

TURNER, 2002, p. 6). Por meio dela, é possível verificar o que é semelhante nos 

conceitos. Uma estrada, por exemplo, é semelhante a uma serpente no que diz respeito 

ao formato e às curvas que fazem. 

 A integração, mesclagem ou blending, é a atividade mental de associar dois 

conceitos que têm propriedades partilhadas ou semelhantes. É possível, portanto, 

integrar estrada e serpente, dadas as propriedades que partilham entre si para poder 

enunciar sentenças do tipo: a estrada serpenteia pelas colinas. 

 A imaginação, como já foi visto no capítulo I, é a atividade mental que permite 

projetar os significados para além do que representam na realidade física. Tal como 

afirmam Fauconnier e Turner (2002, p. 6), mesmo na ausência de estímulo externo, o 

cérebro pode recorrer a estímulos imaginativos, tais como: histórias ficcionais, cenários 

what-if, sonhos, fantasias eróticas. Contudo, a imaginação não precisa ir ao extremo. 

Nas mais simples construções de significado, existe imaginação. Os produtos da 

integração são sempre imaginativos e criativos. A imaginação, no sentido kantiano, tem 

relação tanto com a racionalidade, onde estão os conceitos puros e dados a priori, 

quanto com a percepção, onde estão os órgãos do sentido, as experiências corporais. 
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 Os três Is da mente, atuando conjuntamente, realizam o que Fauconnier e Turner 

(2002) chamam de conceptual blending, ou mesclagem conceptual, que consiste em 

verificar identidades entre conceitos e, por meio da imaginação, realizar a integração 

entre eles. A figura 11, a seguir, mostra como é realizada a mescla: 

      Figura 11: Rede mínima da mesclagem conceptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

    

 

 

  

     

       Fonte: Fauconnier e Turner (2002, p. 46) 

 

A figura 11 representa a rede mínima (minimal network) da mesclagem 

conceptual. Ela é formada por quatro círculos distribuídos hierarquicamente. O círculo 

da esquerda é chamado pelos autores de input 1. Ele corresponde ao espaço que aciona 

um conceito específico: o de CASAMENTO, por exemplo. O círculo da direita é 

chamado de input 2, que corresponde ao espaço que aciona um conceito que 

compartilha propriedades semelhantes àquele acionado no input 1. Um exemplo seria o 

de PRISÃO. O círculo superior é o espaço genérico. Nele, estão presentes todas as 

características compartilhadas pelos dois espaços anteriores (o input 1 e o input 2). O 

círculo inferior é o espaço mesclado, ou blend. Este último é o produto da associação 

imaginativa entre os dois conceitos acionados anteriormente. Um exemplo seria o de 

que CASAMENTO É PRISÃO.  
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As linhas horizontais centrais mostram que os dois conceitos (do input 1 e do 

input 2) se relacionam. As linhas tracejadas entre os quatro círculos representam a 

relação que se estabelece entre os dois conceitos mesclantes, o espaço genérico e o 

espaço mesclado. O novo conceito, formado a partir de propriedades do conceito 1 e do 

conceito 2, é marcado por um quadrado dentro do círculo inferior. 

 Outros conceitos importantes da linguística cognitiva são os de esquemas 

imagéticos e projeções metafóricas, mencionados no capítulo I e que serão descritos, 

com maior aprofundamento, na próxima seção. 

 

2.6 Esquemas imagéticos e projeções metafóricas 

Como já se sabe, durante muito tempo, o corpo foi ignorado pelas correntes 

racionalistas, conhecidas como Objetivistas
20

. A desconsideração do corpo por tais 

correntes é em decorrência de ele introduzir elementos subjetivos considerados 

irrelevantes para a distinção da natureza objetiva do significado. Para Johnson (1987, p. 

xi), o Objetivismo, representante da visão clássica de categorização, considera que as 

categorias são definidas, como já foi visto, por condições necessárias e suficientes que 

especificam as propriedades compartilhadas pelos membros de uma categoria. A razão, 

no Ocidente, era vista de maneira distinta da percepção, do corpo, da cultura, por um 

lado, e dos mecanismos da imaginação, dentre eles, as metáforas e as imagens mentais, 

por outro, tal como foi visto no primeiro capítulo. Segundo Lakoff (1987, p. 7), a 

evolução dos estudos que compõem a teoria dos protótipos insere o corpo no processo 

de categorização, contudo, ainda existem posições teóricas e filosóficas que defendem 

apenas a racionalidade como atividade cerebral, desprezando o corpo dos processos de 

cognição. O autor (op. cit., 1987) defende a tese de que estruturas cerebrais 

normalmente dependem da natureza do corpo humano, especialmente, de capacidades 

perceptuais e habilidades motoras. 

Isso prova que, embora algumas categorias se encaixem no modelo clássico, a 

maioria delas difere na medida em que envolve estruturas imaginativas de compreensão, 

tais como esquemas, metáforas, metonímias e imagens mentais. Assim, as categorias 

                                                 
20

 Como já foi visto no primeiro capítulo, essas correntes filosóficas postulam que o conhecimento e os 

valores humanos são objetivos, ou seja, eles não são criados pelo pensamento, mas são determinados pela 

a natureza da realidade, para serem descobertos pelos seres humanos. Assim, numa visão objetivista, o 

mundo é constituído de objetos, que têm propriedades independentes de quaisquer pessoas ou outros seres 

que os experienciem. As categorias e conceitos seriam, portanto, inerentes às coisas e não a 

desdobramentos da imaginação humana. 
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seriam formadas na base dos modelos cognitivos estruturados imaginativamente por 

meio de um esquema imagético e projeções metafóricas. Johnson (1987, p. xiv) 

define o esquema imagético como ―um padrão dinâmico e recorrente de nossas 

interações perceptuais e programas motores que dá coerência à nossa experiência.‖ 
21

. Já 

as projeções metafóricas, entendidas como a extensão de um domínio do conhecimento 

para outro, constitui uma maneira de simbolizar abstratamente um conceito para o qual 

não há uma designação específica. 

Croft e Cruse (2004, p. 45) apresentam o conjunto de oito esquemas imagéticos, 

que assim se distribuem: 

 

Quadro 5: Esquemas imagéticos e suas relações 

ESQUEMAS IMAGÉTICOS RELAÇÕES ESTABELECIDAS 

ESPAÇO cima-baixo, frente-trás, esquerda-direita, perto-

longe, centro-periferia, contato 

ESCALA trajetória 

CONTÊINER contenção, dentro-fora, superfície, cheio-vazio, 

conteúdo 

FORÇA equilíbrio, força contrária, compulsão, restrição, 

habilidade, bloqueio, atração 

UNIDADE fusão, coleção, divisão, iteração 

MULTIPLICIDADE parte-todo, ligação, contável-não contável 

IDENTIDADE combinação, superimposição 

EXISTÊNCIA remoção, espaço delimitado, ciclo, objeto, 

processo 

Fonte: Croft e Cruse (2004, p. 45) 

 

 Para compreender melhor os conceitos de esquema imagético e projeções 

metafóricas, apresenta-se, a seguir, a noção de equilíbrio, evocada pelo esquema 

imagético força e as projeções metafóricas surgidas dessa noção. 

As pessoas aprendem a noção de equilíbrio não com um conjunto de regras, mas 

com o corpo de que dispõem (JOHNSON, 1987, p. 74). Equilíbrio e falta de equilíbrio 

são inerentes às experiências corpóreas humanas e raramente o homem tem consciência 

de sua presença na vida cotidiana. Um bebê levanta, balança e cai. Depois de várias 

tentativas, ele aprende a manter uma postura ereta e equilibrada. Um garoto se esforça 

para ficar em cima de uma bicicleta até aprender a se equilibrar enquanto anda sobre ela 

na rua.  

Experiências equilibristas mais perigosas produzem adrenalina e geram certa 

tensão no corpo: um excesso de ácido é lançado no estômago, as mãos ficam frias, a 

                                                 
21

 Original inglês: ―An image schema is a recurring, dynamic pattern of our perceptual interations and 

motor programs that gives coherence to our experience.‖ 
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cabeça sente calor, a bexiga fica distendida, os seios ficam inchados, a boca fica seca. 

Todas essas experiências licenciam o aprendizado de equilíbrio e de falta de equilíbrio. 

Elas contribuem, portanto, para a formação do esquema de equilíbrio, que consiste na 

representação sintetizada na mente das experiências vividas na realidade. Depois de 

esquematizado, o equilíbrio é estendido metaforicamente para outros domínios, em que 

sistemas corporais estão de algum modo envolvidos: estados psicológicos (uma 

personalidade equilibrada), julgamentos (uma opinião equilibrada), situações 

financeiras (um orçamento equilibrado), composições artísticas (uma orquestra 

equilibrada), relações de poder (um equilíbrio de poder), alimentação (dieta 

equilibrada) e vários outros. 

 A experiência cinética, ou motora, é o protótipo que constitui o input para haver 

a projeção metafórica para domínios como os vistos acima (estados psicológicos, 

julgamentos, situações financeiras etc). As similaridades entre a experiência cinética e 

as outras noções permitem a formação de uma representação esquemática, que unifica 

as diferentes experiências como exemplos do mesmo conceito. A figura 12, a seguir, 

resume o que foi afirmado: 

Figura 12: Triângulo de categorização 

 

 

 

 

 

 

  

 

 - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 Fonte: Taylor (2002) 

No Português brasileiro, construções conotativas e expressões idiomáticas 

representam a noção de equilíbrio, como em: João se viu na corda bamba; Fiquei 

balançado por você; Com Maria do Izé, é preciso andar na linha.    

Tomasello (1999) vê a linguagem como um dos modos da cognição humana. 

Para o autor (p. 157), a interação entre as construções linguísticas abstratas e palavras 

PROTÓTIPO 

(experiência 

cinética de 

equilíbrio) 

ESQUEMA 

(conceito 

abstrato de 

equilíbrio) 

EXTENSÃO 

(‗equilíbrio‘ em 

um domínio não 

cinético) 
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individuais concretas, em grande parte conceptualizadas corporalmente, cria novas e 

poderosas possibilidades para construções de elementos derivacionais, analógicos e 

metafóricos. Os falantes podem criar as metáforas, então, quando os recursos léxicos 

e/ou gramaticais de seu inventário linguístico não atendem às demandas funcionais de 

uma situação de interação. Essa criação, contudo, não é pré-elaborada pelo consciente. 

Ela nasce naturalmente das necessidades comunicacionais, sem que o falante faça 

reflexão sobre ela, muito embora, em alguns momentos, haja reflexões metalinguísticas 

do falante. 

Isso é confirmado por Lakoff e Johnson (2002), que afirmam ser a metáfora um 

instrumento para se tentar compreender parcialmente o que não pode ser compreendido 

em sua totalidade: os sentimentos, as experiências estéticas, as práticas morais e a 

consciência espiritual. Afirmam ainda que  

algumas de nossas categorias emergem diretamente de nossa 

experiência, devido à forma de nossos corpos e à natureza de nossas 

interações com as outras pessoas e com nosso ambiente físico e 

social. (LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 265) 

A língua Tapirapé
22

, por exemplo, depois que manteve contato com o português, 

criou designações específicas, com base em sua cultura, para categorizar objetos que 

dela não faziam parte. Os falantes dessa língua indígena do Centro-Oeste do Brasil 

usam a palavra itaxoweã, que, ao pé da letra, significa ―pedra+amarelo+olho‖ para se 

referirem a óculos; para sapato usam a palavra myro que significa ―pé+cesto, invólucro‖ 

< ―cesto para os pés‖; para bala (de arma de fogo) usam o‟ywa‟yja, que significa 

“flecha, literalmente, “espingarda+semente”. Os falantes Kamaiurá
23

, quando em 

contato com o português, atribuiram ao item linguístico py- ‗pé‘ um novo uso, de modo 

que tal item passou a designar ‗pneu‘.  As partículas –hwã-yru, significando 

respectivamente ‗mão‘ e ‗envoltório‘, juntas, significam ‗envoltório da mão‘ ou 

‗luva‘.
24

 

Em Metaphors we live by, Lakoff e Johnson ([1980], 2002) afirmam que 

metáfora constitui um mapeamento entre domínios que fazem parte de um sistema 

conceptual. Nesse sentido, a metáfora se torna uma maneira de conceptualizar as coisas 

                                                 
22

 A língua Tapirapé é uma língua Tupi-Guarani, falada na Área Indígena Urubu Branco, nos municípios 

de Confresa e Santa Terezinha, MT, Brasil. Os dados da língua Tapirapé foram coletados por Luiz 

Gouvêa de Paula, em aulas da disciplina Seminário de Tese I, ministrada pela Profa. Sílvia Lúcia Bigonjal 

Braggio, da UFG.   
23

 Língua indígena Tupi-Guarani, falada no estado do Mato Grosso, Brasil. 
24

 Exemplos fornecidos pela Prof. Dra. Mônica Veloso Borges. 
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do mundo, vinculada à formação cultural do homem, à sua constituição biofísica em 

contato com o mundo ao seu redor. Conforme os autores, as metáforas conceptuais 

podem ser de três tipos: estruturais, ontológicas e orientacionais. 

Nas metáforas estruturais, o sujeito conceptualiza um elemento em termos de 

outro, demonstrando a sua visão sobre as coisas. Assim, tempo é caracterizado como 

dinheiro (tenho que investir meu tempo em mim.); discussão é caracterizada como 

guerra (seus argumentos são combativos); amor é caracterizado como loucura (estou 

atormentado com o seu amor) e outras. Na análise dos dados, será mostrado como o 

falante categoriza estruturalmente por meio da metáfora alguns conceitos. 

Já as metáforas ontológicas, conforme os autores, referem-se ao fato de se 

compreender as experiências humanas em termos de objetos e substâncias. Os 

indivíduos selecionam partes delas e as tratam como entidades discretas ou substâncias 

de uma espécie uniforme, como em: ―inflação é uma entidade‖ e isso pode ser subtraído 

das expressões: precisamos combater a inflação, a inflação está nos colocando em um 

beco sem saída, e outras. 

As metáforas orientacionais, por sua vez, organizam todo um sistema de 

conceitos em relação a outro. A maioria delas tem a ver com a orientação espacial do 

tipo para cima/ para baixo, dentro/fora, trás/frente, em cima de/ fora de, fundo/ raso, 

central/ periférico. Segundo os autores, felicidade e tristeza são conceptualizadas em 

termos de orientações espaciais: feliz é para cima e triste é para baixo. Esse tipo de 

metáfora tem base na experiência física e cultural dos seres humanos; não é construída 

ao acaso e pode variar de uma cultura para outra. 

Os esquemas imagéticos e a metaforização estão na base do processo de 

mudança semântica e da gramaticalização. Na mudança semântica, itens ou construções 

linguísticas abstraem-se, afastando-se de seu núcleo prototípico. Na gramaticalização, 

construções lexicais plenas passam a desenvolver funções gramaticais ou construções já 

gramaticais passam a desenvolver funções mais gramaticais ainda. A gramaticalização 

implica em perda de significado lexical e ganho de funções gramaticais enquanto que na 

mudança semântica não há ganho de funções gramaticais, apenas abstração.  

Heine et. al. (1991, p. 110), citando Sweetser, afirmam que a perda de 

significado lexical é contrabalanceada com o fato de que, com o afastamento do 

domínio-fonte, a entidade gramaticalizada adquire significado que é característico de 

seu novo estatuto, o domínio-alvo. Para Sweetser, quando uma estrutura de esquema 

imagético é abstraída de um significado lexical, há uma potencial perda de significado. 
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O esquema imagético não tem a riqueza do significado lexical do domínio-fonte, mas se 

o esquema abstraído é transferido do domínio-fonte para algum domínio-alvo particular, 

então, o significado do domínio-alvo é adicionado ao significado da palavra. Essa 

consideração pode ser vista na figura 13, a seguir: 

   Figura 13: O modelo da perda e ganho de significados 

  

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Sweetser (1988) apud Heine et. al. (1991)  

 

Segundo Heine et. al. (1991, p. 48), o desenvolvimento das estruturas 

gramaticais é descrito em termos de algumas categorias básicas que vão de elementos 

mais concretos à esquerda a elementos mais abstratos à direita. Com base em análise de 

dados de várias línguas, os autores construíram a escala de abstratização: 

Pessoa > objeto > atividade > espaço > tempo > qualidade 

As categorias acima representam entidades prototípicas, que incluem uma 

variedade de conceitos. A relação entre elas é metafórica por natureza, isto é, qualquer 

uma delas pode servir a conceitos relacionados a qualquer categoria que, no esquema 

acima, esteja à sua direita. Essas mesmas categorias podem ser vistas numa figura que 

deixa mais claro o centro do processo de mudança, que é a PESSOA, seguida do 

OBJETO, PROCESSO, ESPAÇO, TEMPO, QUALIDADE. Segue a figura 14:  
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   Figura 14: Categorias cognitivas presentes no processo de metaforização 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

             Fonte: Heine et. al. (1991, p. 55) 

 

Heine et al. (1991) apresentam a preposição comitativa com que, em muitas 

línguas, é usada para se referir a instrumentos (com nomes inanimados) e a modo (com 

certos nomes abstratos). A metáfora, neste exemplo, tem o efeito de conceptualizar um 

instrumento como uma companhia e uma companhia e uma qualidade como um 

instrumento: 

 

Tabela 1: Abstratização de com 

EXEMPLO FUNÇÃO GRAMATICAL CATEGORIA 

METAFÓRICA 

Ele lutou com João. preposição comitativa PESSOA 

Ele lutou com uma faca. preposição indicativa de instrumento OBJETO 

Ele lutou com 

habilidade. 

preposição indicativa de modo QUALIDADE 

Fonte: Heine et. al. (1991, p. 52)  

 

Lima-Hernandes (2010), juntamente com o seu grupo de pesquisa, testou a 

escala de Heine et. al. (1991) em dados de fala reais e chegou à conclusão de que, ―se a 

proposta é refletir numa cadeia unidirecional as categorias adquiridas pelo indivíduo em 

seu desenvolvimento ontogênico, então uma reorganização deveria ser proposta.‖ 

(LIMA-HERNANDES, 2010, p. 89).  
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A nova proposta, então: 1) inclui corpo antes da categoria pessoa; 2) no lugar de 

processo foi inserida atividade
25

 e; 3) processo é deslocado para depois de tempo, sob a 

justificativa de que não se poderia ter a categoria processo sem se ter implicada a 

categoria tempo, uma vez que o que se espera é que toda categoria mais à esquerda seja 

pressuposta nas categorias mais à direita, já que a derivação está implicada. A nova 

proposta de continuum seria a seguinte: 

 

Corpo > pessoa > objeto > (atividade) > espaço > tempo > processo > qualidade 

 

 Conforme explicação de Lima-Hernandes (2010), a categoria corpo foi incluída 

porque, considerando-se que a ontogenia permitiria recuperar a filogenia
26

, na evolução 

do bebê, a consciência de suas partes (mãos, pés, braços, boca etc) é primitiva em 

relação à consciência do todo: a criança como indivíduo distinto de outros. Continua 

explicando a autora que, depois de tomar mais consciência de si, a criança tem 

condições de manipular objetos para depois torná-los instrumentos e explorar espaços 

físicos distintos. A noção de tempo, porém, demorará a surgir da mesma forma que a 

noção de eventos em processo. As evidências da constatação de que o corpo é a 

categoria que inicia o processo de abstratização podem ser vistas em dados do português 

brasileiro em que ―partes do corpo são usadas para a identificação de regiões 

geográficas num espaço físico, como, por exemplo, em Costa Atlântica” 

(GONÇALVES et. al., 2007, p. 40) ou para marcar a posição hierárquica numa cadeia, 

como cabeça > chefe (op. cit., p. 40). 

 Como se vê nessa proposta, é a categoria corpo que inicia o processo de 

abstratização, tão precioso ao processo de mudança semântica e de gramaticalização. 

Pensando nisso, nos capítulos 4 e 5, serão apresentados dados de várias línguas do 

mundo e do Português Brasileiro em que a categoria corpo constitui a base para a 

exploração de novos sentidos. Antes, porém, no capítulo 3, a seguir, serão abordados o 

universo da pesquisa e os procedimentos metodológicos utilizados em sua realização. 

 

 

 

                                                 
25

 Atividade fica entre parênteses como forma de mostrar que pode ocorrer ou não no continuum. 
26

 Isso quer dizer que as fases de crescimento da criança (engatinhar, andar, balbuciar, falar, abstrair) 

revelam por analogia a evolução da espécie. 
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Teu corpo moreno  

É da cor da praia.  

Deve ter o cheiro  

Da areia da praia. 

 

Manuel Bandeira 
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CAPÍTULO 3 

UNIVERSO DA PESQUISA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

  

Este capítulo tem o objetivo de contextualizar a pesquisa no universo de sua 

produção e descrever os procedimentos metodológicos utilizados para a coleta e para a 

análise dos dados. Inicialmente, serão apresentados a justificativa, os objetivos e as 

perguntas da pesquisa.  Serão feitas também algumas considerações sobre o aparato 

teórico. Posteriormente, será descrita a fonte dos dados translinguísticos presentes no 

capítulo 4 e os tipos de corporificação implicados por esses dados na gramática das 

línguas. Serão descritos, ainda, o Projeto Fala Goiana, ao qual esta pesquisa está 

vinculada e como foi feita a seleção dos colaboradores, a coleta, a transcrição e a análise 

dos dados. Os corpora complementares também serão descritos. 

 

3.1 Justificativa e objetivos da pesquisa 

  

 Esta pesquisa está embasada nos princípios funcionalistas da linguagem, que 

estabelecem relações entre a estrutura gramatical e os diferentes contextos 

comunicativos em que ela é usada. A orientação funcionalista concebe a língua como 

processo de interação e como uma atividade sociocultural e, por isso, está atada aos 

aspectos pragmáticos, aos usos linguísticos que se faz em contextos efetivos de 

comunicação. A consideração do uso linguístico remete a outro princípio funcionalista 

que é o da não discretude das categorias. Sendo não discretas, elas fazem parte de um 

continuum, por isso, são fluidas. O sentido é contextualmente dependente e não 

atômico.  Nesse sentido, mudança e variação estão sempre presentes nos processos de 

uso da língua. Enfim, para o paradigma funcional, a linguagem constitui um conjunto 

complexo de atividades comunicativas, sociais e cognitivas integradas ao restante da 

psicologia humana. 

 A linguística cognitiva, desenvolvida a partir de 1980, por George Lakoff, 

Ronald Langacker, Leonard Talmy, Charles Fillmore e Gilles Fauconnier, também 

embasa esta tese.  Esses estudiosos, segundo Ferrari (2011), concordam com a matriz 

gerativista de que a linguagem é o espelho da mente, contudo, procuraram buscar um 

viés teórico capaz de dar conta das relações entre cognição, sintaxe, semântica e a 
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atividade sociocultural, adotando uma perspectiva não modular, em que princípios 

cognitivos gerais compartilhados pela linguagem e outras capacidades cognitivas são 

atuantes. Além disso, os sociocognitivistas preveem a interação entre estrutura 

linguística e conteúdo perceptual. 

 Partindo dessa hipótese da linguística cognitiva de que a mente é corporificada, 

elaborou-se a proposta fundamental desta investigação: como o corpo do falante 

influencia seus modos de pensar e falar?  

A partir dessa pergunta-piloto, procurou-se verificar: 

a) como o corpo está implicado na gramática das línguas: no sistema dêitico, direcional, 

adposicional, de classificadores, nas construções reflexivas, idiomáticas, modais e 

evidenciais?  

b) que categorias da experiência corporal são codificadas pelos membros da 

comunidade de fala situada na Cidade de Goiás e em Goiânia, ambas cidades do Estado 

de Goiás, Brasil, por meio de escolhas linguísticas que eles promovem? 

c) como o falante goiano conceptualiza noções abstratas a partir de seu corpo, 

categorizando o mundo?  

d) que sentidos abstratos e que funções gramaticais e/ou discursivas são derivados de 

verbos de percepção visual, auditiva, olfativa e gustativa na fala goiana, em específico, 

e no português do Brasil, em geral?   

 Além de tudo isso, a pesquisa se justifica pela necessidade de contribuir para o 

mapeamento do falar goiano, assim como já existem projetos de mapeamento de outros 

dialetos do Brasil, dentre eles, o do Rio Grande do Norte, o da Bahia, o de São Paulo, o 

do Rio de Janeiro, o do Rio Grande do Sul e de outros estados. 

 A contribuição da pesquisa seria, além de outras, a de apresentar ao universo 

científico a maneira como opera a mente do falante com base em sua cultura. Outra 

contribuição seria a de fornecer material para a realização de outras pesquisas  sobre o 

dialeto goiano, de maneira que o conjunto dessas pesquisas forme um todo significativo 

para caracterizar o(s) falar (es) do centro-oeste brasileiro.  

 

3.2 Corporificação translinguística 

Considerando-se os propósitos desta investigação e a maneira como os dados se 

apresentaram, houve a necessidade de se fazer dois capítulos de análise: um no qual se 

analisa a presença do corpo na gramática das línguas, em que foram utilizados os dados 
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translinguísticos (capítulo 4) e outro em que se analisam as construções metafóricas 

corporais e os deslizamentos funcionais dos verbos ver, olhar, ouvir, escutar, cheirar, 

sentir, saborear e provar, coletados principalmente, do Corpus Fala Goiana (capítulo 

5). 

Dado o contato do pesquisador com sistemas linguísticos diversos por meio de 

leituras e por meio da disciplina Tópicos em Tipologia Linguística,
27

 cursada durante o 

doutoramento, procurou-se descrever, no capítulo 4, a presença do corpo no sistema 

gramatical de algumas línguas do mundo. Como a corporificação manifestou-se em 

basicamente oito categorias do sistema linguístico das línguas, o capítulo 4 aborda:  

a) a relação entre corpo e sistema dêitico nas línguas Tapirapé
28

 e Sateré-Mawé; 

b) a relação entre corpo e a noção de movimento, implicado no sistema direcional do 

Karajá e no português brasileiro; 

c) a relação entre corpo e o sistema adposicional (preposicional e posposicional) de 

algumas línguas. A implicação do corpo em expressões locativas do Inglês e do 

Mixteco, do Ute e do Português brasileiro; 

d) o uso de partes do corpo no sistema de classificadores de várias línguas, dentre elas, 

o Mundurukú, o Cabécar e na Língua Americana de Sinais (LAS); 

e) a implicação do corpo em construções reflexivas do inglês e do português brasileiro; 

f) a presença do corpo em construções idiomáticas do inglês e do português brasileiro; 

g) a implicação do corpo em construções modais, principalmente, do português 

brasileiro; 

h) a implicação do corpo em construções evidenciais do português brasileiro, do 

Maricopa e da língua Tariana. 

 A presença do corpo nessas oito categorias foi uma maneira de mostrar que o 

fenômeno da corporificação não é particular de uma língua, mas tende a ser universal, 

tal como propõem os estudiosos da linguística cognitiva. A maneira como as línguas 

corporificam seus sistemas é que difere de uma cultura para outra. 

 

3.3 O projeto Fala Goiana  

 O projeto intitulado O português contemporâneo falado em Goiás – Fala 

Goiana – é coordenado pela Professora Dra. Vânia Cristina Casseb-Galvão e 

subcoordenado por mim, Leosmar Aparecido da Silva. É um macroprojeto de pesquisa 

                                                 
27

 A disciplina foi ministrada pela Profa. Dra. Mônia Veloso Borges, em 2011. 
28

 No capítulo 4, será comentado sobre onde tais línguas são faladas. 
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ao qual estão associados subprojetos. A pesquisa aqui desenvolvida é resultado de um 

desses subprojetos do Fala Goiana. Além  desta tese, destacam-se ainda: dois 

subprojetos de doutorado, três de mestrado, seis PIBICs e três PROLICEN (voltados 

para a licenciatura em Língua Portuguesa).  

O objetivo principal do projeto é investigar fenômenos de constituição do 

português do Brasil a partir de variedades linguísticas visíveis na fala goiana (CASSEB-

GALVÃO, 2010). Os pesquisadores nele envolvidos estão unidos pela concepção 

partilhada de que a língua se constitui na atividade interativa, logo, as categorias 

linguísticas de naturezas discursiva, gramatical, semântica e lexical estão a serviço da 

produção de sentido decorrente da atividade cooperativa que é a linguagem em suas 

múltiplas manifestações (CASSEB-GALVÃO, 2009).   

Conforme Casseb-Galvão (2010), quanto aos objetivos específicos do projeto 

Fala Goiana, destacam-se os seguintes: 

 compor um conjunto significativo de informações com vistas a caracterizar a 

variante do português falada no estado de Goiás a partir de descrições e análises 

funcionalistas; 

 promover generalizações a respeito do estágio atual da língua falada nesta região do 

território brasileiro, tendo como parâmetro o português do Brasil, especialmente a 

variante culta, amplamente descrita e analisada nas últimas décadas; 

  observar processos de mudança em curso ou já implementadas em subsistemas 

específicos da variante goiana, tanto no que diz respeito à organização 

morfossintática e lexical da língua quanto à organização semântica e discursiva; 

 atentar, mais especificamente, para os processos de mudança em que se observa a 

migração de elementos com funções lexicais ou menos gramaticais para funções 

gramaticais ou mais gramaticais; para mudanças que constituem ou alteram 

paradigmas na língua, ou, que contribuem para o processamento e para a 

organização discursiva. Isso tudo, visando, especialmente, produzir análises 

sistematizadas dos fatos da língua com vistas a oferecer subsídios para a Teoria da 

Gramaticalização, arcabouço teórico aos quais estão vinculados os parâmetros para 

as análises desses processos. 

Dentre os aspectos sociais, teóricos e de análise intentados no Projeto Fala 

Goiana, destacam-se: 
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a) aspectos sociais do português falado em Goiás 

 

(1) uma parte significativa de variedades do português brasileiro; 

(2) documentação e análise da língua falada e popular; 

(3) processos constitutivos do português do Brasil; 

(4) identidade sociocultural mostrada na modalidade falada da língua.  

 

b) aspectos da Teoria e Análise linguística considerados: 

 

(1) identidade social, linguística e cultural: 

 

(i) estágio atual do português falado em Goiás; 

(ii) formação linguística e mudanças na fala cotidiana; 

(iii) constituição formal e discursiva da fala cotidiana; 

(iv) comparação entre o português popular falado e Goiás e o padrão brasileiro 

culto; 

 

(2) mudança linguística: 

 

(i) gramática funcional e mudança gramatical; 

(ii) funcionalismo e estudos labovianos da variação e mudança; 

 

(3) mudança semântica e gramatical e suas bases cognitivas.  

  

Esta tese integra parcialmente os dois aspectos de teoria e análise considerados 

e, totalmente, o aspecto de número 3.  

Os pesquisadores, membros do projeto, fazem parte do Grupo de Estudos 

Funcionalistas – GEF – sediado na Faculdade de Letras da UFG desde junho de 2004. O 

Projeto Fala Goiana teve seu início em março de 2010 como uma das atividades 

desenvolvidas pelo GEF. 

  Até o momento, foram coletados dados em duas comunidades linguísticas: a 

Cidade de Goiás e a capital Goiânia.  

A Cidade de Goiás – distante 130 km da capital Goiânia – foi escolhida como 

uma das comunidades de fala do Projeto devido ao seu passado colonialista, que pode 

ser fator importante para o entendimento de processos de mudança, relacionados aos 

aspectos de conservadorismo e de inovação na língua. A cidade de Goiás foi capital da 

Província de Goiás por aproximadamente 206 anos. Ela começou a ser povoada em 
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1727, quando aconteceu a corrida pelo ouro no interior do Brasil, durante o período 

colonial. Fizeram parte do povoamento da Cidade de Goiás indígenas, paulistas, 

mineiros, europeus (portugueses e alemães) e africanos. Do contato entre europeus, 

indígenas e africanos em Goiás, surgiram ―os roceiros‖ que correspondem aos 

―caipiras‖ do interior de São Paulo. Conforme Santos (2002), o ―roceiro‖ goiano é, 

segundo a voz do dominador, uma camada corrompida pela impureza da mistura 

pluriétnica e, talvez por isso, o acúmulo de preconceitos linguísticos e sociais reflete nas 

variedades rurais. Em 1933, a capital do estado foi transferida para Goiânia por Pedro 

Ludovico Teixeira. 

De 1933 até os dias de hoje, Goiânia se desenvolveu muito, principalmente, por 

sua proximidade com Brasília, capital federal. No curso desse desenvolvimento, foi 

povoada por pessoas do interior do estado, por pessoas de praticamente todos os estados 

do país e por estrangeiros – japoneses, alemães, italianos e outros. 

A escolha de Goiânia se deve, principalmente, porque, ao contrário da Cidade de 

Goiás, é uma cidade nova: tem apenas 79 anos. Esse aspecto pode favorecer a 

ocorrência de traços inovadores na língua. 

O mapa, a seguir, mostra a localização das duas comunidades de fala 

selecionadas para a coleta dos dados do projeto: a Cidade de Goiás e a capital Goiânia. 

 

             Figura 15: Mapa do estado de Goiás – GO – Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                         Fonte: <http://www.brasilocal.com/goias.html>. Acesso: 05 jan. 2012 

http://www.brasilocal.com/goias.html
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3.4 Os corpora, a coleta e a análise dos dados 

Como o enfoque do Projeto Fala Goiana é a descrição do português falado 

popular, as variáveis sociais consideradas incluem: 1) falantes com até 4 anos de 

escolaridade
29

, para buscar influência mínima do padrão escolar; 2) sexo masculino e 

feminino; 3) idade entre 20 e 75 anos, divididos em três grupos etários: de 25 a 35 anos; 

de 36 a 45 anos e acima de 55 anos. 

O Projeto já conta com 28 inquéritos, dos quais 12 foram coletados e transcritos 

por mim na Cidade de Goiás. Os demais foram coletados por integrantes do Grupo de 

Estudos Funcionalistas em diferentes regiões de Goiânia. A transcrição dos dados 

tomou como base os critérios propostos por Castilho e Preti (1986). Nesta tese, o corpus 

principal consta de 18 inquéritos do Fala Goiana. Os outros 10 inquéritos ainda estão 

em fase de transcrição e integram pesquisas ainda em andamento. 

O tema das entrevistas está relacionado a experiências do falante vividas na 

comunidade: casamento, enfrentamento de situações de perigo, amizades atuais e da 

infância, relacionamentos, brincadeiras da infância, conflitos interpessoais etc.  

No final dos trechos dos inquéritos utilizados nesta investigação, há, entre 

parênteses, siglas relativas: 1) ao nome do projeto ao qual os inquéritos estão 

vinculados: Fala Goiana; 2) às iniciais do nome do falante; 2) ao sexo do falante; 3) à 

idade do falante; 4) à escolaridade do falante. Segue um exemplo dessa representação: 

 

 

 Da esquerda para a direita, a sigla FG significa Fala Goiana, nome do projeto ao 

qual os dados estão vinculados; a sigla MEPFG são as iniciais do nome do falante; a 

letra F (com a sua variante M) diz respeito ao sexo do falante – feminino; o número 33 

corresponde à idade do colaborador e a sigla EF indica sua escolaridade. Em relação à 

escolaridade, as siglas utilizadas representam as diferentes fases do ensino: 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Apesar de esta variável prever falantes que tenham até 4 anos de escolaridade, alguns deles 

apresentaram maior nível de escolaridade porque o acesso ao ensino intensificou-se nos últimos anos. 

(FG, MEPFB, F, 33, EF) 

 

NA:  Não Alfabetizado 

EB:  Ensino Básico (1º ao 5º ano) 

EF:  Ensino Fundamental (6º ao 9º ano, completo ou não) 

EM: Ensino Médio (completo ou não) 

ES:  Ensino Superior 
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Para uma verificação rigorosa dos deslizamentos funcionais dos verbos de 

percepção, optou-se por analisar dados de corpora auxiliares. Assim, foram utilizados 

inquéritos do PEUL (Programa de Estudos sobre Usos da Língua) do Rio de Janeiro, 

disponibilizados na Internet (http://www.letras.ufrj.br/peul/), e inquéritos do Grupo 

Discurso & Gramática do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte, também 

disponibilizados na Internet, (<http://www.discursoegramatica.letras.ufrj.br/>). 

Recorreu-se também a dados escritos de blogs, de redes sociais, de letras de música e 

também a um Corpus Não Sistematizado (CNS), que corresponde àqueles usos ouvidos 

e anotados pelo pesquisador em situações informais de conversação.  

O PEUL reúne pesquisadores que se dedicam à variação e mudança linguísticas 

nas variedades falada e escrita do português do Rio de Janeiro. Entre 1980 e 1983, 

formou-se um banco de dados que ficou conhecido como Amostra Censo. Entre 1999 e 

2000, foram feitas novas gravações com os falantes que compuseram a amostra 

Censo/1980. A composição da amostra foi coordenada por Maria da Conceição de 

Paiva, Maria Eugênia Lamoglia Duarte e Nelize Pires Omena. A amostra ficou 

conhecida como Amostra de Indivíduos Recontactados/ 2000. Os dados do PEUL 

presentes nesta tese são dessa Amostra de Indivíduos Recontactados/2000. Para 

apresentar os dados do PEUL nos trechos selecionados para análise, procurou-se seguir 

a mesma ordem de identificação do corpus e das variáveis sociais do falante, ou seja, o 

nome do corpus, as iniciais do nome do falante, o sexo, a idade e a escolaridade.   

 O Grupo Discurso e Gramática (D & G) foi fundado em 1991, no Departamento 

de Linguística e Filologia da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ). Apoiado pelo CNPq, seu primeiro projeto integrado foi intitulado 

Iconicidade na fala e na escrita, com duração de dois anos. Nesse período, os membros 

do grupo D & G organizaram amostras de língua falada e escrita com colaboradores em 

cinco cidades brasileiras: Rio de Janeiro, Natal, Rio Grande, Juiz de Fora e Niterói. Os 

objetivos norteadores do levantamento do corpus D & G foram: a) analisar o 

comportamento da iconicidade, através de diferentes fenômenos linguísticos em 

situações reais de uso da língua; b) criar um banco de dados com correspondência entre 

fala e escrita como forma de comparar essas duas modalidades; c) testar o modo de 

codificação da informação em diferentes subgêneros textuais, dentre eles a narrativa de 

experiência pessoal, a narrativa recontada, a descrição de local, o relato de 

procedimento e o relato de opinião; d) comparar o comportamento de canais da fala e da 

escrita em relação a esses subgêneros.  

http://www.letras.ufrj.br/peul/
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Em relação ao corpus D & G, propriamente dito, segundo informações do sítio 

na Internet, cada um dos colaboradores produziu cinco tipos de textos orais e, a partir 

deles, outros cinco textos escritos. Os tipos de texto tanto orais quanto escritos são: 1) 

narrativa de experiência pessoal; 2) narrativa recontada; 3) descrição de local; 4) relato 

de procedimento; 5) relato de opinião. O corpus de Juiz de Fora, Rio Grande e Natal é 

composto por depoimentos de 20 colaboradores. Já o corpus de Niterói é composto por 

18 colaboradores e o do Rio de Janeiro por 93. Conforme informações do site, o maior 

número de depoimentos do Rio de Janeiro foi motivado pelo tamanho da cidade, que 

possui milhões de habitantes. Houve o cuidado de se relacionar a média de faixa etária 

dos entrevistados e a escolaridade. Dessa forma, os falantes entre 5 e 8 anos de idade 

integram a classe de alfabetização infantil; os de idade entre 9 e 11 anos, relacionam-se 

com o grupo dos que têm a 4ª série do Ensino Fundamental; os de 13 a 16 anos têm até 

a 8ª série do Ensino Fundamental; os falantes com idade entre 18 e 20 anos, possuem 

até a 3ª série do Ensino Médio e, por fim, os falantes que têm idade acima de 23 anos, 

correspondem à classe que têm o último ano do Ensino Superior. 

Nesta tese, foram utilizados apenas os corpora da cidade do Rio de Janeiro 1 e 

de Natal. O corpus do Rio de Janeiro foi coordenado pelo professor Sebastião Votre, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pela professora Mariângela Rios de 

Oliveira, da Universidade Federal Fluminense (UFF). O corpus de Natal foi coordenado 

pela professora Maria Angélica Furtado da Cunha, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Assim como no PEUL, para apresentar os dados do D & G, nos 

trechos selecionados para análise, seguiu-se a mesma ordem de identificação do corpus 

e das variáveis sociais do falante (o nome do corpus, seguido das iniciais do nome do 

falante, o sexo, a idade e a escolaridade e a cidade de onde procede o corpus). 

Os dados do Fala Goiana, aliados aos propósitos desta tese, mostraram duas 

dimensões do processo de metaforização: uma lato sensu e outra stricto sensu. Diante 

disso, o capítulo 5 está metodologicamente dividido em duas partes principais, nas quais 

são contempladas as duas dimensões.    

A metaforização lato sensu foi percebida em sequências narrativas maiores, em 

que o excerto licenciava a inferência de uma metáfora do tipo [X é Y]. Importante 

lembrar que os estudiosos de metáforas conceptuais utilizam o padrão sintático X é Y 

para construções metafóricas inferidas de enunciados. Nesse sentido, uma metáfora 

como esta é uma ideia brilhante conduz à inferência de que, nessa expressão linguística, 
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subjaz a metáfora IDEIAS SÃO FONTE DE LUZ. O primeiro elemento da sentença 

normalmente é o mais abstrato e o segundo elemento o mais concreto. 

A metaforização stricto sensu foi percebida por meio do processo de mudança 

de sentido dos verbos de percepção ver, olhar, ouvir, escutar, cheirar, sentir, saborear e 

provar. Pelo fato de que se centrou nos deslizamentos funcionais desses 8 verbos 

derivados dos sentidos localizados na região da cabeça e da face (visão, audição, olfato 

e paladar) é que essa metaforização foi chamada stricto sensu. A escolha desses verbos 

se deve ao fato de que os sentidos da visão, da audição, do olfato e do paladar integram 

a percepção primária do mundo sociofísico e, como tal, produzem uma infinidade de 

esquemas imagéticos que podem ser projetados metaforicamente, a tal ponto que 

assumem, na língua, funções gramaticais ou discursivas, contribuindo para a efetivação 

de processos de mudança como a gramaticalização e a discursivização.  

Utilizando-se do recurso localizar do Word 2010, todas as ocorrências dos oito 

verbos de percepção foram verificadas e catalogadas. Posteriormente, procedeu-se à 

análise estrutural, semântica e pragmático-discursiva de cada uma das ocorrências, 

associando, sempre que possível, essa análise a estudos já realizados sobre verbos de 

percepção.  

Feito isso, seguindo um continuum de abstração, cada uma das ocorrências dos 

oito verbos foram colocadas em grupos que designavam os tipos semânticos de cada 

um. As ocorrências do verbo ver, por exemplo, permitiram classificá-lo em 6 tipos 

semânticos diferentes, enumerados em ordem crescente de abstração. Desse modo, foi 

possível analisar o que se chamou de VER
1
, VER

2
, VER

3
, VER

4
, VER

5
, VER

6
. Da 

mesma forma, procedeu-se com os outros sete verbos. 

Para a análise stricto sensu, foram feitos quadros nos quais constavam: 1) os 

tipos semânticos enumerados em ordem crescente de abstração; 2) o sentido expresso 

por eles (às vezes, desmembrado em subsentidos); 3) a função sintático-discursiva 

exercida por cada tipo; 4) o número de ocorrências no corpus do Fala Goiana; 5) o 

percentual das ocorrências no Fala Goiana; 6) um exemplo prototípico de cada tipo 

verbal.  

Os aspectos teóricos que serviram de parâmetro para a análise dos dados, tanto 

do capítulo 4 quanto do capítulo 5, dizem respeito às noções de: base, perfil, domínios, 

campos semânticos, esquemas imagéticos, gestals, rede de significados, blending, 

espaços mentais, iconicidade, continuum de mudança, overlapping, grau de 

idiomaticidade, processo fractal, transitividade, tipologia semântica de verbos, 
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deslizamentos funcionais, aspectos relativos aos processos de gramaticalização e de 

discursivização, entre outros. Cabe ressalvar que a ordem em que esses aspectos estão 

dispostos aqui não é, necessariamente, a mesma ordem em que aparecem na análise dos 

dados. 

O método de abordagem utilizado nesta investigação é o hipotético-dedutivo, 

uma vez que a principal hipótese é a de que o corpo humano fornece material 

perceptivo-experiencial para que o falante veja o mundo de determinado modo, no que 

diz respeito às conceptualizações que faz e, em vista disso, aproveita formas linguísticas 

básicas para expressar noções abstratas, que podem exercer funções no léxico, na 

gramática e no discurso, via metaforização. 

Quanto às técnicas de pesquisa, destaca-se a observação direta intensiva, por 

meio do uso de entrevista despadronizada ou não estruturada, como forma de garantir ao 

falante maior informalidade no momento de gravação de sua fala. Apesar de, no 

capítulo 5, haver quantificações das ocorrências dos verbos de percepção sensorial, a 

análise dos dados é predominantemente qualitativa, uma vez que leva em conta a 

interpretação do investigador frente ao que os dados revelam.  

Feita a descrição dos métodos utilizados na pesquisa, passa-se, então, à análise 

dos dados. 
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O verdadeiro brasão de cada um é a sua cara. 

 

 Marcel Jouhandeau. 
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CAPÍTULO 4 

O CORPO IMPLICADO NA GRAMÁTICA DAS LÍNGUAS 

 

 Este capítulo tem o propósito de verificar como as experiências corporais, que 

constroem esquemas imagéticos e são projetados metaforicamente, continuam se 

abstraindo até comporem o sistema gramatical das línguas. Será visto como o corpo está 

implicado nas construções indicativas de movimento, no sistema adposicional 

(preposicional e posposicional), no sistema numérico, no sistema dêitico, nas 

construções idiomáticas, modais e evidenciais. Dentre os estudiosos que contribuíram 

para a construção deste capítulo, destacam-se: Abraçado (2011), Aikhenvald (2000, 

2004), Benveniste (2005), Barros (2011), Borges (2001, 2006, 2008a), Cândido (2003), 

Casseb-Galvão (1999, 2001), Castilho (2010), Croft e Cruse (2004), Dik (1989), 

Fillmore (1997), Gibbs (2006), Givón (1984, 1989), Goldberg (1995), Gonçalves 

(2003), Gonçalves et. al. (2007), Haiman (1995), Heine et. al. (1991), Hengeveld e 

Mackenzie (2008), Johnson (1987), Lakoff e Johnson (2002), Langacker (1987, 2002), 

Leite (1998), Nöel (2006), Paula (2010), Praça (2007), Ribeiro (2002), Silva (2005), 

Supalla (1986), Sweetser (1990), Vale (1999), Votre e Rocha (1996). 

 

4.1 Corpo e sistema dêitico 

A palavra dêixis vem do grego e significa mostrar, apontar. É, portanto, a 

faculdade que utiliza a língua para designar mostrando, ao invés de conceituar. A 

enunciação, ato de fala único e jamais repetido, instaura no discurso um eu, que enuncia 

de um lugar, aqui, e de um tempo, agora, específicos. A enunciação é, portanto, o lugar 

do ego (eu), hic (aqui) e nunc (agora). Esses três elementos só adquirem significado 

numa situação comunicativa, por isso, são categorias dêiticas porque não conceituam 

objetivamente um referente, mas o mostra na situação discursiva.  

Fillmore (1997) chama a atenção para os aspectos formais dos enunciados, ao 

definir dêixis como o nome dado às propriedades formais dos enunciados que são 

determinadas por certos aspectos do ato comunicativo em que os enunciados em 

questão podem representar um papel. Dentre esses papéis, estão incluídos: 1) a 

identidade dos interlocutores em uma situação de comunicação, a que se dá o nome 

dêixis de pessoa; 2) o lugar ou lugares em que esses indivíduos estão alocados, ao qual 
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se dá o nome dêixis de lugar; 3) o tempo em que o ato comunicativo ocorre, chamado 

dêixis de tempo; 4) a matriz do material linguístico com a qual o enunciado tem um 

papel, isto é, as partes anteriores e posteriores do discurso, que é chamada dêixis 

discursiva; 5) as relações sociais dos participantes na conversação, que determinam, por 

exemplo, a escolha de níveis de fala como polidas / difamantes, íntimas / formais. Essas 

relações podem ser agrupadas juntas sob o termo de dêixis social. Para este trabalho, 

interessam as dêixis de pessoa, de lugar e de tempo.  

 Castilho (2010, p. 123-125) resume o pensamento de alguns importantes 

linguistas em relação ao fenômeno da dêixis , como se verifica no quadro 6: 

 

Quadro 6: A dêixis para os linguistas, segundo Castilho (2010) 

LINGUISTA CONSIDERAÇÃO TEÓRICA SOBRE DÊIXIS 

 

Apolônio Díscolo (séc. I d. C.) 

Os pronomes de 1ª e 2ª pessoas servem para 

discernir pessoas ainda não definidas, com o que 

as pessoas por eles significadas se fazem definidas.  

 

 

 

 

Bühler (1934/1961) 

As expressões linguísticas se dividem em 

simbólicas e em dêiticas. Os símbolos são 

referencialmente estáveis. A dêixis depende da 

situação de fala em que está ancorada. A dêixis 

representa o primeiro conhecimento da coisa. 

Através da propriedade dêitica, inserimos 

entidades na corrente do discurso. O segundo 

conhecimento ocorre quando retomamos, via 

foricidade, essas mesmas entidades. Diferentes 

classes gramaticais codificam a dêixis: os 

pronomes, os advérbios de tempo e de lugar, certos 

morfemas e outros. 

 

 

 

Câmara Jr. (1977, p. 90) 

A dêixis é a faculdade que tem a linguagem de 

designar mostrando, em vez de conceituar. A 

designação dêitica, ou mostrativa, figura assim ao 

lado da designação simbólica ou conceitual em 

qualquer sistema linguístico. Podemos dizer que o 

signo linguístico apresenta-se em dois tipos – o 

símbolo, em que um conjunto sônico representa ou 

simboliza, e o sinal, em que o conjunto sônico 

indica ou mostra. 

 

Benveniste (1966, p. 84) 

Os dêiticos constituem uma irrupção do discurso 

no interior da língua, porque o seu próprio sentido 

[...] embora revele da língua, apenas se pode 

definir por alusão ao seu emprego. 

 

 

Ducrot / Todorov (1972 / 1998, p. 302) 

Dêiticos são expressões cujo referente só pode ser 

determinado em relação aos interlocutores. Assim, 

os pronomes de primeira e segunda pessoas 

designam respectivamente a pessoa que fala e 

aquela a quem se fala. 

 

 

Lyons (1979, p. 290) 

Todo enunciado linguístico se realiza num lugar 

particular e num tempo particular: ocorre numa 

certa situação espaço-temporal. É produzido por 

uma pessoa – o falante – e em geral se dirige a 

alguma outra pessoa – o ouvinte.  
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Lahud (1979, p. 40) 

A noção de dêixis está muito vinculada à classe 

linguística dos pronomes pessoais (eu/você, mais 

precisamente), pronomes demonstrativos (isso) e 

formas temporais do verbo.  

Fonte: Castilho (2010, p. 123-125) 

 

 Ainda em Castilho (2010), vê-se uma distinção entre dêixis e foricidade. 

Segundo o autor (2010, p. 125) a foricidade é ―a operação desencadeada, sobretudo, por 

itens lexicais que trazem de novo à consideração noções já identificadas anteriormente 

(anáfora), ou a serem veiculadas posteriormente (catáfora) no texto.‖ Já a dêixis 

depende da situação em que palavras como eu, este/esse, aqui, hoje; você, esse/este, aí, 

amanhã; ele, aquele, lá, outrora, entre outras, foram veiculadas. Sentenças como 

―Pedro veio para a casa de José‖ ou ―Pedro foi para a casa de José‖ podem ser 

consideradas dêiticas, uma vez que os verbos ir e vir dão pistas contextuais de onde está 

o enunciador: na casa de José, no primeiro caso, e em outro lugar diferente da casa de 

José, no segundo caso. Assim, a dêixis “só existe ancorada em algum contexto social‖. 

(FILLMORE, 1997, p. 59).  

Nos termos de Benveniste (2005), a presença de um eu que se alterna com um tu 

instaura na conversação as pessoas presentes na instância do discurso. A presença 

desses pronomes evidencia a subjetividade na linguagem, uma vez que eles remetem ao 

sujeito enunciador, em torno do qual as relações espácio-temporais se organizam. 

Diante dessas considerações, pergunta-se: qual o lugar do corpo nessas 

definições de dêixis?  

Abraçado (2011, p. 208) defende a ideia de que o fenômeno da dêixis ―constitui 

um elo entre o mundo ambiental e a gramática de uma língua.‖ Citando Armstrong, 

Stokoe e Wilcox (1995), a autora destaca que o gesto foi um elemento importante para a 

evolução da linguagem, tal como foi visto em Mithen (2006). Nesse sentido,  

o aspecto social estaria intimamente ligado ao desenvolvimento da 

linguagem humana, uma vez que possuir um cérebro que tenha 

evoluído até a capacidade de ter uma consciência primária não 

garantiria à espécie o desenvolvimento da linguagem. 

(ABRAÇADO, 2011, p. 213) 

  
Para Abraçado (2011), numa perspectiva não inatista, a aquisição da linguagem 

não pode ser explicada sem se considerar a relação entre o mundo ambiental e os seres 
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humanos que nele habitam.
30

 Daí a importância do corpo de um eu/tu que se constituem 

o centro das relações espácio-temporais que se dão à sua volta. O corpo social de um 

indivíduo também contribui para a significação do universo discursivo construído por 

meio da sintaxe. Além disso, o fenômeno da dêixis, que tem um centro enunciativo 

encarnado num corpo biológico, corrobora a hipótese funcionalista, segundo a qual a 

pragmática é o berço da sintaxe, tal como afirmaram Sankoff e Brown (1976) apud 

Abraçado (2011). 

Como forma de analisar melhor esse fenômeno, serão apresentados dois exemplos: a 

dêixis na língua Tapirapé
31

 e na língua Sateré-Mawé.
32

 

Segundo Leite (1998, p. 90), em Tapirapé, ―é a perspectiva do falante que 

comanda o uso das formas; é preciso que os fatos relatados estejam no âmbito de sua 

visão e tenham sido por ele presenciados‖. 

Como prova disso, Leite (1998) mostra que a partícula rãka, indicadora de 

passado, só pode ser usada com a primeira pessoa. É um tipo de evidencial, ou seja, 

indica que o falante presenciou a ação e que ela se realizou efetivamente. Ações 

praticadas no passado por outra pessoa são indicadas pelo uso de rõ‟õ rã‟e. Ações não 

realizadas, por motivos relacionados à pessoa que fala, são descritas por meio da 

partícula pane.  

Segundo Praça (2007, p. 100), na língua Tapirapé, ―os demonstrativos espaciais 

são proformas que revelam uma relação intrínseca entre a forma/posição e a localização 

do referente em relação ao falante‖. Isso significa que os demonstrativos, além de 

indicarem localização espacial, indicam também forma e posição, segundo a perspectiva 

do falante, que é o ponto de referência para a indicação de forma e posição dos objetos, 

animais etc. Praça (2007, p. 100) resume os demonstrativos descritos por Leite (1998) 

em (02): 

 

(02) ka /ekwe    ‟ã /epe   ‟yn /ewin (ou ‟ỹ/ewĩ) 

        próximo/distante   próximo/distante  próximo/distante 

      ―comprido‖ / ―chato‖          ―redondo‖    ―alto‖ 

 

                                                 
30

 Essa consideração opõe-se às posições de alguns funcionalistas que não consideram a ocorrência de 

uma referência que ultrapasse o cotexto. 
31

 Conforme já visto, esta língua é falada no estado de Mato Grosso, Brasil. 
32

 Língua do tronco Tupi, conforme classificação de Aryon D. Rodrigues. É falada nos estados do Pará e 

do Amazonas, Brasil. 
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 Dessa forma, segundo Leite (1998), o tucunaré é alto, se estiver parado e se é 

visto de dentro de uma canoa por uma pessoa em pé. O fato de o peixe se movimentar, 

sua forma toma outra perspectiva para o observador que, consequentemente, utilizará 

outra forma linguística. 

 Ainda em relação à localização espacial, a noção de longe ou lá deve também 

estar dentro dos limites da visão do falante. 

 Nas línguas românicas, não há a necessidade de marcar o beneficiário de eventos 

como cheguei!, choveu!. Em Tapirapé, porém, ele é marcado. Segundo Leite (1998, p. 

97, grifo da autora), em Tapirapé, “a lanterna acende para alguém, chega-se para 

alguém, vai-se para alguém, morre-se de alguém”. Um dado apresentado por Paula 

(2010, 292) é o que se apresenta em (03): 

 

(03) _ Ãã ka newi. 

       Ã = ã        ka           ne   –     wi 

                   1ª.ps –     ir agora    2ª.ps. –   proc. 

                ‗(Eu) me vou agora de você‘. 

 

 Exemplos como o de Paula (2010) e os de Leite (1998) mostram o quanto a 

enunciação em Tapirapé estabelece diálogo entre o eu, o outro e a realidade circundante. 

Isso reforça a proposta de Abraçado (2011) de que a dêixis constitui-se um elo entre o 

mundo físico e o mundo linguístico e que as representações da língua não são 

simplesmente ‗objetos de discurso‘, desconectadas da realidade física. Leite (1998), 

citando Lima (1996), afirma que não há realidade independente do sujeito. E mais: se 

tanto a realidade quanto o sujeito se manifestam na língua, não há realidade 

independente do sujeito assim como não há realidade e sujeitos independentes da 

língua.  

 Já a língua Sateré-Mawé, conforme afirmação de Franceschini (2005, p. 60), 

―apresenta um sistema bastante complexo de dêiticos demonstrativos.‖ Esses dêiticos 

podem ser classificados em dois grupos: 

1) os que indicam entidades materiais percebidas como um todo,
33

 que podem ser 

verificadas no quadro 7, a seguir: 

 

 

                                                 
33

 Nesse grupo, existem ainda morfemas dêiticos que indicam entidades percebidas como parte de um 

todo, como me ~ meu. 
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Quadro 7: Dêiticos demonstrativos do Sateré-Mawé 

CODIFICA- 

ÇÃO 

VALOR SEMÂNTICO 

indicam 

o todo 

da 

entidade 

 

 

ko entidades suspensas/penduradas (frutas, cacho de banana); entidades que se encontram 

no ar (pássaro, avião) ou na água (barco). 

sup entidades que se encontram em posição horizontal e que possuem uma forma 

alongada/comprida (quadrúpedes, cobra etc). 

u entidades que se encontram em posição vertical e que se encostam a uma superfície 

(animais sentados – cachorro, porco); objetos arredondados ou planos que se 

encontram sobre uma superfície (prato sobre a mesa, cuia no chão). 

indicam 

parte da 

entidade 

me indica que o referente está próximo do enunciador. 

mue indica que o referente está longe do enunciador. 

Fonte: Adaptação de Franceschini (2005) 

2) os que indicam entidades não materiais: 

 mio 

  

 Os exemplos a seguir mostram duas situações. Na primeira (04), o 

demonstrativo faz referência a um lápis que está sobre a mesa em posição horizontal e 

que está sendo tocado pelo enunciador. Na segunda (05), o interlocutor está segurando o 

lápis na mão. 

(04) me: -sup  lapi  u - i -  wat 

       dem.P.2  lápis  1p.s. + rel. + rd.nm.gen.
34

 

 ‗Este lápis é meu.‘ 

 

(05) me: -ke  lapi  u - i - wat 

        dem.M.1  lápis  1p.s. + rel. + rd.nm.gen. 

 ‗Este lápis é meu.‘ 

 

Em (06), ocorreu demonstrativo mio, porque o enunciador faz referência a uma 

entidade abstrata, ―tua língua‖. 

(06)  mio          e    -   i     -  pusu     ti      ran    e   -   he   -      documento 

         dem.II    2p.s. + rel. + língua  part.   asp.     2p.s.    + rel.  +     documento 

         ‗É esta tua língua que é o teu documento.‘ 

O que se pode perceber nesses dados é que o enunciador, como centro dêitico, 

tem fundamental importância para a construção da referência espacial das entidades e a 

posição física em que tais entidades se encontram.  

A presença do enunciador como ponto de referência em relação às entidades é 

fundamental para mostrar que seu corpo, como representação da categoria pessoa, 

                                                 
34

 A autora não forneceu o significado das siglas. 
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localizado num tempo e num espaço específicos, contribui para a formação do conceito 

de dêixis na gramática das línguas naturais.   

 

4.2 O corpo implicado em construções indicativas de movimento 

Uma das experiências mais básicas realizada com o corpo é o movimento. Gibbs 

(2006, p. 43), citando Dewey (1896), diz que o movimento corporal é anterior à 

sensação. Isso porque, quando se lê, quando se caça, quando se realiza uma experiência 

química, o que fornece o estímulo é o ato como um todo. Há ocorrência de estímulos 

motores e sensoriais de forma simultânea, mas se não houvesse o estímulo motor o 

sensorial não seria percebido. O reconhecimento de objetos, por exemplo, passa pelas 

ações praticadas com tais objetos, a partir de procedimentos exploratórios diretos. 

Assim, para perceber as propriedades de um objeto tais como a textura e a forma, é 

essencial o movimento das mãos; para conhecer a maciez, a dureza ou a maturação de 

um alimento é preciso movimentar o maxilar. Para o autor, perceber atividades de 

outras pessoas frequentemente ativa o cérebro, de modo a corresponder à ativação 

provocada pela atividade desempenhada. 

Na língua, o movimento corporal pode ser codificado, principalmente, por 

verbos de ação e de processo. Alguns verbos do português que contribuem para a 

construção da noção de movimento são: alongar-se, sair, chegar, entrar, ir, vir, nadar, 

correr, caminhar, rastejar, voar, pular, cair, tropeçar, vazar, esguichar, matar, bater, 

esfaquear, atirar, lançar, quebrar, derreter, esmagar, mudar e uma infinidade de 

outros.  

Devido ao processo de gramaticalização desenvolvido pelos verbos ir e vir, 

como foi visto no exemplo dado por Lima-Hernandes (2010) no capítulo 2 desta tese, 

esses verbos merecem atenção especial. ―Ir e vir contribuiram para a construção da 

noção de futuridade e de perfectividade nas línguas, respectivamente‖, tal como afirma 

Givón (1989, p. 57). Tornaram-se, portanto, marcadores de tempo (vou estudar) e de 

aspecto (A Teresa vem me tratando com indiferença). A mudança envolve extensão 

metafórica do sentido de movimento espacial de ir e vir para movimento temporal, uma 

vez que, no processo de gramaticalização, é comum o ―desbotamento‖ semântico. A 

extensão metafórica ocorrida na mudança de ir e vir depende, segundo Givón (1989, p. 

58), da seguinte inferência pragmática: ir indica ―afastamento deste lugar; futuro indica 

afastamento deste tempo‖. Da mesma forma, vir indica mover-se em direção a este 
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lugar; perfectivo indica mover-se em direção a este tempo. O movimento físico 

implicado no espaço e o movimento mental implicado no tempo têm como referência o 

corpo do falante situado num espaço e num tempo, tal como foi visto na seção 4.1, 

sobre corpo e deixis. Para Givón (1989), ir é um movimento que revela afastamento do 

falante e vir aproximação, ambos em relação a um lugar. 

 Ribeiro (2002, p. 39), ao descrever o sistema direcional do Karajá
35

, afirma que, 

nessa língua, a categorização de direção não é feita por meio de opostos direcionais 

lexicais como no inglês come x go e bring x take. A categorização de direcionalidade, 

que implica movimento, em Karajá, é feita por mecanismos morfológicos. Em (7a, b), a 

seguir, o prefixo r- (ou sua alomorfia zero) indica que o evento (indicado pela raiz 

verbal -a-) ocorre em direção oposta ao lugar em que o falante está. Essa direção é 

chamada ―centrífuga‖ (CTFG). Já o prefixo d- (realizado como [n] antes de nasais e /a) 

indica que o evento ocorre na direção onde falante se encontra. É chamada ―direção 

centrípeta‖ (CTPT). Os dados de Ribeiro (2002, p. 39), a seguir, mostram a 

sobreposição de movimento no espaço e futuridade: 

(7a)  krakre     (7b) kanakre 

ka  - r -          - a    =  kre   ka -  d  -    -    a     = kre 

1-CTFG-INTR-move = FUT    1-CTPT-INTR-move= FUT 

‗I will go‘. (Eu irei)   ‗I will come‘ (Eu virei)   

       

Tanto em (7a) como em (7b), o corpo do falante é o ponto de referência para a 

realização do evento. Em (8a, b), o mesmo verbo (―lɔ‖ – ―entrar) pode ser flexionado 

ora com morfema indicativo de direção centrífuga ora com morfema indicador de 

direção centrípeta. Em (8a), o falante está fora de casa, por isso, usa a direção 

centrífuga. Em (8b), marcado pela direção centrípeta, o falante está em casa. Vejamos: 

(8a) malk          (8b) mnalk 

       b -     -    a   -   l   = k                          b - d    -   a     - l   = k 

       2-CTFG-INTR-enter=POT                          2-CTPT-INTR-enter=POT 

       ‗Enter!‘ (Entre!)                ‗Enter!‘ (Entre!) 

                                                 
35

 A língua indígena Karajá é membro do tronco linguístico Macro-Jê. É falada ao longo do Rio Araguaia, 

nos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará – Brasil. Segundo Ribeiro (2002), ela tem quatro 

dialetos: O Karajá do Sul, o Karajá do Norte, Javaé e Xambioá. Juntando os falantes dos quatro dialetos, 

há um total de aproximadamente 3.000 falantes. 
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Segundo Talmy (2000), o movimento pode ser factivo, ou real, quando um 

objeto se desloca num espaço, ou fictício, quando imageticamente existe a suposição de 

que ocorreu o deslocamento de um objeto.  

Verbos como ir, vir, deixar, no sentido de afastar-se, podem ser representativos 

do movimento factivo no léxico, assim como substantivos deverbais como ida, vinda, 

afastamento, e também preposições como de, desde, a, para.  

O movimento fictício pode ser exemplificado com os movimentos ocorridos nos 

níveis de análise linguística. Para Castilho (2010, p. 619), no nível fonético, uma 

consoante pode movimentar-se no interior da sílaba, como em pergunto > pregunto, ou 

de uma sílaba para outra, como em os olhos > o zolho. Na morfologia, um morfema 

pode flutuar em diferentes componentes do sintagma, como em os menino bonito/ o 

meninos bonito / o menino bonitos. Na sintaxe do Português, o objeto pode mover-se de 

sua posição prototípica (à direita do verbo) para o início da sentença como em A torta, o 

Francisco comeu. A função sintática sujeito que, em Português, normalmente, encabeça 

a sentença, pode ser movido para depois do verbo, como em Veio o Francisco. Além 

disso, os clíticos também se movimentam para antes ou para depois do verbo, como em 

Me disseram ou disseram-me. Na semântica, é comum o movimento fictício, 

considerado uma metáfora, como se verifica em Nossa vida nos levou longe ou Nossa 

vida é um barco. No discurso, o uso fictício do movimento pode ser elucidado por atos 

de fala que indicam modalidade como: quépará? (< quer parar), pópará (< pode 

parar?). 

Em Castilho (2010, p. 262), a palavra ―transitividade‖ (do latim transitiuus), 

usada para mostrar a relação entre verbos e argumentos, é a manifestação da categoria 

cognitiva MOVIMENTO. Para o autor, em algum momento, os gramáticos entenderam 

que a língua representa um tipo de percurso e que a sentença pode ser vista como lugar 

de passagem, em que a ação passa do agente para o paciente. Esse entendimento parte 

do protótipo dos verbos, que é o verbo de ação. Na mesma direção, Furtado da Cunha 

(2008, p. 2), citando Slobin (1982), afirma que o evento transitivo prototípico é aquele 

em que ―um agente animado intencionalmente causa uma mudança física e perceptível 

de estado ou locação em um paciente através de contato corporal direto‖. Afirma ainda 

que ―são esses eventos que a criança percebe e codifica gramaticalmente mais cedo, 

partindo, depois, da codificação desses para a codificação dos eventos menos típicos.‖   

Os dados do Karajá descritos nesta seção e as considerações de Castilho (2010) e 

de Furtado da Cunha (2008) sobre transitividade contribuem para a constatação do fato 
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de que são inúmeros os casos de usos da língua que contribuem para se compreender o 

corpo como fornecedor de material cognitivo para o sistema conceptual humano e para 

a codificação de fenômenos na gramática. 

O capítulo 5 de The theory of functional Grammar, de Dik (1989), trata dos 

estados-de-coisas e das funções semânticas dos constituintes oracionais. O estado-de-

coisas (EsCo) é entendido como ―a representação de algo que pode ocorrer em algum 

mundo‖. (DIK, 1989, p. 89). Essa definição implica que um EsCo é uma entidade 

conceptual, não simplesmente algo que pode ser localizado na realidade extramental ou 

ser dita para existir no mundo real. Toda a arquitetura da tipologia de estados-de-coisas 

proposta por Dik (1989, p. 98) remete à ideia de movimento e o seu oposto, a inércia. A 

base para a construção dessa tipologia é a língua, que, tanto no léxico quanto na 

gramática, tem o corpo e seus programas motores como uma de suas fontes de 

representação simbólica. O esquema proposto por Dik (1989) está representado na 

figura 16: 

         Figura 16: Tipologia de estado-de-coisas 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Dik (1989) 

Assim, os verbos que contribuem para construir EsCo do tipo AÇÃO, 

PROCESSO, POSIÇÃO e ESTADO são categorizados a partir da noção de movimento. 

Dinamismo, realização, atividade e mudança fazem parte de um continuum, cujos 

extremos indicam [+] movimento, à esquerda, e [−] movimento, à direita. A construção 

da gramática funcional só foi possível por meio da observação e análise de dados 

empíricos de diferentes línguas, que manifestam palavras e construções indicativas de 

movimento, que, por sua vez, têm o corpo implicado em tais palavras/construções. 
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Como nesta seção foi enfocada a ideia de movimento, na próxima, serão feitas 

algumas considerações sobre a relação entre corpo e a noção de posição no espaço, que 

contribui para a formação do sistema adposicional de muitas línguas. 

4.3 Corpo e posição no espaço: a construção do sistema adposicional 

Em relação à posição do corpo no espaço, Johnson (1987, p. xv) considera a 

verticalidade como uma possibilidade de desdobramento do esquema imagético espaço. 

O conceito de verticalidade emerge da tendência dos indivíduos em empregarem uma 

orientação up-down na escolha de estruturas significativas da experiência. Em diversas 

atividades cotidianas, as pessoas experienciam e percebem a noção de verticalidade: ao 

observarem uma árvore, ao ficarem em pé, ao subirem escadas, ao medirem a altura das 

crianças, ao observarem o nível de água aumentando na banheira. Assim, o esquema da 

verticalidade é uma estrutura abstrata dessas experiências, imagens e percepções. 

As experiências corpóreas com a noção de verticalidade, uma vez metaforizadas, 

segundo Johnson (1987, p. xv), projetam modelos de um domínio de experiência para 

estruturar outro domínio de um tipo diferente. Ela é uma das principais estruturas 

cognitivas por meio da qual é possível ter experiências coerentes e ordenadas. Boa parte 

da maneira como o homem percebe o mundo surge do conceito de verticalidade, por 

meio do qual se pode raciocinar sobre e dar sentido a. Assim, a compreensão via 

projeção metafórica faz uso de experiências físicas de dois modos. Primeiro, os 

movimentos corpóreos e interações em vários domínios físicos da experiência são 

estruturados e essa estrutura pode ser projetada para domínios abstratos pela metáfora. 

Segundo, a experiência corpórea concreta não só contribui para o input de projeções 

metafóricas, mas também para a natureza das próprias projeções, isto é, para os tipos de 

mapeamentos que podem ocorrer em vários domínios. Os exemplos a seguir, retirados 

de Lakoff e Johnson (2002), que podem ocorrer no inglês, no português e em outras 

línguas, mostram a noção de verticalidade presente em outros domínios do 

conhecimento. 

(09) Prices keep going up.  

‗Os preços continuam subindo‘. 

(10) His gross earnings fell. 

‗Seu salário bruto caiu.‘ 

 

Nesses dois exemplos, quantidade é entendida em termos de verticalidade, de 

modo que mais é para cima e menos é para baixo. Assim, reitera-se que o corpo, na sua 



110 As bases corporais da gramática: um estudo sobre conceptualização e metaforização no português brasileiro 

 

             SILVA, L. A.  

relação com o mundo, e representando a noção de verticalidade, fornece a base física 

para o conceptualização abstrata de quantidade. 

A posição do corpo no espaço pode ser estendida também para domínios 

abstratos que descrevem estados emocionais. Assim, uma postura caída, a posição 

horizontal do corpo, corresponde, segundo Lakoff e Johnson (2002), à tristeza e à 

depressão, ao passo que uma postura ereta corresponde a um estado emocional de saúde 

e de felicidade. Uma metáfora como ele está mesmo para baixo estes dias (he‟s really 

low these days) tem o corpo humano como referência espacial para falar de um estado 

de tristeza de alguém. 

No dialeto goiano, foi encontrado um uso em que o falante relaciona o que é 

MENOS com PARA BAIXO. A partir desse dado, é possível inferir que ele 

conceptualiza o seu contrário: MAIS É PARA CIMA:  

 
(11) tem uma história engraçada... minha falta de atenção... minha atenção é bem 

baixa... uma vez eu conheci três rapazes... um que morava perto da minha casa... um 

que era amigo da minha prima... e um que estudava na minha escola... aí com o passar 

do tempo eu olhei o rapaz na minha escola de novo... aí eu liguei... uai... esse aí é o 

amigo da minha prima... ((risos)) aí o outro primo meu que era amigo desse rapaz... tava 

ino embora... eu vim embora com ele... de repente... o rapaz entrou na casa... que era 

perto da minha... aí eu juntei né... uai... essas três pessoas são a mesma?... até hoje eu 

não acredito que eu conheci três pessoas e as três eram uma só...((risos))... até hoje... 

não foi engraçada mas é a que eu lembrei agora... (FG, LRON, 20, F, EF) 
36

. 

 

Em (11), a falta de atenção, entendida em termos de eixo vertical inferior, 

confirma a consideração de Lakoff e Johnson (2002, p. 62) de que MAIS É PARA 

CIMA e MENOS É PARA BAIXO. 

Segundo Heine, Claudi, Hünnemeyer (1991), uma parte do corpo, as costas, por 

exemplo, como objeto concreto, pode ter seu sentido estendido metaforicamente e 

conceituar categorias mais abstratas que, de algum modo, revelam posição: no espaço 

(atrás), no tempo (depois, antes) e na qualidade (retardado). Na expressão come back 

‗volte‘ do inglês, a palavra back significa ‗costas‘. 

Com base nos dados de 125 línguas africanas de quatro famílias, Heine et. al. 

(1991, p. 123) encontraram um número impressionante de diferenças no modo de 

conceptualizar/categorizar orientações espaciais do tipo frente, trás, em cima, embaixo, 

dentro.  

                                                 
36

 As siglas que identificam o dado fazem referência respectivamente: ao Projeto Fala Goiana, ao nome 

do colaborador, à idade dele, ao sexo e à escolaridade. Elas foram  mais detalhadas no capítulo 

metodológico. 
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O uso de determinada adposição
37

 (preposição ou posposição) para expressar 

conceitos espaciais sugere que a fonte dos conceitos pode ter dois modelos básicos: 1) 

um que se refere simplesmente a um ponto de referência no ambiente físico (landmark), 

tais como terra, solo, céu; 2) outro que é parte do corpo, como cabeça, peito, barriga, 

costas. Além desses dois modelos, foram relatados outros, menos importantes do ponto 

de vista da frequência nas línguas. A tabela 2, adaptada de Heine et. al. (1991), mostra a 

distribuição da fonte que originou conceitos espaciais mais abstratos. 

Tabela 2: Distribuição quantitativa dos tipos de conceitos-fonte para a designação de conceitos 

espaciais numa amostra de 125 línguas africanas 

 

CONCEITOS- 

FONTE 

“EM 

CIMA” 

“EMBAIXO” “DENTRO” “FRENTE” “TRÁS” TOTAL 

Partes do 

corpo 

46 26 63 83 103 321 

Landmarks 

 

34 50 1 1 0 86 

Conceitos 

relacionais 

28 24 30 18 1 101 

Outras fontes 1 4 3 7 2 17 

Nenhuma 

etimologia 

disponível 

23 24 21 8 15 91 

Nenhum dado 

disponível 

2 6 9 17 13 47 

Fonte: Heine et. al. (1991, p. 128) 

Na amostra de 125 línguas, apenas dois landmarks foram encontrados: o 

conceito de ―terra‖ (solo, chão), que constitui a fonte conceitual de ―embaixo‖, e o 

conceito de ―céu‖, que constitui a base conceitual de ―espaço acima‖, ―sobre‖. 

Conceitos como ―campo‖ (para ―frente‖) e ―buraco‖ (para ―dentro‖) foram encontrados 

isoladamente. 

A grande maioria dos conceitos espaciais estaria na base de partes do corpo, 

considerando, especialmente, a posição vertical desse corpo (cf. REH 1985a apud 

HEINE et. al., 1991, p. 125). A tabela 3, também adaptada de Heine et. al. (1991, p. 

126), mostra as partes do corpo e o conceito espacial ao qual cada parte se relaciona: 

Tabela 3: Conceitos-fonte do modelo de partes do corpo 

 

PARTES DO 

CORPO 

CONCEITOS ESPACIAIS 

―em cima‖ ―embaixo‖ ―dentro‖ ―frente‖ ―trás‖ 

Cabeça 40 - - 6 - 

Costas 2 - - - 80 

Face 2 - - 47 - 

Ombro 2 - - - - 

                                                 
37

 O conceito de adposição será explicitado posteriormente. 
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Nádegas/ânus - 22 - - 22 

Pés - 4 - - 1 

Barriga/ 

estômago 

- - 58 - - 

Coração - - 2 - - 

Olho - - - 14 - 

Testa - - - 8 - 

Boca - - - 6 - 

Peito - - - 6 - 

Tórax - - - 2 - 

Palma da mão - - 3 - - 

Fonte: Heine et. al. (1991, p. 126)  

 

 

 Segundo Heine et. al. (1991), a orientação espacial expressa por algumas partes 

do corpo, em particular, cabeça e nádegas/ânus, pode diferir em seus pontos de 

referência. Isso porque depende da posição do corpo. Em geral, é considerada a posição 

vertical. Em Kamaiurá, por exemplo, posposições locativas são derivadas de radicais de 

natureza nominal. É o que ocorre com yke ‗lado do corpo‘ que originou ykep ‗ao lado‘; 

de owa ‗rosto, frente‘ surgiu owaj ‗além‘; de -atukupe ‗costas‘ sugiu -atukupep ‗atrás‘.   

 Além do modelo de landmark e do modelo de partes do corpo, existem modelos 

alternativos, principalmente, derivados do corpo dos animais. Segundo Heine et. al 

(1991), a ocorrência é limitada às sociedades pastoris da África Oriental, cujos grupos 

étnicos são tipicamente nômades e dependem da pecuária para sobreviver. 

 Tal como se verifica em Heine et. al. (1991), são exemplos do modelo 

zoomórfico os casos em que ―em cima‖ é metaforicamente derivado de costas; de frente 

é derivado de cabeça; atrás derivado de nádega ou ânus. Para ilustrar, na língua 

Somali, no Cushitic do leste, o termo dul- expressa tanto atrás como sobre, ambos os 

conceitos derivados de costas. Em Maasai, os nomes o-siadí e ol-kurum, ambos 

significando ânus, foram gramaticalizados como advérbios e preposições denotando 

atrás. Já o nome ndUkÚya, que designa cabeça foi gramaticalizado como frente. 

Apesar de o modelo zoomórfico existir, nenhuma língua baseia-se inteiramente nele. 

(HEINE et. al., 1991, p. 125). 

 Não são apenas as línguas africanas que utilizam o modelo zoomórfico para 

originar conceitos espaciais. Brugman (1983, citado por HEINE et. al., 1991) aponta 

que, em Chalcatongo Mixteco, falada no México, as costas humanas (yata) são 

lexicalmente distintas das costas dos animais (sɨkɨ) e que, enquanto yata é usado para a 

expressão de trás, sɨkɨ é usado para expressar em cima. 
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Para além da orientação espacial, partes do corpo e pontos de referência 

(landmarks) são usados também para expressar outros conceitos metafóricos, tais como 

os seguintes, encontrados em muitas línguas africanas: 

 

―cabeça‖  >  ―fonte do rio‖  

―terra, chão‖  >  ―país‖, ―mundo‖ 

―olhos‖  > ―face‖ 

 

Em Português, esse tipo de transferência conceptual também ocorre. A fonte do 

rio, por exemplo, recebe o nome de cabeceira do rio. Cabeça pode servir para 

conceptualizar também o chefe de determinada organização e várias outras entidades 

do mundo físico e mental, conforme será visto no capítulo 5. A expressão olhos e 

ouvidos do rei é metonimicamente conceptualizada como o indivíduo que tudo observa 

para delatar fatos a alguém que comanda. Terra e chão são conceptualizados também 

como país e mundo. E olhos como face, tal como ocorre nas línguas africanas.  

Dependendo da língua, a transferência conceptual de olho para face pode ser 

feita envolvendo algum marcador morfológico. Conforme Heine et. al. (1991, p. 127), 

na língua africana Bambara, ny denota não apenas olho, mas também face e de frente, 

antes. Contudo, muito frequentemente, face é derivado de olho pela adição de algum 

marcador locativo. Em Ewe, falada em Gana, Togo e Benim, na África, o nome kúme 

(face) é composto de kú (olho) mais o sufixo locativo –me (dentro).  

Brown e Witkowski (1983), apud Heine et. al. (1991, p. 127) notam que, em 

muitas línguas não africanas, é muito comum codificar lexicalmente a parte do corpo 

face por meio da expansão do termo olho. Na base da pesquisa mundial de conceitos 

espaciais, Svorou (1988), apud Heine et. al. (1991), afirma que, subjazendo essa 

expansão, há uma direcionalidade da menor parte do corpo para a maior.  

O uso de itens lexicais designadores de partes do corpo e de landmarks para 

expressar conceitos gramaticais de localização no espaço mereceram algumas 

generalizações de Heine et. al. (1991): 

1) ―em cima‖ e ―embaixo‖ são derivados de partes do corpo e landmark; 

2) ―embaixo‖ é mais fortemente associado com o modelo de landmark do que ―em 

cima‖; 

3) ―dentro‖, ―frente‖, ―trás‖ são derivados quase que exclusivamente de partes do corpo; 
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4) ―trás‖ é muito mais fortemente associado com o modelo de parte do corpo do que 

outros conceitos espaciais; 

5) o modelo de partes do corpo predomina em relação ao modelo de landmark; 

6) Uma escala implicacional e unidirecional pode ser feita com relação à escolha do 

modelo de landmark e do modelo de partes do corpo. Na figura a seguir, os elementos 

mais à esquerda tendem a seguir o modelo de landmark e os elementos à direita tendem 

a seguir o modelo de partes do corpo: 

 

―EMBAIXO‖    >   ―EM CIMA, DENTRO‖    > ―FRENTE‖ >    ―TRÁS‖ 

  

 + landmark           + partes do corpo 

 

 Deve-se considerar que a transição de objetos concretos do ambiente tais como 

landmarks e partes do corpo para expressar conceitos espaciais como ―trás‖ ou ―em 

cima‖ é marcada por estágios intermediários indefinidos. Sendo assim, existe um 

momento em que o elemento que passa pela mudança de sentido, e também gramatical, 

em alguns contextos, será ambíguo. Na língua Ewe, por exemplo, descrita por Heine et. 

al. (1991), o nome megbé, que significa originalmente ―costas‖, ―dorso‖, ao passar a 

designar ―atrás‖, ―depois‖, ―retardado‖ tanto pode ter um significado temporal quanto 

um significado qualitativo. A sentença é tsí megbé, por exemplo, pode significar ―ele 

ficou para trás‖ ou ―ele é retardado‖.   

Uma outra investigação, feita por Langacker (2002), em que se comparou o 

sistema de expressões locativas do Inglês e da língua mexicana Mixteco, revela que, 

enquanto o inglês geralmente usa um sintagma preposicional para especificar 

localização espacial, o equivalente em Mixteco contém um nome composto, de modo 

que o primeiro componente é o nome de uma parte do corpo, como se pode verificar em 

(12) e (13), a seguir. A palma da mão aberta é categorizada como face [da mão], em 

(12). Quando a mão está fechada, a parte do corpo que encabeça o locativo é 

―estômago‖, como se verifica em (13). Vejamos:  
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(12) hítuu nuù  ndàa-ri 

        Lie face  hand-my 

‗It [chalk] is lying on my hand.‘ (Ele [o giz] está na palma de minha mão[sobre a palma 

da mão‘- grifo nosso] 

 

(13) hítuu ini  ndàa-ri 

        lie            stomach             hand-my 

      ‗It [chalk] is lying in my hand.‘ (Ele [o giz] está na palma de minha mão [no 

interior      dela – grifo nosso] 

 

As noções espaciais de dentro/fora em Mixteco tomam o corpo como referência. 

Em (14) e (15), também de Langacker (2002), a construção das sentenças indica que o 

sujeito está situado num lugar contiguo a uma parte nomeada com um termo da parte do 

corpo:  

 

  (14)    ndukoo  haa      žúnu 

 sit  foot  tree 

          ‗He is sitting at the foot of the tree.‘ (Ele está sentando ao pé da árvore). 

 

(15)    rùù nindii-ri nùù  Maria 

  I stand-I  face  Maria 

           ‗I am standing in front of Maria.‘ (Eu estou de pé em frente a Maria) 

  

Sentenças como as mencionadas anteriormente ocorrem também no Português 

do Brasil em que são comuns usos como: o pé da mesa está quebrado;  a boca do fogão 

está entupida etc. Nelas, existe a relação parte/todo e, novamente, o corpo humano é a 

referência básica para a categorização de entidades dispostas no entorno do observador.  

Um dado da língua Persa apresentado por Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 

252) revela também a extensão da parte do corpo para categorizar partes de objetos. O 

morfema ezafe marca a referência ao objeto na língua: 

 

(16)   ru(-ye)  miz 

     from          face-EZAFE      table 

     ‗off the table‘ 

     ‗da face da mesa‘ 

 

 Langacker (2002, p. 142) apresenta um uso metafórico em Mixteco,  em que o 

sujeito da sentença parece agente, mas não é. Ele sofre uma modificação devido a 
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alguma força externa não mencionada. Os exemplos (17) e (18) dão mostras dessa 

consideração: 

 

(17) ndaa žúnu tánu 

        hand tree break 

      ‗The tree‘s branch is breaking‘. (O ramo da árvore está quebrando = algo está 

fazendo com que o ramo se quebre ou ele está se quebrando.)  

 

(18)   šini-rí      úù 

        ‗My head      hurts.‘ (Minha cabeça dói. = algo faz a minha cabeça doer). 

 

Sentenças desse tipo também ocorrem no Português Brasileiro como em O braço 

quebrou. Nessa sentença, 1) a força atuante no processo não aparece na oração; 2) o 

verbo continua em sua forma ativa; 3) o paciente é posicionado à esquerda do verbo, 

lugar geralmente ocupado pelo sujeito prototipicamente agente.  

Em relação ao sistema adposicional, tipologicamente, o termo adposição é 

usado para referir-se a preposições e a posposições. Segundo Payne (2008, p. 86), ―as 

adposições são normalmente partículas que informam algo sobre o papel semântico do 

sintagma nominal adjacente na sentença‖. Givón (2001) afirma que elas surgem de duas 

fontes lexicais, nomes locacionais e verbos seriais.  

Em (19a, b), têm-se exemplos de posposições nas línguas Uto-Asteca
38

, retirados 

de Givón (2001): 

(19)  a. Instrumental                      b. Associativo 

             wiici-m                   mamaci-wa  

            knife-INST            woman-ASSOC 

           ‗with a knife‘ (com uma faca)           ‗with the woman‘ (com a mulher) 

 

O exemplo (20) está em Borges (2006) que, estudando os aspectos fonológicos e 

morfossintáticos da língua Avá-Canoeiro
39

, encontrou nove tipos de posposições nessa 

língua. A posposição ɨwati, segundo a autora, tem uma função superessiva, ou seja, 

significa sobre, em cima de.  

 (20)  iawi   moj-a   o-no   ita-∅   ɨwati 

                    Nome próprio         cobra-CN          3sg-colocar        pedra-CN          posp 

     ‗Iawi colocou a cobra em cima da pedra‘ 

                                                 
38

 Línguas faladas no oeste dos Estados Unidos, no México e em algumas partes da América Central. 
39

 Língua do povo Avá-Canoeiro, que vive na Ilha do Bananal, no Estado do Tocantins e em Goiás, 

Brasil. 
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Ao descrever o sintagma preposicional, Castilho (2010, p. 584) afirma que as 

preposições funcionam como predicações relacionais, ou seja, como predicados que 

perfilam uma relação entre duas entidades, e, assim, a localização seria uma operação 

relacional por excelência porque ―localizar um objeto ou um evento é relacioná-lo com 

outro objeto ou evento‖. (op. cit., p. 584).  

O objeto ou evento a ser localizado pode ser denominado figura. O objeto ou 

evento por referência ao qual a figura será localizada é chamado ponto de referência. 

Essas denominações em Langacker (1987) correspondem, respectivamente, às noções 

de trajector e landmark, elementos que, juntos, recebem o nome de perfil relacional. 

Num enunciado como the picture above the sofa ‗a pintura acima do sofá‘, tem-se o 

trajector ou figura ―the picture‖ e como landmark ou ponto de referência ―sofa‖.  O 

trajector ou figura  é a entidade mais proeminente; constitui foco primário de atenção. 

O landmark ou ponto de referência é a entidade que possui foco secundário de atenção. 

(LANGACKER, 1987; TAYLOR, 2002). 

De posse dessas informações, o quadro a seguir, adaptado de Castilho (2010, p. 

584), mostra mais claramente o perfil relacional estabelecido pelas preposições do 

Português no que diz respeito à posição no espaço: 

 

Quadro 8: Sintagma Preposicional encaixado num Sintagma Nominal 

FIGURA OU TRAJECTOR PREPOSIÇÃO PONTO DE REFERÊNCIA 

OU LANDMARK 

bicicleta diante da Igreja 

Livro Sobre a mesa 

goiabada Com Queijo 

Fonte: Castilho (2010, p. 584)   

 

A implicação corporal presente nesses conceitos está relacionada à postura ereta 

do corpo humano e ao sistema motor possibilitado a partir dessa postura, conforme já 

mencionou Johnson (1987) e que é reiterado por Poggio (2002, p. 43), 

 

admitindo-se que a maioria do sistema conceitual  é estruturada 

metaforicamente, os primeiros candidatos a conceitos que são 

compreendidos diretamente são os conceitos espaciais simples, 

como em cima. Esse conceito espacial em cima deriva da 

experiência humana. O ser humano possui corpo ereto. Quase todo 

movimento que se faz, ou envolve um programa motor que muda a 
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orientação em cima / embaixo, ou a mantém ou a pressupõe, ou a 

considera de algum modo. Os conceitos humanos espaciais incluem: 

em cima / embaixo, frente / atrás, dentro / fora, perto /longe etc. 

São esses elementos relevantes para o funcionamento corporal diário 

e isso lhes dá prioridade sobre outras estruturações possíveis de 

espaço. (Grifo da autora) 

 

Castilho (2010, p. 585) também afirma que ―os sentidos de base ou sentidos 

prototípicos das palavras convivem com os seus sentidos derivados‖. Em relação às 

preposições, o seu sentido de base é mostrado quando indicam posição no espaço, 

deslocamento no espaço e distância no espaço. Já os sentidos derivados surgem por 

meio de ―processos metafóricos, composições de sentido e mudanças do esquema 

imagético, entre outras motivações.‖ (op. cit., p. 585). Ora, posição, deslocamento e 

distância no espaço nada mais são do que indicação das habilidades motoras do corpo 

humano em sua relação com o espaço. O quadro a seguir é uma ampliação do quadro 

apresentado por Castilho (2010, p. 585). Nele, mostram-se a categoria cognitiva espaço 

e seus possíveis desdobramentos em português. 

 

 

Quadro 9: As preposições e o tratamento da categoria cognitiva ESPAÇO 

 

CATEGO

RIA 

COGNITI

VA 

ORGANIZAÇÃO 

DA CATEGORIA 

COGNITIVA 

ESPAÇO 

SUBCATEGO

RIAS 

COGNITIVAS 

PAPÉIS 

SEMÂNTICOS 

DERIVADOS 

EXEMPLOS DE PREPOSIÇÕES 

E LOCUÇÕES PREPOSITIVAS 

 

 

 
ESPAÇO 

 

POSIÇÃO NO 

ESPAÇO 

Eixo 

horizontal 

origem 

 

de, desde, a partir de... 

meio por meio de... 

meta a, para, até, em, contra... 

Eixo vertical superior sobre, por cima de, em cima de... 

inferior sob, embaixo de, por baixo de, 

debaixo de... 

Eixo 

transversal 

anterior 

 

antes, antes de, diante de, em 

frente de, em face de, defronte 

de, defronte a, à frente de... 

posterior atrás (de), por trás de, após, 

depois (de)... 

DISPOSIÇÃO 

NO ESPAÇO 

Eixo 

continente/ 

conteúdo 

dentro 

 

em, com, entre, dentro de, em 

meio de, em meio a... 

 fora sem, fora de, na ausência de... 

PROXIMIDADE 

NO ESPAÇO 

Eixo longe/ 

perto 

proximal 

 

perto de, acerca de, a cabo de, 

junto de, a par de, em meio a... 

 distal longe de, distante de 

MOVIMENTO 

NO ESPAÇO 

Eixo real/ 

fictício 

dinâmico  de, desde, por (pertencentes ao 

lugar de onde); 

per (pertencente ao lugar por 

onde); 
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a, até, para (pertencentes ao lugar 

para onde) 

estático em (relativa ao lugar onde);  

sobre, sob, entre (relativas às 

situações horizontais do mesmo 

lugar onde); 

 ante, após, contra (relativas à 

situação perpendicular no mesmo 

lugar onde) 

onde, com, sem (relativas aos 

acompanhamentos no mesmo 

lugar) 

Fonte: Adaptação de Castilho (2010, p. 585-586) 

 

 

 Os exemplos de preposições e locuções prepositivas presentes no quadro 9 são 

protótipos da organização da categoria espaço. Isso significa que a dinamicidade da 

língua permite que uma mesma preposição atue em vários outros eixos. Castilho (2010) 

exemplifica que a preposição ―em‖ tanto pode atuar no eixo continente/conteúdo, como 

em O doce está na geladeira, quanto no eixo horizontal fui na feira.  

Importante para esta tese é o reconhecimento de que a natureza tridimensional 

do sistema motor do corpo humano (horizontal, vertical, transversal) atua na construção 

desses eixos espaciais por meio de esquemas imagéticos, codificados na língua por meio 

de adposições. 

A trajetória ESPAÇO > (TEMPO) > TEXTO, proposta por Heine et. al. (1991, 

p. 182), em que há uma transferência metafórica do universo referencial (domínio de re) 

para o discursivo (domínio de dicto), pode ser aplicada para a análise das preposições, 

que assumem funções gramaticais, tanto na sintaxe quanto na morfologia. Na sintaxe, 

por meio de metáforas orientacionais; na morfologia, por meio de afixos. O quadro a 

seguir, construído com base na descrição de Castilho (2010), mostra exemplos de usos 

metafóricos gramaticalizados das preposições tanto na sintaxe quanto na morfologia: 
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Quadro 10: Preposições espaciais e suas relações cognitivas 

EIXO ESPÁCIO-

CORPORAL 

LOCALIZAÇÃO EXEMPLO 

METAFORIZADO 

NA SINTAXE 

EXEMPLO 

GRAMATICALIZADO 

NA MORFOLOGIA 

Eixo vertical Localização 

superior 

Maria está pra cima 

hoje. (pra cima = 

feliz) 

superposto, 

supramencionado... 

Localização 

inferior 

Maria está pra baixo 

hoje. (pra baixo = 

triste) 

subestimar, subvalorizar, 

descair, infra-assinado...  

Eixo horizontal Afastamento do 

ponto de origem 

A partir de nossa 

conversa, espero 

que você mude. 

abstrair... 

Aproximação do 

ponto de chegada 

O marido de minha 

irmã permaneceu 

calado até o final da 

conversa. 

adjunto... 

Eixo transversal Localização 

anterior 

Antes do natal, 

contarei um 

segredo. 

antessala, prefácio 

Localização 

posterior 

Depois da aula, 

quero conversar 

com você 

pós-graduação 

Fonte: Esquematização do texto de Castilho (2010, p. 585-586) 

 Em resumo, com base na organização motora do corpo, as línguas constroem 

seus sistemas de uso das adposições (preposições e posposições), considerando-se uma 

escala de abstração, que parte da noção espacial, passa pela noção temporal e chega ao 

texto. Nesse processo, domínios cognitivos diversos são mesclados para se produzir 

usos, como os que seguem: 

 (21) Maria olhou para cima. (noção espacial). 

 (22) Maria quer o trabalho para hoje. (noção temporal). 

(23) Maria quer o trabalho para apresentá-lo na escola. (noção textual, numa cláusula 

de finalidade. A noção temporal também está integrada.) 

 Uma outra implicação do corpo está no sistema de classificação das línguas. É 

sobre isso que trata a próxima seção. 
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4.4 O corpo e o sistema de classificadores das línguas 

Classificadores são morfemas que indicam a classe semântica ou morfológica de 

palavras ou expressões. Segundo Aikhenvald (2000, p. 1) ―todas as línguas têm alguns 

significados gramaticais para a categorização de nomes e nominativos‖. O termo 

‗classificadores‘, segundo a autora, é um rótulo usado para uma ampla gama de 

dispositivos de categorização. Acrescenta que diferentes tipos de classificadores podem 

ser distinguidos por seu status gramatical, grau de gramaticalização, condições de uso, 

significado, tipos de origem, modo de aquisição etc. Formato, animação, dimensão, 

mobilidade, status são exemplos de algumas das bases semânticas nas quais os 

classificadores se assentam. 

Um classificador pode apenas categorizar o nome por ele mesmo, como no 

exemplo a seguir da língua Yidiny, falada na Austrália: 

(24) bama  waguja 

        CL: PERSON man 

                   ‗a man‘ (um homem) 

Os classificadores surgem de itens lexicais de classes abertas (nome, verbo) ou 

de uma subclasse de classes abertas (nomes próprios, verbos de ação etc). É mais 

comum, entretanto, que os classificadores tenham origem em nomes do que em verbos. 

Segundo Aikhenvald (2000, p. 353), eles envolvem gramaticalização de um item lexical 

para um marcador gramatical ou poligramaticalização, em que um item lexical dá 

origem a mais de um marcador gramatical.  

Conforme as informações tipológicas e teórico-descritivas apresentadas, o uso 

de partes do corpo envolve processos metonímicos geralmente definidos pelas partes 

salientes do corpo. Segundo Aikhenvald (2000), ‗cabeça‘ e ‗olhos‘ são as mais 

frequentemente usadas como classificadores nas línguas indígenas. É caso, por 

exemplo, do Xerente
40

, que, segundo Siqueira (2010, p. 131), tem a partícula kwa, cujo 

significado primitivo é ‗dente‘ e cujo significado derivado é ‗instrumento que corta‘. 

Essa partícula ocorre, por exemplo, na palavra kwamh para indicar ‗injeção‘. Nesse uso, 

kwa- estende seu estatuto semântico e se constrói na língua e na mente do falante como 

um item com função classificadora. Daí, coisas semelhantes ao dente serem 

categorizadas linguisticamente a partir dessa base ou fonte de produção de sentidos.  

                                                 
40

 Língua indígena do estado do Tocantins, Brasil. 
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Existem classificadores de vários tipos: nominais, verbais, numéricos, locativos, 

mensurais, possessivos, de espécie, dêiticos, relacionais e outros. 

Segundo Aikhenvald (2000), dentre os classificadores que se gramaticalizam a 

partir de partes do corpo estão os classificadores verbais, numerais, mensurais, de 

espécie e locativos. Com base em dados apresentados por Aikhenvald (2000, p. 355-7), 

apresenta-se a seguir um quadro contendo o tipo de classificador, a língua a que ele 

pertence, o dado propriamente dito, o tipo de coisa que ele classifica e a parte do corpo 

correspondente ao uso gramaticalizado: 

Quadro 11: Tipos de classificadores que gramaticalizam partes do corpo 

TIPO DE 

CLASSIFICADOR 

LÍNGUA EXEMPLO REMISSÃO PARTE DO 

CORPO 

CLASSIFICADORES 

VERBAIS 

Ianomami
41

 ko ‗Objetos 

redondos‘ 

‗coração‘ 

CLASSIFICADORES 

NUMÉRICOS 

Palikur
42

 uku/wok ‗coisas 

contáveis‘ 

‗mão‘ 

CLASSIFICADORES 

MENSURAIS 

 

Tzotzil
43

  

Hmong
44

 

k‟et ‗punhado‘ ‗mão‘ 

jan  ‗termo usado 

para medir 

roupas‘ 

 ‗dedo‘ 

CLASSIFICADORES 

DE ESPÉCIE 

 

 

 

 

Bahnar
45

 

 

 

ko l 

 

 

 

 

‗seres vivos, 

pessoas, 

escravos, barcos 

e objetos de 

valor, termo que 

denigre seres 

humanos‘ 

‗cabeça‘ 

 

 

 

 

 

 

 

mӑt 

 

‗título honorífico 

para seres 

humanos‘ 

 

‗olhos, menina 

dos olhos‘ 

CLASSIFICADORES 

LOCATIVOS 

Palikur -kigsa ‗no topo/cume 

de coisas 

pontudas‘ 

‗nariz‘ 

Fonte: Dados de Aikhenvald (2000, p. 355-7) 

 

Aikhenvald (2000, p. 353-4) afirma que as partes do corpo são o subgrupo 

semântico dos nomes que mais frequentemente se gramaticaliza como classificadores 

verbais. 

Assim, em relação aos classificadores verbais, eles se caracterizam por  

aparecem no verbo, mas categorizam um nome, que é tipicamente um sujeito de verbos 

intransitivos ou objetos de verbos transitivos. O classificador verbal pode indicar forma, 

                                                 
41

 Língua falada na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. 
42

 Língua falada por povo indígena que vive no estado do Amapá, Brasil. 
43

 Língua Maia, falada no México.  
44

 Grupo de dialeto falado no Vietnã, Tailândia e Laos. 
45

 Língua falada por aproximadamente 700.000 pessoas no Vietnã, Cambódia e Laos 
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consistência, animacidade, tamanho, estrutura, posição, constituição e extensão, 

propriedades físicas, função e organização. 

 Um exemplo de classificador verbal da língua Waris, uma língua Papua da 

Oceania, é dado por Aikhenvald (2000, p. 3). O classificador put-, que indica ‗objetos 

redondos‘, é associado ao verbo dar para caracterizar seu objeto direto ‗coco‘: 

(25) sa  ka-m  put-ra-ho-o 

       Coconut 1SG-to  VCL:ROUND-GET-BENEFACT-IMPERATIVE  

       ‗Give me a coconut‘ (lit. ‗coconut to-me round.one-give‘) 

       (Dê-me um coco‘ – lit. coco para-mim redondo.um-dê) 

Uma demonstração a mais da gramaticalização de partes do corpo como 

classificadores verbais está em Borges (2001).  Ao descrever esse tipo de classificador 

nas línguas Mundurukú e Tariana
46

, Borges (2001, p. 7)
47

 afirma que o classificador a, 

no Mundurukú usado para ‗cabeça, coisa arredondada‘, que aparece em (26), ocorre no 

sintagma nominal sujeito – uk3‟a2 –, no sintagma adjetival – ya3dip2 – e na forma 

verbal, em que tal classificador se refere a uk3‟a2, por meio de sua característica mais 

relevante: o arredondamento. Segue o dado:     

(26) Uk3- „a
2
         y-          a

3 
       dip

2
                o‟

   
-   y-    a

2
-     muy

3
 

         n -    nc            pr -        nc -     at                  ps -    pr -      nc-        estar 

       casa-redonda      ela – redonda – bonita           ela – dela – redonda - estar  

       ‗A casa redonda estava bonita‘ (cf. GONÇALVES, 1987, p. 52)  

  

A propriedade física da casa – ser arredondada − é codificada linguisticamente 

por meio da mesma partícula que designa uma parte do corpo – a cabeça – que também 

tem o formato arredondado. 

Considerando ainda aspectos morfológicos do Mundurukú, a remissão a partes 

do corpo para fazer referência a coisas pode ser vista em (27), a seguir:  

(27) A
2
ko

3
 –   ba

4
 o‟

3
 – su

2
 -     ba

2
 –     „uk

2          
/      o‟

3
 –   su

2
 –   ba

2   - 
  o‟

3
 

         n -        nc        ps -   pr -      nc -        vt             /         ps -     pr -     nc -   vt 

      banana – braço      ele – dela -     braço – pegar  /         ele -  dela – braço - comer    

     ‗Ele pegou a banana. / Ele a comeu‘.  (GONÇALVES, 1987, 45) 48    

                                                 
46

 A língua indígena Mundurukú é falada nos estados do Pará e do Amazonas, Brasil. A língua Tariana é 

falada no estado do Amazonas, Brasil. 
47

 Na descrição do sistema de classificadores do Mundurukú, Borges apóia-se em Gonçalves (1987). 
48

 Nos dados (26) e (27), de Gonçalves (1987), as siglas significam: n (raiz não classificadora); nc (raiz 

classificadora; pr (prefixo referencial); nc (nome classificado); at (tema adjetivo); ps (prefixo sujeito); vt 

(tema verbal). Os números acima dos nomes referem-se, segundo Gonçalves (1987, p. 15-6), a quatro 
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O falante Mundurukú, assim como os falantes das várias outras línguas aqui 

citadas, baseia-se em sua experiência com o corpo, especificamente o braço, e utiliza o 

classificador ba para categorizar aquilo que é ―longo, rígido‖, em semelhança ao braço. 

Uma observação importante é que o mesmo classificador ocorre não só no nome 

banana, que assume a função de objeto direto da sentença, mas também nos predicados 

verbais ―pegar‖ e ―comer‖, o que pode ser uma mostra funcional da necessidade de 

categorizar, marcando nos constituintes oracionais sua forma de ver o mundo. A 

repetição das raízes classificadoras que contribui para formar parte do sistema de 

concordância da língua é um dos aspectos que faz do Mundurukú uma língua altamente 

complexa. 

Em relação aos classificadores numéricos, eles aparecem contíguos a 

expressões de quantidade. Segundo Aikhenvald (2000, p. 98), a escolha deles é 

predominantemente semântica e, ao contrário dos outros classificadores, eles podem ser 

gramaticalizados (pertencerem a classes fechadas) ou podem pertencer a classes lexicais 

abertas. As oposições semânticas empregadas em classificadores numéricos variam. 

Elas envolvem com maior frequência animacidade, forma, tamanho e estrutura. Podem 

também ser um classificador genérico, que pode ser usado com quase todo nome. Um 

exemplo está no Mandarin Chinês, em que o classificador é genérico e uma forma 

independente. 

 

(28) sān  ge   rén 

       Three  CL: GENERIC  person 

        ‗three person‘ (‗três pessoas‘) 

 

Cândido (2003), ao estudar as propriedades do sistema numérico de algumas 

línguas do mundo, apresenta dados da língua Cabécar (Chibcha), da América Central, 

em que os falantes usam a expressão sá jula, que significa ―nossa mão‖ para quantidade 

de cinco. Essa expressão, segundo a autora, é usada também para indicar quantidades a 

partir de seis unidades. Conforme explica Cândido (2003), ―para indicar quantidades de 

‗seis‘ a ‗nove‘, os falantes utilizam a expressão sá jula seguida da partícula ki, que 

significa ―mais‖ e o numeral correspondente à classe do objeto quantificado‖.  É o que 

se observa no dado a seguir: 

 

                                                                                                                                               
acentos de natureza tonal: 

1
 indica tom alto, 

2
 tom médio, 

3
 tom baixo, 

4
 laringalização acompanhada de 

um tom mais baixo que 3. 
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(29) busí  sá jula   kí   ból          ‗sete garotas‘ 

       garota       nossa mão        mais     dois (class-humano) 

 

Os classificadores mensurais constituem um tipo específico de classificadores 

numerais. Os mensurais são aqueles que individualizam entidades em termos de 

quantidade. São usados para medir unidades, nomes contáveis e massa. Nas línguas, os 

classificadores mensurais normalmente estão relacionados à mão e suas partes. Em 

Tzotzil, falada no México, por exemplo, k‟et ‗punhado‘ é usado para se referir a uma 

pilha de grãos de qualquer espécie. No português, não há um sistema de classificadores 

mensurais, mas itens lexicais plenos relativos a partes do corpo como polegada, pé, 

braça normalmente são usados. Tais medidas, conforme informações de fontes 

históricas, surgiram inicialmente no Egito e se espalharam para outros povos. A unidade 

mais usada era o côvado, a distância do cotovelo até a ponta do dedo médio, que 

corresponde a 66 centímetros. Segundo dados de medidas internacionais
49

, 1 polegada 

equivale a 25.401 milímetros ou 2.5401 centímetros; 1 pé equivale a 0.3048 metros e 1 

braça corresponde a 1.8288 metros. 

Andersen (1978 citado em SUPALLA, 1986, p. 194) examinou a estrutura de 

termos que designam partes do corpo em diferentes línguas e percebeu que, em todas 

elas, ―a categorização de partes do corpo é também a base para as saliências perceptuais 

de forma, tamanho, e orientação espacial‖, tal como temos visto até agora. Supalla 

(1986), estudando a Língua Americana de Sinais (LAS), afirma que a configuração das 

mãos e também a localização dos olhos, do nariz e da boca podem contribuir para 

indicar verbos de movimento. A figura 17, a seguir, mostra isso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49

 Disponível em: <http://universal.pt/main.phd?id=59&c=1>. Acesso: 16 jan. 2012. 
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 Figura 17: Verbos de movimento na LAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Fonte: Supalla (1986) 

 

Por entender que os dados sobre classificadores verbais, numéricos, mensurais e 

da Língua de Sinais Americana (LAS) já são suficientes para juntar evidências de que o 

sistema conceptual humano e a gramática das línguas têm uma base corporal, os 

classificadores de espécie e locativos não serão detalhados. Um aprofundamento pode 

ser feito em Aikhenvald (2000).  

 

4.5 O corpo implicado em construções reflexivas 

Como se sabe, as construções reflexivas são normalmente definidas em termos 

de correferência do sujeito e do objeto. Ao estudar os pronomes reflexivos em diversas 

línguas, Haiman (1995, p. 223-226) afirma que a autorrepresentação constitui um tipo 

de consciência introspectiva de si mesmo. Ao usar o reflexivo, o falante vê a si mesmo 

como um ator em um palco partilhado com outros. Vê a si mesmo como os outros o 

veem. Numa sentença como I got myself up, o autor afirma que a representação da 

reflexibilidade por um pronome reflexivo sinaliza o reconhecimento de não um, mas de 

dois participantes. Esses dois participantes do ato discursivo (I, myself) sugerem um 

dualismo entre mente (sujeito) e corpo (objeto). Para provar essa afirmação, Haiman 

(1995) baseia-se na proposição socrática ―conheça-te a ti mesmo‖ e apresenta dados do 

inglês em que o reflexivo divide mente e corpo por meio da explicitação do sujeito e do 

objeto sob formas linguísticas diferentes: 
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(30) a. I (don‟t) like myself. ‗Eu (não) gosto de mim mesmo.‘ 

       b. He restrained himself with difficulty. ‗Ele se conteve com dificuldade.‘ 

       c. Don‟t be so hard on yourself. ‗Não seja tão duro com você mesmo‘ 

       d. Be yourself. ‗Seja você mesmo.‘ 

 

 A evidência do autor para considerar o sujeito como mente e o objeto como 

corpo está relacionada ao fato de que o sujeito prototípico tem a função semântica de 

agente e o objeto prototípico tem a função semântica de paciente. Assim como o sujeito 

agente atua sobre o objeto paciente, verifica-se na proposta de Haiman (1995) a 

concepção cultural de que mente atua sobre o corpo.  

Muito provavelmente, conforme Haiman (1995), os reflexivos tenham surgido 

de algum nome comum indicativo de corpo ou alguma parte do corpo. No Hebreu 

Moderno, por exemplo, o reflexivo é derivado do nome bone (osso, ósseo). Em 

Húngaro, o reflexivo é derivado de seed (semente, descendência). No Árabe Palestino, é 

derivado de soul (alma).  

 Haiman (1995) leva às últimas consequências a tese de que, nas construções 

reflexivas, o sujeito é uma entidade inteiramente separada do objeto. Para isso, o autor 

(1995, p. 229) analisa sentenças de jornais, de revistas, de cartoons e de livros, escritas 

em inglês, para comprovar sua afirmação. Vejamos alguns exemplos apresentados pelo 

autor: 

 

(31) a. Wade Boggs plays for Wade Boggs. (People, March 6, 1989) 

 (Wade Boggs joga para Wade Boggs.) 

       b. I like me. My Best friend is me. (title of a children‘s book) 

 (Eu gosto de mim. Meu melhor amigo sou eu.) 

       c. Apparently you don‟t listen to you either. (Dilbert cartoon) 

 (Aparentemente você não dá ouvidos a você também.) 

       d. Margo, I think we should talk about us. (New Yorker cartoon) 

 (Margo, Eu acho que deveríamos falar sobre nós.) 

        e. I have a hard enough time separating my garbage from me. (Shoe cartoon). 

 (Eu tenho dificuldade suficiente em separar meu lixo de mim.) 

 g. I had a title meeting with myself tonight and I talked me into it. (Family Ties,  

Jan. 23, 1990. 

  (Eu tive um encontro comigo mesmo hoje à noite e falei de mim.) 

 

Pela tradução é possível perceber que sentenças em que o sujeito fala de si 

mesmo consigo ocorrem também no Português. 

Para justificar a omissão do reflexivo em algumas construções, Haimam (1995) 

diz que existe uma classe de verbos chamada verbos introvertidos, que denotam uma 
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ação tipicamente performada sobre si mesmo. Seriam exemplos de verbos introvertidos 

banhar, vestir, raspar (a barba), acordar, lavar (a face), escovar (os dentes). Eles 

podem aparecer em algumas línguas, como a Alamblak, falada na Oceania: 

 

(32) na  fuk            -a 

       I                bathe               1sg. 

       ‗Eu banhei‘. 

  

Barros (2011) analisou o (des) uso do pronome reflexivo no dialeto goiano, 

utilizando, assim como esta investigação, o corpus Fala Goiana.  Em usos como eu 

olhei pra mim mesmo... i eu falei assim... (grifo da autora), Barros (2011, p. 152) afirma 

que  

o verbo ―olhar‖ não é empregado em sentido denotativo, e sim no 

sentido figurado de ―assumir consciência de si‖ de ―voltar-se para 

si‖, portanto, ele tem um caráter mais abstratizado. Soma-se a isso o 

fato de que a oração posterior é composta por um verbo dicendi 

―falei‖, o que torna o complexo oracional como um todo mais 

abstrato: o referente fala a si mesmo, com ele mesmo. 

  

 

Barros (2011) apoia-se em Haiman (1995) para explicar o uso apresentado. Diz 

que a mesma unidade físico-mental se divide em duas. Surge, então, o que se concebe 

como alienação, em que uma das partes desloca-se de si mesma e assume um papel 

público e social de outro ser. Este outro ser normalmente conversa e estimula o próprio 

ser dividido como se fosse outro. 

Ainda com o objetivo de identificar corporeidade na gramática das línguas, a 

seção 4.6, a seguir, problematizará as relações entre corpo e construções idiomáticas no 

inglês e no português. 

 

4.6 Corpo e construções idiomáticas 

As construções idiomáticas ou cristalizadas
50

 são unidades lexicais ou 

gramaticais maiores que a palavra. Segundo Croft e Cruse (2004, p. 230), elas são, em 

algum aspecto, idiossincráticas. Por causa disso, durante muito tempo, elas foram 

consideradas exceções sintáticas ou curiosidades semânticas. Para Nunberg, Sag e 

Wason (1994), apud Croft e Cruse (2004, p. 230), uma característica prototípica das 

                                                 
50

 Preferimos usar o termo ―construções‖ no lugar de ―expressões‖, uma vez que o estudo sobre as 

expressões idiomáticas em geral está ligado à Gramática de construções.  
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construções idiomáticas é a convencionalidade. Assim, o significado ou o uso das 

construções não pode ser previsto quando um de seus elementos aparece isolado dos 

outros. É consenso entre os linguistas que, no plano sintático, as expressões idiomáticas 

são semelhantes às expressões não cristalizadas. Já no plano cognitivo, elas são 

interpretadas pelos falantes / ouvintes pela totalidade de seus componentes e não pelas 

partes que as constituem.    

Além da convencionalidade, as construções idiomáticas apresentam outras 

características. Dentre as que são citadas por Croft e Cruse (2004, p. 230-31) estão: 

a) a inflexibilidade: propriedade sobre a qual repousa a ideia de que as construções 

idiomáticas apresentam restrição sintática interna; 

b) a figuração: em geral o significado é metafórico, figurativo; 

c) a proverbialidade: a descrição da atividade social é comparada com uma atividade 

concreta, o que permite a construção do provérbio; 

d) a informalidade: tipicamente, a expressão cristalizada está associada com um 

registro ou estilo de fala informais; 

e) a subjetividade: em geral há uma avaliação ou orientação afetiva para o que as 

construções idiomáticas descrevem. 

 Em favor da gramática de construções, Fillmore  et al. (1988), citado por Croft e 

Cruse (2004), faz algumas distinções para caracterizar melhor as construções 

idiomáticas.  

 A primeira distinção é entre as expressões idiomaticamente combinadas e os 

sintagmas idiomáticos. Nas expressões idiomaticamente combinadas, parte do 

significado idiomático pode ser colocado em correspondência com as partes do 

significado literal, como em answer the door ‗responder / atender a porta‘. Já sintagmas 

idiomáticos não apresentam correspondência entre os dois significados, como em kick 

the bucket ‗chutar + o + balde =morrer.‘ Essa distinção corresponde à noção de 

transparência e opacidade. Quanto mais a expressão aproxima-se do significado literal 

tanto mais transparente ela será. Quanto mais a expressão distancia-se do significado 

literal, mais opaca ela será. No caso de uma construção como levar/tomar na cara, ela 

tem mais traços de transparência que de opacidade porque o significado metafórico 

(―dar-se mal‖) aproxima-se do sentido literal. 

 Fillmore et al. (1988), citados por Croft e Cruse (2004), distinguem também 

construções gramaticais e extragramaticais. As primeiras podem ser analisadas por 

regras gerais de sintaxe, mas são semanticamente irregulares, como spill the beans 
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‗espalhar + o + feijão = colocar a boca no trombone‘. As segundas não podem ser 

analisadas por regras gerais da sintaxe, como all of a sudden ‗tudo + de + um + súbito = 

de repente.‘ 

 Outra importante distinção é entre construções esquemáticas e substantivas. Nas 

construções esquemáticas, algum elemento ou os elementos são lexicalmente abertos, 

ou seja, podem se flexionar de algum modo, como em kicked the bucket ou kick the 

bucket. Nas expressões substantivas, não há elementos lexicalmente abertos, como em 

the X-er, the Y-er (the bigger... the harder). Em ―levar na cara‖, tem-se uma construção 

esquemática, uma vez que ―levar na cara‖ pode ser flexionada em diversos tempos e 

modos: ―levou na cara‖, ―levei na cara‖, ―levo na cara‖, ―levaria na cara‖ etc.  

 Por fim, Fillmore et al. (1988) apud Croft e Cruse (2004) distinguem expressões 

com e sem aspecto pragmático. As que possuem aspecto pragmático são as usadas em 

certos contextos pragmáticos como good morning (bom dia), see you later (vejo você 

mais tarde). As que não possuem o aspecto pragmático são aquelas em que tal aspecto é 

irrelevante para a estrutura da informação, como em all of a sudden (de repente). 

 Neves (2002) trata da delimitação de unidades lexicais e propõe estudar o 

comportamento de construções com verbo-suporte, que se distinguem de construções 

cristalizadas. Para a autora, há um continuum que se inicia com construções livres, as 

quais possuem menor unicidade lexical, e termina com as expressões cristalizadas, que 

possuem maior unicidade lexical. No meio do continuum estão as construções com 

verbo-suporte. A maior ou menor unicidade lexical, apontada por Neves (2002), está 

relacionada à ideia de composicionalidade, abordada por Nunberg et al (1994), apud 

Croft e Cruse (2004, p. 251).  

 Para os autores, quanto mais esquemática ou aberta é uma construção tanto mais 

composicional ela será. Seguindo o mesmo raciocínio, quanto mais substantiva ou 

fechada é a construção, tanto mais idiomática ela será. Assim, as expressões pegar uma 

gripe, pegar um resfriado, pegar uma tosse são metafóricas, e, ao mesmo tempo, são 

mais esquemáticas e mais composicionais, visto que os significados de ―pegar‖ + 

―alguma enfermidade‖ somam-se para formar um todo de significação. Em levar/tomar 

na cara, o adjunto na cara não pode ser substituído por no braço, no pé sob a pena de 

retomar o sentido literal, mas admite variações como levar na testa, levar na cabeça, e 

levar na bunda, por exemplo. Isso faz com que a expressão levar na cara seja entendida 

como uma metáfora semiconvencional, caracterizada por ser uma unidade lexical, visto 

que o sentido é depreendido pelo todo e não pelas partes. 
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 Votre e Rocha (1996) realizaram uma pesquisa sobre construções metafóricas que 

envolvem partes do corpo com alunos do terceiro período de Linguística da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Nessa pesquisa, encontrou-se uma 

ampla gama de construções idiomáticas. Inicialmente, elaboraram um questionário-

padrão, em que solicitaram aos colaboradores que listassem todas as expressões 

metafóricas que lembrassem, associadas a cada parte/segmento do corpo. Depois, 

discutiram com os colaboradores as razões pelas quais incluíram as metáforas nas listas, 

ao mesmo tempo em que estabeleceram diferenças básicas entre metáfora, metonímia e 

catacrese. Por fim, reclassificaram as metáforas, primeiro pelos órgãos dos sentidos 

(menos o tato) e depois pelas partes do corpo, como se pode ver nos quadros a seguir: 

Quadro 12: Construções idiomáticas derivadas da percepção sensorial 

SENTIDOS CONSTRUÇÕES METAFÓRICAS (IDIOMÁTICAS) 

Visão Fechar um olho para alguma coisa; ser muito olho grande; custar os 

olhos da cara; olho por olho, dente por dente; comer com os olhos; não 

pregar os olhos; saltar os olhos; ver com bons olhos; olhar de rabo de 

olho; ter olho clínico; 

Olfato Meter o nariz onde não é chamado; dar com o nariz na porta; ser dono 

do próprio nariz; 

Audição e paladar Fazer ouvido de mercador; ter ouvido de tuberculoso; tocar de ouvido; 

dar ouvido a alguém; dava desgosto à mãe. 

Fonte: Dados de Votre e Rocha (1996) 

 

Quadro 13: Construções idiomáticas com nomes de partes do corpo 

PARTES DO CORPO CONSTRUÇÕES METAFÓRICAS (IDIOMÁTICAS) 

 

 

mão 

Ser o maior mão leve; meter a mão; uma mão lava a outra; dar uma 

mãozinha; abrir mão do lucro; ser mão aberta; sair com uma mão na 

frente e outra atrás; estar em mão única; andar em mão dupla; ir na 

contramão; dar uma mão; botar a mão na consciência; de mãos atadas; 

de primeira ou segunda mão; largar ou deixar de mão; de mão beijada; 

mandar em mãos; ficar na mão; lançar mão de; molhar a mão de; por a 

mão no fogo por; ter a mão furada; dirigir com mão de ferro; largar mão 

de ser besta; conhecer como a palma da própria mão; passar uma mão 

de tinta;  
pé não largar do pé; ser um tremendo pé frio; ser um pé de louça; 

seguir as ordens ao pé da letra; ser um pé rapado; sem pé nem 
cabeça; estar com pé na estrada; ser um pé de valsa; dar no pé; 
em que pé está alguma coisa; pedir ao barbeiro que faça o pé 
arredondado; acordar com pé direito; acordar com pé esquerdo; 
em pé de igualdade; ir num pé e voltar no outro; meter os pés 
pelas mãos; não chegar aos pés de; um pé no saco; ser pé de 
anjo; estar com pé na cova; pé de guerra; encher o pé; 

coração ter coração derretido; ter coração de manteiga; ser coração mole; 
ter coração de ouro; de partir o coração; estar no coração da 
cidade; ter coração bandido; de abrir o coração; ter coração de 
mãe; 

cabelo mentira cabeluda; descabelar-se por causa de; assunto cabeludo; 
ficar de cabelo em pé por causa da situação; 

cara quebrar a cara; dar de cara com alguém; deixar de ser cara de 
pau; um cara muito chato; ter cara de bunda; amarrar a cara; 
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encarar a situação; dar as caras; estar de cara cheia; enfiar a cara 
no mundo; livrar a cara; 

testa ser o testa de ferro; comer com os olhos e lamber com a testa; 
enfeitar a testa do marido; 

orelha 

 

ficar de orelha em pé; estar com pulga atrás da orelha; estar com 
a orelha queimando; 

boca 

 

ser boca mole; cair de boca; ser um boca-aberta; bater boca; botar 
a boca no mundo; ficar com água na boca; ser bocuda; fazer uma 
boquinha na casa de alguém; descobrir uma boca de fumo; 

lábio, beiço passar a lábia em alguém; fazer beicinho; passar o beiço; dar o 
beiço; 

dente quando a galinha criar dente; falar entre os dentes; mostrar os 
dentes a alguém; ter dente de coelho em algo; bola dente-de-leite; 

língua bater com a língua nos dentes; dar com a língua nos dentes; ter 
língua comprida; ter língua afiada; não segurar a língua; ter língua 
de sogra; ter língua de trapo; dobrar a língua; estar com a língua 
coçando; segurar a língua; ser linguarudo; estar na ponta da 
língua; 

queixo estar de queixo caído; comer um quebra-queixo; ser um cara 
queixudo; dar queixa de alguém; 

Garganta, papo, gogó ser muito gargantinha; estar com alguém atravessado no gogó; 
estar com alguém atravessado na garganta; ser um garganta de 
ouro; estar com um nó na garganta; ter muita garganta; ser um 
garganta profunda; estar de papo pro ar; bater um papo; furar o 
papo; passar o papo. 

ombro dar de ombros; olhar por cima dos ombros; ser um peso nos 
ombros. 

costas carregar todo mundo nas costas; carregar a casa nas costas; ter 
costas quentes; dar as costas; ter costas largas. 

braço ser o braço direito; decidir em queda de braço; abrir os braços; 
faltar braços para o trabalho; 

cotovelo ter dor de cotovelo; falar pelos cotovelos; 

pulso ter pulso firme; estar desmunhecando; ser alguém de pulso; 
redigido pelo próprio punho; 

dedo ser o maior dedo-duro; ter um dedo de prosa; não mover um dedo 
para ajudar; estar cheio de dedos com; dedurar; ser escolhido a 
dedo; três dedos de vinho; ter dedo para negócio; não levantar um 
dedo; 

unha ser unha de fome; ser unha e carne; ser a unha encravada da vida 
de alguém; estar nas unhas da morte; fazer as unhas; com unhas 
e dentes; 

peito ter peito de aço; vir de peito aberto; estar despeitado; ir no peito e 
na raça; peitar a situação; sair ralando peito; amigo do peito; de 
peito aberto; lavar o peito. 

barriga dar uma barrigada; empurrar o trabalho com a barriga; ter o rei na 
barriga; estar de barriga; ficar de barriga; barriga de aluguel; tirar a 
barriga da miséria. 

Estômago, tripas forrar o estômago; ter estômago para lutar; ter estômago para 
aturá-lo; estar com o estômago nas costa; 

umbigo cortar o cordão umbilical com alguém; considerar o seu umbigo 
como centro do mundo; 

cintura ter jogo de cintura; ter cintura de violão; 

metáforas sexuais ser um pica doce; estar de saco cheio; ficar coçando saco; ser um 
cara escroto; estar de cu apertadinho; ficar com o pau na mão; ser 
bom pra caralho; ser despirocado das ideias; ser descaralhado 
das ideias; encher o saco; torrar o saco; ser um pentelho; 

bunda parar de ser bundão; ser um bunda mole; 
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coxa levar a vida nas coxas; fazer o trabalho nas coxas; levar nas 
coxas; 

joelho ajoelhou, tem que rezar; tirar a água do joelho; 

perna dar o passo maior do que a perna; abrir as pernas pro chefe; 
passar a perna no amigo; andar batendo perna; espernear para 
saldar a dívida; pernas pra que te quero; ser um perna-de-pau; 
esticar as pernas. 

sangue estar de sangue doce; ter sangue azul; ser sangue bom; ter 
sangue frio; 

osso osso duro de roer; ossos do ofício; estar roendo osso; estar no 
osso; largar o osso; 

pele estar na pele de; salvar a pele; sentir na pele; estar com os nervos 
à flor da pele; 

estado estar quebrado; estar com ar abatido; estar duro; dar o maior 
caldo; dar pra andar de mão dada; estar enxuta; estar sequinha; 
estar toda durinha; estar caidaço; estar enfezado. 

Esporte, lazer, educação 

física implicativos de corpo 

rolar macio; jogar pedrinha na lagoa; bloquear direitinho; enfrentar 
o adversário com garra; armar o time; ser rival; jogar no ataque; 
mexer na equipe; lavar a alma; encerrar a carreira; jogar, se sobrar 
gás; tomar uma finta; ser atacante/ apoiador/ zagueiro; perder as 
rédeas; jogar em cima do laço; ser um bola pra frente; dar bola; 
deixar rolar. 

Fonte: Dados de Votre e Rocha (1996) 

  A hipótese padrão de qualquer abordagem construcional é a noção de que a 

unidade básica da sintaxe é a construção, isto é, uma correspondência entre forma e 

significado convencionalizados. Para Goldberg (1995), no âmbito da Gramática 

Construcional, uma construção distinta existe se uma ou mais de uma de suas 

propriedades não são estritamente previsíveis a partir do conhecimento de outras 

construções existentes na gramática. 

 Tanto nas construções cristalizadas quanto nos itens gramaticalizados há 

processos de metaforização e esvaziamento semântico das partes que compõem o todo. 

Nesse sentido, é possível estabelecer uma aproximação entre construções cristalizadas e 

gramaticalização, mas deixando clara uma diferença: nas expressões cristalizadas, há 

perda do significado dos itens individuais e ganho de um significado lexical global; na 

gramaticalização, há perda de significado lexical e ganho de funções gramaticais. 

Segundo Vale (1999, p. 165), se os elementos das expressões cristalizadas sofrem um 

esvaziamento de significado individualmente, isso se dá para que se crie um outro 

significado que tem como significante o conjunto cristalizado desses elementos. 

 Num processo contínuo de abstração, em que se evidenciam a metáfora e outros 

mecanismos cognitivos, construções mais próximas das experiências do falante têm 

maior probabilidade de se rotinizarem, tanto para se cristalizarem no léxico quanto para 

se gramaticalizarem, se consideradas outras que não fazem parte do universo cultural do 

usuário da língua. É o caso, por exemplo, do verbo pegar, que, em sua acepção mais 
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básica, descreve a relação tátil do corpo do falante com as coisas do mundo. Só que 

necessidades comunicativas foram surgindo e o falante ampliou o universo de uso de tal 

verbo, associou-o a outros elementos linguísticos e chegou a acepções tanto mais 

abstratas como mais metafóricas.  

 Segundo o dicionário Houaiss (2001, p. 2167), a etimologia do verbo pegar está 

ligada à ideia de  ―sujar(-se) com breu ou piche, impregnar(-se) de breu ou piche; ter em 

si, trazer para si‖. Assim, o falante pode usá-lo no sentido de segurar ou agarrar (com as 

mãos) algum objeto, fazendo uso ou não da preposição: pegar uma xícara, pegar na 

mão de alguém.  

Esses usos, contudo, não revelam ainda a idiomaticidade do verbo. Uma 

pesquisa em dados do PEUL, do Fala Goiana e em Corpus Não Sistematizado (CNS) 

revelou algumas ocorrências de construções com o verbo pegar que serão analisadas a 

partir de agora. 

Em (33), tem-se o uso de pegar o ônibus: 

 

(33) eu vô estudando até... quand‘eu aprendê um poco, sabê lê uma carta, escrevê obra, 

tende? Pá vê se... melhora mais a situação porque até, até quando, até a pessoa se sabê 

lê, que inclusive você vai daqui num sabe lê, você vai daqui, você vai pegá o ônibus 

pra‘lagoas, você chega na rodoviára. (PEUL, 07GEO, M, 37, NE) 

 

  

Pegar o ônibus constitui uma expressão metafórica e pode ter sido elaborada 

criativamente em analogia à ideia de que, assim como é possível pegar uma xícara, que 

é um objeto, também é possível pegar um ônibus, que por ser um meio de transporte 

não deixa de ser um objeto. O que torna a  construção pegar o ônibus metafórica e 

pegar a xícara não metafórica é a relação do agente com o objeto. A xícara, por ser um 

objeto pequeno, pode ser completamente manipulada pelas mãos do agente quando ele a 

pega. Já a relação do agente com o ônibus não é de domínio integral desse meio de 

transporte pelas mãos do agente. O corpo todo é envolvido na ação, o que torna 

impossível conceber o verbo pegar no sentido de segurar. Embora seja uma construção 

metafórica, ainda há nela composicionalidade, visto que as partes pegar e o ônibus 

conservam seus significados que, somados, formam uma expressão relativamente 

idiomática.  Isso porque o grau de opacidade semântica ainda é pequeno. Como ônibus 

conserva ainda seu significado literal, tem-se o uso de uma construção mais transparente 

ou idiomatically combining expressions nos termos de Fillmore (1988). 
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 Uma outra relação metafórica, um pouco mais abstrata que a anterior, é a que se 

verifica em (34):  

 

(34) ele tá deveno muito… deve no banco… ele deve… vendeu a casa dele… boa 

qu/ele tinha… ele vendeu e taí desse jeito morano na casa da minha mãe... ajuda pagá 

água energia… e tá… então vive… pegano com Deus pra qui Deus um dia vai vai 

levantá a vida dele di novo... fazê as coisa que sempre ele gostô de fazê com a família... 

tê a casa dele di novo porque ele já teve duas casa... todas duas casa BOa… pra hoje ele 

num tê… num tê nenhuma… tá morano assim. (FG, MEPFB, F, 33, EF). 

 Embora o uso do verbo pegar em (34) esteja um pouco distante do sentido fonte 

desse verbo, existem implicações cognitivas que explicam o uso de pegar no sentido de 

―orar‖. Tais implicações podem estar relacionadas à ideia de que o verbo pegar 

pressupõe a relação de proximidade entre dois elementos, de modo que o segundo ajude 

a transformar de alguma forma o estado do primeiro. Deus, que é entidade, parece 

tornar-se mais corpóreo e mais próximo do falante quando se usa a forma verbal pegano 

no lugar de outra forma verbal como rezando, orando. Acresce-se a isso o fato de tal 

verbo ter sido usado na forma nominal do gerúndio, que torna o processo descrito 

menos télico e mais contínuo.  

 Um dos critérios propostos por Wierzbicka, citada por Croft e Cruse (2004, p. 

243) para verificar a idiomaticidade da expressão é a substituição de um dos elementos 

da construção por outro elemento de valor parecido. A substitucionalidade é a 

característica das construções de poderem substituir um de seus itens, mantendo-se o 

mesmo grau de uso e reconhecimento de sentido da construção. Se em (34), ao invés de 

se dizer pegano com Deus, se dissesse * segurando com Deus, * apalpando com Deus,  

a construção não seria produtiva, nem funcional. Isso atesta o caráter idiomático da 

expressão. 

Segundo Tomasello (2003), citado por Nöel (2006), os seres humanos usam seus 

símbolos linguísticos associados uns aos outros a partir de formas padronizadas. Esses 

padrões, conhecidos como construções linguísticas, assumem significados próprios – 

decorrentes, em parte, dos significados dos símbolos individuais.  O autor afirma ainda 

que é fato histórico que os itens específicos e construções de um determinado idioma 

não são criados todos de uma vez. Eles surgem, evoluem e acumulam modificações ao 

longo do tempo. Os seres humanos usam tais itens um com outro e os adaptam às novas 

circunstâncias de comunicação. É o que se pode verificar nos usos a seguir em que a 

associação do verbo pegar com uma parte do corpo – o pé – gerou o sentido de chatear, 
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falar com insistência, aborrecer, enfadar, que provavelmente não foi construído 

instantaneamente: 

 
(35) meu pai mesmo... eu num cheguei a conhecê… i sempre minha mãe… sempre 

pegava no meu pé falava que cê tem a cara do seu pai…(FG, JS, M, 36, EB) 

 

(36) ah [o mar] é bão… a primera coisa qu‘eu fiz foi merguiá dento dágua bebê água 

pra vê se era salgada mesmo… aí vi qu‘era salgada... vortei pra trais... gritei pra todo 

mundo... é salgada... o povo começô a pegá no pé. (FG, JS, M, 36, EB) 

  

 As relações entre o domínio do verbo pegar com o domínio da palavra pé que 

geraram o sentido de chatear podem ser explicadas talvez pela sensação, muitas vezes 

desconfortante, de algo ou alguém literalmente agarrar-se a essa parte do corpo. Talvez 

também esse sentido tenha sido construído pelo fato de que o pé não é 

convencionalmente um lugar onde se pega. Pegar na mão, por exemplo, dificilmente 

teria o sentido de chatear, aborrecer, visto que é previsível, pelas relações sociais e 

culturais, que as pessoas peguem na mão umas das outras para se cumprimentarem, se 

acolherem, se confortarem. Já pegar no pé, agarrando-o literalmente, impede o ser 

humano de se locomover, uma vez que o pé é a matriz do movimento. Nesse sentido, 

essa pode ser uma das possibilidades de pegar no pé ter sido conceptualizado 

metaforicamente como chatear. Além disso, nessa construção estereotipada, vê-se a 

comprovação da premissa cognitivista de que a percepção do mundo está embasada 

fisicamente. As duas partes do todo conduzem à ideia de corpo: o verbo pegar 

pressupõe as mãos (quem pega o faz com as mãos) e a palavra pé que, por si só, já é 

parte do corpo humano.   

  Uma propriedade bastante presente nas construções idiomáticas encabeçadas pelo 

verbo pegar é a flexibilidade flexional desse verbo. Uma das explicações para que isso 

ocorra é a variabilidade do primeiro argumento exigido pelo predicado e também as 

diferentes marcações de tempo em que os eventos se sucedem no mundo. Desse modo, 

é possível que o verbo apareça na primeira pessoa do singular, na terceira ou em uma 

das formas nominais: no gerúndio, no particípio ou no infinitivo. Os dados de (37) e 

(38) mostram respectivamente o verbo no infinitivo e no particípio: 

 

(37) geralmente quando o mar tá muito grande, todo surfista tem... pô, vô entrar, vô 

pegar altas ondas, mas não fica preocupado com... a vaca, né? se você cair da onda ou 

alguma coisa, é o (inint) Eu (―também‖) sou assim (―né?‖) Não vou falar que não sou, 

porque também sou assim.(PEUL, 09FIL, M, 15, EF) 
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(38) minha vó contava assim que a... que a minha bisavó era índia né... foi pegada no 

laço... e eles morava numa... numa fazenda... numa fazenda lá... e lá era muito afastado de 

vez em quando aparecia tal de índio lá escondido... pegava eles... colocava banana pra 

madurá... (FG, JCS, M, 72, EB) 

 

Essa variação da forma verbal conduz o analista a pensar que as construções 

cristalizadas em que o verbo pegar se faz presente são, de acordo com as distinções de 

Fillmore et al. (1988), do tipo esquemáticas, visto que algum elemento ou os elementos 

são lexicalmente abertos. 

Como forma de verificar o grau de cristalização da construção idiomática, é 

possível também inserir na expressão um modificador – artigo, adjetivo ou advérbio – 

ainda que mantidas as palavras originais. Assim, dizer pegar umas ondas ou pegar altas 

ondas ou ainda pegar ondas gigantes não desconstrói a metáfora nem o sentido da 

expressão que é surfar, mas revela que ela está num grau menor de idiomaticidade do 

que aquela analisada nas amostras (35) e (36), já que não é produtivo dizer pegar no pé 

esquerdo ou pegar com jeito no pé de modo que a metáfora e o significado de chatear 

se conservem. 

Tal fato confirma a afirmação de Nunberg et al (1994), citado por Croft e Cruse 

(2004, p. 249), de que expressões idiomaticamente combinadas são apenas o extremo 

fim de um continuum de convencionalidade na composição semântica. A outra ponta do 

continuum fica reservada pelas restrições selecionais, as quais explicam que as palavras 

da construção combinam entre si em sentido e estrutura. O ponto intermediário das duas 

pontas, segundo os autores, são as colocações, entendidas como combinações de 

palavras que são preferidas em relação a outras combinações que parecem ser de outra 

forma semanticamente equivalentes. Um caso de colocação seria dizer pão novo e não 

pão jovem. Novo é mais previsível para combinar com pão do que a palavra jovem, que 

se relaciona melhor semanticamente com outras palavras. 

Além das expressões com o verbo pegar já analisadas, no Português do Brasil, 

são comuns também expressões do tipo: 

 

(39) O carro pegou no tranco. (CNS) 

(40) Parece que agora o aluno pegou no tranco. (CNS) 

 

Em (39), pegar no tranco é uma expressão que indica o momento em que o carro 

dá um solavanco e começa a funcionar, já que havia dificuldades de a partida ser dada. 
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Daí foi necessário empurrá-lo para que o motor pudesse ser acionado sem o auxílio da 

ignição, apenas com um empurrão. Mesmo que (39) faça parte de uma construção 

idiomática, a palavra tranco conserva ainda seu significado fonte enquanto que pegar 

perdeu traços de seu sentido de base e ganhou o sentido de funcionar. Em (40), a 

mesma expressão ganha sentido metafórico, uma vez que o conjunto da expressão 

significa pejorativamente aprender com dificuldade, com esforço fora do comum.  

Como já foi visto anteriormente, uma expressão é transparente quando há ―uma 

proximidade maior do cálculo do significado total da expressão por seus componentes‖ 

(VALE, 1999, p. 166). Já a opacidade é quando não há essa proximidade. Diante disso, 

pegar descendo, que significa ir embora, constitui uma expressão mais transparente que 

pegar o boi, que significa fazer mais que o indivíduo merece. A primeira expressão é 

mais transparente pelo fato de que há relação semântica entre descer e ir embora, 

enquanto que a segunda é mais opaca pelo fato de que não há relação de sentido entre o 

fato de pegar o boi e fazer mais que a pessoa merece, ou seja, não há no significado 

total da expressão algo que remeta a boi ou a pegar, a não ser que as origens históricas 

sejam explicitadas.  

Há ainda no Português do Brasil outras expressões idiomáticas ou semi-

idiomáticas encabeçadas pelo verbo pegar, dentre elas, citam-se pegar no ar, pegar de 

jeito, pegar firme, pegar com a boca na botija, que não serão analisadas.  

 Outro uso que não é cristalizado, mas que merece destaque é o que 

prototipicamente encontra-se no ambiente morfossintático composto por [pegar e+ SV], 

como se verifica em (41) e (42): 

 

(41) na minha infância que tinha doze anos… bem perto da fazenda… BEM de frente a 

fazenda… eu peguei e falei pra ele [o pai]… falei pra ele… o senhor alembra o DIA que 

o senhor me deu uma lição ali ó… debaixo da árvre bem naquela baxada… ele ficô 

calado… peguei e falei pra ele… porque que é que o senhor tá xingano… o exempro que 

o senhor me deu não foi esse… e o senhor acha que hoje o senhor xingá vai resolvê 

alguma coisa… eu acho que ( ) da idade do senhor tamém num acalha bem…acho que o 

senhor devia de pensar bem antes di dirigi a palavra… (FG, JCRO, M, 30 EB) 

 

(42) tava tudo arrumadim assim aí eu peguei e::: falei... ah não... lá não… aí fechô... 

largô esse lote lá aí minha sogra falô assim é porque vocêis num pricisa… (FG, MEPFB, 

F, 33, EF) 

 

 Diferente dos usos anteriores, a construção peguei e+ SN constitui, segundo 

Gonçalves et. al. (2007), construções do tipo foi fez (CFF), que se formam ― a partir de 

uma sequência mínima de dois verbos, V1 e V2, em que V1 e V2 partilham sujeito e 
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flexões modo-temporais e número-pessoais.‖ (GONÇALVES et. al., 2007, p. 120). 

Conforme os autores, V1 é quase sempre um dos verbos ir, chegar e pegar. 

Corresponde a uma construção com verbos seriais, que revelam uma série de eventos 

sucessivos. Em construções como peguei e falei... ah não... lá não, a CFF peguei e falei, 

muito rotinizada e abstrata, não carece da explicitação do objeto de V1, mas tem a 

função gramatical(izada) de colocar em evidência o objeto de V2 subsequente. Ela 

aparece no texto também para garantir que haja fluxo de informação, ou seja, em quase 

todas as vezes que o falante relata um novo evento ele faz uso do verbo pegar. 

 Por fim, na seção 4.7, serão discutidos usos modais e evidenciais que também 

implicam corporeidade. 

 

4.7 Corpo, construções modais e evidenciais 

  

 Considerem-se as seguintes sentenças:  

 (43) O corpo é a morada do espírito. 

 (44) [Tenho certeza de que] o corpo é a morada do espírito. 

  (45) [Eu acho que] o corpo é a morada do espírito. 

 

 Em geral, os enunciados apresentam um conteúdo proposicional (o dictum) e um 

modo de enunciá-los (o modus). Um mesmo dictum pode ser dito de modus diferentes. 

O dictum é a parte da sentença que não se altera e o modus é a parte variável e subjetiva 

da sentença. Essa consideração inicial ajuda a compreender o conceito de modalidade, 

que pode ser entendida como ―a categoria gramatical responsável pela veiculação das 

atitudes do falante em relação ao que ele diz, ou seja, com as opiniões e atitudes do 

falante expressas em uma sentença‖ (CASSEB-GALVÃO, 1999, p. 32). Normalmente, 

essa categoria gramatical está associada com a expressão da obrigação, permissão, 

proibição, necessidade, possibilidade e capacidade (TRASK, 2008). Segundo Palmer 

(1986) apud Casseb-Galvão (1999), os itens modalizadores pertencem a uma classe 

intermediária entre os itens lexicais e os itens gramaticais, que se desenvolveram como 

modalizadores gradualmente no decorrer do tempo. O inglês, por exemplo, tem um 

sistema modal gramaticalizado em verbos como can, could, may, might, will, would, 

shall, should, must, ought (to) e suas respectivas formas negativas podem assumir a 

função de auxiliares na sentença. 

 Goossens (1995), Palmer (1986) e Hengeveld (1988), citados por Casseb-Galvão 

(1999), distinguem basicamente dois tipos principais de modalidade: 
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1) a epistêmica, que está relacionada ao grau de comprometimento do falante com o 

valor de verdade do que diz. Diz respeito aos julgamentos (opiniões, conclusões), 

normalmente afirmados com certa dúvida ou como hipóteses, e também às evidências, 

resultantes de deduções e normalmente afirmadas com certa confiança. Nesse tipo de 

modalidade, o falante qualifica subjetivamente um estado de coisas no domínio do 

possível, do provável, do certo. Um exemplo de modalidade epistêmica no português é 

o verbo poder, no sentido de possibilidade, como em Luiz pode mudar de ideia (= é 

possível que Luiz mude de ideia). 

2) a deôntica, que contém um elemento de vontade e envolve a ação do falante ou de 

outra pessoa. Está relacionada com as noções de permissão e obrigação relativas a 

algum sistema de convenções morais, legais ou sociais. Um exemplo de modalidade 

deôntica no português é o verbo dever, no sentido de obrigação, como em Luiz deve 

fazer a atividade de casa (= Luiz tem a obrigação de fazer o dever de casa.). 

 Sweetser (1990), defendendo a existência da metáfora da ―mente como corpo‖, 

considera que o modal may (poder), do inglês significou habilidade física antes de 

significar permissão social ou possibilidade lógica. Baseando-se em Talmy (1981, 

1988), Sweetser (1990) afirma que a semântica da modalidade raiz pode ser entendida 

em termos de força dinâmica, entendida como força e barreiras em geral.  

 Givón (1984, p. 101), ao descrever os verbos com um sujeito experienciador 

dativo, deixa sugerido que expressões modais do tipo It seems to me that[...], I see that 

[...], It appears to me that [...], It sounds (to me) as if [...], It smells funny, It sounds 

preposterous são expressões metafóricas que têm origem no mundo físico, mais 

especificamente, nas percepções sensoriais.  

 Não é difícil verificar que, no português brasileiro, expressões correspondentes, 

que atestam a crença ou a opinião do falante, tenham a mesma forma linguística de 

construções que exploram funções sensoriais físicas, como se verifica em Parece-me 

absurdo que[...], Eu vejo que [...], Soa-me como se [...], Isso cheira a piada e tantas 

outras. 

 Casseb-Galvão (1999), investigando as rotas de gramaticalização do verbo achar 

no português brasileiro, afirma que  

a forma mais antiga do achar é o verbo pleno com o significado de 

‗encontrar‘, ‗descobrir‘. Sua primeira ocorrência na língua 

portuguesa data provavelmente do século XIII, originária do latim 

afflare „soprar‟. Cunha (1982) explica sua evolução semântica a 

partir da linguagem dos caçadores: do sentido primitivo do latim 

‗soprar‘, passou-se ao de ‗sentir a proximidade da caça pelo odor, 
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farejar‘ e daí a ‗descobrir, encontrar (a caça)‘. (CASSEB-

GALVÃO, 1999, p. 65). 

 

 Ora, tanto ‗soprar‘ quanto ‗farejar‘ são funções corporais. São eventos que, para 

serem realizados, necessitam do corpo. Deslizamentos funcionais ocorreram de modo 

que Casseb-Galvão (1999) encontrou quatro tipos de achar, que, colocados num 

continuum, o mais abstrato é o de modalizador epistêmico: 

Achar 1: evento. Corresponde a procurar, tentar achar, descobrir; 

Achar 2: apreciação. Corresponde a considerar, pensar, afirmar; 

Achar 3: palpite. Correponde a supor, ser possível; 

Achar 4: incerteza, dúvida, probabilidade. Corresponde a talvez, provavelmente. 

 Os usos de achar 3 e 4 são os mais gramaticalizados porque estão no domínio da 

categoria gramatical da modalidade epistêmica, em que o falante emite um palpite ou 

expressa dúvida em relação ao ato de fala, revelando subjetividade. 

 De modo análogo, Gonçalves (2003) pesquisou os usos de parecer no português 

brasileiro e encontrou também quatro tipos de uso desse verbo. O mais básico ou pleno 

tem a função de predicador verbal e pode ser parafraseado com ser semelhante a 

alguém. Novamente, vê-se o corpo implicado na gramática da língua. Parecer com 

alguém leva em consideração a caracterização física da pessoa, como se verifica no 

dado apresentado por Gonçalves (2003):  

(46) Você parece um pouco aquela menina – como é? ... a Glória Pires] (cf. Gonçalves, 2003). 

 

A escala de abstratização seria, segundo Gonçalves (2003), a seguinte: 

Parecer 1: predicador verbal. Ex.: Você parece a Glória Pires. 

Parecer 2: suporte da predicação/modalizador. Ex.: Ela:: faz os trejeitos e:: vira 

pirueta e faz... parece de borracha. 

Parecer 3: predicador proposicional de valor epistêmico/evidencial. Ex.: A moto parece 

que naquela época custou oitenta e poucos mil cruzeiro. 

Parecer 4: satélite parentético epistêmico/evidencial. Ex.: Tinha festa no orfanato... 

eles preferiram transferir parece para o dia das crianças. 

 

 Feitas essas considerações sobre corpo e modalidade, passa-se, agora, à relação 

entre corpo e evidencialidade. 

 Nos estudos linguísticos, a evidencialidade é uma categoria que verifica a 

origem ou fonte da informação enunciada pelo locutor. É a categoria que indica como o 
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falante tomou conhecimento de uma informação: pela visão, pela audição, pelo cheiro, 

por inferência, por meio de boato etc. Os estudiosos da evidencialidade são guiados pelo 

princípio de que as línguas expressam a consciência humana de que a verdade é relativa. 

Segundo Casseb-Galvão (2001), tanto a evidencialidade quanto a modalidade são 

inerentes à linguagem. Dessa forma, não existe discurso neutro, uma vez que, em maior 

ou menor grau, as marcas do (des)comprometimento do falante com a verdade do que 

assevera manifestam-se na linguagem. 

 A modalidade e a evidencialidade convergem-se, principalmente, no que diz 

respeito à subjetividade do falante em relação ao que enuncia. Nesse sentido, alguns 

estudiosos concebem a evidencialidade como um tipo modal, outros a veem como um 

subtipo da modalidade epistêmica e outros ainda acreditam que a evidencialidade e a 

modalidade são categorias distintas.
51

 

 Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 155) afirmam que, no nível representacional, 

ou seja, no nível do conteúdo enunciado e não no nível da interação, três são as 

maneiras de se ter acesso à informação contida no conteúdo proposicional: 1) por meio 

de inferência com base em evidência sensorial; 2) com base em inferência de 

conhecimento existente e; 3) com base em conhecimento geral acumulado na 

comunidade. As três fontes de informação, na ordem em que estão dispostas, parecem 

fazer parte de um continuum de abstração da fonte do conhecimento que se inicia com o 

corpo (ver, ouvir, sentir cheiro), depois se abstrai para o mundo mental (as inferências) 

e, por fim, abstrai-se ainda mais no mundo mental compartilhado culturalmente 

(inferências compartilhadas) 

 Exemplos de evidência sensorial apresentados por Hengeveld e Mackenzie 

(2008, p. 155), são da língua Maricopa, uma língua quase extinta falada no Arizona. 

Nessa comunidade linguística, segundo os autores, os falantes usam morfemas distintos 

para fazer referência à evidência sensorial visual e à evidência sensorial não visual. 

Seguem os exemplos: 

 (47) Lima-yuu. 

        dance-VIS.EVID 

      ‗He danced (I saw it)‘ (‗Ele dançou. Eu vi.‘) 

 

                                                 
51

 Casseb-Galvão, em curso ministrado em 2009, na USP, pontua que Anderson (1986), Willett (1988), 

De Haan (1997, 1997a, 1998, 1998a ), Hengeveld (2004) acreditam que a evidencialidade é um tipo 

modal. Já Palmer (1986), Bybee, Pagliuca e Perkins (1994), Dik (1989) acreditam que a evidencialidade é 

um subtipo de modalidade epistêmica. Por fim, Nuyts (1992, 1993, 1993a), Dandale e Tasmowski (1994) 

e Aikhenvald (2004) concebem evidencialidade e modalidade como categorias distintas. 
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 (48) Mashvar-a. 

        2SG.sing-NONVIS 

      ‗You sang (I heard it)‘. (‗Você cantou. Eu ouvi.) 

 

  A expressão diz que, que em seu significado básico aponta para uma atividade 

corporal, foi estudada por Casseb-Galvão (2001). A autora postula que a expressão 

passou por um processo de dessemantização e reanálise, funcionando fora da 

predicação. Em vista dessas mudanças, funciona no português brasileiro como um 

operador evidencial gramaticalizado em usos como este: diz que tem dois meninos 

procurando o pai ali na esquina.(CASSEB-GALVÃO, 2001, p. 163). Baseando-se em 

Willet (1988) e em Chafe e Nichols (1986), apresenta um esquema resumitivo dos tipos 

de evidência observáveis em várias línguas do mundo. Nesse esquema, existe uma 

evidência direta ou atestada, que corresponde àquilo que o enunciador enuncia a partir 

do que seus sentidos perceberam. Existe também a evidência indireta, que é aquela em 

que o falante não percebeu com seus sentidos a situação, mas alguém lhe contou (uma 

segunda ou uma terceira pessoa) ou é do senso comum. A evidência indireta pode 

também ser o resultado de uma inferência a partir de resultados observados ou de 

alguma forma de raciocínio. O quadro 14, a seguir, mostra essas relações: 

     Quadro 14: Tipos evidenciais de Willet (1998) apud Casseb-Galvão (2001) 

 

 

 

TIPOS DE 

EVIDÊNCIA 

 

direta 

 

atestada 

visual 

auditiva 

outros sentidos 

 

 

indireta 

 

reportada 

 

de uma 2ª pessoa 

de uma 3ª pessoa 

folclore/lenda/mito 

 

inferida 

 

a partir de resultados observáveis 

a partir de raciocínio (um construto 

mental qualquer) 

    

    Fonte: Adaptado de Casseb-Galvão (2001) 

   

 Depois de uma análise de vários estudiosos sobre os tipos de evidências, Casseb-

Galvão (2001) propõe uma tipologia evidencial, partindo do pressuposto de que ―uma 

mesma ação cognitiva pode gerar diferentes experiências. Tudo vai depender do quão 

envolvido esteja o usuário da língua no processamento da origem, da fonte do 

conhecimento veiculado.‖ (CASSEB-GALVÃO, 2001, p. 97). O quadro 15 mostra a 

proposta de Casseb-Galvão (2001): 
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Quadro 15: Proposta tipológica evidencial, conforme Casseb-Galvão (2001) 

ENVOLVI

MENTO 

COM A 

SITUAÇÃO 

EXPERIÊNCIA COGNITIVA 

ENVOLVIDA 

GRAU 

DE 
EVIDÊN

CIA 

EXPERIÊNCIA 

COGNITIVA 

REVELADA NA 

INTERAÇÃO 

FUNÇÃO 

EVIDENCIAL 

 

 

 

 

Experiência 

pessoal 

 [+ dir] 

 

Vivenciar o conhecimento 

explicitado no ato de fala 

(ver/ouvir). 

[+ dir]  

 

 

O falante conclui Xi 

baseado em prévia 

experiência pessoal 

(sensorial física) 

 

direta 

Adquirir o conhecimento descrito a 

partir de uma segunda ou terceira 

pessoa identificada (ouvir/ler) 

[- dir]  

citativa 

Adquirir o conhecimento a partir de 

experiência passada no mundo das 

hipóteses, e das sensações 

psicológicas, a partir de 

experiências mentais diversas 

(lenda, sonho). 

[ind]  

reportativa de 

mito 

 

 

 

 

Inferência 

[-dir] 

 

 

 

 

Inferir o conhecimento a partir de 

sinais no plano discursivo (na 

materialidade discursiva, no texto). 

[+dir]  

 

 

O falante infere Xi a 

partir de evidências 

disponíveis. 

inferencial 

textual 

Inferir o conhecimento a partir de 

sinais captados na situação de 

interação 

[- dir] inferencial 

situacional 

Inferir o conhecimento a partir de 

um alto nível de abstração, nível do 

processamento interno das funções 

cognitivas. 

[ind]  

intuitiva 

 

 

 

Ouvir-dizer 

[ind] 

Partilhar conhecimento disponível 

para todo membro de determinada 

comunidade. (verdade universal). 

[+ dir]  

 

O falante assinala que 

não sabe, não quer ou 

não pode precisar a 

fonte de Xi. 

 

assumida 

Disponibilizar conhecimento sem 

fonte aparente e/ou indicada. 

[- dir] de boato 

Gerar conhecimento a partir de 

manobras elucubrativas, sem uma 

origem coerente e/ou perceptível do 

ponto de vista físico e/ou cognitivo. 

[ind]  

especulativa 

 

Fonte: Casseb-Galvão (2001, p. 98-9) 

 

 O pressuposto de que uma mesma ação cognitiva gera diferentes experiências é 

fundamental para os objetivos desta tese, visto que é a experiência sensório-cognitiva 

que conduz a uma série de outras experiências também cognitivas, porém, num plano 

mais abstrato. Uma adaptação da proposta dos tipos evidenciais de Casseb-Galvão 

(2001), considerando-se a unidirecionalidade de abstração da evidencialidade, para os 

estudos aqui realizados seria a seguinte: 

                 Figura 18: Processo de abstração dos evidenciais 
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Casseb-Galvão (2011), revisitando os usos de diz que [disk
i
] no português 

brasileiro, agora sob o olhar da Gramática Discursivo Funcional (GDF), mostra o 

funcionamento de [disk
i
] nos níveis representacional, interpessoal e retórico. Reitera 

que a expressão revela o modo como o conhecimento enunciado foi originado, ou seja, 

por evidência indireta. Nesse tipo de evidência, o conhecimento enunciado é de 

percepção auditiva (ouvir dizer), fruto do conhecimento geral ou inferido a partir de 

outro conhecimento, o que instaura a impessoalidade, significado central expresso pelos 

usos de [disk
i
].  

Uma maneira de atestar a contribuição da base sensorial-corporal no processo de 

gramaticalização de evidenciais, será apresentada, a seguir, alguns exemplos retirados 

da língua Tariana
52

, descrita por Aikhenvald (2004, p. 2-3). Segundo a autora, a língua 

Tariana tem um complexo sistema evidencial. Nessa língua, não basta apenas dizer José 

jogou futebol. O falante precisa dizer se viu, ouviu ou se sabe sobre que evento 

aconteceu porque alguém lhe contou. O falante marca a evidência por meio de um 

conjunto de morfemas fundidos com a noção de tempo: 

 

(49) Juse  irida  di-manika-ka 

         José  football  3sgnf-play-REC.P.VIS 

         ‗José has played football (we saw it)‘ (‗José jogou futebol - nós vimos‘). 

 

 (50) Juse  irida  di-manika-mahka 

         José  football  3sgnf-play-REC. P. NONVIS 

         ‗José has played football (we heard it)‘ (‗José jogou futebol - nós ouvimos‘). 

  

 (51) Juse  irida  di-manika-sika 

        José  football  3sgnf-play-REC. P. ASSUM. 

       ‗José has played football (we assume this on the basis of what we already know.)  

       ‗José jogou futebol (nós assumimos isso com base naquilo que já é rotineiro). 

  

 (52) Jose  irida  di-manika-pidaka 

        José  football  3sgnf-play-REC.P. REP. 

        ‗José has played football (we were told).‘ (‗José jogou futebol – disseram-nos) 

 

 (53) Jose  irida  di-manika-nihka 

        José  football  3sgnf-play-REC.P. INFR. 

        ‗José has played football (we infer from visual evidence).‘ (‗José jogou futebol – 

inferimos da evidência visual‘). 

 

 

                                                 
52

 Língua Arawak falada na área multilíngue de Vaupés, noroeste da Amazônia, Brasil. 
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 Como se vê, o sistema evidencial da língua Tariana parte de experiências físicas 

em (49) e (50) e físicas-cognitivas em (51), (52) e (53). 

 No capítulo 5, a seguir, serão analisadas, num primeiro momento, metáforas 

corporais inferidas de enunciados cujo conjunto linguístico aponta para a 

conceptualização metafórica de alguma noção abstrata. Num segundo momento, serão 

analisadas as metáforas/abstrações e funções de verbos de percepção: 1) visual (ver, 

olhar); 2) auditiva (ouvir, escutar); 3) olfativa (cheirar, sentir); 4) gustativa (saborear, 

provar), que, em seus sentidos básicos, designam atividades corporais. 
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Prova. Olha. Toca. Cheira. Escuta. 

Cada sentido é um dom divino. 

 

Manuel Bandeira. 
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CAPÍTULO 5 

METÁFORAS COTIDIANAS: O CORPO COMO BASE CONCEPTUAL NO 

PORTUGUÊS FALADO EM GOIÁS 

 

 

 Neste capítulo, será feita a análise de metáforas conceituais a partir dos dados do 

Projeto Fala Goiana. Depois de coletados, transcritos e analisados, os dados revelaram 

duas possibilidades de se verificarem as projeções metafóricas corporificadas: uma lato 

sensu e outra stricto sensu. 

 A projeção metafórica lato sensu constitui-se de conceptualizações metafóricas 

que envolvem o corpo num sentido mais amplo. Serão analisadas metáforas que dizem 

respeito à pessoa como um todo, ao ato de falar/conversar, à mente e ao corpo de 

maneira geral, ao rosto e à cabeça. Na projeção metafórica stricto sensu, serão 

analisados oito verbos de percepção sensorial. Os verbos selecionados remetem aos 

sentidos que estão localizados na cabeça: para a visão, foram selecionados os verbos ver 

e olhar; para a audição, os verbos ouvir e escutar; para o olfato, cheirar e sentir; para o 

paladar, saborear e provar. 

Segue, portanto, a análise desses dois tipos de metaforização. 

 

5.1 Metaforização lato sensu 

 A metaforização lato sensu, assim como a stricto sensu, se alinha à hipótese 

cognitivista de que ―a gramática é uma conceptualização‖. Antes da análise dos dados 

do dialeto goiano, porém, será apresentada a defesa de Johnson (1987), de que a 

metáfora APARÊNCIA FÍSICA É UMA FORÇA FÍSICA possui uma estrutura lógica e 

racional, sendo, portanto, possível incluí-la no campo da racionalidade e não 

simplesmente no campo da subjetividade, da emoção. A descrição da análise de 

Johnson (1987) é necessária para que se compreenda a metaforização presente em  

dados do Fala Goiana. 
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5.1.1 Exemplo de base: “o que eles pensam sobre estupro”? 

 No capítulo I do livro The body in the mind, Johnson (1987) analisa uma 

passagem do livro Men on rape: what they have to say about sexual violence, escrito 

por Timothy Beneke.  A figura 19 reproduz  a capa do livro de Beneke:  

     Figura 19: Capa do livro de Timothy Beneke.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                           Fonte: <www.google.com.br/imagens/timothybeneke>. Acesso em: 30 jan 2012 

  

O livro é composto por um conjunto de entrevistas com médicos, advogados, 

homens de outras ocupações, maridos e amantes sobre o que eles pensam sobre estupro. 

Johnson (1987, p. 6-12) analisa o trecho da entrevista de um escrevente do distrito 

financeiro de São Francisco. Segue o texto no original inglês: 

 

Let's say I see a woman and she looks really pretty and really clean and sexy, 

and she's giving off very feminine, sexy vibes. I think, 'Wow, I would love to make 

love to her,' but I know she's not really interested. It's a tease. A lot of times a 

woman knows that she's looking really good and she'll use that and flaunt it, and it 

makes me feel like she's laughing at me and I feel degraded. 

I also feel dehumanized, because when I'm being teased I just turn off, I cease to 

be human. Because if I go with my human emotions I'm going to want to put my 

arms around her and kiss her, and to do that would be unacceptable. I don't like the 

feeling that I'm supposed to stand there and take it, and not be able to hug her or 

kiss her; so I just turn off my emotions. It's a feeling of humiliation, because the 

woman has forced me to turn off my feelings and react in a way that I really don't 

want to. 

                                                 
53

 Imagem disponível em: <http:// http://www.google.com.br/search?um=1&hl=pt-

BR&biw=1366&bih=611&tbm=isch&sa=1&q=man+on+rape+beneke&oq=man+on+rape+beneke&aq=f

&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=14399l17097l0l17269l9l9l0l7l0l0l202l202l2-1l1l0> Acesso: 02 out. 

2011. 

http://www.google.com.br/imagens/timothybeneke
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If I were actually desperate enough to rape somebody, it would be from wanting 

the person, but it would be a very spiteful thing, just being able to say, 'I have 

power over you and I can do anything I want with you,' because really I feel that 

they have power over me just by their presence. Just the fact that they can come up 

to me and just melt me and make me feel like a dummy makes me want revenge. 

They have power over me so I want power over them.‖ 54
 

(BENEKE, Tim. Man on rape. New York: St. Martin‘s, 1982, p. 43-44.) 

 

Observem-se as seguintes sentenças retiradas da entrevista:  

 

(54) She's giving off very feminine, sexy vibes.  

     (Ela emite muita feminilidade, contusão sexual.) 

(55) I'm supposed to stand there and take it.  

      (Eu não gosto da sensação de estar lá e tomá-la) 

(56) The woman has forced me to turn off my feelings and react…  

       (A mulher me obrigou a afastar-me de meus sentimentos e a reagir…) 

(57) They have power over me just by their presence.  

      (Elas têm poder sobre mim apenas por sua presença.) 

(58) Just the fact that they can come up to me and just melt me…  

      (Só a possibilidade de que elas possam vir até mim faz-me derreter) 

 

Para Johnson (1987), essas sentenças e principalmente as palavras em negrito 

conduzem à inferência de que a metáfora APARÊNCIA FÍSICA É UMA FORÇA 

FÍSICA está refletida na cultura norte-americana. O autor procura provar que tal 

metáfora não é pura e simplesmente uma interpretação subjetivista da realidade, mas 

contém racionalidade. Daí a preocupação de Johnson (1987) em provar que em quase 

todo o livro − The body in the mind: the bodily basis of meaning, imagination, and 

reason − que o significado não é proposicional, é corporificado, e, no processo de 

construção da metáfora, existe racionalidade e que, portanto, ela não está relegada ao 

subjetivismo empirista. 

                                                 
54

 Tradução livre: 
―Digamos que eu vejo uma mulher e ela parece muito bonita, muito limpa e sexy, e ela emite muita 

feminilidade, contusão sexual. Eu penso, 'Uau, eu adoraria fazer amor com ela‖, mas eu sei que ela não está 

interessada. É uma provocação. Um monte de vezes que uma mulher sabe que ela é realmente bela que ela vai usar 

isso para ostentá-la, e isso me faz sentir como se estivesse rindo de mim e eu me sinto diminuído. 

Eu também me sinto desumanizado, porque quando eu estou sendo diminuído, eu simplesmente me desligo, 

deixo de ser humano. Se eu agir com as minhas emoções humanas, eu vou querer colocar meus braços em torno dela 

e beijá-la, e fazer isso seria inaceitável. Eu não gosto da sensação de estar lá e tomá-la, e não ser capaz de abraçá-la 

ou beijá-la. Então, eu simplesmente me afasto de minhas emoções. É um sentimento de humilhação, porque a mulher 

me obrigou a afastar-me de meus sentimentos e reagir de uma maneira que eu realmente não quero. 

Se eu fosse realmente desesperado o suficiente para estuprar alguém, seria de querer a pessoa, mas também 

seria uma coisa muito desrespeitosa, sendo capaz de dizer apenas: 'Eu tenho poder sobre você e eu posso fazer 

qualquer coisa que eu quero com você; porque realmente eu sinto que elas têm poder sobre mim apenas por sua 

presença. Só a possibilidade de que elas possam vir até mim faz-me derreter todo e me faz sentir como um boneco. 

Isso me faz querer vingança. Elas têm poder sobre mim assim como eu quero ter poder sobre elas.‖ 
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O autor considera a inferência um elemento fundamental para a identificação 

lógica da metáfora. Assim, o exercício lógico-racional seria o seguinte: 

(59) UMA MULHER É RESPONSÁVEL POR SUA APARÊNCIA FÍSICA, 

então, 

(60) APARÊNCIA FÍSICA É UMA FORÇA FÍSICA (EXERCIDA SOBRE 

OUTRAS PESSOAS). Isso leva à seguinte conclusão: 

(61) UMA MULHER É RESPONSÁVEL PELA FORÇA QUE ELA EXERCE 

SOBRE O HOMEM. 

 

Essas sentenças podem ser logicamente representadas da seguinte forma: 

        Esquema 2: Metáfora da força 

   

 

 

 

     Fonte:  Johnson (1987) 

 

Se A=B pode ser entendido como APARÊNCIA FÍSICA É UMA FORÇA 

FÍSICA, então, a força (F), entendida inicialmente como aparência física (A), passa a 

ser entendida na conclusão como força física (B), ou seja, F(A) conduz por meio da 

metáfora à conclusão de que F(B). 

Para Johnson (1987), o significado de força física depende das estruturas de 

significado compartilhadas publicamente, que emergem da experiência corporal de 

força. O Homem começa a apreender o significado de força física desde o momento em 

que nasce, ou antes. Isso porque o corpo humano está ligado a forças internas e externas 

tais como a gravidade, a luz, o calor, o vento. O Homem percebe, com as experiências, 

que também pode ser fonte de força sobre seu corpo e sobre outros objetos fora dele. 

Ele pega os brinquedos, levanta o copo até os lábios, puxa o corpo através do espaço, 

encontra obstáculos que exercem força sobre ele e percebe que pode também exercer 

força sobre tais obstáculos. Algumas vezes, sente-se frustrado e impotente porque não 

pode exercer a força necessária sobre um objeto; outras vezes, sente-se poderoso porque 

consegue vencer um obstáculo que exigia força. As interações com esses elementos 

constituem o primeiro encontro do Homem com forças, e elas revelam padrões 

F(A) 

A=B 

Então, F(B) 
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recorrentes entre o Homem e o ambiente. Lentamente, então, expande-se o significado 

de força. Em cada uma das atividades motoras, há padrões de repetição que ajudam a 

identificar aquela ação particular de força. 

Na ciência cognitiva, Talmy (1988; 2000) trabalha com o modelo semântico de 

interação de forças, que descreve como as entidades interagem entre si, tendo como 

base a força física.  

Quatro distinções básicas, no domínio da língua, precisam ser feitas, segundo o 

autor: 1) entidades de força (agonista x antagonista); 2) tendência intrínseca de força 

(para o movimento x para o repouso); 3) resultado da interação de forças (movimento x 

repouso); 4) equilíbrio de forças (entidade mais forte x entidade mais fraca). O 

agonista é a entidade que exerce uma força porque tem uma tendência intrínseca a 

manifestá-la, enquanto o antagonista exerce uma força contrária sobre o agonista. A 

interação entre agonista e antagonista tende para o movimento ou para o repouso. A 

entidade mais forte é aquela que mostra mais salientemente sua força em relação à força 

opositora.  

Em uma sentença como a chuva derruba casas, o agonista é a chuva por ser a 

entidade mais forte e as casas o antagonista, que, mesmo exercendo força, ela é mais 

fraca que a da chuva. A tendência da interação entre as duas potências é o movimento e 

não o repouso, ao contrário do que se verifica em o sol bate na parede em que há uma 

tendência para o repouso. Na fala goiana, quando o falante diz tinha uns folhetos de 

missa... nós pregávamos numa parede... cada canto da parede... era tipo pique... nós 

tínhamos que correr e bater no folheto... (FG, LRON, F, 20, EM), o agonista 

corresponde ao sujeito da oração (nós) e o antagonista o folheto por ser a entidade mais 

fraca. Como nesse uso se tem o sentido de colisão, a tendência intrínseca é para o 

repouso. 

O sentido de força pode ser estendido para outros domínios, momento em que é 

criada a metáfora. Importante ressaltar que os modelos corporificados não se restringem 

ao indivíduo e às experiências que ele realiza. A comunidade de fala compartilha as 

mesmas experiências e, vendo-as da mesma forma, as torna culturais, de modo que há 

um entendimento coerente do mundo. No exemplo de Johnson (1987), além da metáfora 

da aparência física entendida como força que a mulher exerce sobre o homem, é 

possível perceber outro tipo de força metafórica que atua no processo. Em alguns 

momentos, o narrador se vê repreendido pela força moral de que estupros não podem 

ser realizados porque barram o direito de liberdade e escolha do outro. Quando ele diz: 
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―[…] and to do that would be unacceptable‖ e também ―but it would be a very spiteful 

thing‖
55

, a força moral presente na cultura em que o narrador está inserido atua sobre 

ele.  

Conforme já foi discutido na seção 4.7, outro uso metafórico da noção de força 

está relacionado à modalidade epistêmica ou deôntica. Em ele deve sair, o 

estabelecimento fecha às 22h (ordem) ou ele deve sair, está quase na hora de sua aula 

(probabilidade), respectivamente, conforme Ferrari (2011, p. 86), tem-se ―a imposição 

de força no mundo sociofísico e a presença de um falante forçado a concluir sobre a 

probabilidade efetiva dessa saída.‖  

 Conjunções como because, do inglês, formada pela junção de be (ser) + cause 

(causa) e também verbos causativos como matar, afugentar, acalentar, mandar, fazer 

dentre outros também implicam a presença de força, que está relacionada a essa 

propriedade intrínseca do corpo humano. Oliveira (1998), estudando a variedade de 

funções do morfema , no Apinajé
56

, afirma que tal morfema desenvolveu um processo 

de gramaticalização: de verbo causativo passou a funcionar como predicador de 

construção causativa perifrástica, como marcador causativo, como posposição 

instrumental, como parte de construções seriais que codificam distinções aspectuais 

dentre outras funções. A seguir, apresentam-se dois exemplos, um em que o morfema 

tem valor lexical, como predicador de cláusula simples, e outro em que o morfema tem 

valor mais gramaticalizado, como parte de uma construção serial que indica aspecto: 

 (62) bri pa t  anẽ ... 

        then          1           PRT      do         thus 

                   'So I did the following ...' (‗Então, eu fiz o seguinte…) 

 

 (63)  na  pa ic-t  mõ 
                     RLS           1            I-die    PRT     go 

                   ‗I‘m dying.' (Estou morrendo) 

   

Em vista desses dados e do que se tem afirmado sobre força, o que distingue a 

visão racionalista tradicional da visão sociocognitivista, que concebe a corporificação 

da mente, é que, para os sociocognitivistas, o significado e a racionalidade são revelados 

por meio das informações background. Johnson (1987) considera que há estruturas não 

                                                 
55

 Tradução livre: ―[...] e fazer isso seria inaceitável‖ e ―mas isso seria uma coisa muito desrespeitosa‖. 
56

 Língua da família Jê, falada no norte do estado do Tocantins, Brasil.  
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proposicionais no plano de fundo dos textos que representam papel central para se 

identificar a relação entre domínios que ocorre na construção da metáfora. 

Enfim, a noção de força proposta por Johnson pode ser assim resumida: 

1) O ser humano aprende o que é força com as experiências cotidianas; 

2) Na mente, essa noção é abstraída; 

3) Posteriormente, o usuário da língua aplica a noção de força em outras 

situações por meio da imaginação e do léxico disposto na memória de longo 

termo. 

  Essas considerações corroboram, portanto, para que se tenha um olhar racional 

sobre as conceptualizações metafóricas do dialeto goiano, que serão analisadas na 

próxima seção. 

 

5.1.2 Pessoas são recipientes: trancam-se e abrem-se 

O falante, em sua relação motora com o mundo físico, experiencia processos 

como entrar em diversos lugares e deles sair. Para isso, ele realiza ações como abrir e 

fechar: ele fecha e abre os olhos, a boca, a mão; ele abre portas, janelas e portões de 

uma casa para dar passagem a algo ou para ventilar o interior da residência; ele fecha 

portas, janelas e portões para proteger quem está dentro da casa e, ao mesmo tempo, 

impedir que perigos externos ameacem a tranquilidade do lar; ele abre e fecha cancelas 

que dão acesso a fazendas etc. Essas experiências contribuem para que esse falante 

construa o esquema imagético dessas ações. O esquema, como já foi visto, está 

conectado ao mundo físico, por meio da percepção, e, ao mundo mental, por meio da 

conceptualização. Assim, as experiências sensíveis funcionam como input para que o 

falante apreenda abstratamente os conceitos de abrir e fechar. Depois de apreendidos 

e/ou esquematizados, os conceitos estarão aptos a serem transferidos, por extensão 

metafórica, para outros domínios.  

No capítulo 2, uma figura adaptada de Taylor (2002) foi utilizada para explicar 

como ocorrem a abstração e a consequente metaforização da noção de equilíbrio.  Como 

forma de representar a relação do usuário da língua com as noções de abrir e fechar, 

retoma-se aqui tal figura, agora aplicada à construção do esquema imagético contêiner, 

proposto por Lakoff e Johnson (2002) e Croft e Cruse (2004), do qual abrir e fechar 

estão relacionados por extensão metafórica. Segue a figura 20: 
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Figura 20: Triângulo de categorização para expressar a metáfora da abertura e do fechamento do 

ser 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

Fonte: Adaptação de Taylor (2002) 

 

 Segundo Srini Narayanan, citado por Porter (2010, p. 26),  

as palavras, como experiências correntes, ao se repetirem, ativam diferentes 

regiões do cérebro, ativando circuitos neuronais que se conectam entre si. 

Essas conexões constituem metáforas primárias. O cérebro, desde que 

começa a funcionar, adquire esse tipo de metáforas primárias porque tal 

órgão é o resultado de uma conquista evolutiva de milhões de anos de 

adaptação ao meio. Segundo o autor, podemos pensar que, ao nascer, 

herdamos geneticamente uma dotação de metáforas, que são estruturantes de 

nosso pensamento.
57

 

 

Toda essa explicação pode ser aplicada em dados do corpus, em que foi comum 

a ocorrência de enunciados em que o usuário da língua ora conceptualiza a si mesmo e 

aos outros à sua volta como ―pessoas abertas‖ e como ―pessoas fechadas‖ como forma 

de dizer que eram, respectivamente, ―comunicativas‖ e ―introspectivas‖. É o caso dos 

dados que aparecem a seguir, em que o colaborador descreve a si mesmo e a sua família 

quanto a serem muito comunicativos ou pouco comunicativos:  

                                                 
57

 Original espanhol: ―las palabras, como experiências concurrentes, al repetirse activan diferentes 

regiones Del cerebro, activando circuitos neuronales que se conectan entre si. Estas conexiones 

constituyen metáforas primarias [...]. El cerebro, desde que comienza a funcionar, adquiere esse tipo de 

metáforas primárias. Si pensamos que el cerebro es resultado de una conquista evolutiva de millones de 

años de adaptación al médio, podemos pensar que al nacer heredamos genéticamente una dotación de 

metáforas, que son lãs que estructuran nuestros pensamientos.‖ (PORTER, 2010, p. 26). 

PROTÓTIPO 

(experiência 

cinética do 

falante com as 

ações de abrir e 

de fechar) 

ESQUEMA 

(conceito 

abstrato de abrir 

e fechar) 

EXTENSÃO 

(‗abertura‘ e 

‗fechamento‘ em 

um domínio não 

cinético) 
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(64) eu passei uma infância presa dentro da casa dos meus pais... depois eu vivi um 

tempo... de conhecimento com os meu colega tudo... brincando... isso e aquilo... pode 

saí... podia vim... num tinha perigo... aí eu conheci o A. ... assim... que eu casei::: ... 

veio o choque... ele era totalmente fechado... foi outra pessoa que eu conheci... então... 

acho que foi::... minha vida é vivida de choque... (FG, FAS, F, 36, EF) 

(65) Doc.: mais você já tentou conversar com ela... com a segunda filha... pra saber o 

porquê de ela ser tão fechada? 

Inf.  já tentei... só porque ela não fala... ela parece um bichim do mato.. tanto que  

cê começa a querê conversá cum ela... ela já começa a  chorá... aí como que cê vai 

conversá com uma pessoa que te olha de cara feia e começa a  chorá... e  o mais 

engraçado é que eu não sei por quem ela puxô porque eu converso que nem o home da 

cobra e o pai dela tamém... e a menina é uma coi: : sa... agora o terceiro não... ele 

conversa demais da conta tamém. (FG, FAS, F, 36, EF) 

 

(66) Doc.: e você contava as coisas que aconteciam com você? Sobre seu primeiro 

namorado? Essas coisas... assim... você se abria com ela?  

Inf. me abria... nesse tempo eu já conhecia a outra/era a  D... hoje ela faleceu/ ela já 

é falecida... mais nesse tempo era com a D. ( ) quel‘é  irmã da E.... eu era muito amiga 

dela tamém nesse tempo... quando a gente começô a namorá... inclusive até meu 

primero beijo foi com um vizim dela chamado o Luís... uma gracinha de pessoa também 

e tudo eu contava pra ela... (FG, APS, F, 33, EF). 

 

 Os dados presentes em (64), (65) e (66) permitem ampliar a metáfora do canal 

proposta por Reddy (1979) e desenvolvida por Lakoff e Johnson (2002). A defesa dessa 

ampliação se pauta no fato de que os SERES HUMANOS SÃO RECIPIENTES QUE 

GUARDAM PALAVRAS OU AS EXTERIORIZAM. Isso porque possuem uma 

dimensão interior, se tomado o mundo como ponto de referência em relação ao seu 

corpo; e uma dimensão exterior, se tomado o próprio ser humano como referência. Daí 

justifica-se a construção de sentenças como sou uma pessoa aberta, sou uma pessoa 

fechada, respectivamente, quando os indivíduos enunciam palavras ou o deixam de 

fazê-lo. As palavras permitem a categorização de si mesmo e dos outros como ―seres 

abertos‖ ou como ―seres fechados‖ e, num sentido lato, como ―recipientes‖.  Elas 

constituem o ―canal‖ prototípico para acessar o ―interior‖ do ser humano quando este é 

―aberto‖. ―Pessoas fechadas‖ não se revelam por inteiro porque não enunciam, não 

utilizam a palavra para mostrarem o que têm por dentro.  

 A ampliação da metáfora do canal está associada a uma noção espacial porque 

evoca o par dentro e fora, que, tendo o mundo ou o corpo humano como ponto de 

referência, constitui a base para a construção de metáforas orientacionais, descritas por 

Lakoff e Johnson (2002) ou para a formação do esquema imagético contêiner (CROFT; 

CRUSE, 2004). 
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 Outro dado interessante é que a falante, ao descrever as características 

psicológicas de uma de suas filhas, em (67), a seguir, afirma que esta, não sendo dada a 

conversa, prefere fazer ―caras e bocas‖, ao contrário da irmã que é ―aberta‖ com a mãe. 

A expressão ―caras e bocas‖ tem base corporal e pode elucidar o sentido de que a 

menina prefere substituir as palavras por gestos que demonstram a sua decisão de não 

querer conversar. 

(67) olha... a mais velha vai fazê dizoito anos agora... i nóis duas é assim... a gente tem 

eh:: a nossa diferença de idade é poca né... como eu tive ela com treze/com catorze 

anos...ela tem/vai  fazê dezoito e eu vou fazê trinta e treis... e ela: : ela  é uma graça... 

como ela é engraçada... vire e mexe ela me chama de velha e coisa e tal... mais a gente 

conversa de tudo: :  tudo-tudo e é abErto porque eu acho que mãe e filha tem que sê 

aberta... porque quando acontecê alguma coisa... ela tá prontinha pra me falá... porque 

eu sou amiga dela... mais nunca foi assim não... já teve uns acontecimentos muito 

crítico... já a segunda não... ela não conversa com ninguém... ela prefere fazê caras e 

bocas feia pros‟oto... (FG, FAS, F, 36, EF) 

 

 Já em (68), a metáfora de que SER HUMANO É RECIPIENTE fica mais 

evidente. O falante, interagindo com elementos ―trancáveis‖ do mundo físico como 

casas, caixas, portões, cancelas, faz uso metafórico do verbo ―trancar‖ ao se referir a si 

mesmo. Assim como os recipientes podem ser fechados, vedados, trancados para 

proteger o conteúdo que guardam, os seres humanos também podem fazê-lo: 

(68) lá .. minha filha mora perto de casa também né... aí fico indo lá... e eu num... num 

saio mais... me tranquei... num gosto mais de saí... ãhm ãhm... humm.. o único lugar 

que eu saio é do serviço pra casa... (FG, RLMS, F, 40, EF) 

 Nesse uso, há uma coincidência do sentido literal e do sentido metafórico de 

―trancar-se‖. O fato de o falante ficar literalmente ―trancado em casa‖ é decorrência de 

sua decisão interior de ―trancar-se‖, ―fechar-se‖ para o mundo.    

5.1.3 Conversa é amizade. Conversa é conflito. Silêncio, inimizade 

 Conversar é uma atividade humana que está na base da organização da 

linguagem. É, portanto, objeto de estudo da linguística, em especial a linguística da 

enunciação. A conversa é social e colaborativa, porque envolve mais de um indivíduo. É 

dialógica por natureza, porque existe como resposta a diferentes discursos. Além disso, 

―está ligada às condições da comunicação, que, por sua vez, estão sempre ligadas às 

estruturas sociais‖ (BAKHTIN, 1999, p. 14). Ela está na vida cotidiana e constitui-se 
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como forma ou processo de interação, já que, por meio da fala, externalizam-se 

sentimentos e age-se sobre o outro. É também inseparável da situação. 

O falante, como usuário da fala, tem a sua maneira de concebê-la e categorizá-la. 

Na maior parte dos dados, a conversa, a interação face-a-face entre falante e ouvinte foi 

categorizada como uma forma de manter uma relação de amizade entre os 

participantes da conversação. Assim, a metáfora lato sensu inferida dos dados é 

CONVERSA É AMIZADE, tal como se verifica a seguir: 

 

(69) Doc.: então...pelo menos a família dele te apoiava e sabia e reconhecia os erros 

dele.  

Inf.: Isso: :  aí sempre a gente teve contato... sempre ela [a sogra] vinha... 

procurava a gente... conversava né... (FG, APS, F, 33, EF). 

 

(70) o professor que eu mais gostava era a Jô... que era professora de portuguêis... que 

me ajudava muito tanto na vida pessoal... eu dividia as coisas com ela... era a 

pessoa que eu tinha mais confiança de dividir... (FG, CE, M, 20, EM) 

 

Como, na conversa, existe participação de mais de uma pessoa, o produto da 

conversa – a fala – necessariamente é partilhada, conforme se verifica em (69) e (70). 

Metaforicamente, é algo que pode ser ―dividido‖ com alguém. O falante usa o verbo 

dividir para mostrar que a conversa com uma pessoa de confiança é uma forma de 

manter com ela um vínculo de amizade.   

  Na sequência da narrativa do falante de (70), ele enuncia o que está descrito em 

(71), a seguir, em que se vê implícita a ideia de que uma das formas de se ter 

―comunhão com os pais‖ é por meio da conversa amigável:  

 

(71) é isso que devemos buscar... mais comunhão com nossos pais... com nossos 

familiares... porque às vezes contamos alguma coisa pro amigo que ele pode contar 

pros outros... então eu (...) /dar confiança pros meus amigo/... confiança pros meus 

pais. (FG, CE, M, 20, EM). 

 

  Em (71), verificam-se duas características da ―conversa‖: 1) alguns tipos de 

conversa devem manter-se em segredo; 2) alguns amigos podem não ser confiáveis o 

bastante porque ―contam pros outros‖ aquilo que era conversa particular de outrem. 

 A segunda característica conduz a uma outra conceptualização: a de que 

CONVERSA É CONFLITO. Essa metáfora vai ao encontro da consideração 
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bakhtiniana de que a palavra é a arena onde se confrontam os valores contraditórios 

(BAKHTIN, 1999).  

Além disso, a consideração da existência desse sentido figurado na fala goiana 

está alinhada semanticamente à metáfora identificada por Lakoff e Johnson (2002, p. 

19), de que DISCUSSÃO É GUERRA. Os autores mostram a existência dessa metáfora 

em enunciados como: suas afirmações são indefensáveis, suas críticas foram direto ao 

alvo, eu nunca o venci numa discussão.  

 Uma observação que pode ser feita sobre a conceptualização de que 

conversa/fala/palavra é conflito refere-se à corporificação presente na relação 

fala/conflito. O dado a seguir ajudará a percebê-la melhor: 

 
(72) Doc.: e como que foi a reação dele quando ele soube que você tinha levado 

ele na justiça?  

Inf.: Olha... ele ficô parado me olhano...  aí eu já aproveitei e já falei um mon: : te de 

coisa pra ele... que já tava engasgada tinha tempo... aí... nesse dia ele me tratô 

normal mais o... dIa qui ele veio trazê o dinhero pra mim aqui em casa... acho que si ele 

pudesse me dá um tiro ele me dava... poque ele jogô o dinheiro em cima da máquina 

que ele não quis nem pega /nem passá pra minha mão i ainda falô que era pra mim dá 

entrada.../abri conta no banco que ele num queria nem vê a minha cara... eu falei... gente 

só por causa duma pensão ein... (FG, APS, F, 33, EF). 

 

Dados os conceitos de perfil, base e domínio (ver seção 2.4), da linguística 

cognitiva, o perfil ―engasgar‖ evoca a base ―garganta‖, que, por sua vez, evoca o 

domínio do ―corpo humano‖. Além disso, há, no dado, uma mescla entre o campo 

semântico de palavra e o de coisas comestíveis. Assim como alguns alimentos podem 

travar a garganta de uma pessoa, engasgando-a, as palavras não ditas também podem 

engasgá-la. Calar-se quando se está com raiva é travar a garganta. Isso implica o seu 

contrário: falar é desengasgar. Isso porque existe a concepção de que a fala é libertária. 

É pela fala que a cognição e o inconsciente se mostram. Não é por acaso que as seções 

com psicoterapeutas se realizam principalmente por meio da fala. 

 A metáfora CONVERSA É CONFLITO ocorre de maneira mais refinada, 

quando o falante conceptualiza a não conversa, ou seja, o silêncio como uma forma de 

inimizade. Assim, é possível inferir a metáfora SILÊNCIO É INIMIZADE em (73): 

 

(73) como ele [o marido] tem essa outra mulhé e como ele dexô de pagá a pensão... e 

eu peguei e levei ele na justiça... e ele teve que virá um dinheiro rapidim...  aí eu já 

deixei de sê a  nora dela... aí ela já tá assim... tem mais de um mês ou mais que a 

gente não se fala... mais também não faz falta não... (FG, APS, F, 33, EF)  
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 Essas três formas de ver a conversação cotidiana revelam uma 

macroconceptualização disposta num continuum, tal como aquele desenvolvido por 

Wittgenstein. Nesse continuum, é possível atribuir o valor [+] para CONVERSA É 

AMIZADE, [±] para CONVERSA É CONFLITO e [−] para SILÊNCIO É 

INIMIZADE, tal como se vê na figura 21: 

 

     Figura 21: Relações entre conversa e amizade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto mais conversa [+] tanto mais amizade, conforme se verifica no primeiro 

círculo. Na interação, contudo, a conversa pode ser conflituosa, deixando de ser uma 

conversa prototípica para ganhar o caráter de uma discussão. É por isso que, no segundo 

círculo, prevalece o traço [±]. Por fim, quando o conflito é extremo, culturalmente, no 

Brasil, as pessoas deixam de conversar entre si, marcando a existência da inimizade. 

Isso explica o traço [−] no terceiro círculo.  

Um ato de linguagem não é apenas um ato de dizer e de querer dizer, mas um 

ato social por meio do qual falante e ouvinte atuam um sobre outro. A coprodução 

discursiva é, então, uma atividade cooperativa (NEVES, 1997), no sentido de que ela 

precisa de mais de um participante para ser efetivada. Dada essa característica natural da 

língua(gem), não é novidade que o falante conceptualize a fala, a conversação face-a-

face como um ato estabelecedor de vínculos de amizade. É também por meio desse ato 

discursivo e dialógico, materializado na fala, que surgem os conflitos porque, conforme 

Bakthin (1999), a palavra, como representação, é ideológica e, em consequência disso, é 

também dialética. 

 

5.1.4 “Mente sã, corpo são”: a mente como agente sobre o corpo 

Espontaneamente um dos colaboradores do Fala Goiana manifestou a sua 

percepção da relação corpo e mente, concebida por ele como sistema emocional:  
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(74) até hoje o que bate ne mim é o sistema emocional... se eu tiver bem... meu 

emocional...  minha saúde tá... vai bem... se eu tiver mal no emocional... minha 

saúde vai mal... então é uma coisa muito... hoje eu entro na internet e vejo algumas 

coisas sobre lúpus e fico às vezes pensando que vai ter cura né... (FG, FAS, F, 36, EF) 
 

A posição filosófica e epistemológica de Lakoff e Johnson (2002), segundo 

Silva (2010), é experiencialista e paradigmatista. Experiencialista porque a cognição é 

determinada pela experiência corporal, pela experiência individual e pela experiência 

coletiva; paradigmatista porque a interpretação e a aquisição de novas experiências é 

feita à luz de conceitos e categorias já existentes, por isso, funcionam como paradigmas, 

modelos ou protótipos.  

Sobre isso, é interessante observar que o falante goiano parte da observação de si 

mesmo, da experiência que tem com seu próprio corpo para dizer que processos 

interiores – ocorridos na emoção e, consequentemente, na mente – interferem na saúde 

do corpo. O estado de espírito, categorizado pelo falante como ―sistema emocional‖, 

pode estar relacionado às estruturas mentais do pensamento. Assim, sentimento não 

seria algo que provém do coração, mas se configuraria como uma atividade mental. Se 

as emoções não estão harmonizadas, o corpo recebe impressões negativas e o 

transforma em doenças de diversos tipos. A própria medicina reconhece essa relação ao 

explicar as doenças psicossomáticas. Feldenkrais (1977, p. 56), apud Lima (2010, p. 

51), afirma que 

a maior parte do que vai dentro de nós permanece escondido de nós 

para depois manifestar-se na materialidade do corpo. Sabemos o que 

está acontecendo dentro de nós logo que os músculos da face, do 

coração ou do aparelho respiratório se organizam em padrões, 

conhecidos por nós como medo, ansiedade, riso ou qualquer outro 

sentimento.  

Segundo depoimento da falante do exemplo (74), em outros trechos da 

entrevista, ela adquiriu lúpus devido à constante instabilidade emocional que viveu no 

casamento. 

Ainda em (74), ao dizer que ―o que bate ne mim é o sistema emocional‖, o 

falante constrói uma metonímia. Para explicá-la, será considerado o protótipo do verbo 

bater, esquematizado a seguir
58

: 

                                                 
58

 Embora a análise do protótipo do verbo bater possa parecer uma análise do tipo stricto sensu, por 

considerar um elemento linguístico individual e sua relação predicativa com elementos linguísticos que 

exercem determinada função semântica, consideramos que é importante que ela seja feita nessa seção 

porque os aspectos individuais desse verbo contribuem para a análise de todo o excerto em (74). 
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Esquema 3: Protótipo do verbo bater 

 

  

  

No português, o verbo bater prototípico exige dois argumentos: um agente 

animado à sua esquerda, que realiza a ação, e um paciente, que pode ser animado ou 

não, à sua direita. Para explicar que o estado emocional pode tornar alguém doente, o 

falante recorre ao sistema de conhecimento que já possui sobre o verbo bater e constrói, 

a partir dele, um conceito mais abstrato (a atuação violenta das emoções sobre o corpo). 

Acontece que, para fazer isso, o argumento externo do verbo bater é modificado no que 

se refere à animacidade.  Uma entidade inanimada, ―o sistema emocional‖, adquire o 

traço de animação e torna-se argumento externo do predicado ―bater‖, e, portanto, o 

agente da ação verbal. O falante, como é afetado pela doença, recebe o papel semântico 

de  paciente. O novo uso afasta-se do protótipo do verbo bater e, devido a isso, tal verbo 

adquire o sentido abstrato de ―tornar alguém doente, debilitado‖. Segue a representação 

da nova estrutura conceptual: 

 

         Esquema 4: Uso não prototípico do verbo bater 

 

  

          

Além dessa mudança na matriz prototípica, instaura-se a metonímia porque o 

―sistema emocional‖ é parte de um complexo que compõe o todo do ser humano.  

 

5.1.5 O rosto é a pessoa 

 Um caso especial, que, a priori, não constitui uma metáfora, mas uma 

metonímia do tipo parte pelo todo é aquele em que o falante substitui o todo, ou seja, a 

pessoa, pela parte, o rosto. Lakoff e Johnson (2002, p. 93) fazem referência a esse tipo 

de metonímia. Segundo os autores (op. cit., p. 94), se uma pessoa pede à outra para que 

ela lhe mostre o filho dela e a mãe mostra uma fotografia do rosto dele, a pessoa ficará 

satisfeita. Se, porém, for mostrado o corpo sem o rosto, a pessoa achará isso estranho e 

não ficará satisfeita. Segundo os autores, na cultura ocidental, mais do que a postura e 

os movimentos, o rosto de uma pessoa carrega a informação básica de como a pessoa é. 

―Nós percebemos o mundo em termos de uma metonímia, quando identificamos uma 

AGENTE[+ ANIM] BATER PACIENTE[± ANIM] 

AGENTE[- ANIM] BATER PACIENTE[+ ANIM] 
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pessoa pelo rosto e agimos de acordo com essa percepção.‖ (LAKOFF; JOHNSON, 

2002, p. 94). 

 Uma possível explicação para o uso dessa metonímia seria a seguinte: os seres 

humanos são caracterizados por terem o corpo ereto. No rosto, estão os olhos, órgãos 

que mais facilmente, percebem outros rostos. Como é comum as pessoas se olharem, a 

parte do corpo que obviamente ganhará proeminência e será focalizada é o rosto. Além 

disso, é no rosto que se concentram os principais órgãos do sentido que contribuem para 

a interação verbal e para a percepção do mundo: a boca (e junto a ela a fala e o paladar), 

as orelhas (e junto a elas a audição), o nariz (e junto a ele o olfato) e, por fim, os olhos 

(e junto a eles a percepção visual). Além disso, essa conceptualização aciona os 

conceitos de perfil, base e domínio. O rosto, como parte do corpo, constitui o perfil, já 

que seu significado é dependente de outros significados. Ele está ligado a uma base, que 

é o corpo humano. Já o corpo humano integra um domínio, a citar, o das coisas vivas. 

 A noção de gestalt também subjaz à metonímia do rosto como a própria pessoa. 

A gestalt, como já foi visto, é o processo pelo qual o conceptualizador dá maior 

relevância para determinados aspectos do que para outros. O rosto é, pois, a parte do 

corpo sobre a qual se lança luz, tornando-se o plano de frente (foreground) no processo 

de categorização. O restante do corpo, por sua vez, funciona como plano de fundo 

(background) do mesmo processo de categorização.   

 O dado a seguir mostra como a falante conceptualiza o rosto em termos de corpo 

inteiro. Nele, a falante afirma que tanto ela quanto a filha ficaram três anos sem ver o 

ex-marido e pai de K.: 

 

(75) Inf.:  eu falei assim... não... nós num vamos brigar por causa dela lá em Goiânia... 

ela vai embora comigo sim... eu trouxe ela... ela vai embora comigo... aí depois ela ficô 

o que... três anos... três anos sem ver a cara (um do outro)... aí um dia... a 

cunhada...aí eles mudaram pra Tocantins pra Palmas... aí a irmã dele veio pra Goiânia 

né... fazer alguns exames... sei lá... aí passô lá em casa... e ela tava de carro... ela 

perguntô assim... minha mãe tá com saudade da K. ... cê num que ir pra Palmas 

comigo passear não... eu falei assim... uai vô... eu tinha três anos que num via a cara 

do homem e o HOME tava lá... o pai dela... aí chega lá... volta de novo... aí em 

Palmas... em Palmas eu fiquei oito meses... (FG, RLMS, F, 40, EF) 

 

 

 Importante ressaltar que, mesmo na metonímia, a metáfora persiste. Em (76), a 

seguir, o falante usa a expressão levar na cara, cujo sentido é dar-se mal e, acoplada a 
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essa significação, está a informação de que ―as situações ruins contribuem para a pessoa 

aprender com elas‖:   

 

(76) Inf.: a J. ... a J. é rebelde... a L. não... a L. ::... teve a fase dela... mas logo ela foi 

embora também né... passô... mais aí ela deu::... ela pôs ele bem assim... dividido sabe... 

porque a gente só leva na cara quando gente vai pra fora né... a gente aprende... a 

gente conhece a vida... (FG, RLMS, F, 40, EF) 

 

 O rosto foi a parte do corpo escolhida para juntar-se a outros elementos 

linguísticos para que, juntos, conceptualizem metaforicamente situações difíceis. 

Adotando a linha de pensamento cognitivista, considera-se que a expressão levar 

na cara (assim como levar/tomar na cabeça, na bunda) tenha surgido das experiências 

vividas pelo usuário da língua em situações de briga. Nessas situações, utilizando-se da 

força física, um indivíduo atua sobre o outro, machucando-lhe o corpo. Como o rosto é 

concebido como a parte que mais representa a pessoa como um todo, numa briga, ele é 

o alvo principal do agressor. Adotando a mesma concepção, a vítima tenta proteger a 

face para que não seja atingida. Culturalmente, atingir o rosto da pessoa é muito mais 

brutal que atingir-lhe o braço ou a perna.  

A vivência, como participante ou como observador, de casos particulares de 

agressão permite ao falante conceber qualquer ―situação difícil‖ como levar/tomar na 

cara. A expressão tem certo grau de idiomatismo, visto que é o conjunto da construção 

que revela determinado sentido e não as partes que a compõem. 

Retomando o conceito de espaços mentais, domínios dinâmicos estruturados 

internamente por domínios estáveis e que suscitam aspectos do conhecimento 

partilhado, o falante fez uso da construção levar na cara, num contexto em que ―sair de 

casa e ir para o mundo é levar na cara‖, evoca o espaço mental da negatividade, visto 

que levar na cara é ―dar-se mal‖. Só que a construção evoca um espaço mental em que 

―saída de casa‖ é entendida positivamente, uma vez que o falante categoriza o mundo 

como uma escola. Isso significa que as situações difíceis enfrentadas no mundo ajudam 

as pessoas a aprenderem com tais situações. O dado a seguir mostra isso: 

(77) o mundo lá fora ensina muita coisa... aí ela pegô e falô pra ele... falo pra ele 

assim... que... com ruim ou bom... é melhor a casa da gente... então... deixou ele assim... 

engrandecido né... aí tá vendo... a L. arrependeu... de ter ido embora... tava aqui... tá 

bom... do bom do melhor... então... aí eu falei assim... melhor escola é a escola do 

mundo ou... você tem que atravessá ela muito... pra você conhecer a vida... dá valor...  
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eu já passei por isso... né... aprendi muita coisa lá no mundo lá fora... (FG, RLMS, F, 

40, EF) 

 A metáfora MUNDO É ESCOLA é o resultado da mescla de dois domínios: 

MUNDO e ESCOLA. A propriedade prototípica de cada um desses domínios que 

permitiu a mescla é a APRENDIZAGEM. Uma adaptação da rede mínima de 

Fauconnier e Turner (2002, p. 46) para representar a gênese dessa metáfora pode ser 

vista na figura 22, a seguir: 

 Figura 22: representação da metáfora MUNDO É ESCOLA na rede mí- 

 nima da conceptual blending   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

      

         Fonte: Adaptação de Fauconnier e Turner (2002) 

 

No diagrama, E1 corresponde ao primeiro domínio. Escola pode ser considerada 

o domínio fonte para a construção da metáfora porque é ela que fornece ao falante 

material experiencial capaz de ser projetado para outros domínios. Já E2 corresponde ao 

Espaço 2, ou input 2, que é o domínio alvo. EG corresponde ao Espaço Genérico, que se 

caracteriza por incluir na mente todas as propriedades de escola e de mundo. Por fim, 

EM corresponde ao Espaço Mesclado, em que as propriedades relevantes de mundo e 

escola se juntam e, então, é criada a metáfora MUNDO É ESCOLA. 

A rede de significação não termina com a construção da metáfora MUNDO É 

ESCOLA. Em outro momento, outro falante faz a seguinte avaliação sobre a educação, 

a escola: 
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(78) uhn... acho que nós poderíamos começar dando educação pro povo né... que apesar 

desse projeto que tá aí pra que todo mundo estude... mesmo assim essa educação tá 

sendo meio fraca... (FG, LRON, F, 20, EF). 

Ao avaliar que a ―educação tá sendo meio fraca‖, por oposição, é possível inferir 

que, a educação, que se materializa na escola, deveria estar forte. Assim, é possível 

dizer que A ESCOLA É UMA FORÇA, que atualmente está fraca. Força, como foi 

visto na análise de Johnson (1987), no início deste capítulo, está associada ao corpo, 

uma vez que várias experiências do homem com os objetos, com outros homens e com 

ele mesmo, o ajudam a formar o esquema de força para depois projetá-lo para outros 

domínios.  

Diante dessas considerações, vê-se uma cadeia de conceptualizações, cujo ponto 

de chegada é o corpo humano, que na verdade, é também o ponto de partida. A cadeia 

pode ser assim representada: 

   Figura 23: Cadeia de metáforas conceptuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segue a análise da última conceptualização lato sensu, que já conduz à análise 

dos verbos de percepção dos sentidos localizados na cabeça, ou metaforização stricto 

sensu. 

 

5.1.6 Cabeça é recipiente, corpo é recipiente 

 Para saber como o problema da comunicação se apresentava para os falantes de 

língua inglesa, Reddy (1979) apud Lakoff e Johnson (2002) analisou enunciados que os 

falantes do inglês usam para falar do processo de comunicação. Depois de verificar uma 
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série de enunciados, percebeu que eles podem ser organizados em quatro categorias, 

que, juntas, formam a metáfora do canal: 

 

Quadro 16: Categorias e exemplos da metáfora do canal 

CATEGORIAS EXEMPLOS
59

 

A linguagem funciona como um canal; 

transferindo pensamentos corporeamente de 

uma pessoa para outra; 

 

Vou passar a palavra para o presidente da 

sessão. 

Tanto na fala quanto na escrita, as pessoas 

inserem nas palavras seus pensamentos e 

sentimentos; 

 

Quando você tiver uma boa ideia, tente 

colocá-la imediatamente em palavras. 

As palavras são responsáveis por realizar a 

transferência de pensamentos e sentimentos às 

outras pessoas; 

 

Vou te dar uma ideia interessante. Escute. 

Ao ler e ouvir, as pessoas extraem das palavras 

os pensamentos e sentimentos novamente. 

 

Peguei o que você quis dizer, professor. 

Fonte: Dados de Lakoff e Johnson (2002) 

 

Lakoff e Johnson (2002) descobriram que metáforas conceptuais subjaziam às 

expressões linguísticas analisadas por Reddy e deram a elas um tratamento mais 

explícito. Consideraram a metáfora do canal uma rede de metáforas conceptuais e que, 

portanto, constituiria uma metáfora complexa. 

 Enunciados como sua cabeça está recheada de ideias interessantes ou será que 

vou conseguir enfiar essas estatísticas em sua cabeça licenciaram Lakoff e Johnson 

(2002, p. 17) a inferirem a existência da metáfora MENTE É RECIPIENTE.  

 Nos dados do projeto Fala Goiana, foram encontrados diversos enunciados da 

metáfora CABEÇA É RECIPIENTE. O exemplo (79) é um deles: 

 

(79) ela [a sogra] me ajudava muito ela... me ajudava financeiramente... com remédio... 

passeava comigo... isso e aquilo... aí um dia vi ela comentando com uma pessoa... e essa 

pessoa falou assim::... num sei que essa pessoa falou sei que ela falou assim... ―ó... eu 

não gosto que ninguém puxa meu saco...‖ aí eu pus na minha cabeça... falei assim se 

ela tá pensando que tô puxando o saco dela... eu não tô... (FG, APS, F, 33, EF) 

 

 Em (79), cabeça é compreendida como um recipiente onde se colocam e de onde 

se extraem ideias, pensamentos. A escolha pela palavra cabeça, parte do corpo, em 

detrimento da palavra mente se deve, provavelmente, ao fato de que a cabeça, por ser 

                                                 
59

 Os exemplos foram adaptados de Lakoff e Johnson (2002, p. 17-18) para o Português Brasileiro em 

possíveis situações de interação.  
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externa ao corpo, é visível e, por isso, está mais diretamente ligada às experiências do 

falante. O cérebro é o órgão físico que fica dentro da cabeça e onde a mente atua. Já a 

mente pode ser entendida como o sistema decorrente das atividades cerebrais. Sendo 

cérebro e mente distantes das experiências dos falantes, não encontraram lugar na 

enunciação do colaborador. 

 Outra prova de que a metáfora corporificada se confirma são os dados 

observáveis em (80) e (81) a seguir: 

 

(80)  vem de novo dentro da minha cabeça... a S. né... às vezes... eu penso assim... 

será que as pessoas estão pensando que eu queria... tá no lugar da D... não... eu só queria 

aprendê uma coisa... pra mim... sair de lá com outro nome... [...] eu ponho na cabeça 

que você tá pensando trem de mim... eu vô lá e peço demissão... (FG, APS, F, 33, 

EF) 

 

(81) que ele [o ex-marido] era crente... mas eu não sabia que ele era tão crente assim pra 

chegar ao ponto de::... falar que era pra mim ti... dá minhas  roupa tudo pra minha prima 

né... nem foi obrigatório dá pra minha prima... se eu quisesse eu dava pra qualquer 

pessoa mas eu achei melhor dá tudo pra ela né... e fiz a::... a risca né... talvez se eu 

tivesse ido naquele dia falado não vô dá... você me conheceu dessa forma... e vai... 

permanecer comigo pra sempre dessa forma... talvez tinha até::... nem tanto carregado 

esse negócio de profissão na minha cabeça... (FG, FAS, F, 36, EF) 

 

A expressão ―lavagem cerebral‖ é muito comum no Português Brasileiro. Ao 

enunciá-la, o falante quer dizer que ―alguém tentou de todas as maneiras que o 

interlocutor lhe contasse algo importante‖ ou ―tentou insistentemente convencê-lo de 

algo‖. No contexto em que aparece em (82), a seguir, a expressão assume o segundo 

sentido. A mãe, não gostando do namorado da filha, usa de todas as maneiras para 

convencê-la para que desistisse do rapaz:  

 

(82) olha... eu não sei te explicá se é exatamente ciúmes mais não é muito bão não... que 

uma coisa é você falá: : ... qua: : ndo  a minha filha crescê eu vou ser liberal... vou 

deixá fazê isso... vou dexá fazê aquilo... mais a hora que tÁ... na hora mes: : mo... é 

ruim né a pessoa fica na sua casa... fica lá naquela encebação... mais a sua filha não é 

muito bão não... mais assim... eu converso muito com ela... ah ela teve um namorado 

esses tempo atrás que eu fiz de tudo... ela até fala que eu fiz lavagem celebral na 

cabeça dela porque eu fiz ela terminá com o menino... mais tamém... ele não gostava de 

trabalhá nem nada... isso eu não quero pra minha filha de jeito nenhum... né... (FG, 

APS, F, 33, EF) 
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 Para a linguística textual, segundo Neves (2006, p. 100), ―cada expressão 

referencial é uma categorização, isto é, uma colocação do referente em determinada 

categoria cognitiva estabelecida‖. Essa categorização é chamada por Francis (1994 apud 

NEVES, 2006) de rotulação, que consiste na sumarização de todo um trecho anterior ou 

posterior do texto, por meio de uma forma nominal. Essa forma nominal não é 

simplesmente uma recuperação do referente, já que o conceito que o falante quer 

atribuir ao estado de coisas referido está sendo criado naquele instante. Além disso, é 

um sintagma carregado de subjetividade. O rótulo ―lavagem celebral na cabeça‖ (sic) 

corresponde à sequência ―eu fiz de tudo...‖, ―eu fiz ela terminá com o menino‖. É a 

maneira que o falante encontrou para categorizar aquilo que disse anteriormente e que 

continuou dizendo após o uso do rótulo lavagem cerebral, que apresenta três 

características básicas: 1) é metaforizado; 2) tem indícios de semi-idiomatismo, devido 

à vinculação dos elementos linguísticos; 3) tem base corporal, que se ajusta à metáfora 

descrita nesta seção: MENTE É RECIPIENTE. Esse ajustamento pode encontrar 

explicação no fato de que, em geral, os recipientes podem ser lavados. Sendo o 

cérebro/mente recipiente/s, logo, ele/a também pode/m ser lavado/s.  

O processo de construção da metáfora da cabeça não se encerra com essas 

considerações. Na experiência cotidiana, as pessoas enfrentam problemas de diversas 

ordens. Em vista disso, no Português Brasileiro, esses problemas podem ser 

categorizados como ―dor de cabeça‖. Na verdade, a ―dor‖ é uma forma de 

conceptualizar ―preocupação‖. É claro que qualquer incômodo, pessoa ou situação 

também podem ser objetos de preocupação. Essa rede de significados explica a 

construção da metáfora da ―dor de cabeça‖, que, por ser também rotinizada, tem 

características de construção idiomática. No dado a seguir, a depoente justifica que não 

processará o ex-marido para que dê a pensão do filho para não ter problemas (―dor de 

cabeça‖) com o próprio filho:   

 

(83) depois eu fico pensano... num vô mexê com isso não... porque vai dá mais dor de 

cabeça ainda: :  aí sim vai fica fei...  porque ele não tem esse dinheiro pra pagá... isso 

aí eu sei... aí ele vai preso e eu acho que ele preso o F. vê... ou fica sabeno aí ele fica 

cum raiva de mim... (FG, APS, F, 33, EF) 

 

Uma metáfora que está na base da cultura brasileira e talvez de várias outras 

culturas é a representação da cabeça como portadora de juízo e de responsabilidade. O 

interessante é que, dentre tantas outras partes do corpo, é a cabeça a escolhida para 
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representar juízo. Além da consideração de que a cabeça é recipiente de ideias, existe a 

conceptualização de que a cabeça é a parte do corpo que guia todo o restante. Nesse 

sentido, as atitudes consideradas ―corretas‖ social e culturalmente são sinais do bom 

funcionamento da cabeça/cérebro/mente.  

No excerto a seguir, a mãe aconselha a filha a terminar com um rapaz que não 

seria um parceiro interessante.  As experiências vivenciadas pela mãe em sua interação 

com o mundo e com outras pessoas, segundo ela mesma, tornaram-na mais ajuizada, 

mais ―cabeça‖: 

(84) Ah: : mais eu fiço de tudo pra ela terminá com esse menino...cê não vai fazê o que 

eu fiço de jeito nenhum... então eu tô uma pessoa mais cabeça... espErta né... sempre 

tem um  mais esperto do que a gente... mais já tá mais ligada... né... e outra... a gente 

não pode escolhê demais... porque quem escolhe demais acaba seno escolhido... até isso 

serviu de lição também. (FG, APS, F, 33, EF). 

 

Além de todas essas conceptualizações, a cabeça pode ainda ser contêiner de um 

tipo especial de ideias: a neurose. Em (85), a seguir, o falante, ao se referir às ideias 

fixas, as vê de maneira negativa, tanto que supõe ser um ―problema de cabeça‖, ou seja, 

um tipo especial de debilidade mental: 

(85) eu acho que é um problema de cabeça só pode... eu acho demais...tudo eu acho... 

se eu estiver lá na igreja e você num me cumprimentar... eu já acho que você tá 

com raiva de mim... ( )... nossa será que ela tá com raiva de mim...?  será que que eu 

fiz... será que eu num cumprimentei ela... eu num vi ela... será que::... uma folha de teste 

mesmo... é muito ruim... é muito ruim...[...] pessoa num vai falá nada e eu tô lá:: 

boiando né... (  )... tá na cabeça... tá na cabeça... exatamente... tá na minha cabeça... 

tenho que tratar a minha mente...  (FG, FAS, F, 36, EF) 

 

Conforme já foi visto em capítulos anteriores, segundo Aikhenvald (2000), 

‗cabeça‘ e ‗olhos‘ são as partes do corpo mais frequentemente usadas como 

classificadores.
60

 Essa consideração relacionada aos dados do português goiano revela 

que ―a cabeça‖ tanto assume funções gramaticais (como classificador) quanto pode ser 

categorizada por meio de elementos lexicais em conceptualizações metafóricas tal como 

os dados têm mostrado. 

 Lima (1995), apud Farias e Lima (2010), analisou expressões metafóricas 

convencionais com o nome ―cabeça‖ no inglês e no português com o objetivo de 

identificar a representação dessa parte do corpo no sistema conceptual das duas 

comunidades linguísticas. A autora identificou nove metáforas conceptuais baseadas nas 

                                                 
60

 Como já foi visto em seções anteriores, classificadores são morfemas que, nas línguas, cumprem a 

função de classificar, por exemplo, nomes quanto à forma, tamanho, textura etc. 
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experiências do falante com suas cabeças, com a cabeça dos animais e da cabeça com o 

restante do corpo: 1) A CABEÇA É UMA UNIDADE (eu comprei 50 cabeças de 

gado); 2) A CABEÇA É UM OBJETO REDONDO (cabeça do fêmur, cabeça do 

abismo, cabeça do golfo, cabeça de alface etc); 3) A CABEÇA É UMA 

EXTREMIDADE (cabeça da página, cabeça do livro, cabeça da montanha, cabeça da 

lista); 4) A CABEÇA É UMA FONTE (eu vou para a cabeça do assunto, cabeça do 

sermão); 5) A CABEÇA É UM PONTO DE REFERÊNCIA (ela estava vestida de 

preto da cabeça aos pés, ele examinou o cavalo da cabeça aos pés); 6) A CABEÇA É 

UM LÍDER (o cabeça da escola; o cabeça da rebelião, o cabeça do departamento, o 

cabeça da Igreja Católica Romana; 7) A CABEÇA É UM PONTO VITAL (se seu 

plano der errado, ele recairá sobre sua própria cabeça); 8) A CABEÇA É UM 

CONTÊINER (quem colocou essa ideia na sua cabeça?); 9) A CABEÇA É UMA 

MÁQUINA (eu pedi meu irmão para me ajudar na resolução do problema porque duas 

cabeças são melhores que uma) . 

 Farias e Lima (2010, p. 476) representaram a rede de significados do nome 

CABEÇA em uma figura que está reproduzida na figura 24, a seguir. A rede é a mesma 

tanto para o inglês quanto para o português, embora alguns de seus nós possam ser mais 

produtivos em uma língua do que em outra. 

 

      Figura 24: Rede de significados da palavra CABEÇA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Farias e Lima (2010) 

 

No esquema proposto por Farias e Lima (2010), cabeça, como parte do corpo, 

possui aspectos físicos e mentais. Os aspectos físicos que contribuem para a extensão de 
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sentido são a posição da cabeça, o fato de ser uma unidade e a sua forma. Os aspectos 

mentais que contribuem para a extensão metafórica é a conceptualização de cabeça 

como fonte, máquina, ponto vital, contêiner, líder. 

Nesta investigação, manteve-se, para todos os usos de cabeça, a metáfora de 

Lakoff e Johnson (2002) de que MENTE/CABEÇA É RECIPIENTE/CONTÊINER e, a 

partir dela, verificou-se que elementos podem ser colocados dentro desse recipiente. A 

figura 25, a seguir, resume os usos que aparecerem no corpus do português falado em 

Goiás: 

Figura 25: Conceptualização de cabeça como recipiente e suas  

relações, conforme dados do português goiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A categorização de cabeça como recipiente licencia a construção de diferentes 

tipos de relações, tal como se verifica na figura 25.  Só que a cabeça é parte de um todo. 

Nesse sentido, é possível vislumbrar, em alguns dados, a existência de uma metonímia 

que gera diversos tipos de metáforas. A integração entre metáfora e metonímia não é 

algo impossível, dado que o limite entre o conceito de ambas é bastante tênue. Lakoff e 

Johnson (2002, p. 93) dizem 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 

somente uma questão de linguagem. Conceitos metonímicos (como 

PARTE PELO TODO) fazem parte da maneira como agimos, pensamos e 

falamos no dia-a-dia. (grifo dos autores) 
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Segundo Gonçalves et. al. (2007), assim como a metáfora é vista como uma 

categoria cognitiva de extensão de significados, a metonímia também o é. A maneira de 

operar de cada uma dessas categorias é que as torna diferentes: a metáfora opera por 

analogia e a metonímia por contiguidade. ―Enquanto a metáfora resolve o problema da 

representação, a metonímia é associada com a resolução de problemas de 

informatividade e relevância na comunicação.‖ (GONÇALVES et. al., 2007, p. 48). 

Metáfora e metonímia são usadas em situações em que uma entidade é entendida com 

referência a outra. Mas, diferentemente da metáfora, a metonímia, de alguma forma, 

estabelece uma relação de contiguidade entre o primeiro elemento e o segundo. Assim, 

a metáfora opera por similaridade e a metonímia por contiguidade. Essas duas relações 

podem ser explicitadas pela figura 26: 

Figura 26: Representações esquemáticas da metáfora e da metonímia 

Esquematização da metáfora                                                                   Esquematização da metonímia 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Similaridade entre um domínio e outro       Relação da parte com o todo 

 

 Como os nossos dados do Fala Goiana forneceram construções do tipo ―sou 

uma pessoa mais cabeça‖, é possível verificar dois tipos de relação: uma em que um 

domínio A (cabeça como parte do corpo) é entendida em termos de um domínio B 

(responsabilidade), havendo uma mesclagem (blending) conceptual; outra em que a 

cabeça é parte constitutiva do corpo humano. A primeira relação evoca a existência de 

uma metáfora. A segunda a de uma metonímia. Desse modo, num mesmo enunciado, 

metáfora e metonímia se justapõem para servir às necessidades comunicativas do 
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falante naquela situação específica. O overlapping da metáfora e da metonímia pode ser 

assim representado: 

 

                                 Figura 27: Overlapping da metáfora e da metonímia 

 

         Metonímia         Metáfora 

                           

 

 

 

 

 

 

      

              

A figura 27 mostra que a intersecção entre o todo (corpo humano) e a parte 

(cabeça) constitui uma metonímia. Já a intersecção entre o domínio fonte (cabeça), 

chamado na figura de domínio A, e o domínio alvo (responsabilidade), chamado na 

figura de domínio B, constitui uma metáfora. Sobre a sobreposição desses dois 

processos cognitivos, Menezes (2010, p. 12-13) explica: 

considero importante estudar o processamento metonímico como 

parte integrante do processamento metafórico, dentro da rede 

complexa de processamento de sentido, processamento esse não 

necessariamente linear, mas simultâneo. Em todo processamento 

metafórico, temos encaixado um processamento metonímico, pois 

quando domínios conceituais são integrados, não há, 

necessariamente, uma integração entre todos os elementos dos 

domínios fonte e alvo, mas sim de elementos mapeados dentro de 

cada domínio. Assim, teríamos, via recursão, uma série de 

mapeamentos metonímicos de cuja interação emerge a metáfora. 

Vejamos um exemplo. Quando o romancista José de Alencar 

nomeou um de seus romances como ―A pata da gazela‖, ele, na 

verdade, atualizou um processamento ao mesmo tempo metonímico 

e metafórico. A pata da gazela funciona como metáfora dos pés 

delicados de uma mulher e por projeção metonímica de uma mulher 

delicada. Ao mesmo tempo, que pata (pé) remete a uma parte do 

corpo de um animal elegante, da gazela, ela também remete aos pés, 

parte do corpo da donzela. 

Menezes (2010) trabalha com a noção de compactação fractal, que consiste na 

inter-semelhança entre o todo e a parte. Uma cabeça de brócolis ou de couve-flor 

assemelha-se às pequenas ramificações que, juntas, compõem o todo. Da mesma forma, 
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uma árvore assemelha-se aos ramos que a compõem. A figura 28, a seguir, mostra isso: 

o todo da árvore é igualmente semelhante às partes de seus ramos: 

    

                          Figura 28: Compactação fractal 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Disponível em: <http://www.google.com.br/imagens/compactaçaofractal>  Acesso: 17 nov. 2011. 

 

Segundo Menezes (2010, p. 13), 

o termo fractal, cunhado pelo matemático Mandelbrot (1982), vem 

do adjetivo fractus, do verbo frangere que significa quebrar, fraturar 

e é usado para designar dimensões não inteiras. Mandelbrot ao 

estudar o litoral, descobriu que seu formato exibe um determinado 

padrão independente da escala, ou seja, visto de perto ou de longe 

esses padrões são auto-semelhantes.[...] O mesmo raciocínio pode 

ser aplicado ao processamento cognitivo e à materialidade textual, 

pois existem possibilidades infinitas de processamento de sentidos 

de forma autosemelhante em pequenas e grandes escalas. Para 

produzir sentido, utilizamos diariamente uma proliferação de cenas 

que são recursivamente ativadas, integradas, fundidas, e 

compactadas de forma fractal, ou seja, auto-semelhante. Da mesma 

forma esse processamento é atualizado textualmente, em palavras, 

diálogos, textos/gêneros de forma recursivamente autosemelhante. 

Reversamente, ao interpretarmos esses textos, também operamos de 

forma autosimilar com ativações e descompressão de cenas. 

 

Essas explicações comprovam que a sobreposição da metáfora e metonímia é 

uma realidade na língua. Fractalmente, a metonímia com a indicação das partes atua na 

composição do todo de um domínio, que, na produção de uma sequência narrativa, é 

projetado para outro domínio, como foi visto em (84), em que cabeça (a parte do todo) é 

projetada para o domínio da responsabilidade, do juízo.  
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 Além dos dados analisados até o momento sobre CABEÇA É RECIPIENTE, 

outros revelaram que não é somente a cabeça que é conceptualizada como recipiente. O 

corpo humano como um todo também o é. O dado (86) mostra isso: 

(86) vou ser igual meu pai... eu vou trabalhar na polícia militar... eu tinha... ô ô::... D. ... 

eu acho assim uma coisa que me marca assim na minha... assim hoje eu num tenho 

nenhuma identificação...  profissão nenhuma  pelo fato de até hoje guardar isso... isso 

dentro de mim... (FG, FAS, F, 36, EF) 

Enquanto a cabeça é responsável por ―guardar ideias‖, o corpo é responsável por 

―guardar sentimentos‖. A cultura brasileira, vista a partir dos dados da cultura goiana, 

associa ―sentimentos‖ a ―coração‖. Embora o falante não tenha dito que guarda seu 

sentimento no coração, isso pode ser inferido de sua fala. Da mesma forma, é muito 

comum associar ―ideias‖, ―razão‖ à ―cabeça‖, conforme mencionado anteriormente. A 

relação entre coração/sentimento, cabeça/razão  será discutida um pouco mais na análise 

dos verbos de percepção sensorial, na seção 5.2.2. 

Uma última observação em relação à cabeça empregada metaforicamente pode 

ser verificada em (87): 

(87)  Inf.: olha... no começo... assim... quando a mais velha cumeçó/fez doze treze anos 

né... e deu mui:::to trabalho... porque é difícil você tá numa casa só você... já chegó 

entra/já chegou a C. querê namorá e o rapaiz acha que aqui em casa não tinha home e 

acha que podia fazê o que quisesse... que ia acontecê de chegá aqui e tê relação aqui em 

casa... eu falei gen:::te... aí tá... né... no primero dia que eles cumeçô a namora né... 

como ele chegô eu conversei com ele... e ainda ele me viu brincano porque eu sou uma 

pessoa que gosta de conversá... gosto de brincá muito... mesmo que eu tô cheia de 

problema... deveno até o cabelo da cabeça... sempre eu tô brincano... aí... esse menino 

chegô aqui achando que ia sê bom... aí teve um dia que eu conversei com ele... eh: : 

(FG, APS, F, 33, EF). 

 No dialeto goiano, o falante usa construções do tipo DEVER +  ATÉ 

INCLUSIVO (cf. SILVA, 2005)
61

 + PARTE DO CORPO QUE POSSUA PELO, em 

que o verbo dever tem o sentido de ―possuir dívida‖. Em (87), para expressar que 

contraiu dívida em excesso, o falante diz que ―deve até o cabelo da cabeça‖. O conjunto 

―até + parte do corpo que possua pelo‖ tem a função de intensificador do estado descrito 

pelo verbo. As variações da construção podem ser: ―dever até o cabelo das pernas‖, 

―dever até o cabelo do saco‖ e outras, confirmadas em corpus não sistematizado.  

 

 

                                                 
61

 Silva (2005), ao analisar os usos do até na fala goiana e o processo de gramaticalização que esse 

elemento linguístico desenvolveu, identificou sete usos desse item, dentre eles, o até inclusivo, verificável 

em sequências como: convidei várias pessoas para a festa de casamento, até o presidente da república.  
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5.2 Metáforas stricto sensu 

 Em uma conferência proferida por Jorge Luiz Borges na Universidade de 

Harvard
62

, sobre a qual Porter (2010) faz comentários para defender a tese de seu artigo 

de que ―a palavra é corporificada‖, o poeta (apud PORTER, 2010, p. 27) afirma que 

―cada palabra encierra uma metáfora, pero dice que al desconocer o haber olvidado su 

etimología, estas metáforas se nos hacen invisibles.‖
63

  

 Um dos exemplos dados por Borges para provar que ―cada palavra contém uma 

metáfora‖ é a palavra king, do inglês, que significa rei. Originalmente a palavra refere-

se àquele que protege seus parentes e amigos. Kin significa familiares e amigos. Assim, 

king, kinsman e gentleman (homem gentil) são palavras relacionadas. A palavra gentil, 

do latim gentilis (de família) tem a raiz gen, relacionada com gente. 

Outro exemplo dado por Borges é o verbo considerar. Segundo Porter (2010, p. 

28), quando se diz: de minha maior consideração ou vou considerar seu assunto, isso 

significa que se está dizendo: vou consultar os astros ou vou fazer um horóscopo. O 

verbo considerar vem de sudis, sidera, raiz latina para estrela ou astro. Assim, a 

acepção comum para o verbo considerar seria olhar juntos para o espaço sideral. Em 

resumo, em sua origem, a raiz sideris significa brilhar. 

Nos processos de mudança, dentre eles a gramaticalização e a discursivização, 

normalmente um item ou construção linguística esvazia-se semanticamente para 

assumir funções gramaticais ou discursivas de forma a parecer que não existe uma 

motivação icônica entre forma e função. Apesar de as palavras king e considerar não 

terem se gramaticalizado ou se discursivizado, elas afastaram-se de seu sentido original, 

o que faz parecer que não são metafóricas nem que existe uma motivação. Exemplos do 

português brasileiro de palavras metaforizadas, aparentemente não motivadas, mas que 

têm uma raiz relacionada a partes do corpo seriam os seguintes: José foi encostado pelo 

INSS (encostado, derivado de costas); O jornalista publicou a matéria na coluna do 

jornal O Popular (coluna do jornal, derivado de coluna vertebral humana).  

As considerações sobre motivação são tratadas, na linguística funcional, pelo 

fenômeno da iconicidade. 

                                                 
62

 Conforme afirma Porter (2010), as várias conferências de Borges em Norton, em novembro de 1967, 

em inglês, foram transcritas 33 anos depois, graças a recuperação das gravações perdidas, por Calin-

andrei Mihailescu em um volume intitulado This Craft of Verse, Harvard College (2000). 
63

 Tradução livre: ―cada palavra contém uma metáfora, mas por desconhecer ou ignorar sua etimologia, 

essas metáforas se nos tornam invisíveis.‖ 
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A iconicidade está pautada no princípio de que a forma das expressões 

linguísticas reflete uma propriedade do mundo extralinguístico. Assim, pode-se dizer 

que existe uma relação cognitivamente motivada entre forma e função. Peirce (1940 

apud GIVÓN, 1989) distinguiu dois tipos de iconicidade: a imagética e a diagramática. 

A imagética é aquela que diz respeito à estreita relação entre um item e seu referente. 

Seria uma representação mais fiel da realidade, um ícone. A diagramática é aquela que 

se refere a um arranjo icônico de signos, sem necessária inter-semelhança entre eles. O 

desenho de um pássaro é um exemplo da iconicidade imagética e o fato de uma 

narrativa que conta, por exemplo, como o pássaro foi capturado, tende a seguir a ordem 

temporal dos eventos na realidade. Esse seria um exemplo da iconicidade diagramática.  

Em diversas línguas indígenas, existe o fenômeno da reduplicação, que consiste 

na repetição de uma palavra ou de parte dela. Tal fenômeno estabelece iconicamente 

alguma relação entre a forma linguística e o objeto/evento do mundo físico. Em 

Tapirapé, por exemplo, a palavra wyrã é usada para ave. Já a palavra wyrãwyrã 

expressa o plural de ave, aves
64

. No Kamaiurá, segundo Seki (2008, p. 305-6), muitos 

nomes são de natureza onomatopaica
65

, imitando o canto das aves. Esses nomes 

envolvem, geralmente, reduplicação de sílabas, como em teruteru, que corresponde ao 

nome da ave Charadriidae ou Quero-quero; pypypypy, no Kamaiurá, corresponde ao 

Stringidae ou Murucututu. No inglês, assim como no português brasileiro, a repetição 

de uma construção revela iconicamente a intensidade de um evento/processo ocorrido 

na realidade sensível, como em The movie was so bad that it dragged on and on and on 

and on. Nas línguas, é muito comum também o prolongamento da vogal de alguma 

palavra para indicar intensidade da ação, como se pode verificar num exemplo do 

Português do Brasil: trabalhei atéééééé mesmo, significando ―trabalhei muito‖ ou 

trabalhei, trabalhei... Na língua Avá-Canoeiro, descrita por Borges (2006, 2008b), o 

fenômeno da reduplicação indica também intensidade, assim como no português: 

(88) e-ka-ka  jawaa- 

2sg-reduplicação-bater   cachorro-CN 

[ekak   aG]  (cf. BORGES, 2008b, p. 239)   

                                                 
64

 Exemplo dado pela professora Dra. Mônica Veloso Borges, durante a disciplina Tópicos em Tipologia 

Linguística. 
65

 Onomatopeia e reduplicação são conceitos distintos. A onomatopeia é a imitação de sons, que não 

envolve, necessariamente, reduplicação.   
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 Como já foi dito, durante o processo de mudança de algum item linguístico ou 

construção, por meio da metaforização, tal item ou construção se afasta de tal forma de 

seu núcleo prototípico que parece não haver nenhuma relação com a forma inicial. Para 

mostrar o distanciamento entre a fonte e o alvo e também a diferença entre iconicidade 

imagética (ícone) e iconicidade diagramática (representação simbólica), Givón (1989, p. 

100-102) mostra a evolução gradual da letra A no alfabeto ocidental. Essa evolução 

contribui também para a verificação dos usos mais abstratos e discursivizados dos 

verbos de percepção que, apesar de parecer que não se relacionam com o corpo, têm em 

sua forma-fonte a implicação do corpo humano. 

 A figura 29, a seguir, mostra a origem histórica da letra A, descrita por Givón 

(1989): 

Figura 29: Origem histórica da letra A  

 

 

 

 

Fonte: Adaptação de Givón (1989, p. 100-102)       

Conforme informa o autor, de etimologia semítica, a letra A é derivada 

historicamente da representação pictográfica da cabeça de um boi (ou vaca). O primeiro 

grau de abstração já havia ocorrido quando a cabeça sozinha – ao invés do corpo todo – 

foi usada para representar o animal inteiro. Possivelmente, a cabeça foi considerada a 

parte do corpo mais relevante, mais importante, mais prototípica para aqueles que a 

escolheram para pictografá-la. A categorização da cabeça como parte mais relevante do 

corpo do boi representado deve-se possivelmente: 1) ao julgamento relativo ao aspecto 

biológico-funcional dessa parte do corpo e; 2) ao julgamento dos traços visuais mais 

salientes em termos de percepção, inclusive pela necessidade de distinguir o boi de 

outros quadrúpedes de forma mais ou menos semelhantes.  

Da esquerda para a direita, no segundo desenho da figura 29, já é possível 

perceber a ausência de alguns traços se comparada à primeira representação. O contorno 

dos olhos, do nariz, da boca e a parte interna das orelhas já não aparecem. Na 

representação seguinte, houve a necessidade de cruzar linhas para conformar a extensão 

prototípica da cabeça do boi. A cabeça agora tem semelhança com um triângulo, mas 

ainda preserva a orientação vertical prototípica dessa parte do corpo do animal. Com o 
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passar do tempo, a orientação espacial vertical mudou. Depois de algum tempo, a figura 

passou a representar a letra grega alfa, que, por sua vez, tornou-se, no alfabeto 

ocidental, um símbolo unitário padrão para a representação de um som ou conceito de 

som, no caso, a letra A. 

 Todas essas considerações mostram que existe uma hierarquia na construção de 

uma representação, ou seja, as propriedades mais específicas são removidas primeiro – 

porque cognitivamente são mais difíceis de serem percebidas, estocadas, lembradas. As 

propriedades mais genéricas sobrevivem por mais tempo até que se afastam de seu 

núcleo prototípico. Seria uma escala que se inicia com o ícone que se transforma em 

signo e, por último em símbolo, nos termos de Pierce (1940 apud GIVÓN, 1989). O 

símbolo seria, então, o pólo extremo do continuum do grau de iconicidade. Em algum 

ponto, porém, a iconicidade isomórfica (ícone) se relaciona com a iconicidade 

diagramática (amplamente simbólica).  

Enfim, a lei máxima da iconicidade estabelece que o falante armazena, recupera 

e comunica melhor uma codificação linguística que está relacionada de algum modo à 

experiência, que pode ser semelhante ou diferente para os diversos povos.  

Dados os postulados sobre palavras individuais metaforizadas, iconicidade, 

forma-fonte e forma alvo, gramaticalização e discursivização, a análise das metáforas 

corporais stricto sensu contemplará os usos dos verbos ver e olhar, ouvir e escutar, 

cheirar e sentir, saborear e provar no corpus do dialeto goiano e em corpora 

complementares, além do Corpus Não Sistematizado (CNS). Os deslizamentos 

funcionais presentes nos processos de mudança, como a gramaticalização e a 

discursivização, serão comentados no decorrer da análise. 

Antes, porém, de iniciar a análise, se faz necessária a descrição dos aspectos 

inerentes à categoria verbo, no geral (seção 5.2.1) e dos verbos de percepção sensorial, 

em específico (seção 5.2.2) 

 

5.2.1 A categoria verbo 

 Toda língua, nos termos de Payne (2008, p. 32), tem no mínimo duas grandes 

categorias lexicais: nome e verbo. 
66

Ainda segundo o autor, duas outras grandes 

categorias, adjetivo e advérbio, podem ou não ser instanciadas em uma dada língua. A 

maioria das línguas tem também categorias gramaticais menores como conjunções, 

                                                 
66

 Alguns autores discordam dessa consideração, dado que, em algumas línguas, as duas classes não são 

claramente distintas. 
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partículas e adposições.  Interessa, especialmente, para esta investigação a categoria 

verbal.  

O verbo tem a propriedade de predicar, que se define como o resultado da 

relação de um predicado e seus argumentos. Essa relação designa um Estado-de-Coisas 

(EsCo) e pode ser explicada pela transitividade.  Segundo Castilho (2010, p. 128), a 

―predicação é uma operação de transferência de traços semânticos que se movimentam 

pela sentença e pelo texto.‖ A predicação designa um Estado-de-Coisas (EsCo), 

concebido como algo que pode acontecer no mundo real ou imaginário (cf. DIK, 1989, 

1997).  

A classe dos verbos, segundo Payne (2008, p. 47), tem propriedades 

distribucionais e estruturais. As propriedades distribucionais dizem respeito ao 

funcionamento dessa classe no sintagma, na oração e no texto. Por exemplo, os verbos 

podem funcionar como núcleo de sintagma verbal, predicado de cláusula e podem 

codificar eventos num texto. As propriedades estruturais têm a ver com a estrutura 

interna do verbo. Por exemplo, na maioria das línguas, os verbos têm concordância com 

o sujeito, marcação de tempo, aspecto, modo, número e pessoa, considerando que as 

formas que pertencem a outras categorias não o fazem. Payne (2008, p. 55) propõe uma 

classificação semântica dos verbos
67

, referendado por Chafe (1970), Dowty (1987), 

Foley e Van Valin (1984). Os tipos semânticos propostos por Payne (2008) podem ser 

vistos no quadro 17, a seguir 

 

Quadro 17: Classificação semântica dos verbos do Português 

TIPOS SEMÂNTICOS DE VERBOS EXEMPLOS 

1. Verbos indicativos de tempo físico Chover, ventar, trovejar, relampejar, neblinar etc. 

2. Verbos indicativos de estado Quebrar, apodrecer, derreter, esfolar, morrer, 

viver, nascer etc. 

3. Verbos indicativos de processos involuntários Crescer, morrer, dissolver, secar, explodir, 

apodrecer etc. 

4. Verbos indicativos de funções corporais Tossir, espirrar, soluçar, arrotar, sangrar, suar, 

vomitar, expectorar, urinar, defecar, dormir, chorar 

etc. 

5. Verbos de movimento Ir, vir, nadar, correr, caminhar, rastejar, voar, pular 

etc (atividades voluntárias). 

Cair, tropeçar, vazar, esguichar. (atividades 

involuntárias).   

6. Verbos de posição Estar de pé, sentar, agachar-se, ajoelhar-se, deitar-

                                                 
67

 Payne (2008) não fez um quadro tal como o que se verifica nesta página. O autor explicou cada um 

desses tipos de verbos e usou exemplos do inglês. A partir da categorização de Payne (2008), foi 

construído o quadro, levando em conta os verbos do português que se adéquam a cada um dos tipos 

semânticos propostos pelo autor. 
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se, pendurar etc 

7. Verbos de processo Dançar, cantar, falar, dormir, descansar, olhar, ler, 

enganar, cuidar, carregar (não implicam 

afetamento do paciente). 

8. Verbos de ação matar, bater, esfaquear, atirar, lançar, quebrar, 

derreter, esmagar, mudar etc (implicam afetamento 

do paciente).  

9. Verbos factivos Construir, incendiar, criar, fazer, juntar etc 

10. Verbos de cognição Saber, pensar, entender, aprender, relembrar, 

esquecer etc. 

11. Verbos de sensação Ver, ouvir, sentir, provar (com o paladar), sentir, 

observar, cheirar, perceber etc 

12. Verbos de emoção Sentir, gostar/amar, odiar, entristecer, estar feliz, 

ofender, lamentar etc 

13. Verbos de elocução Falar, dizer, contar, perguntar, responder, gritar, 

sussurrar, chamar, afirmar, sugerir, declarar, expor, 

balbuciar, conversar, prosear, discutir, cantar 

14. Verbos de manipulação Forçar, obrigar, constranger, incitar, fazer, causar, 

impedir, permitir etc 

Fonte: Adaptação de Payne (2008, p. 55-61) 

 

Em termos de protótipos, os limites entre essa diversidade de tipos semânticos 

de verbos não são bem definidos, de modo que um verbo de ação, por exemplo, pode 

enquadrar-se na classe dos verbos de movimento e os de movimento podem enquadrar-

se nos verbos de processo e assim por diante. Mesmo que indiretamente, muitos dos 

tipos semânticos podem codificar funções corporais, como os verbos de movimento, 

posição, processo, de cognição, de sensação, de elocução e outros. Isso mostra que, 

devido à dinamicidade da língua, qualquer tentativa de classificação deve ser 

relativizada. 

Givón (1984, 2001)
68

 afirma que a classe dos verbos tende a codificar 

experiências estáveis de tempo, estados primariamente transitórios, eventos e ações. 

Envolve flexões de tempo, aspecto e modo. Além disso, caracteriza-se pela 

concordância e relaciona-se de algum modo com a negação e com a pronominalização. 

Considera os papéis temáticos
69

 de agente (o iniciador dos eventos), paciente (a 

entidade que registra um estado não mental ou mudança de estado), dativo ou 

recipiente
70

 (o participante consciente ou recipiente de eventos ou estados), 

                                                 
68

 As publicações de 1984 e 2001 de Givón referem-se ao mesmo livro Syntax, vol. 1. Decidiu-se citar 

neste trabalho as duas publicações porque na versão mais recente houve reformulação de alguns 

conteúdos e de alguns dados. 
69

 Maiores detalhes sobre a tipologia de marcação de caso podem ser vistos no capítulo 5 de Givón (1984, 

2001). 
70

 Para Givón (1984, 2001), o dativo, como participante consciente do estado ou evento, pode coincidir 

com o sujeito de estado (mental), ou seja, aquele que sabe, quer, está com medo, está com fome; com o 
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instrumental (instrumento inconsciente usado pelo agente na realização do evento), 

associativo (coagente ou coativo que está fora do foco de importância), locativo (ponto 

concreto de referência espacial com respeito ao qual a posição ou mudança na locação 

de um outro participante é construída) e modo (a maneira como ocorre um estado ou 

evento iniciado pelo agente).  

Assim como foi feito um quadro com os tipos semânticos de verbos propostos 

por Payne (2008), foi feito também um quadro para a tipologia verbal proposta por 

Givón (1984, 2001). O quadro mostra: a) o tipo de verbo; b) os subtipos derivados 

deste; c) os subtipos de subtipos aqui considerados ―subtipos de terceira ordem‖; e) a 

caracterização do tipo de verbo feita pelo autor; f) exemplos correspondentes a cada tipo 

ou subtipo ou subtipo de terceira ordem no português brasileiro, selecionados pelo autor 

desta investigação; g) exemplos tipológicos apresentados por Givón (1984, 2001) e, por 

fim; h) particularidades inerentes aos tipos verbais descritos. 

Haverá mudança no layout das próximas cinco páginas desta tese e, por isso, nos 

desculpamos com o leitor. Acreditamos, porém, que a inserção do quadro 18 no corpo 

da tese é mais produtivo do que colocá-lo como anexo. Segue o quadro 18: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
sujeito de mudança (mental), aquele que aprende, reflete sobre algo, ouve, enraivece-se, apavora-se; 

com os objetos de verbos (mentais) como contar, ensinar, informar; com objetos de sentenças que 

codificam um movimento físico que não causa impacto no objeto dativo como em dar, trazer, enviar; 

com locativos com referência aos quais o movimento ocorre; com meta consciente da transação como 

pavor, mágoa, raiva. Em resumo, o dativo pode ser o papel temático do sujeito, do objeto direto, do 

objeto indireto, do locativo. O requisito fundamental para a identificação do papel dativo é a participação 

consciente (no sentido mental do termo) do participante no estado ou no evento. 
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Quadro 18: Tipologia de verbos de Givón (1984, 2001) 
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        Fonte: Givón (1984, 2001) 
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Como a tipologia proposta por Givón (1984, 2001) é bastante ampla e com 

várias subdivisões, foi feito um quadro-síntese dos tipos sintático-semânticos dos verbos 

propostos pelo autor. Nesse quadro-síntese, foram conservados apenas exemplos que se 

coadunam ao sistema verbal do português brasileiro. 

 

Quadro 19: Síntese dos tipos de verbos, conforme descrição sintático-semântica de Givón (1984, 

2001). [Adaptação para os verbos do Português Brasileiro (PB)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS 

DE 

VERBOS 

1) VERBOS 

SEM SUJEITO 

Chove, troveja, neva, relampeja. 

2) VERBOS 

COPULARES 

Ele é, continua, permanece um professor. 

3) VERBOS 

INTRANSITI- 

VOS SIMPLES 

Ele trabalhou, sonhou, dormiu, cresceu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) VERBOS 

TRANSITIVOS 

SIMPLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Verbos 

prototipicamente 

transitivos 

Ele construiu uma casa. 

Ele demoliu uma casa. 

Ele cortou o chifre. 

Ele moveu a caixa. 

Ele martelou a madeira. 

Ele lavou o prato. 

Ele esquentou a água. 

Ele esmagou a planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Verbos 

transitivos menos 

prototípicos 

b1) Verbos com um OD 

locativo 

She entered the house. (= 

ele adentrou a casa) 

b2) Verbos com 

pacientes implicados 

Ele roubou a mulher. (= 

algo da mulher) 

b3) Verbos com 

movimento de partes do 

corpo do sujeito 

Ele chutou o brinquedo. 

b4) Verbos de sensação, 

cognição, volição 

Ele sente frio.  

Ele sabe matemática. 

Ele quer maçã. 

b5) Verbos com um 

objeto associativo 

Ele encontrou Sílvia. 

Ele namora Joana. 

b6) Verbos de posse Ele tem um carro. 

Ele tem dinheiro. 

Ele tem saúde. 

Ele tem coragem. 

b7) Verbos com objetos 

cognatos 

Ele sorriu um sorriso 

amarelo. 

 

 

 

 

 

c. Verbos com um 

OI 

c1) Verbos com um OI 

locativo 

Ele está em casa. 

c2) Verbos com um OI 

direcional 

Ele olhou para Maria. 

c3) Verbos com um OI 

direcional abstrato 

Ele falou sobre o encontro. 

c4) Verbos com um OI 

associativo 

Ele lutou com sua mãe. 

 

 

 

 

 

d1) Verbos bitransitivos 

prototípicos: OI locativo 

Ele colocou o livro sobre a 

mesa. 

d2) Verbos com um OI 

dativo-benefativo 

Ele contou uma história para 

ela. 
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d. Verbos 

bitransitivos 

 

d3) Verbos com 

alternância do OI entre 

instrumento e locativo 

OI Locativo: Eles 

colocaram a terra no 

caminhão. 

OI Instrumento: Eles 

removeram a terra com o 

caminhão. 

d4) Verbos com dois 

aparentes OD 

Eles elegeram Lula 

Presidente. 

 

  

e. Verbos com três 

objetos 

 

 

Ele comprou um livro de Maria por dez dólares. 

 

5) VERBOS 

QUE 

REQUEREM 

UM SUJEITO 

SENTENCIAL 

 

 

Que ele vem é uma verdade. 

Comer carne vermelha aumenta o colesterol. 

 

 

6) VERBOS 

QUE 

REQUEREM 

COMPLEMEN- 

TO 

SENTENCIAL 

a. Verbos de modalidade João quer trabalhar. 

b. Verbos de manipulação Ela forçou-o a sair. 

 

 

c. Verbos de percepção, cognição e elocução 

Ele viu que o negócio daria 

certo. 

Ele pensou que a vida não era 

importante. 

Ele disse que Maria virá. 

 

d. Verbos de informação/elocução 

Ela contou que ele era um 

ladrão. 

Fonte: Adaptado de Givón (1984, 2001) 

 

Para Givón (1986, p. 92), um evento prototípico é dependente: 

a) por um lado, da presença de um agente/causa visível/saliente, volicional e 

controlador; 

b) por outro lado, da presença de um paciente/efeito também visível/saliente, não 

volicional, afetado.  

Em O homem comeu o peixe tem-se um evento prototípico, que pode ser assim 

configurado: 

 

    Quadro 20: Transitividade alta (cf. Givón, 1989, 2001) 

O HOMEM COMEU O PEIXE 

 

SUJEITO VERBO OBJETO TRANSITIVIDADE 

PROTOTÍPICA 

agente  

 

comer 

Paciente  

Tanto sujeito quanto verbo 

quanto objeto são 

prototípicos porque houve 

transferência de uma ação 

de um agente para um 

paciente totalmente 

afetado. 

volicional não volicional 

controlador não controlador 

humano  não humano 

animado saliente 

saliente 
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Em muitos casos, porém, algumas orações que apresentam sujeito e objeto 

podem se desviar do verbo transitivo prototípico. Diante disso, Furtado da Cunha e 

Souza (2007, p. 33), baseadas em Givón (1984), propõem a seguinte pergunta: ―por que 

os verbos semanticamente desviantes aparecem, em muitas línguas, incluindo o 

português e o inglês, na mesma classe sintática do verbo transitivo prototípico?‖  

Segundo Givón (1984, p. 98), há duas explicações para isso: a) a transitividade é uma 

questão de grau, dadas as diferentes formas de como o objeto é afetado; b) quando um 

verbo menos prototípico é codificado sintaticamente como um membro da classe dos 

protótipos transitivos, em algum sentido, o usuário da língua constrói suas propriedades 

de maneira similar, analógica, com reminiscência do protótipo. Em outras palavras, 

quando isso ocorre, tem-se o fenômeno linguístico da extensão metafórica. É o caso, por 

exemplo de ela nadou o canal, que corresponde semanticamente a ela nadou através do 

canal. 

Depois de terem sido feitas considerações teóricas sobre a categoria verbo, a 

seguir, será abordada a natureza dos verbos de percepção sensorial, objetos de análise 

desta investigação. 

 

5.2.2 Verbos de percepção sensorial 

A escolha dos verbos de percepção sensorial se justifica porque tais verbos, em 

seus sentidos plenos, revelam funções corporais. Eles apresentam deslizamentos 

funcionais produtivos que se direcionam para a gramática (gramaticalização) ou para o 

discurso (discursivização). Além disso, os verbos de percepção sensorial ―têm uma 

vasta variedade de possibilidades de construção e sintaxe e ricas estruturas 

polissêmicas‖ (IBARRETXE-ANTUÑANO, 2009, p. 123). 

Ibarretxe-Antuñano (1999, p. 131), citando Sekuler and Blake (1994), afirma 

que a percepção é um processo biológico em que o cérebro recebe descrições de objetos 

e eventos no mundo, utilizando a informação obtida pelos sentidos. Os cinco sentidos 

(visão, audição, olfato, paladar e tato) são, então, canais de informação sobre o mundo. 

Cada um desses canais responde a estímulos diferentes: luz, ondas sonoras, 

propriedades da matéria, substâncias gasosas e solúveis. Para Ibarretxe-Antuñano (1999, 

131), culturalmente, os seres humanos dependem mais de um sentido do que de outro. 

Na cultura ocidental, por exemplo, a visão é concebida como o sentido mais confiável 

talvez pela crença de que ela capta e identifica mais objetivamente o objeto. Contudo, 
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em períodos anteriores da história ocidental, bem como em outras culturas 

contemporâneas, sentidos como a audição, o olfato e o tato são considerados 

importantes para dar sentido ao mundo (IBARRETXE-ANTUÑANO, 2009). 

Ainda segundo Ibarretxe-Antuñano (1999), existem três elementos principais no 

processo perceptivo: a pessoa que realiza a percepção ou percebedor (PR), o objeto –

animado ou inanimado – percebido (OP) e o ato da percepção em si (P). Considerando-

se esses três elementos, a autora propõe uma tipologia de propriedades prototípicas 

para os sentidos, conforme se observa na cultura Ocidental. Essa tipologia pode ser 

resumida no quadro 21, a seguir: 

 

Quadro 21: Propriedades prototípicas na percepção e distribuição delas nos sentidos organizados 

de acordo com a cultura Ocidental 

PROPRIEDA-

DES 

SIGNIFICADO 

<contato> Se PR precisar ter contato físico com OP para este ser observado. 

<proximidade> Se OP precisar estar na proximidade de PR para ser observado. 

<interno> Se OP necessitar entrar em PR para ser observado. 

<limite> Se PR está ciente das fronteiras impostas por OP quando observado. 

<localização> Se PR está ciente da situação de OP quando observado. 

<detecção> Como PR realiza P: como PR se aproxima de um objeto e distingue um de outro. 

<identificação> O quanto PR pode compreender o que está observando, P. 

<vontade> Se PR pode decidir quando realizar um P. 

<objetividade> Se P depende de PR diretamente ou é intermediado por outro elemento. 

<efeito> Se P causa alguma mudança em OP. 

<brevidade> Quanto tempo deve ser a relação entre P e OP para a percepção ser bem sucedida. 

<avaliação> Se P avalia OP. 

<correção de 

hipótese> 

O quão correta e rigorosa são as hipóteses formuladas sobre OP em P na 

comparação com o objeto real de OP. 

<subjetividade>  Quanta influência PR tem sobre P. 

Fonte: Adaptação de Ibarretxe-Antuñano (1999, 2009) 

 

Para a autora (1999), a propriedade do contato tem valor negativo para a visão, 

audição e olfato e valor positivo para o tato e o paladar. Proximidade apenas não se 

aplica à visão e à audição. Interno aplica-se à audição, ao olfato e ao paladar, uma vez 

que o objeto percebido precisa entrar no percebedor para ser observado. A propriedade 

limite tem valor positivo apenas para o tato, porque, por meio desse sentido, é possível 

reconhecer, manipular e verificar as fronteiras de um objeto no ambiente. Localização, 

por seu turno, aplica-se somente à visão e à audição, visto que, em ambos os sentidos, 

existe a possibilidade de localizar a fonte e a direção dos estímulos, enquanto que nos 

outros essa possibilidade é mais difícil. A detecção tem valor positivo para todos os 

sentidos, pois os objetos percebidos, uma vez conhecidos pelo percebedor, possuem 
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propriedades que são identificadas por dispositivos próprios de cada órgão dos sentidos, 

que fazem o objeto percebido ser distinto de outro. Quanto à propriedade da 

identificação, ela tem valor negativo apenas para o olfato. Isso porque é difícil, 

segundo a autora, identificar odores. Muitas vezes, é preciso que outros sentidos, como 

o tato e o paladar auxiliem na identificação. Em vista disso, nas construções metafóricas 

do tipo isso está me cheirando a malandragem, o usuário da língua pauta-se em 

hipóteses, não revelando certeza absoluta em relação ao fato ―farejado‖. A vontade 

aplica-se, prototipicamente, apenas à visão, ao tato e ao paladar. Os sons e os odores 

manifestam-se ao percebedor sem que, necessariamente, ele deseje percebê-los. A 

objetividade tem valor negativo para a audição e positivo para os outros sentidos. Isso 

se deve ao fato de que, para ver, tocar, cheirar e saborear algum objeto, não há 

intermediação de outro elemento, mas, para que um som seja produzido, é necessário 

que o objeto seja manipulado por algo externo a ele. Um tambor, por exemplo, só emite 

sons se alguém o manipula. O aparelho fonador também só emite sons se houver 

vontade do falante. A propriedade efeito é aplicável apenas ao tato, já que o toque é o 

sentido que pode, de algum modo, modificar o objeto percebido no ambiente. Já a 

brevidade aplica-se ao tato e ao paladar, pois, com apenas um breve toque na superfície 

do objeto, é possível identificar-lhe a textura ou o seu gosto. A avaliação é aplicável 

prototipicamente à visão e ao paladar.  

Normalmente, julgamentos são feitos de acordo com a informação recebida pelo 

que se vê. O paladar também é fonte de julgamentos que evocam as dimensões do 

prazer e do desprazer. É claro que, por meio de outros sentidos, julgamentos são feitos, 

mas a autora descreve as propriedades tomando como critério a prototipicidade. 

Poderia-se dizer que o olfato é fonte de julgamentos, mas, se os odores têm traço 

negativo para a identificação, a priori, não se julga aquilo que não é totalmente 

identificado. A subjetividade, composta pelas propriedades interno e proximidade, 

segundo Ibarretxe-Antuñano (1999), tem o traço positivo apenas para olfato e ao 

paladar. Embora nem todos os indivíduos percebam os estímulos do mesmo modo na 

visão, na audição e no tato, a informação garantida por esses três sentidos é mais 

consistente do que pelos odores ou pelos sabores. 

A propriedade correção de hipótese, que, só pelo conceito parece não estar 

muito clara, refere-se, segundo Ibarretxe-Antuñano (2009, p. 127), 
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ao grau de exatidão e precisão de OP durante P em relação ao 

objeto real observado. Em outras palavras, exatidão e precisão da 

forma em que a informação sobre OP é recebida. Essa propriedade 

é composta das propriedades <objetividade> e <identificação> e 

parece ser aplicável apenas à visão, audição e ao olfato. Deve 

haver uma explicação para isso. Quando utilizamos esses três 

sentidos, formulamos hipóteses sobre a natureza e as características 

de OP. Dependendo dos sentidos que usamos, essas hipóteses são 

consideradas mais ou menos precisas e confiáveis. As informações 

colhidas por esses sentidos seguem uma escala de confiabilidade e 

precisão de cima para baixo: visão → audição → olfato. 

 

Além das propriedades dos sentidos e da aplicabilidade de cada uma delas, 

Ibarretxe-Antuñano (2009, p. 124) apresenta algumas possibilidades de metáforas 

relacionadas ao domínio da percepção, conforme mostra o quadro 22: 

 

Quadro 22: Metáforas no domínio da percepção 

VISÃO Compreender é ver. Prever é ver. Imaginar é ver. Considerar é ver. Estudar/examinar é 

ver. Ter certeza é ver. Cuidar é ver. Testemunhar é ver. Sofrer é ver. Obedecer é ver. 

Abster-se é ver. Estar envolvido é ter de ver. 

AUDIÇÃO Prestar atenção é ouvir. Obedecer é ouvir. Ficar atento é ouvir. Compreender é ouvir. 

Ser ensinado é ouvir. Concordar é ouvir. 

TATO Afetar é tocar. Lidar com algo é tocar. Considerar é tocar. Persuadir é tocar. 

OLFATO Suspeitar é cheirar. Sentir/adivinhar é cheirar. Investigar é cheirar/cheirar o ambiente. 

Mostrar desdém é cheirar. Corromper é cheirar. Não tomar conhecimento de algo é não 

cheirar. Profetizar é cheirar. 

PALADAR Experimentar algo é provar. Produzir um sentimento é provar (gostar/não gostar). 

Conhecer é provar. 

Fonte: Ibarretxe-Antuñano (2009, p. 124) 

 

Sweetser (1990), uma das bases teóricas de Ibarretxe-Antuñano (1999, 2009), 

analisa algumas das extensões semânticas de verbos de percepção em inglês. Em sua 

análise, a autora propõe a metáfora mente como corpo para explicar a tendência 

generalizada das línguas indo-europeias de basearem-se em conceitos e vocabulário do 

universo físico e social para se referirem ao universo do raciocínio, da emoção e da 

estrutura conversacional.  

Para Sweetser (1990), a natureza psicossomática das emoções é explicada pela 

inseparabilidade da sensação física da reação emocional. O fato, por exemplo, de o 

coração bombear de maneira visivelmente forte o sangue pelo corpo é uma possível 

motivação para a utilização do coração para simbolizar algumas emoções também fortes 

como a coragem, a paixão, o amor. A autora faz referência a testes psicológicos, que 
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comprovam a relação entre cores físicas e o estado emocional das pessoas. Esses testes 

mostram, por exemplo, que cores brilhantes ajudam a promover um humor também 

―brilhante‖ ou um bom humor. Também, a tensão emocional ou sentimento de 

inferioridade pode estar ligada(o) a estados de tensão muscular que acompanham os 

estados mentais relevantes. 

Afirma ainda que usos metafóricos, como raiva amarga e personalidade doce, 

podem estar relacionados à relação generalizada, porém, com exceções, entre amargo/ 

ruim e a doce/bom ao paladar. Enfim, é a sobreposição (overlapping) da sensação física 

e da emoção que acompanha o estado físico que provavelmente motiva o falante a 

metaforizar palavras do domínio físico, concreto para domínios mentais, abstratos. 

Sweetser (1990) apresenta uma particularidade em relação aos verbos 

relacionados ao paladar. Diz que a palavra latina sapere apresenta dois significados ‗ser 

sábio/saber e gosto‘. Isso mostra que o sentido de gosto está conectado com a 

experiência perceptiva da gustação e com a experiência mental de saber. 

Provavelmente, porque degustar uma comida ou bebida saborosa e adquirir sabedoria 

são igualmente prazeres experimentados pelo ser humano. Apesar de haver a relação 

entre sabor e saber, essa relação se dá em poucos dados de línguas. Gosto, segundo 

Sweetser (1990), é o sentido físico que parece universalmente estar ligado a gosto 

pessoal e a desgosto no mundo mental. Gustis (latim), taste (inglês), goût (francês) 

podem, então, indicar ―gosto‖ pessoal para comida, roupas e arte. A gustação é, 

portanto, um sentido subjetivo, o que posteriormente foi reafirmado por Ibarretxe-

Antuñano (2009), como já foi visto nos parágrafos anteriores desta seção. 

 Quanto ao olfato, Sweetser (1990) afirma que os verbos derivados desse 

sentido, em inglês, são usados para indicar ‗mau caráter‘ ou ‗características psicológicas 

desqualificáveis‘, como em he‟s a stinker (‗ele é um indivíduo que cheira mal = 

desprezível‘) ou como em I smell something fishy about this deal (‗este negócio está me 

cheirando mal‘).  

O tato está ligado ao sentido geral da percepção sensorial, mas também a 

sentimento, emoção. Embora haja palavras específicas para indicar emoção ou estado 

emocional, em muitas línguas, existe no mínimo uma palavra que vem do domínio 

físico de sentir para indicar sentimento e emoção. Sentire, do latim, por exemplo, 

aponta tanto para o domínio físico como para o domínio de sentimento. Conforme 

Sweetser (1990), assim também ocorre no grego, no céltico e no alemão. O toque sugere 

intimidade por meio do contato físico, por isso, o tato é o sentido da emoção. Prazer e 



196 As bases corporais da gramática: um estudo sobre conceptualização e metaforização no português brasileiro 

 

             SILVA, L. A.  

dor afetam fisicamente os indivíduos e, por meio deles, podem ser felizes ou infelizes 

emocionalmente. Depois de discutidas as observações de Sweetser (1990) sobre paladar, 

olfato e tato, apresenta-se, a seguir, um esquema das relações estabelecidas pelos verbos 

relacionados a esses três sentidos. 

 

      Esquema 5: Relações semânticas estabelecidas pelo paladar, olfato e tato 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

A audição é o sentido que, de conformidade com Sweetser (1990), origina 

verbos como ouvir, escutar, ter cuidado. A função de excelência dos ouvidos é a 

comunicação linguística, por isso, Sweetser (1990) defende que a audição é o sentido 

que está mais intimamente relacionado à comunicação interpessoal. Está relacionado 

também à noção abstrata de influência intelectual e emocional sobre aquele que ouve. A 

percepção interna das ideias, no sentido de entender o que é ouvido, está certamente 

conectada com o vocabulário do domínio da audição. Em uma ampla gama de línguas, a 

audição está também relacionada à observância em relação àquilo que o falante diz, 

portanto, indica ‗diligência‘ e ‗obediência‘. Um exemplo, citado por Sweetser (1990), é 

o velho testamento hebreu que mostra um grande número de casos em que a raiz de 

ouvir é a mesma de obedecer. Em Zacarias, 7:12, por exemplo, tem-se o seguinte 

enunciado: emudeceram o coração para não ouvir a Lei e as palavras que Javé dos 

exércitos enviara pelo seu espírito por intermédio dos profetas antigos.
71

 As relações 

esquemáticas estabelecidas pela audição podem ser vistas no esquema 6, a seguir: 

 

 

 

 

                                                 
71

 Bíblia Sagrada, Edição Pastoral, 1999. 
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  Esquema 6: Domínios da expansão semântica da audição 

 

 

 

 

 

    

 

A visão, por fim, está conectada abstratamente ao domínio do conhecimento, da 

intelecção, do controle e da manipulação (SWEETSER, 1990, p. 32-3). Os elementos 

que caracterizam a natureza física da visão como a luz, os olhos e os movimentos faciais 

permitem estabelecer uma forte conexão entre luz e conhecimento. Assim, em uma 

sentença como eu vi que o time jogou bem, o verbo ver parece estar atado ao mesmo 

tempo ao domínio físico e ao domínio mental. Isso porque pode ser parafraseado por 

perceber. Aquilo que está ao alcance dos olhos pode ser monitorado pelo observador. 

Nesse sentido, a visão está relacionada também à noção de controle e monitoramento, 

como em o guarda olhava atento os arredores da loja. Como o objeto percebido não 

necessita necessariamente ser tocado para ser conhecido pela visão, existe ainda uma 

conexão entre visão e objetividade. Diferente do que ocorre com o tato, que pressupõe 

contato físico e que, por isso, está mais relacionado à subjetividade. Segue o esquema 

relacionado à expansão semântica dos verbos relacionados à visão: 

 

       Esquema 7: Domínios da expansão semântica de visão 

 

 

 

 

 

 

      

 

Considerando-se os cinco sentidos, a proposta geral de Sweetser (1990) pode ser 

assim resumida: 
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Quadro 23: Resumo das extensões de sentido dos verbos de percepção sensorial 

 

 

 

OBJETIVIDADE+ 

INTELECTUALIDADE 

 

 

 

 

VISÃO 

Conhecimento, visão mental (―uma clara representação‖, 

―um empreendimento transparente‖) 

Controle, monitoramento (extensão da visão = domínio 

do controle) 

Manipulação física, 

força (alcance da visão 

= domínio do controle) 

Manipulação mental, 

controle (a situação está sob 

controle). 

 

 

 

COMUNICAÇÃO 

INTERPESSOAL 

 

 

AUDIÇÃO 

 

 

Percepção física 

Receptividade 

interna 

(diligência x ser 

surdo para uma 

orientação) 

 

 

obediência 

 

SUJETIVIDADE + 

EMOÇÃO 

TATO Emoção  

PALADAR Preferência pessoal 

OLFATO Caracterização psicológica 

Fonte: Sweetser (1990, p. 38), com modificações 

 

Ainda sobre os verbos de percepção, Givón (1984, 2001) apresenta um tipo de 

verbo chamado verbo de sensação, cognição e volição (ver quadros 18 e 19), cujos 

sujeitos são dativos experienciadores. Esses verbos, segundo Givón (1984, p. 100), 

desviam-se do núcleo prototípico porque os objetos não sofrem tipo algum de impacto 

ou mudança. Seria o sujeito experienciador que apresenta alguma mudança cognitiva 

interna. É o que ocorre com verbos como ver e ouvir, e também os verbos saber, 

entender, pensar, querer, sentir.  

Muito mais do que ações, os verbos de sensação e volição, segundo Givón 

(1984), expressam um estado experienciado pelo sujeito, contudo, não é um estado 

prototípico do tipo ―ele é feliz‖, mas estados mentais.  

Os verbos que envolvem volição podem ser considerados ativos. Em muitas 

línguas, um mesmo verbo apresenta uma forma para expressar estado e outra para 

expressar ação. Em Suaíli
72

, por exemplo, tem-se a forma –sikia (ouvir), indicando 

estado; e a forma – sikiliza (ouvir), indicando ação.  

Em Uto (Uto-asteca)
73

, isso também ocorre. A forma –nųká significa ouvir, 

indicando estado; -nųká-„ni significa também ouvir, mas como ação. A forma pųní 

significa ver e a forma pųní-„ni significa olhar para.   

                                                 
72

 O Suaíli é um idioma banto. É uma das línguas oficiais do Quênia, da Tanzânia e de Uganda, embora 

os seus falantes nativos, os povos suaílis, sejam originários apenas das regiões costeiras do Oceano 

Índico. 
73

 Língua falada na região da Grande Bacia do Oeste dos Estados Unidos, no Centro e Sul do México e 

em algumas áreas da América Central. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nativo
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Com base no que se observa em Suaíli e Uto e considerando-se que a língua é 

funcional, é possível supor que, por exemplo, tanto no inglês quanto no português, 

existem duas formas verbais para expressar ―estar apto para receber sons pelo ouvido‖ 

(hear/ouvir e listen to/escutar) e duas formas verbais para expressar a ―aptidão para 

enxergar‖ (see/ver e look at/olhar para) porque tais palavras não têm necessariamente o 

mesmo sentido e cada uma delas devem ser usadas em contextos específicos. 

No inglês, hear (ouvir) e listen to (escutar) indicam, respectivamente, estado e 

ação. Tal como sugere Givón (1984), hear indica que os sons existem e o sujeito os 

ouve espontaneamente; seria um verbo não volicional. Já listen to indica volição; dentre 

vários sons, o sujeito deseja escutar um que lhe chama a atenção.  

A mesma relação pode ser estabelecida para see (ver) e look at (olhar). A forma 

see indica que a realidade, física ou não, está disponível para ser vista e percebida; ter-

se-ia, portanto, um estado. Já look at envolveria um processo cognitivo em que o 

indivíduo decide praticar a ação. A presença da preposição at indica, inclusive, o alvo 

que se pretende olhar; ter-se-ia, portanto, uma ação. 

Embora os limites semânticos entre ver e olhar no português sejam imprecisos 

(fuzzy edges), é possível perceber que há, entre essas duas formas, mínimas que sejam, 

diferenças de sentido. Uma prova disso é que podem ser usados numa cláusula 

coordenada afirmativa+ negativa, como em olhei e não vi os meninos.  A inversão das 

formas não seria gramatical: * Vi e não olhei os meninos. Excetuando-se os usos 

imperativos desses dois verbos, pode-se dizer, com parcimônia, que a tênue diferença de 

sentido desses dois verbos, em alguns contextos, reside no fato de que ver envolve um 

grau baixo de volição, indicando um quase estado; e olhar envolve um grau mais alto de 

volição, indicando intencionalidade > atividade. 

Vendrame (2010), citando um trabalho ainda em preparação de Maria Luiza 

Braga e outros autores, diz que Braga et. al. estão realizando um estudo sobre os verbos 

de percepção da língua portuguesa, numa perspectiva funcional e, nesse estudo, foram 

buscados, em diferentes dicionários, verbos cujos significados se relacionassem com 

cada um dos cinco sentidos: a visão, a audição, o olfato, o paladar e tato. Esses verbos 

foram organizados de acordo com o tipo de percepção que exprimem e a categoria 

semântica dos complementos que eles podem tomar como segundo argumento. 

 As categorias semânticas a que Vendrame (2010) se refere estão na Gramática 

Discursivo-funcional (GDF), de Hengeveld e Mackenzie (2008). Cada uma delas tem 

relação com o complemento de cada verbo de percepção. Dentre tais categorias estão: 
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propriedade, indivíduo, estado-de-coisas, conteúdo proposicional e conteúdo 

comunicado. A seguir, foi elaborado um quadro que apresenta a categoria semântica, a 

definição de cada uma na GDF e um exemplo. 

 

Quadro 24: Categorias semânticas do nível representacional na GDF 

CATEGORIAS 

SEMÂNTICAS, 

SEGUNDO A 

GDF 

 

DEFINIÇÃO 

 

EXEMPLOS
74

 

Propriedade qualidade inerente aos seres. Não tem 

existência independente e só pode ser avaliada 

em termos de sua aplicabilidade ou no tipo de 

entidade ou na situação que ela descreve. 

(HENGEVELD; MACKENZIE (2008, p. 131) 

A série Hãagem-Dazs Reserve 

está bem interessante. Já 

experimentamos o sabor romã 

com chocolate, que foi 

aprovadíssimo por todos. 

Indivíduo entidade localizada no espaço e pode ser 

avaliada em termos de sua existência. (op. cit., 

p. 131)  

Cheirei aquele homem, tão 

lindo, tão especial. 

estado-de-coisas entidades que podem ser localizadas num 

tempo relativo e podem ser avaliadas em 

termos de seu status de realidade. (op. cit., p. 

131) 

E hoje tenho mais uma novidade, 

senti ela mexer de verdade. Já 

sentia umas cosquinhas embaixo 

na barriga. 

conteúdo 

proposicional 

construtos mentais que não existem no espaço 

ou no tempo, mas que existem nas mentes dos 

seres. (op. cit., p. 131) 

Vi que ficaram meio chateados 

comigo e saíram. 

conteúdo 

comunicado 

unidade que contém a totalidade daquilo que o 

falante deseja evocar na interação com o 

interlocutor. (op. cit., p. 87) 

Durante a transmissão do jogo 

São Paulo x Boca Júniors ouvi 

que o Flá tá negociando com o 

Alex Dias para o ano que vem. 

 

 Segue, portanto, o quadro da aplicação das categorias semânticas da GDF a 

alguns verbos de percepção sensorial do português, conforme Braga et. al (em 

elaboração) apud Vendrame (2010, p. 98): 

 

Quadro 25: Verbos de percepção e categoria semântica do complemento (BRAGA et. al., em 

preparação citados por Vendrame, 2010) 

 

Tipo de 

percepção 

 

Verbo de 

percepção 

Categoria semântica do complemento de acordo com a GDF 

 

Propriedade 

 

Indivíduo 

Estado-de-

Coisas 

Conteúdo 

Proposicional 

Conteúdo 

Comunicado 

 

 

 

Percepção 

visual 

Ver + + + + + 

Observar + + + + – 

Notar + + + + – 

Perceber + + + + – 

Avistar + + + + – 

Visualizar + + + + – 

Enxergar + + + + – 

Olhar + + + – – 

Percepção 

auditiva 

Ouvir + + + + + 

Escutar + + + + + 

                                                 
74

 Todos os exemplos foram retirados de Vendrame (2010, p. 99). 
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Perceber + – – – – 

 

 

Percepção 

gustativa 

Sentir + + + + – 

Perceber + + + + – 

Degustar + + – – – 

Saborear + + – – – 

Provar + + – – – 

Experimentar + + – – – 

 

Percepção 

tátil 

Sentir + + + + – 

Perceber + + + + – 

Palpar + + – – – 

Tatear + + – – – 

Apalpar + + – – – 

Tocar + + – – – 

Percepção 

olfativa 

Sentir + + + + – 

Perceber + + + + – 

Cheirar + + – – – 

Fonte: Vendrame (2010, p. 98) 

 

 A seguir, no quadro 26, resumiu-se o quadro 25, de forma que nele 

permaneceram apenas os verbos de percepção que serão investigados no português 

goiano: 

 

Quadro 26: Verbos estudados nesta investigação aplicados às categorias semânticas do 

complemento na GDF 

 

Tipo de 

percepção 

 

Verbo de 

percepção 

Categoria semântica do complemento de acordo com a GDF 

 

Propriedade 

 

Indivíduo 

Estado-de-

Coisas 

Conteúdo 

Proposicional 

Conteúdo 

Comunicado 

Percepção 

visual 

Ver + + + + + 

Olhar + + + – – 

Percepção 

auditiva 

Ouvir + + + + + 

Escutar + + + + + 

Percepção 

olfativa 

Sentir + + + + – 

Cheirar + + – – – 

Percepção 

gustativa 

Saborear + + – – – 

Provar + + – – – 

Fonte: Adaptação de Vendrame (2010) 

 

 Os verbos de percepção tátil não foram contemplados nesta investigação porque 

foram selecionados apenas os verbos derivados dos sentidos que estão localizados na 

cabeça do ser humano, dentre eles a visão, a audição, o olfato e o paladar. Apesar disso, 

o tato pode estar contemplado implicitamente nos usos do verbo sentir e também nos 

verbos de percepção gustativa, uma vez que o paladar também tem tato, pois a língua é 

um órgão do corpo humano capaz de reconhecer, por meio do cérebro, se uma 

substância é áspera, lisa, rugosa, suave, mole, dura etc.  

 Segue a análise dos verbos de percepção visual, auditiva, olfativa e gustativa. 
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5.2.2.1 Verbos de percepção visual 

5.2.2.1.1 Os usos do verbo ver 

Para Merleau-Ponty (2004, p. 43) ―a visão não é um certo modo do pensamento 

ou a presença em si: é o meio que me é dado de estar ausente de mim mesmo, de assistir 

de dentro, à fissão do Ser, ao término da qual somente me fecho sobre mim‖. Se a visão 

é um certo modo de pensamento, ela pode ser considerada o sentido mais básico da 

percepção e, por isso, é o seu melhor representante (SWEETSER, 1990). Além disso, 

como já foi mencionado, os verbos de percepção visual, assim como os derivados da 

audição, do olfato e do paladar, fazem remissão ao corpo e podem ser usados para além 

de seu acepção plena.  

O verbo ver originou-se do latim videre, e significa ver, perceber pela vista. No 

decorrer do tempo, passou a receber outros sentidos, um pouco menos prototípicos que 

o seu uso mais recorrente. Passou a significar dispor de, ser testemunha de, avistar, 

presenciar, assistir. Segundo Votre; Cezario; Martelotta (2004, p. 41), ―por 

transferência metafórica, ver deixou de ser apenas um veículo de percepção corporal e 

passou a co-ocorrer com o processo de percepção mental‖, adquirindo os significados 

de notar, perceber com a mente, ter visão, compreender, ver com os olhos do espírito, 

julgar, determinar. 

 Um dos comportamentos sintático-semântico-discursivo do verbo ver nos dados 

do Português contemporâneo falado em Goiás, pode ser visto em (89): 

 

(89) Inf.: eu lembro qu/era um vendaval que tava dano e eu pulei numa cerca de arame 

que tinha alta que depois eu fui ver... falei assim... meu Deus num era eu que pulei 

porque com uma barriga enorme de grande pulei com vizim do/tro lado e lá eu bati na 

porta do vizim pra vê se eis uvia pra abri pra mim entrá… (FG, MR, F, 65, 0) 

 

 A primeira ocorrência do verbo ver, em (89), abre duas casas argumentais a 

serem preenchidas: quem vê e o que se vê. Necessariamente, para que o evento se 

efetive, o argumento externo − ou sujeito − precisa ter a propriedade da visão e o 

argumento interno – o objeto – a propriedade de ser uma realidade física. Embora a 

parte do corpo (olhos) não esteja presente no uso, ela está pressuposta. Vê-se, então, que 

houve remissão indireta a uma parte do corpo, que está implicada na construção. 

Nessa codificação, existe a atuação de uma entidade sobre outra sem que haja 

mudança na segunda e é por isso que esse uso do verbo ver afasta-se do núcleo 
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prototípico de verbo de ação, tal como afirma Givón (1986) ao referir-se ao verbo to see 

(e outros), do inglês. O preenchimento das casas argumentais precisa ser feito por meio 

de elementos linguísticos semanticamente compatíveis com o núcleo verbal para que 

haja processamento da informação. Sintaticamente, o verbo ver, na primeira ocorrência, 

associa-se à esquerda com outra forma verbal – ―fui‖ -  e à direita com zero (). A 

ocorrência poderia ser reinterpretada como ―eu fui ver a cerca de arame.‖, em que se 

teria [Pro+ir+ver+(SN)], de modo que o SN – a cerca de arame –, objeto direto do verbo 

ver está deslocado na sentença. 

Acontece que, na medida em que o mesmo verbo é usado em outras situações, 

outros sentidos  mais abstratos  lhe vão sendo incorporados. Esses novos sentidos 

podem ser construídos a partir de dois tipos de contexto: o comunicativo, em que há a 

necessidade de se fazer uma nova categorização, aproveitando-se de uma forma já 

existente na língua para atender às demandas interativas; o morfossintático, em que a 

forma verbal é associada a outros elementos da língua. É o caso, por exemplo, da 

segunda ocorrência de ver em (89), em que o falante usa tal verbo numa cláusula de 

finalidade com o propósito de obter um resultado. Esse uso é construído com o verbo, 

que é introduzido pela preposição para e, depois do verbo, verifica-se uma sentença 

encabeçada pelo se, que indica, de forma direta, uma possibilidade (a de os vizinhos 

ouvirem ou não o enunciador), e, de forma indireta, uma condição (se os vizinhos 

ouvissem o enunciador, abririam a porta para ele). A análise desses dois contextos 

contribui para se perceber em que condições uma mesma forma verbal amplia seu 

estatuto semântico e, em consequência disso, afasta-se de seu núcleo prototípico e é 

categorizada em outros domínios cognitivos. 

Outro uso do verbo ver pode ser verificado em (90), em que o falante está numa 

lanchonete e diz: 

(90) Me vê um suco de laranja. (CNS) 

Em (90), a informação principal não é o fato de o ―suco de laranja ser visto‖, 

embora isso aconteça. Utilizando-se das estratégias de polidez linguística, o enunciador 

faz um pedido para que o garçom ―prepare‖ e, em seguida, ―sirva-lhe‖ um suco de 

laranja que posteriormente será pago. Nesse uso, o verbo ver mantém traços de seu 

sentido pleno ao mesmo tempo em que assume um sentido novo, metafórico, que tem 

aproximações semânticas com uma das acepções do verbo dar, já que com ele pode ser 

parafraseado, como em: Me dá um suco de laranja ou Dê-me um suco de laranja. Em 
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vista da necessidade comunicativa de se construir um ato de fala que se traduz num 

pedido (e não numa asserção), os elementos linguísticos na ocorrência de ver em (90) se 

mobilizam para essa nova tarefa em que se percebem as seguintes relações sintático-

semântico-discursivas:  

1) sob a forma do modo indicativo na terceira pessoa, o verbo ver assume uma 

função imperativa, em que se evoca no discurso uma segunda pessoa;  

2) o sujeito pode ser depreendido da forma imperativa do verbo; 

3) o objeto direto continua sendo uma realidade sensível – o suco de laranja;  

4) o objeto indireto me torna-se proclítico e se associa ao verbo para 

desempenhar uma função discursiva, mais interpessoal e menos representacional; 

5) por extensão metafórica e associação a dar, o me pode exercer a função 

semântica de recebedor. 

6) o traço semântico que permanece é o de atenção, focada no objeto. 

 O afastamento do núcleo mais ou menos prototípico do verbo ver, em (90), 

revela a capacidade cognitiva do falante, ou de uma comunidade linguística, de criar 

formas alternativas de representação da realidade com base naquilo que já existe e que 

faz referência direta ou indireta a alguma parte do corpo. Essas afirmações colocam em 

evidência a assertiva cognitivista de que não são as línguas que têm a faculdade mágica 

de ―criar frases‖, mas os falantes que atuam cognitivamente no contexto de uma 

situação cultural e socialmente bem marcada para ―produzir sentidos‖ (MARCUSCHI, 

2003). 

No corpus do Fala Goiana, foram encontradas 343 ocorrências do verbo ver em 

seus vários tempos, modos, pessoas e números. Dessas 343 ocorrências, 272 permitiram 

o parafraseamento por outro verbo/construção do português ou sentido aproximado
75

.  

No quadro 27, verificam-se esses sentidos, seus respectivos números de ocorrências no 

corpus e um exemplo. 

 

Quadro 27: Sentidos do verbo ver no Fala Goiana 

SENTIDOS DO VERBO VER NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

NO FALA 

GOIANA 

EXEMPLO 

alcançar com a vista, enxergar, 

avistar, distinguir 

47 [...] na cerâmica tem um quadrim que você só 

vê o sinal de pé. (FG, DMC, M, 25, EB) 

                                                 
75

 Com exceção do verbo ver com o sentido de ouvir,como em eu vi falar que... 
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Encontrar(-se)
76

 28 o pai dele nunca veio aqui em casa pra pegá 

ele... eles se veem todo final de semana. (FG, 

APS, F, 33, EF) 

visitar 6 a gente foi lá vê ele. (FG, DMC, M, 25, EB) 

testemunhar 15 se eu tivesse visto [o roubo do material 

escolar] ... quem sabe reagido... poderia ter 

tido né... mas como eu não vi então... perigo 

mesmo não teve... (FG, LRON, F, 22, S) 

estudar, ler 6 você conhece o conteúdo desse [livro]... Você 

já viu? (FG, MRDA, F, 70, NA)  

conhecer 7 cê já viu [panela vermelha]? (FG, SBLS, F, 

28, EB) 

vigiar 1 as pessoas [da polícia] que veem... deixam 

escapulir. (FG, MANC, F, 48, EB) 

descobrir 2 ela não queria que o povo visse [o namoro] 

(FG, JCS, M, 38, EB) 

assistir 4 ahm... Aí... via aqueles filmes mais doido... 

(FG, RLMS, F, 40, EF) 

sentir 1 eu vim muito bem empacotada pra não vê o 

calor do dia... assim... a poeira... (FG, MAJ, F, 

65, NA) 

flagrar 

 

 

 

2 da próxima vez que eu te vê xingano... Que eu 

vê cê xingano di novo... eu vô quebrá o cabo 

dessa foice na sua custela. (FG, JCRO, 30, M, 

EB) 

perceber, observar, notar, concluir 122 ela viu qui... a minha intenção era as melhor... 

Ela viu que eu num era mau elemento. (FG, 

JCRO, 30, M, EB) 

avaliar 4 meu esposo num quis i vê a casa... (FG, 

MEPFB, F, 33, EF) 

pensar, analisar 

 

10 ela tem quarenta e sete ano... E tem que vê 

uns... ali::: já tem uns vinte. (FG, SBLS, F, 

28, EB)  

Aí ele fica mais... num sei... vamo vê... tem::: 

pensa mais... (FG, SBLS, F, 28, EB) 

experienciar algo surpreendente 8 nunca vi uma mãe mais carinhosa co/a fia 

igual a ... i... muito carinhosa... (FG, MRDA, 

F, 70, NA) 

considerar, julgar, reputar 2 se alguém vê que eu mereço alguma coisa... 

quisé me dá... tudo bem. (FG, SBLS, F, 28, 

EB) 

esperar 

 

2 então vamo vê... o que Deus deu a gente faz... 

(FG, CE, M, 20, EM) 

constatar   2 aí... tá veno?... Deus castigô ocê. (FG, JCS, 

M, 38, EB) 

desejar (imprecativo)
77

 3 era prá queimá tudo... queria vê
78

 ele comprá 

tudo. (FG, APS, F, 33, EF) 

  

 

                                                 
76

 Há nuanças abstratas para este uso, como em eu num sabia o q/eu ia vê pra frente... qual era a 

necessidade que eu ia passa... se ia sê bom ou ia sê rui... (FG, JCRO, 30, M, EB). 
77

 Ressalva-se que esse sentido não é alcançado somente pelo verbo ver, mas pela construção que integra 

o verbo volicional querer. 
78

 Apesar de o verbo estar na sua forma afirmativa, pragmaticamente, o falante deseja que o marido não 

consiga comprar novas roupas. 
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As outras 71 ocorrências, por serem já bastante abstratizadas, não receberam um 

parafraseamento. Foram colocadas na classe das construções idiomáticas, das 

construções gramaticalizadas e dos marcadores discursivos, tal como se verifica no 

quadro 28, a seguir: 

 

Quadro 28: Funções parciais do verbo ver no Fala Goiana 

 

 

EXPRESSÕES 

IDIOMÁTICAS 

 

num quero ver nem pintado 

 

1 

ai eu comecei a trabalhar de 

novo... Hurrum... ai esse produto 

eu num quero ver ele nem 

pintado mais... ãhm ãhm... tá é 

loco... e Deus me livre... mas foi 

bom...(FG, RLMS, F, 40, EF) 

 

nada a vê 

tudo a vê 

 

3 

a irmã dele num tem nada a vê 

com isso porque eis num é fii 

legítimo. (FG, MEPFB, F, 33, 

EF) 

CONSTRUÇÕES 

GRAMATICALIZADAS 

cláusula de 

finalidade 

(verificar algo no 

futuro com o 

objetivo de obter 

um resultado)  

 

 

 

pra vê (se) 

 

 

 

25 

tinha veiz que... Minino... Só pra 

vê ela xingá... Jogava bola lá 

dentro só prá impricá... (FG, 

MEPFB, F, 33, EF) 

você vai aprendê a trabalhá... pra 

vê se dá alguma coisa que 

presta... i... eu ia trabalhá... (FG, 

JCRO, 330, M, EB) 

Evidencial, 

modalizador 

ver falar (= 

ouvir) 

4 a gente vê falá de roubo. (FG, 

MEPFB, F, 33, EF) 

eu vi ela falano pra colega dela. 

(FG, JS, M, 36, EB) 

MARCADOR 

DISCURSIVO 

 

viu? 

 

 

 

17 

é... as veiz eu gosto muito de 

fuça em rádio... aqueis rádio 

estragado tentano aprendê... né... 

é muito curioso... viu? 

cê vê 

 

 

 

16 aí eu comprei o quichute à 

prestação... cê vê que eu era bem 

criança... Eu engraxava... (FG, 

JCRO, M, 30. EB) 

cê já viu 2 criança cê já viu... num escuta... 

né? (FG, SBLS, F, 28, EB) 

 

deixa eu ver/ „xô vê 

 

2 

Aqui tem outro livro... dex‟eu 

vê se vô acha. 

deixa eu vê outra [poesia] aqui... 

(FG, MRDA, F, 70, NA)  

num é de vê 

 

1 num é de vê que o F. pegô e foi 

lá...? (FG, MRDA, F, 70, NA) 

 Com base em Cezario (2001), em Carvalho (2004) e nos princípios teóricos que 

sustentam esta investigação, seis tipos do verbo ver foram identificados: 

VER
1
: corresponde aos sentidos mais concretos, ligados ao sentido da visão. 

Corresponde a enxergar uma realidade física ou situação; 



207 As bases corporais da gramática: um estudo sobre conceptualização e metaforização no português brasileiro 

 

             SILVA, L. A.  

VER
2
: diz respeito aos sentidos, ao mesmo tempo, físicos e mentais do verbo ver. É o 

tipo que mais revela a possibilidade de se conectar as atividades da experiência com as 

atividades cognitivas abstratas; 

VER
3
: relaciona-se ao uso de verbos com sentido mais ligado ao domínio mental, 

cognitivo; 

VER
4
: corresponde aos usos mais ou menos idiomatizados e abstratizados pela 

rotinização; 

VER
5
: diz respeito aos usos que assumem uma função gramatical e, por isso, podem ser 

considerados gramaticalizados; 

VER
6
: assume uma função na interação, portanto, podem ser considerados marcadores 

discursivos. 

 Para Cezario (2001, p. 131), tendo como base o princípio da unidirecionalidade 

nas mudanças semântico-categoriais,  

 
o sentido de ‗enxergar‘ é fonte para os demais usos, que foram 

gerados por transferência metafórica de um verbo que se refere ao 

sentido humano da visão e passa a codificar estados da mente (da 

percepção, interpretação, verificação ou dúvida). O sentido híbrido é 

considerado um uso intermediário entre o concreto propriamente 

dito e o abstrato. 

 

Embora o trabalho de classificar seja uma tarefa difícil, principalmente pelo fato 

de haver mesclas de sentidos que tornam salientes um ou outro traço, a separação dos 

tipos semânticos de ver podem ser observados na tabela 4, a seguir. Observa-se, porém, 

que a categorização crescente dos verbos revela uma escala de abstratização, mas não 

implica derivação histórica.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Descrição dos tipos de ver no corpus do Fala Goiana  

 

 

TIPOS 

 

 

 

 

DESCRI-

ÇÃO 

FUNCION

AL 

 

 

SENTIDO 

NÚME-

RO DE 

OCOR-

RÊNCI-

AS NO 

FALA 

GOIAN

Per- 

centu-

al 

 

 

EXEMPLOS 
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A (FG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VER 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verbo físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

alcançar 

com a 

vista, 

enxergar, 

avistar, 

distinguir,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32% 

 

 

 

 

 

 

o povo ficava falano assim… ah::: que o 

mundo vai acabá… que tá chegando dois 

mil… de dois mil… mil chegará… dois 

mil num passará… Nossa Senhora… eu 

vivia… teve um dia eu falei… mãe do 

céu parece que o céu tá tão preto… e tá 

tão baxim… MÃE vem cá pra senhora vê 

((risos)) (FG, SBLS, F, 28, EB) 

encontrar-

se 

o pastor Lucas… acho qu/ele mora no 

Rio de Janero… aí nunca mais vi o irmão 

(FG, MANC, F, 48, EB) 

 

 

visitar 

 

eu num sô mãe dele… só qu/eu cresci 

assim misturado… i::: ajudei muito a 

mãe dele cuidá dele  hoje ele é médico 

tudo… e fala qu/eu sô mãe dele… aí… 

a… a mãe dele fala qu/ele senta lá no 

sofá e fala assim…mãe sábado eu vô vê 

minha mãe… (FG, MANC, F, 48, EB) 

 

 

testemu-

nhar 

se eu tivesse visto [o roubo do material 

escolar] ... quem sabe reagido... poderia 

ter tido né... mas como eu não vi então... 

perigo mesmo não teve... (FG, LRON, F, 

22, S) 

estudar, 

ler 

 

Inf. Nosso Brasil... 

Doc. Nosso Brasil? 

Inf. É::: nome do livro... cê já viu? 

  

vigiar 

  

as pessoas [da polícia] que veem... 

deixam escapulir. (FG, MANC, F, 48, 

EB) 

 

 assistir  

a gente ia lá e sentava no chão só pra vê 

os dezem e ela[A PRIMA] não dexava e 

ela era muito ruim e minha vó apoiava...  

as vezes... minha vó man: : dava ela 

xingá nóis tamém... (APS, F, 33, EF) 

 

flagrar 

 

 

da próxima vez que eu te vê xingano... 

Que eu vê cê xingano di novo... eu vô 

quebrá o cabo dessa foice na sua custela. 

(FG, JCRO, 30, M, EB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conhecer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cê já viu [panela vermelha]? (FG, SBLS, 

F, 28, EB) 

descobrir ela não queria que o povo visse [o 

namoro] (FG, JCS, M, 38, EB) 

 

Sentir 

eu vim muito bem empacotada pra não 

vê o calor do dia... assim... a poeira... 

(FG, MAJ, F, 65, NA) 

constatar 

 

eu falei... tá veno como seu pai tá 

ajudano... (FG, MRDA, F, 70, NA) 

desejar 

(imprecati

vo) 

Era prá queimá tudo... queria vê ele 

compra tudo... (FG, SBLS, F, 28, EB) 
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VER 2 

 

 

 

verbo físico 

e mental 

 

 

 

 

experienci

ar algo 

surpreen-

dente 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

8% 

a minha vó quando ela faleceu pentiaram 

o cabelo dela assim ó... partido assim… 

foi lá no pé… tão pôco qu/era… e ela 

falava assim... ó.... quando eu falecê… 

eu num quero vesti rôpa… ceis coloca 

uma camisolinha ni mim... combinação 

ni mim e penteia o cabelo… e foi assim 

que minha tia feiz… quela coisa mais 

linda… falei/sim… eu nunca vi um 

difunto lindo… mais minha vó tá linda 

dimais… (FG, MANC, F, 48, EB) 

avaliar 

 

Quando eu ia... num gostava da casa... 

quando eu gostava... minha sogra num 

gostava... aí meu espoço num quis i vê a 

casa... eu falei assim... ele tem que vê a 

casa que num é só eu que vô mora na 

casa... ele tamém vai... (FG, MEPFB, F, 

33, EF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VER 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verbo mental 

 

perceber, 

observar, 

notar, 

concluir,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

aí usa pro lado da ignorança né? mais eu 

entendi... num fiquei com raiva 

dela…[DA MÃE QUE FICOU COM 

RAIVA PORQUE A FILHA SE 

MUDOU] ela tamém viu que depois... 

né? ela voltô atrais… falô pra mim 

qu/era bobera dela… ela viu qu/ela tem 

probrema de nervo tamém… (MEPFB, 

F, 33, EF) 

analisar  tem a primera moda qu/eu aprendi... vô 

vê se dô conta de cantá ela... cê juda 

cantá... né? (FG, JCS, M, 72, EB) 

conside-

rar, julgar  

João Francisco [O BAIRRO] parece que 

tá deixado as rua, ta dexado, parece que 

ninguém ta atendeno aqui... e... a... a... 

a... segurança é menos aqui no João 

Francisco... lá [NO CENTRO] tem mais 

segurança... eu acho sim... qu‘eu vejo... 

né...? (FG, MAJ, F, 65, NA) 

pensar, 

analisar 

aí ele fica mais... num sei... vamo vê... 

tem... pensa mais... (FG, SBLS, F, 28, 

EB) 

Esperar Eu tenho vontade... fazê um curso... é 

entrá num serviço assim... prá ganha... 

prá fixá... minha carrera... aí eu tenho 

vontade... mais vamos vê... o que que... o 

que Deus tá preparano pra mim... (FG, 

SBLS, F, 28, EB) 

 

 

 

VER 4 

 

 

 

construções 

idiomáticas 

lexicalizadas 

 

nada a vê, 

tem (tudo) 

a ver 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2% 

o pastor pregô um dia falano assim qui 

num tem nada a vê nome... tem a vê é o 

que a gente sente por dentro... (FG, 

MANC, F, 48, EB) 

num quero 

vê nem 

pintado 

 

hurrum... ai esse produto eu num quero 

vê ele nem pintado mais... ãhm ãhm... tá 

é loco... e Deus me livre (FG, RLMS, F, 

40, EF) 
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VER 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

construção 

gramaticali-

zada 

 

 

vai ver que 

(advérbio 

de dúvida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8% 

botando gelo... aí... nada de passar... a 

dor... aí minha mãe chegava ―que houve? 

que houve? ―ah... ele chutou a parede... 

vai ver que torceu o dedo... ―ah... meu/ o 

dedo dele... o dedo está quebrado...‖ 

começou a confusão... (RAF61, N, R, cf. 

CEZARIO, 2001) 

que só 

vendo (adj. 

Adverbial 

de  

intensida 

de 

 

O estômago doía que só veno. (CNS) 

 

ouvir 

(marcador 

evidencial) 

 

tinha muitas tia ( )... as tia minha... perdi 

muita tia... tii ( ) que nóis era muito 

unido... a famia nossa era muita unido 

cas tii com os tii...  principalmente a 

famia da minha mãe... né? que nóis era 

mais... que nóis sofreu mais… mais 

sofrimento aí nóis dá... ( ) agora os otro a 

gente via notícia aí que até pegá coisa 

dos otro ele pegava... né? (FG, JCS, M, 

38,  EB)  

pra vê (se) 

(oração 

reduzida 

de 

infinitivo - 

finalidade 

.Obtenção 

de um 

resultado 

no futuro) 

[FALANDO SOBRE O PLANTÃO NO 

PONTO DE MOTO-TÁXISTAS]... mais 

pelo meno uma veiz por semana... né... a 

gente fica à noite pra vê se ganha mais 

um poco... né? (FG, DMC, M, 25, EB) 

 

 

 

 

VER 6 

 

 

 

 

marcador 

discursivo 

 

viu?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

[CONTANDO A SUA ATUAÇÃO 

COMO SEM-TERRA] Inf.: - Nossa...! é 

puliça, é jagunço... tudo nóis tinha que 

infrentá... e eu era na frente... viu... eu 

infrentava memo... pruquê qu‘eu qu‘eu 

qu‘eu tinha corage...? Pruquê de quarqué 

manera a morte tava aí mesmo... (FG, 

MAJ, F, 65, NA) 

 

cê vê 

meu pai era PObre... coitato... tinha filho 

dimais... minha mãe era mãe de... de 

Doze filho... só que escapo só oito... mais 

cê vê... oito fii tudo vivo... né... (FG, IPS, 

F, 57, NA) 

cê já viu 

 

criança cê já viu... num escuta... né? 

(FG, SBLS, F, 28, EB) 

deixa eu 

ver/ ‗xô vê 

[...] aqui tem outro livro... dex‟eu vê se 

vô achá. (FG, MRDA, F, 70, NA) 

deixa eu vê outra [poesia] aqui... (FG, 

MRDA, F, 70, NA)  

num é de 

vê 

Aí nóis tornô a fazê a consurta… e num 

é de vê que o F. pegô e foi lá… e pediu 

o casamento comigo pro meu avô… 

(FG, MRDA, F, 70, NA) 
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 Segue o gráfico contendo o percentual de cada uso: 

       Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somando-se o percentual dos usos efetivamente abstratizados de ver (VER
3
, 

VER
4
, VER

5
 e VER

6
), eles totalizam 60%. Isso mostra que o verbo ver, que realiza em 

sua base funções corporais, tem grande predisposição a se rotinizar, tornando-se 

convencionalizado metaforicamente no léxico, na gramática e no discurso. Mesmo nos 

32% dos usos considerados mais básicos de ver, VER
1
, em alguns casos, existe algum 

tipo de mesclagem semântica, já que fatores pragmáticos e culturais estão implicados 

nesses usos. É o que ocorre, por exemplo, com ver com o sentido de encontrar-se e 

visitar, como se verifica em (91), a seguir: 

(91) o pai dele nunca veio aqui em casa pra pegá ele... eles se veem todo final de 

semana... mais é porque ele vai vê a avó... mais tem uns quinze dias... como ele não qué 

i... eu não obrigo mais ele i... então... daqui uns dias nem vê mais. 

 

Nas ocorrências de ver em (91), uma pessoa verá outra efetivamente, contudo, 

culturalmente, essas ocorrências indicam muito mais do que simplesmente ver. O fato 

de o pai, divorciado da mãe, encontrar-se com o filho ou o neto visitar a avó é uma 

necessidade sociocultural de que os filhos convivam com os pais e com os avós porque 

existe entre eles uma relação de parentesco e a convivência ajudará a desenvolver laços 

afetivos entre os pares. Como se vê, não é um ver puro, mas mesclado de nuanças  

social, cultural e contextualmente estabelecidas. 

Em (92), a seguir, o falante se preserva financeiramente para enfrentar a 

realidade que veria no futuro, provavelmente, necessidades de primeira ordem:  

(92) eu fui coNHECÊ esse garimpo lá i eu fui… i eu fiço o possível pra inconomizá o 

dinhêro que tava com ele…economizano né… porque eu num sabia o q/eu ia vê pra 
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frente… qual era a necessidade que eu ia passá se ia sê bom ou se ia sê ruim... (FG, 

JCRO, M, 30, EB). 

 

Nesse uso, o verbo ver tem o sentido de encontrar algo, mas seu complemento, 

aponta, ao mesmo tempo, para uma realidade física e para uma realidade abstrata, uma 

vez o que se iria ver pela frente seriam elementos físicos, mas que, juntos, podem 

indicar fome, frio, roubo, intriga etc. A significação se completa pela conexão em rede 

de vários frames: a fome, por exemplo, evoca ausência de alimentos, saúde debilitada, 

tristeza etc. que, juntos, formam o conceito de fome.  

 Quanto ao VER
2
 , um exemplo prototípico é o uso de ver no sentido de avaliar. 

Em (93), o falante, ao mesmo tempo em que visualiza detalhes da casa, avalia-lhe as 

condições para verificar se pode ser comprada ou não: 

 

(93) aí eu falava pra ela [A SOGRA] assim... ah... vô lá vê e quando eu ia num gostava 

da casa... (MEPFB, F, 33, EF)  

 

 O verbo ver no gerúndio, antecedido do verbo estar, como se apresenta em (94), 

também tem o sentido conectado aos mundos físico e mental. A expressão funciona 

como uma ratificação de algo esperado: 

(94) sexta feira da paixão... nóis... minha mãe ti ( )… num dexava nóis fazê nada... nem 

pra bera de rii num ia... aí um dia eu falei assim... ah::: vô brincá de bola aqui... aí eu fui 

brincá de bola... chutano a bola pisei em riba de um garfo… fiquei enga… o pé… o 

garfo fincado no meu pé… aí eu falei... minha mãe... aí... tá veno... Deus castigô ocê... 

aí eu fiquei com medo... nunca mais mexi com isso... (FG, JCS, M, 38, EB) 

  

Culturalmente, em Goiás, nas sextas-feiras da paixão, os pais advertiam os filhos 

para que nada fizessem nesse dia porque, segundo eles, é um ―dia forte‖. Não se 

brincava, não se trabalhava em casa ou fora, não era dia de diversão de tipo algum. Em 

(94), fazendo menção a essa tradição, a mãe adverte o filho de que não deveria fazer 

nada em ―dia santo‖. O filho desobedece, vai brincar de bola e perfura o pé com um 

garfo. A mãe, como forma de adverti-lo e mostra-lhe que estava certa em sua 

consideração, diz para o filho tá veno... Deus castigô ocê. Seria o mesmo que dizer você 

desobedeceu a mim e a Deus, então, veja (constate) você mesmo a consequência de sua 

desobediência: o pé machucado.  

Um uso de VER
2
 de forte motivação pragmática, pois aciona conhecimentos 

prévio e partilhado do falante e do ouvinte, é aquele em que o falante diz querer ver 

acontecer algo, que, dependendo da situação, pode indicar:  
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1) o desejo do falante de que algo não se realize como forma de provar para o seu 

interlocutor de que o enunciador estava certo e ao mesmo tempo provocá-lo. Seria o 

caso, por exemplo, de um professor de matemática, irritado pela indisciplina da turma, 

que resolve aplicar uma equação muito difícil de ser resolvida e, sabendo que os alunos 

não conseguirão resolvê-la, diz: quero ver se vocês conseguem resolver a equação. Na 

verdade, o professor não quer ver nada. Quer apenas provocar os alunos em resposta à 

indisciplina; 

2) o desejo do falante de que seu antagonista passe por uma situação difícil (às vezes, 

provocada pelo próprio falante como vingança), de modo que dono do desejo veja e 

aprecie a dificuldade que seu opositor enfrentará no futuro.  

 A segunda indicação de sentido parece ser a que está expressa em (95), a seguir, 

em que a mulher, para vingar-se da infidelidade do marido, pede à filha que coloque 

fogo nas roupas do parceiro com a intenção de vê-lo sofrer para comprar tudo de novo. 

A volição presente na construção é expressa pelo verbo querer, contudo, em termos 

prosódicos, a entonação mais forte recai sobre o verbo ver. Além disso, a mescla entre 

os dois verbos (ver e querer) conecta, nesse uso, o sentido físico e mental do verbo ver: 

(95) Separô…ele rumô uma mulhé né… i virô um inferno na vida da minha mãe essa 

mulhé… aí té que me… minha mãe infezô um dia… aí mim chamô… vamo levá a rôpa 

do seu pai lá…na casa da muié… que é cima qui… qui pra cima da praça ( ) ela 

morava… aí peguei essa rôpa joguei… assim no chão assim… quando eu joguei a rôpa 

no chão… as janela… as porta… tudo ficô cheia de gente oiano sabe? ficô oiano… aí 

minha mãe falô asssim… joga a pinga… aí joguei a pinga… aí ela falô assim... risca o 

fosfo… quando eu fui riscano assim… qu/eu cheguei assim... meu pai chegô lá de dento 

assim… CÊ TÁ loca menina? e chutô a rôpa… aí nem pegô… nem pego... sabe? nem 

pegô fogo na rôpa… aí ela falô que droga… era pra quemá tudo… queria vê...  ele 

comprá tudo… aí num… queimô…as rôpa dele não… aí n/otro dia cedo tamém… 

desceu aí pra baxo foi pro rii lavá rôpa…  tudo chei de lama… qu/eu joguei em cima da 

lama sabe? ((risos)) 

 

O verbo ver com o sentido de perceber, observar, notar, concluir, 

correspondente a um dos sentidos de VER
3
, destacou-se no corpus, uma vez que 

ocorreu 122 vezes. Foi o sentido mais produtivo e frequente, sobrepondo-se aos demais 

sentidos de VER
3
 (analisar, considerar, julgar, pensar, esperar), que, juntos totalizam 

14 ocorrências. Por meio do verbo ver com o sentido de perceber, o falante 

conceptualiza certas situações pelos olhos do espírito (cf. VOTRE; CEZARIO; 

MARTELOTTA, 2004). Esse uso pode ser visto em (96) e (97), a seguir: 
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(96) o povo num preocupava muito levá no médico... né? aí minha [MÃE] pegô infachô 

[O BRAÇO MACHUCADO]… pôis um bucado de::: remédio… erva santa Maria… aí 

infachô meu braço... né? aí foi ficano… aí... quando inchô demais… ela viu que num 

era só… tinha machucado… aí ela pegô i levô no hospital… aí ingerçô meu braço... 

(FG, SBLS, F, 28, EB). 

 

(97) minha mãe viu que tava ficano difícil... pois os minino pra durmi lá na casa dela 

porque na casa dela tinha dois quarto sobrano qu/era só ela e meu pai... aí pediu pra nóis 

deixá os minino durmi lá... (MEPFB, F, 33, EF) 

 

Em (96) e (97), ver assume o sentido de perceber. Em geral, nesse sentido, o 

complemento é uma cláusula subordinada introduzida pelo complementizador que.   

Ainda em relação ao VER
3
, um uso importante de ser salientado é o ver com o 

sentido de pensar. Em determinado momento da narrativa, o falante hesita-se, por 

dúvida ou incerteza, em relação à informação que está sendo veiculada e faz uso desse 

tipo ver, normalmente seguido de uma pausa. Tanto o verbo ver quanto a pausa 

contribuem para que ele realize a ação de pensar: 

(98) aí meu menino fica assim… ai mãe… senhora vai volta? até a N. já tá quase 

alcançano a senhora… que minha caçulinha já faiz… já vai fazê o segundo ano… o ano 

que vem... né? ela já tá na primera série… aí ele fica ( ) ((risos))... mais num sei... vamo 

vê… tem... pensá mais s/eu vô voltá ou não… eu tenho vontade assim fazê… estudá e 

fazê um curso assim... pra mim… tê um serviço melhor de cartera assinada… (FG, 

SBLS, F, 28, EB) 

 

As ocorrências de VER
4
 foram poucas. Apenas as construções idiomáticas nada 

a ver, tem (tudo) a ver, num quero nem pintado apareceram no corpus.  As ocorrências 

são as que aparecem em (99), (100) e (101): 

(99) aí ela [A SOGRA] recebeu [A PENSÃO DO MARIDO FALECIDO]… ela dividiu 

o dinhero… um pôco do dinhero era pros dois fii dela… qu/ela tem… tem com ele... 

né? e otra parte do dinheiro... era pra ela... essa parte que tocô pra ela… ela pego... 

pensô assim… qui ia dá… é dela... né? que ( ) é a irmã dele num tem nada a vê com 

isso porquê es num é fii legítmo dele… (FG, MEPFB, F, 33, EF) 

 

(100) na igre:::ja o pastor pregô um dia falano assim que num tem NADA a vê nome… 

tem a ver é o que a gente sente por dento… se eu senti por dento assim … eu sô 

vitoriosa… eu vô sê uma pessoa vitoriosa… se eu falá assim eu sô fracassada… eu vô 

sê fracassada… (FG, MANC, F, 48, EB) 

 

(101) aí esse produto [QUE CAUSA QUEIMADURA] eu num quero vê ele nem 

pintado mais... ãhm ãhm... tá é loco... e Deus me livre (FG, RLMS, F, 40, EF) 

 

 

Os usos de ver exemplificados em (99), (100) e (101) foram considerados 

construções idiomáticas, uma vez que: 1) são sequências de palavras 
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convencionalizadas; 2) usualmente contêm palavras ordinárias; 3) a morfossintaxe é 

previsível e; 4) o significado estendido, em geral, é de natureza metafórica (BYBEE, 

2006).  Além disso, ainda conforme Bybee (2006), tais construções fornecem 

evidências de armazenamento organizado, em que sequências de palavras podem ter 

representações lexicais enquanto estão associadas com outras ocorrências das mesmas 

palavras. As construções nada a ver e tudo a ver, por exemplo, em geral, indicam, 

respectivamente, que o conteúdo comunicado não se relaciona com outro conteúdo 

(nada a ver) e que existe relação entre eles (tudo a ver). Já a construção não quero ver 

nem pintado (de ouro) é bastante popular e designa o desejo do falante de não ver algo 

ou alguém de nenhuma maneira. Nesse uso, apesar de o verbo ver manter o seu sentido 

de base, o conjunto da expressão revela uma forma convencionalizada de fazer uma 

negação enfática. A extensão metafórica, nesse uso, está em toda a expressão, mas se 

torna mais evidente em pintado (de ouro). 

Embora não tenham ocorrido no corpus do Fala Goiana, existem, no português 

brasileiro, muitas outras construções idiomáticas com o verbo ver. Rocha e Rocha 

(2011, p. 675) listam várias delas. A seguir, foram selecionadas as que são mais comuns 

no cotidiano do dialeto goiano e que ocorrem também no português brasileiro como um 

todo: 

Quadro 29: Construções idiomáticas derivadas de ver, comuns no dialeto goiano e no português 

brasileiro 

CONSTRUÇÃO IDIOMÁTICA SENTIDO 

a meu ver na minha opinião; 

a ver navios ser abandonado; 

 até mais ver despedida. corresponde a até breve; 

atirar no que viu e acertar no que não viu conseguir resultado diferente daquele que 

almejava, mas igualmente desejado; 

bobo de ver impressionar-se com algo; 

desejar ver pelas costas desejar mal; 

manda ver dar início imediato e entusiasmado a uma 

atividade; 

não ter nada a ver com o peixe não ter culpa numa determinada situação; 

não ver a cor do dinheiro 

não ver um palmo diante do nariz 

negação da possibilidade de vir a receber o 

pagamento de uma dívida; 

pagar para ver desejar muito ver a consequência de algo; 

para inglês ver Enganar; 

quem te viu quem te vê mudança radical de alguém (física ou psicológica); 

vai ver se estou na esquina deixar de perturbar; 

ver com bons olhos ver com boa vontade, favoravelmente; 

ver com os próprios olhos ser testemunha ocular de algo; 

ver o circo pegar fogo apreciar uma confusão; 

ver o sol nascer quadrado estar encarcerado; 

ver que bicho dá esperar os resultados de algo; 
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ver quem pode mais medir forças, lugar, brigar; 

ver tempestade em copo d‟água afligir-se por questões insignificantes; 

você vai ver expressão em tom de admoestação a alguém que 

fez algo passível de censura; 

ver a coisa preta passar por dificuldade; 

ver o que é bom para a tosse experimentar as consequências de um 

procedimento errôneo sobre o qual foi advertido; 

ver passarinho verde ter expressão facial de alegria, sem motivação 

aparente. 

Fonte: Adaptação de Rocha e Rocha (2011) 

 

Finalmente, o verbo ver, além de passar por uma série de abstratizações, 

desenvolve também funções gramaticais, em que itens e construções anteriormente 

autossemânticos, dotados de variabilidade sintagmática e realizados sem redução 

fonológica, tornam-se sinsemânticos (o sentido é dependente de outros elementos 

linguísticos), apresentam variabilidade sintagmática mais restrita e também redução 

fonológica. É o caso de VER
5
, em que se têm usos gramaticalizados do verbo ver. Em 4 

ocorrências no corpus Fala Goiana, o verbo ver pode ser parafraseado por ouvir. Apesar 

de o verbo ver poder ser parafraseado por outro verbo preenchido semanticamente, o 

conjunto de expressões como eu a vi falando ou a gente vê falar assumem a função de 

evidenciais reportativos que, segundo Vendrame (2010, p. 119), ―diz respeito à 

retransmissão, por parte do falante, de um Conteúdo Comunicado produzido em outra 

ocasião por um outro falante.‖ Para Vendrame (2010), os verbos ver e ouvir codificam 

esse tipo de evidencialidade. O fato de o falante não assumir a responsabilidade do 

Conteúdo Comunicado faz de ver também um modalizador epistêmico, o que reforça 

ainda mais a sua função gramaticalizada. 

O verbo de percepção visual ver é intercambiável não só com a percepção 

auditiva (eu vi falar que a menina está grávida), mas também com a percepção olfativa 

(eu vi o cheiro que vinha da cozinha), com a percepção gustativa (eu vi o sabor daquele 

vinho agradar meu paladar), com a percepção tátil (eu vi uma coisa macia encostar no 

meu braço quando eu estava no cinema). 

Os usos de ver com o sentido de ouvir, caracterizando as funções de evidencial e 

modalizador epistêmico podem ser vistos em (102) e (103): 

(102) tudo vai mudando... né? Assim agora... depois que [A CIDADE DE GOIÁS] passô 

pa... patrimônio da humanidade... então... ficô assim... tem  muiTO violência... né? 

Robô... muito robo... direto a gente vê falá de robo aí... povo robano didião... né? nas 

clara bem dizê... muita droga... (FG, MEPFB, F, 33, EF) 
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(103) eu via os colega estuda... eu num... e otra coisa q/eu queria... q/eu tinha vontade de 

ga... achá era um livro que quando eu estudei... tinha ele... e agora a gente num vê falá 

nem nele mais... era um... mudô o métudu... né? (FG, JCS, M, 72, EB) 

 

Houve, também, no corpus, 25 ocorrências de ver em uma expressão composta 

por PARA+VER+(SE) e o se aparece entre parênteses porque em alguns dados ele 

ocorre em outros não. Tanto Cezario (2001) quanto Carvalho (2004) consideram que tal 

estrutura agrega o sentido de verificar algo no futuro. Como a expressão acrescenta à 

cláusula matriz uma cláusula de finalidade, reafirma-se aqui a consideração de Cezario 

(2004) de que tal expressão gramaticalizou-se como cláusula adverbial final. Os 

exemplos (104) e (105) dão mostras desse caso de gramaticalização: 

(104) a visão que eu tenho do pai dela... ele me afobava sabe... me deixava::... mal sabe... 

me chamava muita atenção... tudo eu tinha que:: ( )... se eu fosse falá com você... marcá 

um compromisso... falava... não cê vai poder ir na minha casa... ele entrava na conversa... 

não... eu vou ver se ela pode ir... viu... então eu falava assim... mãe eu vou pra casa da 

senhora... não uai... cê::... cê num falô comigo... cê tem que falá comigo pra ver se você 

vai pra casa da sua mãe... (FG, FAZ, F, 36, EF) 

   

(105) eu nunca proibí... nunca proibí ele de ver a filha dele... ele num veio porque ele não quis... 

aí até um dia... eu peguei virei pra ele e falei assim... olha sua filha não vai precisar de você não... 

mas você vai precisar dela mais tarde... ele... credo precisa jogá isso na minha cara... também... 

falei... precisa... pra você acordá... pra vê se aprende a crescê... aí... agora... depois que ela casô... 

que eles estão tendo mais... mais contato... mas antes.. ãhm ãhm... (FG, RLMS, F, 40, EF) 

  

 Tanto em (104) quanto em (105), pra vê se indica a verificação de algo no futuro 

com o objetivo de se obter um resultado. Em (104), o resultado futuro parece ser um 

evento físico (ir para a casa da mãe) e, em (105), o resultado futuro seria um processo 

mental (aprender a crescer), acrescido de tom pedagógico. Essas nuanças contribuem 

para que a mesma forma tenha diferenças, mínimas que sejam, de sentido.  

 Uma ocorrência que indica finalidade, mas que apresenta características sui 

generis em relação aos outros usos de pra ver se, aquela em que o falante, com o 

objetivo de que o interlocutor ateste como verdadeiro o raciocínio que vem 

desenvolvendo na narrativa, faz uso de olha pra (você) ver. Nesse caso, ao invés de se 

obter um resultado no futuro, o falante volta-se para o próprio discurso e para a 

interação que vem desenvolvendo, no presente, com o interlocutor. Assim, mais que um 

uso gramaticalizado de ver, tem-se um uso discursivizado, que será comentado 

posteriormente. Interessante ainda nesse uso é a associação, numa mesma construção, 

de olhar e ver. Isso mostra que o verbo ver já está em processo avançado de 

dessemantização e reanálise, visto que verbos mais plenos de sentido o acompanham. 
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Em termos de composicionalidade, pode-se dizer que, nesse caso, ver perdeu seu valor 

mais concreto. Segue o exemplo (106): 

(106) esse dia memo inda tava comentano com ela tava falano pra minha esposa… óia 

pra vê com/é qu/é as coisa né? no tempo da gente muleque ficava BRIGAno pa ingraxá 

hoje a gente fica doido procurano um engraxate. (FG, JF, M, 36, EB) 

 

Ainda em relação aos usos gramaticalizados de ver, existe a expressão vai ver 

que, que, segundo Cezário (2001) e Carvalho (2004), aproxima-se de um advérbio de 

dúvida. Tal expressão não apareceu no corpus do Fala Goiana.  

Segundo observa Carvalho (2004, p. 174), ―o sentido de dúvida, nessa 

expressão, pode advir de propriedades semânticas do verbo ir (que, nesse caso, além de 

marcar o futuro, também sinalizaria o modo).‖ Para Cezario (2001), a expressão vai ver 

que não apresenta sujeito e o verbo ver encontra-se cristalizado com o verbo ir e a 

conjunção que. Segue o dado de Cezario (2001, p. 128): 

 

(107) botando gelo... aí... nada de passar... a dor... aí minha mãe chegava ‗que houve? 

que houve?‘ ‗ah... ele chutou a parece... vai ver que torceu o dedo...‘ ‗ah... meu/ o dedo 

dele... o dedo está quebrado...‘ começou a confusão... (RAF61, N, R) (CEZARIO, 2001, 

p. 128. Grifo da autora) 

 

Também a expressão que só veno, embora não tenha ocorrido no corpus 

principal, é bastante produtiva no dialeto goiano em contextos como meu estômago doía 

que só veno. Dado o sentido de intensidade presente na expressão, ela parece assumir a 

função gramaticalizada de advérbio de intensidade. 

Por fim, o VER
6
 constitui-se de ocorrências do verbo ver como marcador 

discursivo. Rost-Snichelotto (2008) pesquisou os marcadores discursivos nas línguas 

românicas e descobriu que os verbos de percepção visual em enunciados de comando 

tendem a derivar marcadores discursivos (MDs) em diversas línguas. Assim, tem-se: em 

espanhol: mira, vês?; em francês: regarde, vois-tu; em italiano: guarda; em português: 

olha, vê. Segundo a autora, essa mudança de verbos para MDs ocorre porque ―os verbos 

são uma categoria bastante heterogênea. A conjugação verbal, em comparação à classe 

dos nomes, permite mais opções morfológicas como ponto de partida para o 

desenvolvimento de MDs.‖ (ROST-SNICHELOTTO, 2008, p. 110). Além da 

motivação morfossintática apontada por Rost-Snichelotto (2008), podem-se acrescentar 

também as motivações pragmáticas relacionadas às necessidades comunicativas do 

falante de recorrer ao inventário linguístico já existente na língua para fazer novas 

funções no discurso.  
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Antes de verificar os usos de ver como marcador discursivo, é importante 

conceituar e caracterizar essa categoria do discurso. Segundo Risso (1999, p. 263), ―os 

marcadores discursivos são sinalizadores pragmáticos do monitoramento local do texto 

falado e das relações interlocutivas responsáveis por sua coprodução dinâmica e 

emergencial.‖  

Citando Schegloff (1972), Risso (1999) afirma que os MDs são participantes de 

uma estrutura sequencial interativa, em que os turnos de pergunta e resposta, 

reciprocamente interdependentes e atados por uma relação de relevância condicional, 

denunciam o envolvimento mútuo dos locutores no evento discursivo.  

Para Hengeveld e Mackenzie (2008), as unidades linguísticas do nível 

interpessoal refletem seus papéis na interação entre o falante e o ouvinte. Cada 

participante do ato discursivo faz uso de elementos linguísticos com um propósito 

particular na mente, embora existam padrões recorrentes que permitem uma mudança e 

não outra. 

Risso (1999) e Risso, Silva e Urbano (2006) apresentam dez matrizes de traços 

definidores, mais ou menos constantes, dos MDs: 

 

Quadro 30: Traços definidores dos Marcadores Discursivos (MDs), conforme Risso (1999), Risso, 

Silva e Urbano (2006) 

VARIÁVEL TRAÇOS DEFINIÇÃO 

variável 1 padrão de recorrência são altamente recorrentes no espaço textual; 

variável 2 função articuladora apresentam tônica funcional na articulação entre 

segmentos textuais; 

variável 3 orientação para a interação sinalizam relações interpessoais; 

variável 4 

 

 

relação com o conteúdo 

proposicional 

são exteriores ao conteúdo informativo, mas 

asseguradores da ancoragem pragmática desse 

conteúdo, ao definirem, entre outros pontos, a 

força ilocucionária com que ele pode ser 

tomado, as atitudes em relação a ele, a checagem 

da atenção do ouvinte para a mensagem 

transmitida, a orientação que o falante imprime à 

natureza do elo sequencial entre as unidades 

textuais. Codificam informação pragmática; 

variável 5 transparência semântica não são totalmente transparentes do ponto de 

vista semântico-referencial, em decorrência de 

uma espécie de cristalização de semas e 

acomodações de significados à sinalização das 

relações no espaço discursivo; 

variável 6 apresentação formal têm pouca ou nenhuma variação fonológica, 

flexional ou sintática. A condição de fórmulas 

mais ou menos fixas, já prontas para serem 

automaticamente usadas no discurso; 
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variável 7 relação sintática com a estrutura são independentes do ponto de vista sintático. 

Não têm integração sintática na estrutura 

oracional em que se alocam; 

variável 8 demarcação prosódica são realizados geralmente com o 

acompanhamento de uma pauta prosódica 

demarcativa, ora bem definida ora bastante sutil; 

variável 9 autonomia comunicativa são insuficientes para constituírem enunciados 

completos por si próprios. São unidades não 

autônomas. Diferenciam-se nesse ponto das 

interjeições, vocativos, palavras-chave. 

variável 10 massa fônica são reduzidos em massa fônica total a um limite 

de até três sílabas tônicas. Máximo de três 

palavras. 

 

Considerando-se o conceito de MDs e as variáveis que os caracterizam, no 

corpus do Fala Goiana, foram encontradas cinco formas diferentes de MDs derivados 

do verbo ver: 1)viu?; 2) cê vê; 3) cê já viu; 4) deixa eu ver; 5) num é de vê. A seguir, 

apresenta-se um exemplo de cada forma: 

 

(108) Istru dia eles envinha pra cá… ela viu o caminhão de arroz cristal… falô assim 

PApai arroz cristal… ela tem dois anim… ela viu qu/aquelas letras do caminhão era 

arroz cristal... a minina é sabida... viu?… ela sabe contá até deiz… ela tá com dois 

anim… conta até deiz ela sabe… ela sabe as letra do nome dela... (FG, MRDA, F, 70, 

NA) 

 
(109) encanadô tamém eu mexo... encanação… ( ) encanamento ali... vô lá... faço 

encanamento pa pessoa... igual esse dia tamém... cê vê... Deus ajuda a gente com tantas 

coisa qu/eu tava como se diz... liso e lapidado aqui im casa sem dinhero ninhum... saí... 

falei... vô andá... tem nada pra fazê... encontrei cum colega meu... ele pegô e falô... tô 

c‘uma casa lá pro cê arrumá lá que tá vazano... tá vazano... tá dano vazamento... falei 

pra ele... tô à toa memo... vamo lá vê si eu ganho pelo meno uns dois... trêis real dele... 

ai fui lá... ajeitei lá... ranquei as teia tudo lá... hora qu/eu cabei de fazê o serviço pra ele 

lá... ele pega e me dá deiz real... eu achei qu/eu ia ganhá uns dois... trêis real... pega e 

me dá deiz real. (FG, JS, M, 36, EB) 

 

(110) criança cê já viu... num escuta... né? (FG, SBLS, F, 28, EB) 

 

(111) Aqui tem outro livro... dex‟eu vê se vô achá... (FG, MRDA, F, 70, NA) 

 

(112)  aí nóis tornô a fazê a consurta… e num é de vê que o F. pegô e foi lá… e pediu o 

casamento comigo pro meu avô… (FG, MRDA, F, 70, NA) 

 

 

Os usos de VER
6 

totalizaram  38 ocorrências em todo o corpus do Fala Goiana, 

o que corresponde a 11% em relação aos outros usos. Os marcadores viu e cê vê foram 

os mais produtivos. O MD viu ocorreu 17 vezes e o MD cê vê ocorreu 16 vezes, juntos, 

totalizando 33 ocorrências, ou 86,84% do conjunto VER
6
. Já os MDs cê já viu, dex‟eu 



221 As bases corporais da gramática: um estudo sobre conceptualização e metaforização no português brasileiro 

 

             SILVA, L. A.  

vê e num é de vê foram pouco produtivos. Tiveram, respectivamente, 2 ocorrências 

(5,26%), 2 ocorrências (5,26%) e 1 ocorrência (2,63%).  

Em relação às dez variáveis definidoras de MDs propostas por Risso (1999) e 

Risso, Silva e Urbano (2006), tanto o marcador viu quanto o marcador cê vê apresentam 

valores positivos para as dez variáveis. A construção cê já viu atende parcialmente às 

variáveis propostas porque é pouco recorrente, a função articuladora é tímida, não é tão 

opaca semanticamente, apresenta variação fonológica e semântica (ao invés de cê já viu 

é possível dizer cê já sabe) e a pausa prosódica não é tão demarcada. Já a construção 

num é de vê é a única que apresenta valores totalmente negativos para algumas 

variáveis. Os traços negativos são os seguintes: é dependente sintaticamente uma vez 

que o verbo ver exige complemento; a pauta prosódica não é demarcativa; a massa 

fônica supera o limite de três palavras. Já o marcador dex‟eu vê não apresenta nenhum 

valor negativo. Apresenta valores positivos em cinco variáveis e valores [±] nas outras 

cinco. 

Os dados revelam que viu e cê vê podem efetivamente ser considerados 

marcadores discursivos prototípicos. Já as construções cê já viu, dex‟eu vê e cê já viu 

constituem-se marcadores discursivos, porém, um pouco distante de seu núcleo 

prototípico e que normalmente apresentam funções diferentes da de marcadores 

discursivos. E a construção num é de vê é a que menos se parece com um MD, uma vez 

que apresenta traços semelhantes à interjeição. A seguir, apresenta-se um quadro 

contendo a aplicação das variáveis propostas por Risso (1999) aos cinco tipos de MDs 

identificados no corpus: 

 

Quadro 31: Relação das variáveis definidoras dos MDs com os tipos de MDs derivados de ver 

recorrentes no corpus Fala Goiana 

                                                                                MDs 

Variáveis 

viu cê vê cê já 

viu 

dex‟eu 

vê 

num é de vê 

variável 1 padrão de recorrência + + ± ± ± 

variável 2 função articuladora + + ± + ± 

variável 3 orientação para a interação + + + ± ± 

variável 4 relação com o conteúdo proposicional + + + + + 

variável 5 transparência semântica + + ± ± ± 

variável 6 apresentação formal + + ± + + 

variável 7 relação sintática com a estrutura + + ± ± – 

variável 8 demarcação prosódica + + ± ± – 

variável 9 autonomia comunicativa + + + + + 

variável 10 massa fônica + + + + – 
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Apesar de os cinco MDs presentes no corpus não serem totalmente transparentes 

do ponto de vista semântico, é possível verificar que o MD viu, ocorrendo normalmente 

no final da sentença, é uma forma de o falante buscar o feedback do interlocutor em 

relação ao que é enunciado. O MD cê vê ocorre normalmente no interior da sentença e 

constitui uma forma de o falante dar relevo ao conteúdo comunicado. O MD ce já viu 

parece relacionar-se com  uma verdade já estabelecida e conhecida do interlocutor. O 

MD dex‟eu vê constitui uma pausa para relembrar algum aspecto da narrativa e para 

manter assegurado o turno de fala. Por fim, o MD num é de vê funciona como um 

operador interpessoal de contraexpectativa. É como se o falante não esperasse que o 

estado-de-coisas se realizasse e ele se realiza, causando-lhe surpresa, alegria ou 

admiração. Daí o traço interjetivo da expressão.  

Em relação ao MD dex‟eu vê são necessárias algumas observações. Segundo 

Carvalho (2004), por meio desse marcador, o falante não pede permissão para fazer 

algo. Ele se dá um tempo para se lembrar da informação que se propõe apresentar para o 

entrevistador. Isso pode ser confirmado no dado a seguir:  

(113) E: e antes a senhora morava onde? 

F: por aí assim aqui mesmo, mas já morei dez ano... morei... deixa eu ver... morei em 

Nova Iguaçu [vinte]... vinte e dois anos e morei no Largo do Bicão dez anos, agora faz 

sete que eu moro aqui... (Inf. 27, Amostra 00 (C), Primário, p. 08) (CARVALHO, 2004, 

p. 141) 

 

 Carvalho (2004) afirma ainda que junto à forma discursivizada convive o uso de 

deixa eu ver com sentido causativo. Em (113), o uso de deixa eu ver parece não se 

aproximar de verbo causativo, mas de marcador discursivo realmente, como se tem 

afirmado. O falante interrompe temporariamente a narrativa e, enquanto tenta lembrar 

quanto tempo morou em Nova Iguaçu, faz uso de deixa eu ver para que o seu turno de 

fala seja mantido. Cezario (2001) também atribui à expressão deixa eu ver a função de 

marcador discursivo com o sentido cognitivo/mental, o que pode ser confirmado em 

(113). Para a autora, nesse caso, ver é ‗pensar‘, ou ‗formar uma imagem na mente‘ 

(CEZARIO, 2001, p. 132). No Fala Goiana, a expressão deixa eu ver não apareceu 

separada da sequência narrativa, mas atrelada à informação subsequente, como se 

observa em (114), a seguir: 

 

(114) aqui tem otro livro... dex‟eu vê se vô achá. (FG, MRDA, F, 70, NA) 
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O conjunto da expressão dex‟eu vê parece associar as ideias de possibilidade 

epistêmica, preservando, mínimos que sejam, traços de verificação física. Seria, 

portanto, um uso gramaticalizado, uma vez que há perda fonética, assume função 

modalizadora, o verbo ver seleciona como complemento uma cláusula subordinada 

introduzida pela conjunção se. Dex‟eu vê, em (114), portanto, pode ser reinterpretado 

como vou verificar se é possível encontrar o livro, procurando-o com os olhos, em que 

houve perda da autonomia sintático-semântica do verbo deixar e ganho de função 

modalizadora. Apesar de tal expressão assumir funções no discurso e na gramática, 

preferiu-se colocá-lo na classe dos marcadores discursivos, pois a sua função 

gramaticalizada, é uma forma de o falante interagir com o seu interlocutor, mostrando-

lhe disponibilidade em dar continuidade à conversa. A função discursiva fica mais 

evidente ainda por meio da forma imperativa de deixar, em que se evoca uma segunda 

pessoa; pelo uso do eu, em oposição ao tu implícito e; pelo uso do verbo ver, que 

poderia ser interpretado como ver para você, verificar para satisfazer uma necessidade 

minha (de enunciador) para você (interlocutor).  

Encerra-se, então, a análise dos usos do verbo ver. E, como conclusão, é 

importante dizer que as tentativas de classificação de elementos linguísticos 

normalmente são tarefas difíceis e nem sempre totalmente eficazes porque são várias as 

situações de uso de uma mesma forma. Isso se agrava quando se observam 343 

ocorrências de um item linguístico tão fluido e dinâmico como o verbo ver. Essa 

dificuldade se deve também ao fato de que, segundo Castilho (2010), os limites entre as 

categorias não são claros e definidos. Ao contrário, são mesclados e imprecisos (fuzzy 

edges): 

as categorias devem ser vistas como uma representação da realidade, não 

como sua reprodução. Com isso, não há limites claros entre as categorias, 

estabelecendo entre elas um continuum de limites imprecisos (em inglês, 

fuzzy edges). Algumas entidades compartilham muitos traços comuns, 

constituindo-se nos protótipos de sua categoria. Outras compartilham apenas 

alguns traços, integrando-se como elementos marginais na classe 

considerada. (CASTILHO, 2010, p. 70) 

 

 

 Na próxima seção, serão analisados os usos do verbo olhar. 

 

5.2.2.1.2 Os usos do verbo olhar  

 O verbo olhar vem do latim vulgar *adoculare. A partícula ad- indica 'direção 

para algum lugar ou objeto' e ocùlo,as,ávi,átum,áre significa 'dar vista'. Assim como o 
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verbo ver, o verbo olhar está incluído na lista dos verbos de percepção. Ele predica uma 

relação entre um agente ou um experienciador e um objeto não afetado.  

Já foi discutido anteriormente sobre a presença / ausência de volição entre os 

verbos perceptivos. No inglês, existe diferença entre see e look at. O verbo see 

normalmente é não volitivo, portanto, um verbo de estado que requer como primeiro 

argumento um sujeito experienciador. Já look at é volitivo. Implica ação de um sujeito 

agente sobre um objeto.  

No português brasileiro, a diferença entre ver e olhar, em alguns contextos 

apenas, pode sim ser definida pelo traço não volicional de ver e o traço volicional de 

olhar. Em geral, quando o verbo olhar é seguido de uma preposição direcional como o 

para, o traço volição fica mais evidente. 

 Em relação aos dados do Fala Goiana, foram encontradas 85 ocorrências do 

verbo olhar. Pelo critério semântico, essas ocorrências foram divididas em oito tipos 

não totalmente distintos um do outro, mas que se apresentam numa escala de abstração 

que vai do uso mais concreto para o mais abstrato. Os oito usos de olhar são os 

seguintes: 

OLHAR
1
: verbo pleno, indicando o ato de ver, de visualizar uma realidade física;  

OLHAR
2
: verbo ± pleno, indicando identificar, verificar, certificar-se de algo com o 

pressuposto de que o olhar físico está envolvido no processo de identificação; 

OLHAR
3
: verbo ± pleno, em que se mesclam os sentidos de visualizar físico mais 

responsabilizar-se por algo, vigiar; 

OLHAR
4
: verbo ± pleno, em que, um médico examina com olhos, com as mãos, com 

instrumentos, a saúde física do paciente;  

OLHAR
5
: verbo ± abstrato em que o sujeito da observação, no ato de olhar uma 

realidade ou situação, também a analisa e a avalia. Com o sentido de refletir, uma 

significação mais mental que física; 

OLHAR
6
: verbo abstrato. Corresponde a solidarizar-se, cuidar de. Normalmente, é 

seguido da preposição por.  

OLHAR
7
: verbo abstrato, já com o sentido mais completamente mental. Corresponde a 

perceber.  

OLHAR
8
: marcador discursivo. O que antes era verbo e cumpria a função de 

representar entidades e eventos do mundo físico e mental passa a exercer funções na 

interação entre falante e ouvinte, contribuindo para o controle do fluxo de atenção do 

interlocutor em relação ao conteúdo comunicado. 
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 O verbo classificado como OLHAR
1
 totalizou, no corpus do Fala Goiana, 40 

ocorrências ou 47% de todos os usos. Foi o tipo que mais ocorreu no corpus, 

provavelmente, pela natureza narrativa da entrevista.  

Considerando-se a afirmação de Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 46) de que a 

intencionalidade da interação implica que cada falante empregue uma estratégia para 

atingir seus propósitos comunicativos e a consideração de que, em muitas línguas, os 

verbos correspondentes a olhar envolvem volição diferentemente dos que correspondem 

a ver, um aspecto é peculiar de OLHAR
1
: em geral, o falante não olha pura e 

simplesmente. Associada ao ato de olhar, existe também uma intencionalidade, que se 

traduz em diferentes modos de olhar. Os principais modos de olhar que apareceram no 

Fala Goiana dizem respeito ao olhar paquerador, de cara feia, torto, curioso, 

cuidadoso, desejoso sexualmente, silencioso, preconceituoso, desejoso de dançar, 

solitário.  

Um desses usos pode ser constatado em (115), a seguir, em que olhar de cara 

feia, culturalmente, significa olhar fisicamente alguém com algum tipo de restrição. 

Segue o exemplo (115): 

 

(115) aí... como que cê vai cunversá com uma pessoa que te olha de cara feia e começa 

a chorá... (FG, APS, F, 33, EF) 

 

Na fala goiana, é comum a expressão olhar torto, com o sentido de que o sujeito 

experienciador está com uma raiva não verbalizada ou que tem restrições em relação 

ao seu alvo. Tal uso está expresso em (116):  

 

(116) Inf.: quando eu saí de perto do rapaiz... o oto tava do lado dele eu passei o oto 

passô assim oiano torto né... ai sumiu... quando ele sumiu eu sai de perto... logo qu/eu 

sai de perto ele chegou já com uma faca assim... num foi por trás não... é já rumô a faca 

na barriga do oto... pur baxo do cinto... achu qui furô a bexiga::: (FG, SS, F, 36, EF) 

 

Em (116), observam-se dois eventos simultâneos (passar olhando) e a figuração 

de um modificador adverbial (torto), originado de adjetivo. Nesse uso, uma experiência 

física corporificada − olhar torto − é transferida para uma experiência psicológica em 

que o sentimento é marcado pelo modo como se olha. Daí a reafirmação da tese de que 

nas expressões de atos de fala também são acionadas representações corporais. Em 

olhar torto tanto o nome quanto o adjetivo remetem à corporificação. Do verbo olhar 

infere-se a atuação do olho como parte do corpo que realiza o ato. De torto, infere-se a 
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evocação de movimentos corporais, uma vez que o sistema motor permite aos corpos 

estarem eretos vertical e horizontalmente e flexionarem-se ou ―entortarem-se‖ em 

qualquer uma dessas posições.  

Casasanto (2011) considera que a maneira como as pessoas usam suas mãos 

influencia a maneira de elas representarem ideias abstratas com valores emocionais 

positivos ou negativos como ―bondade‖, ―honestidade‖, ―inteligência‖, e como elas 

comunicam sobre tais ideias na fala espontânea e no gesto. O autor vai mais além, 

afirmando que, se as pessoas usam a mão direita e passam a usar a esquerda, essa 

mudança pode causar-lhes mudança no pensamento. Tais considerações serviram de 

base para que Casasanto (2011) formulasse a hipótese de que corpos específicos, que 

realizam experiências motoras também específicas, configuram a maneira como as 

pessoas pensam, comunicam e tomam decisões.   

Assim, a experiência motora de olhar torto, realizada pelas pessoas, tem relação 

com a maneira como a pessoa está pensando. Na cultura goiana, existe a 

conceptualização de que olhar torto é negativo, assim como existe a conceptualização 

de que tudo que se relaciona com a mão esquerda é também negativo. A mão direita, ao 

contrário, é conceptualizada positivamente. Isso ocorre de tal forma que normalmente o 

falante usa expressões do tipo: João é meu braço direito (principal auxiliar em várias 

tarefas); os justos se sentarão à direita de Deus pai; o Pedro é pessoa direita (honesta); 

faça a tarefa direito (corretamente); FHC é de um partido de direita (não reacionário).  

Até mesmo o nome de um importante campo do conhecimento – o Direito – surgiu 

dessa conceptualização. Com relação à mão esquerda, até mais ou menos a década de 

1980, em Goiás, era comum os pais de filhos canhotos amarrarem-lhes a mão esquerda 

para que realizassem todas as atividades cotidianas (comer, escrever, cozinhar) com a 

mão direita. Ruim, torto, negativo, infernal, reacionário são ideias normalmente 

associadas à mão esquerda. Os que faziam parte de partido de esquerda, por exemplo, 

até pouco tempo, eram considerados como aqueles que fogem do que é  natural, aqueles 

que são do contra, reacionários. 

Olhar torto, então, tem também esse sentido negativo e é uma expressão 

idiomática, assim como várias outras listadas por Rocha e Rocha (2011): 

Quadro 32: Construções idiomáticas com o verbo olhar 

CONSTRUÇÕES COM O VERBO OLHAR SIGNIFICADOS 

olhar com bons olhos ver com satisfação; 

olhar com o canto do olho olhar com desconfiança; 
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olhar com o rabo do olho olhar com desconfiança; 

olhar de banda olhar de través; 

olhar de cima ostentar superioridade sobre algo ou alguém; 

olhar de peixe morto olhar do enfermo ou do apaixonado; 

olhar de través olhar de lado, em desaprovação; 

olhar fixo encarar; 

olhar impuro aquele que revela desejos impuros; malícia; 

olhar longe prever problemas futuros, antever; 

olhar oblíquo olhar que não é dirigido diretamente, enviesado; 

olhar para o próprio rabo olhar para si mesmo; 

olhar para o próprio umbigo ser vaidoso, orgulhoso, narcisista; 

olhar para ontem estar distraído 

Fonte: Dados de Rocha e Rocha (2011) 

 

Os tipos OLHAR
2
, OLHAR

3
, OLHAR

4
 e OLHAR

5
 caracterizam-se por 

apresentar diferentes nuanças semânticas e, ao mesmo tempo, assemelham-se porque 

implicam a realização física do ato de olhar. Poucas foram as ocorrências desses usos: 

OLHAR
2
 totalizou apenas 2 ocorrências (2%); OLHAR

3
 ocorreu 6 vezes, que 

correspondem a 7%; OLHAR
4
 ocorreu 3 vezes (4%) e; OLHAR

5
 totalizou 4 

ocorrências (5%). 

As nuanças semânticas desses quatro tipos de olhar correspondem, 

respectivamente, a identificar, responsabilizar-se, examinar, avaliar, como se observa 

nos exemplos a seguir: 

 

(117) num é... eu já oiei... isso aí é um livrim de Fernando Pessoa. (FG, MRDA, F, 70, 

NA) 

 

(118)  Doc. naquela época você já tava com quantos anos...?  

Inf.:  sete... 

Doc.: sete anos...?  

Inf.:  sete ano... nosso ((servi))... menino de sete ano... o quê que ele fazia...!? era aguá 

uma horta... era oiá galinha,  lavá... pô água ni chiquêro... era rancá ―minduim‖... panhá 

mamona... (FG, MAJ, F, 65,NA) 

 

(119) Dr. L. falô pro meu irmão que se tivesse sabido que era mãe dele... que ele tinha 

olhado ela aqui no hospital... (FG, MDJ, F, 43,  EB) 

 

(120) vei aqui [NA CASA QUE ESTAVA SENDO VENDIDA]... olhô direitinho... 

cunversô com o dono daqui... (FG, MEPFB, F, 33, EF) 
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Em (117), (118), (119) e (120), o verbo olhar espraia o sentido de mirar com os 

olhos humanos uma realidade física específica. A base sensorial – a visão – semântica e 

cognitivamente é estendida para o domínio de identificação, da responsabilidade, do 

exame e da avaliação. A explicação para essa extensão de sentido está relacionada à 

integração de domínios semelhantes e que, por isso, podem se sobrepor um ao outro. A 

mente trabalha com a sobreposição – overlapping – de experiências cognitivamente 

muito próximas. Daí, há reversibilidade cumulativa na relação existente, por exemplo, 

entre olhar e vigiar: quem olha pode acumular a tarefa de vigiar e quem vigia 

necessariamente olha. Assim, embora o sentido de fitar os olhos em seja distinto de 

responsabilizar-se, uma tarefa está contida na outra, o que explicaria o espraiamento 

semântico da forma verbal em análise. Essa consideração licencia afirmar que o falante 

conceptualiza, classifica, categoriza outros domínios semânticos, a partir da noção 

básica de olhar. 

O OLHAR
5
 pode indicar também refletir, pensar, assumir a consciência de si, 

voltar-se para si. Embora ainda permaneça algum traço da forma-fonte, ou seja, o 

sentido físico, esse uso está um pouco mais conectado com o sentido mental. É o que se 

observa em (121), a seguir: 

(121) eu levanto a cabeça e olho assim... parece que nem foi eu que passei tudo isso. 

(FG, MEPFB, F, 33, EF) 

A única ocorrência de OLHAR
6
, que corresponde a 1% dos usos, o conecta com 

o sentido de solidarizar-se. Sintaticamente, nesse uso, o verbo olhar exige a preposição 

por, como se verifica em (122): 

(122) eu gradeço a Deus por ela tê mim dado essa casa mesmo… por Deus tê usado ela 

e ela tê mim dado essa casa… por as pessoas que olharam por mim… mim ajudaro… 

né? (FG, MEPFB, F, 33, EF) 

 

 Considerando-se a noção de Modelo Cognitivo Idealizado (MCI), proposto por 

Lakoff (1987), a experiência religiosa é uma das responsáveis para a construção do 

modelo de olhar como solidarizar-se. Em geral, nas orações, o fiel evoca o Divino 

dizendo: Senhor, olhai por nós. Essa consideração está respaldada também pelo 

agradecimento que o falante faz em (122). 

O fato de o verbo olhar ser usado com a preposição para chama a atenção para 

um aspecto sintático importante: a variabilidade sintagmática que ele estabelece com os 

elementos linguísticos que estão à sua direita. A estrutura [olhar + SPrep] pode ser 

aplicada a diferentes tipos de preposições ou locuções, muitas delas espaciais, como 
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olhar para cima, olhar de cima, olhar por cima. Outras vezes, o verbo olhar, associado 

a um dêitico espacial, como em olhar aqui, olhar ali, olhar lá, adquire sentidos bastante 

diferentes em relação ao valor dos elementos composicionais. Langacker (2002, p. 139), 

ao estudar comparativamente a unidade e a diversidade dos locativos em inglês e em 

Mixteco, conforme já foi visto no capítulo 4, afirma que o ser humano é uma criatura 

cujo sentido primário – a visão – é especialmente adequado para a detecção e 

representação de relações espaciais. São exatamente as diferentes possibilidades 

sintagmáticas com preposições, locuções prepositivas e advérbios de valor espacial que, 

no sentido abstrato, conduzem esse verbo para expressão de um ponto de vista. Ao se 

olhar por cima não se tem o mesmo ângulo se se olhar de cima. A mesma relação pode 

ser feita em relação às diferentes opiniões que os seres humanos têm entre si. Cada um 

fala de um lugar espacial, social, cultural. Daí a divergência de opiniões que se 

manifestam na língua por meio de usos modalizadores como o seguinte que não se 

refere ao verbo olhar, mas ao seu par no processo de percepção visual, analisado na 

seção anterior: 

(123) João Francisco [O BAIRRO] parece que tá dexado... as rua... tá dexado... parece 

que ninguém tá atendeno aqui... e... a... a... a... segurança é menos aqui no João 

Francisco...  lá [NO CENTRO] tem mais segurança... eu acho... sim qu/eu vejo... né...? 

(FG, MAJ, F, 65, NA) 

  

Assim como o verbo ver, o verbo olhar também pode ser entendido como 

perceber, que corresponde ao OLHAR
7
. A diferença é que, no Fala Goiana, houve 122 

ocorrências de ver como perceber. Já com o verbo olhar, o mesmo corpus apresentou 

apenas 1 ocorrência desse uso ou 1%. Tal ocorrência pode ser vista em (124), a seguir, 

em que o falante se alegra por ter ganhado mais do que esperava depois de realizar um 

serviço de encanamento: 

(124) aí ele pega i tira do bolso... e me dá deiz real... falei... mais isso aí é mais 

que um café... é mais que um bolo... uai... ( ) eu tava veno qu/eu ia ganhá uns 

trêis... dois real... oia a diferença onde foi... né? (FG, JS, M, 36, EF) 

 

 

 Com relação ao OLHAR
8
, o verbo olhar assume a função de marcador 

discursivo, já discutido na análise dos usos do verbo ver. O uso OLHAR
8
 foi o segundo 

maior em ocorrências no corpus: 28 ocorrências (33%). Exemplos desse uso são 

apresentados em (125) e (126): 
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(125) Doc. Como que foi essa/ a primeira experiência... assim de ter sido mãe... de ter 

gerado um filho? Como que foi essa experiência? 

Inf. Olha:: foi muito bom... mais... si fosse hoje eu não teria... na idade qui eu tive... 

porque eu não tive adolescência... eu não aproveitei nadinha... o que as minhas filhas faz 

hoje... eu não faço... (FG, FAZ, F, 36, EB) 

  

(126) Doc. E com as crianças... já teve algum fato engraçado... relevante? 

Inf. Olha... engraçado não foi... né... mais foi diferente... porque eu tenho meu filho e 

meu filho... assim... ele já fez algumas perguntinhas sobre sexo... mais nada dimais... 

(FG, APS, F, 33, EF) 

  

 Em todas as 28 ocorrências de OLHAR
8
, no corpus do Fala Goiana, o marcador 

discursivo ocorreu em Início de Segmento Tópico (IST)
79

. Na maioria dessas 

ocorrências, o marcador discursivo olhar ocorreu fora da estrutura argumental da 

sentença, apresentando, segundo Risso (1999) e Urbano (2006), forte estatuto 

interacional, de modo que há preservação do fato na segunda pessoa, típico da forma 

verbal de origem. Risso (1999) afirma ainda que olha, como marcador discursivo, 

incorpora características de quase prototipicidade, afastando-se 

apenas das configurações do modelo-padrão e mais frequente de 

marcador, pela projeção cumulativa da função sequenciadora com a 

de unidade basicamente mobilizada para a interação, ou seja, para a 

explícita remissão do falante ao ouvinte. (RISSO, 1999, p. 269) 

 

 A referência à ação verbal de visualizar uma realidade é, segundo Risso (1999), 

remanejada para a expressão de uma outra espécie de envolvimento sensorial-cognitivo, 

proposto ao ouvinte em forma de chamado da atenção para a declaração colocada em 

destaque. É, portanto, a tendência para a cristalização semântica, comum entre os 

marcadores discursivos, que define um apagamento da referência literal à atividade de 

fitar a vista em algo, típica do verbo. O fato de o marcador discursivo olha estar 

centrado na segunda pessoa é um traço típico da modalidade deôntica da forma verbal 

de origem.  

 Importante ainda considerar que o marcador discursivo olha, assim como o bom, 

bem, ah, neutraliza os extremos de uma resposta sim / não. Segundo Risso (1999, p. 

274), esses marcadores discursivos desencadeiam ―uma alternativa intermediária e/ou 

uma informação mais expandida, adequada a explicações e auto-posicionamentos 

perante o assunto.‖ Essa consideração pode ser claramente observada em (127), a 

seguir: 

                                                 
79

 Terminologia de Marcuschi (1986). 
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(127) Doc. Como que é a sua relação com as suas filhas?  

Inf. Olha... a mais velha vai fazê dizoito anus agora... i nóis duas é assim... a gente 

tem eh:: a nossa diferença de idade é poca... né... como eu tive ele com treze/com 

catorze anos...ela tem/vai  fazê dezoito i eu vô faze trinta  e trêis... i ela: : ela  é uma 

graça... como ela é engraçada... vire i mexe ela mi chama de velha i coisa i tal... mais a 

gente conversa di tudo::  tudo-tudo... i é aberto... porque eu acho que mãe e filha tem 

qui sê aberta...  

 

Assim como foi visto com os usos de ver como marcador discursivo, os critérios 

de Risso (1999) foram aplicados ao olha marcador discursivo para verificar-lhe o grau 

de prototipicidade nesta função: 

 Quadro 33: Variáveis definidoras dos MDs aplicadas ao MD olha 

                                                                                       MD 

Variáveis 

olha 

variável 1 padrão de recorrência + 

variável 2 função articuladora + 

variável 3 orientação para a interação + 

variável 4 relação com o conteúdo proposicional + 

variável 5 transparência semântica + 

variável 6 apresentação formal + 

variável 7 relação sintática com a estrutura + 

variável 8 demarcação prosódica + 

variável 9 autonomia comunicativa + 

variável 10 massa fônica + 

  

 

Dado que todas as variáveis foram positivas para olha na função interativa, 

pode-se dizer que este é um marcador discursivo prototípico. 

Nos usos que foram vistos até o momento, olha é Iniciador de Segmento Tópico 

(IST), conduzindo a atenção do interlocutor para o conteúdo comunicado logo em 

seguida. Há usos, porém, em que olha, ao mesmo tempo em que direciona a atenção do 

interlocutor para o que o falante diz, funciona, nos termos de  Hengeveld e Mackenzie 

(2008, p. 83), como um operador ilocucionário. A força ilocucionária de advertência, 

que acompanha o uso, é inferida da situação comunicativa, da presença do interlocutor, 

da dominância do falante sobre o ouvinte, da semântica de frames acionada pelo item 

linguístico olhar no início da sentença. 

Em (128) e (129), olhar se associa com um dêitico espacial e juntos ganham, 

respectivamente, o sentido de dúvida e de advertência. Esses sentidos são gerados 

também pela posição das expressões na sentença:  

 

(128) Esse sapato vale uns setenta reais e olhe lá. (CNS) 
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(129) Olha lá o que você vai fazer nessa viagem. (CNS). 

Nesses usos, tanto o verbo quanto o advérbio esvaziaram-se de seu sentido pleno 

e a construção produz sentidos aparentemente muito afastados da acepção plena de 

olhar e de lá. Tais usos incitam o olhar do investigador e o direcionam para os seguintes 

questionamentos: por que a forma se presta a esse uso? Que traços da forma fonte 

(olhar uma realidade física) são mapeados na forma alvo (indicação de dúvida, em 128, 

e advertência, em 129)?  

A imaginação, no sentido kantiano, tem a capacidade de tornar presente aquilo 

que está ausente (HEBECHE, s/d), de tornar presente o passado, de prever ou de 

representar o futuro. Está vinculada à memória e funciona como um depósito das 

lembranças e representações humanas. Essas representações remetem ao tempo, mas 

também ao espaço, uma vez que tempo e espaço são indissociáveis. Na projeção do 

verbo olhar + dêitico espacial para expressar dúvida e advertência, a racionalidade 

imaginativa tem grande contribuição.  

O verbo olhar, associado aos dêiticos espaciais aqui, aí, lá, implica o esquema 

imagético escala, cuja especificação mais evidente é trajetória (ver quadro 5, capítulo 

2). Nesse esquema, um sujeito, dotado da propriedade da visão, mira elementos da 

realidade à sua volta. Esses elementos tanto podem estar próximos quanto podem estar 

distantes desse sujeito. Os dêiticos aqui, aí e lá revelam, respectivamente, proximidade, 

semidistanciamento e distanciamento do sujeito visualizador. O verbo olhar seria o que 

se concebe como trajector (tr)
80

 e cada  um dos dêiticos e suas propriedades semânticas 

seriam o landmark (lm). O esquema imagético escala (trajetória) pode ser assim 

representado: 

 

      Figura 30: Esquema imagético de olha aqui, olha aí, olha lá 

 

 

 

 

 

 

              

    

                                                 
80

 Ressalvamos que essa consideração é válida se for considerado o sentido pleno de olhar e dos dêiticos. 
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Existem, no português brasileiro, usos do verbo olhar associados a esses três 

dêiticos: olha aqui, olha aí, olha lá, que possuem significados diversos, dependendo da 

situação sociocomunicativa.  Como o lm 3, ou lá, está mais distante do campo de visão 

do sujeito, o conjunto olha lá tem maior tendência de ser projetado metaforicamente, 

via racionalidade imaginativa, como ―dúvida‖, como se verifica no exemplo (128): esse 

sapato vale uns setenta reais e olhe lá. Cognitiva e semanticamente, o traço 

distanciamento de lá provoca no sujeito a sensação de dúvida sobre a realidade que ele 

não experienciou plenamente pela visão ou que não experienciou de maneira alguma. 

Daí, então, a colocação em xeque quanto ao preço do par de sapatos em (128). Essa 

responderia, então, à pergunta ―por que a forma olha lá se presta ao uso que leva a 

proposição para o campo da dúvida?‖  

Quanto ao sentido de advertência de olha lá, em (129), emerge o esquema 

imagético espaço, que apresenta a especificação contato. Como foi visto anteriormente, 

um dos usos do verbo olhar, originado de seu sentido pleno (visualizar uma realidade 

física), é o de responsabilizar-se por algo. Uma das maneiras de se responsabilizar por 

alguma coisa é olhando-a, no sentido de ―vigiar‖. Há, portanto, overlapping de sentidos 

de olhar e responsabilizar-se inscritos numa única forma: olhar. As propriedades 

sintáticas da construção são fundamentais para a compreensão do esquema imagético 

acionado: 1) a construção olha lá ocorre no início da sentença; 2) ela instaura no 

enunciado um interlocutor; 3) a construção é imperativa; 4) a construção remete o 

interlocutor para um evento futuro, portanto, pertencente ao mundo irrealis.  

Novamente, em (129), a faculdade imaginativa, atada ao mesmo tempo à 

percepção e à racionalidade, atua no processo de projeção de sentidos. O falante, tendo 

já construído o conceito de responsabilizar-se/ vigiar a partir da forma plena de olhar, 

reforça, por meio do imperativo, a ideia de responsabilização sobre uma realidade que 

ainda está por vir. Assim, a advertência presente em olha lá de (129) é uma forma mais 

enfática de atribuir a outrem uma responsabilização de algo sobre o qual o falante não 

tem controle porque implica: 1) uma ação de seu interlocutor e; 2) uma ação posterior 

ao momento da enunciação. A representação do esquema imagético seria o seguinte: 
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Figura 31: Esquema imagético para olha lá, marcador discursivo indicador de advertência 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Givón (1989, p. 107), o uso da entonação na linguagem humana é uma 

extensão natural do inventário gestual usado na comunicação. Em vista disso, a 

advertência em olha lá do exemplo (129) conta com fatores extralinguísticos como a 

entonação, os gestos, o olhar do enunciador, que, em conjunto, também contribuem para 

que a expressão ganhe o sentido de advertência. O traço que parece permanecer em 

todos os usos de olhar é a indicação da direção, que, no latim, era expressa pela 

partícula ad- de adoculare.  

 Os principais usos do verbo olhar foram sintetizados na tabela 5, a seguir: 

 

 Tabela 5: Usos e funções do verbo olhar no dialeto goiano 

 

 

TIPOS 

 

 

 

 

SENTIDO 

 

 

FUNÇÃO 

 

 

EXEMPLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ato de ver, 

verbo pleno 

(uma 

realidade 

física) 

oiava no vão do dedo pa vê se via... Teve uma vez tava:: a 

menina.. (FG, DMC, M, 25, EB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verbo pleno 

paquera-

dor 

esse... que é meu marido agora... né? aí a gente 

encontrô... ele ficava mim oiano... ssim nasceu 

aquela paxão... né (FG, SBLS, F, 28, EB) 

de cara 

feia 

aí... como que cê vai cunversá com uma pessoa 

que te olha de cara feia e começa a chorá... (FG, 

APS, F, 33, EF) 

torto uma veiz que tava numa festa de São João... aí já 

tinha dançado um pouco bão já... aí uns cara lá... 

dois lá arrumô confusão... o oto tava do lado 

dele... eu passei... o oto passo assim... oiano torto 

né... ai sumiu... quando ele sumiu eu saí de 

perto... logo qu/eu saí de perto... ele chegô já com 

uma faca assim... num foi por trás não... é já 

rumo a faca na barriga do oto... pur baxo do cinto 
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OLHAR 1 visualizar (modo físico 

de se olhar) 

achu qui furô a bexiga::: (FG, DMC, M, 25, EB) 

curioso quando eu joguei a rôpa no chão… as janela… as 

porta… tudo ficô cheia de gente oiano sabe? ficô 

oiano…(FG, SBLS, F, 28, EB) 

cuidados

o 

fui pra casa tamém só oiano pra trais nessa época 

a gente morava aqui na redenção ainda né? ia só 

oiano pra trais ora que chega em casa tamém 

entreguei o dinhero pra minha mãe fiquei quetim 

dento de casa tamém… (FG, JS, M, 36, EB) 
desejoso 

sexualmen

te 

a prefeitura tinha um porão aí debaxo… debaxo 

do porão... pegá( )... porão... as muié lá trabaiava 

na prefeitura... aí... cê sabia o que a gente fazia 

lá... né? oiano as bunda da muié... né? ((risos)) 

(FG, JCS, M, 38, EB) 

silencios

o 

(ENFRENTAMENTO COM A POLÍCIA PARA 

POSSE DE TERRA)... meu cabelo da cabeça 

parece qui ripiô tudo... levantô tudo... depoi/ 

qu/eu tava suspensa... falei... cês toca ni mi... aí 

eis impurrô eu... sim... falô... e se nóis te matá...? 

falei... morro cum prazê... eu morro cum prazê... 

que morro no meus direito... num tô morreno nã... 

não por malandrage... que quem pricisa da terra é 

nóis aqui... aí eis calô... eis oiava num a ôtro 

assim calado...  

precon-

ceituoso 

(O NOIVO CONHECENDO A NOIVA NA 

HORA DO CASAMENTO)... ele oiô sim as 

perninha tudo torta... a mão tudo... is...tragada... 

tudo... fô sim:... meu Deus du céu... e casá tinha 

qui tê tinha que tê a casa... pá levá e... cabô de 

casá foi lá pertinho..... (FG, MAJ, F, 65, NA) 

 

desejoso 

de dançar 

nóis ia na festa… justamente meu pai… era muito 

sistemático… então não… não gostava qu/as 

filha… moça… muié dançava com home 

bêBADO… tivesse bêbado… mais num podia 

injeitá tamém… qu/es brigava… então a gente 

tinha que ficá oiano… si eis viesse pro lado da 

gente… a gente saía… saía ali… (FG, JCS, M, 

72, EB) 

solitário 

 

ia em festa... ficava no canto lá... aí ficava oiano... 

(FG, JCS, M, 38, EB) 

OLHAR 2 identificar, 

verificar 

verbo ± pleno  num é... eu já oiei... isso aí é um livrim de 

Fernando Pessoa. (FG, MRDA, F, 70, NA) 

 

OLHAR 3 

responsa-

bilizar-se 

verbo ± pleno uma colega da minha mãe que olhava a gente... 

(FG, FAZ, F, 36, EF) 

 

OLHAR 4 

 

examinar, 

atender 

verbo ± pleno Dr. L. falô pro meu irmão que se tivesse sabido 

que era mãe dele... que ele tinha olhado ela aqui 

no hospital... (FG, MDJ, F, 43,  EB) 

OLHAR 5 analisar, 

avaliar, 

refletir 

verbo ± abstrato (físico e 

mental) 

vei aqui [NA CASA QUE ESTAVA SENDO 

VENDIDA]... olhô direitinho... cunversô com o 

dono daqui... (FG, MEPFB, F, 33, EF) 

um dia::: eu olhei pra mim memo i::: todo mundo 

incentivava... (FG, JCRO, M, 30, EB) 

OLHAR 6 solidarizar-

se 

 

verbo abstrato 

 

eu gradeço a Deus por ela tê mim dado essa casa 

mesmo… por Deus tê usado ela e ela tê mim dado 

essa casa… por as pessoas que olharam por 

mim… mim ajudaro… né? (FG, MEPFB, F, 33, 

EF) 
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OLHAR 7 perceber verbo abstrato 

(mental) 

eu tava veno que ia ganha uns trêis... dois real... 

óia a diferença onde foi... né?(FG, JCS, M, 38, 

EB) 

OLHAR 8  

chamar a 

atenção do 

interlocu-

tor para o 

discurso 

falado 

 

 

marcador 

discursi-

vo 

(abstrato) 

marcador 

simples  

olha::: foi muito bom... [TER O FILHO]... mais 

se fosse hoje... eu não teria... na idade que eu 

tive... porque eu não tive adolescência... (FG, 

APS, F, 33, EF) 

marcador 

com dêitico 

Olha aqui ó... [A VIDA DEPOIS DA 

INFÂNCIA SOFRIDA]... melhorô um poquim... 

cê vai e casa... depois vem otro problema... né... 

(FG, FAS, F, 36, EF) 

marcador 

com valor de 

advertência 

Então até o momento que eu pude dá a redi... 

assim... mandá nela... mandá assim... no sentido 

assim... olha... as coisas não são assim... você tem 

que fazer assim... assim... assim... mandá nela. 

(FG, FAZ, F, 36, EF) 

 

 Segue também o gráfico com o percentual das ocorrências de olhar no corpus do 

Fala Goiana:       

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora não tenha ocorrido no Fala Goiana e nem ter sido registrado nos tipos de 

olhar, o falante, em geral, usa o verbo olhar também com o sentido de oferecer algum 

produto para ser comprado, chamar a atenção do interlocutor para o produto. Em 

feiras-livres é comum ouvir:  olha o tomate... é dois real o quilo; olha a cenoura; olha o 

melão. Em vários bairros de Goiânia, existe um carro de som que anuncia a venda de 

pamonhas, dizendo: olha a pamonha... pamonha de sal... pamonha de doce... pamonha 

apimentada... todas elas com queijo... aqui no carro de som... Também em alguns 

setores da capital goiana, em geral, anuncia-se, também num carro de som, a passagem 

do leiteiro com o seguinte enunciado: óu‟leite... está passando na sua porta o carro do 

leite... óu‟leite. Os sintagmas [olha [o leite]] foram reduzidos para ou‟leite, já que os 

sons de [l] e [] se repetem no interior do sintagma. Foneticamente, a produção é 

[wl
j
eiti].   
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Na próxima seção, serão analisados os usos dos verbos de percepção auditiva no 

dialeto goiano. 

5.2.2.2 Verbos de percepção auditiva 

5.2.2.2.1 Usos do verbo ouvir  

 O verbo ouvir tem origem na palavra latina audῑre, que, por sua vez, é uma 

extensão de *aus-dh- da raiz *aus- ‗orelha‘. No português, esse verbo pode ter o sentido 

de escutar pela audição, dar atenção a, atender, levar em conta, considerar, obedecer 

a, observar conselhos de, tomar o depoimento de, receber reprimenda, sofrer censura. 

Quando associado ao verbo dizer, formando uma construção do tipo ouvi dizer, assume 

a função de um evidencial indireto, de boato (cf. CASSEB-GALVÃO, 2001, 2011). 

Em termos sintáticos, nos quadros 25 e 26 (página 200-1, desta tese), tanto o 

verbo ver quanto o verbo ouvir têm traços positivos para complementos indicativos de 

propriedade, indivíduo, estado-de-coisas, conteúdo proposicional e conteúdo 

comunicado (cf. VENDRAME, 2010). Isso comprova a afirmação de Sweetser (1990) 

de que os verbos de percepção auditiva compartilham algumas propriedades com a 

visão. 

Consideradas as propriedades semânticas, tanto a visão quanto a audição não 

precisam necessariamente tocar fisicamente objeto para que ele seja percebido. Além 

disso, em muitas línguas, os verbos derivados da audição, assim como os verbos 

derivados da visão, podem ser volicionais (em que o sujeito é agente e o verbo é ativo) 

ou não volicionais (em que o sujeito é experienciador e o verbo é estativo).  

No inglês, por exemplo, em Peter looked at the birds e Peter listened to the 

bird, as formas verbais looked at ‗olhou para‘ e listened to ‗escutou o‘ selecionam 

sujeito agente, visto que o verbo é de percepção ativa. Por outro lado, em Peter saw the 

birds e Peter heard the birds, as formas saw ‗viu‘ e heard ‗ouviu‘ selecionam sujeito 

experienciador, dado que o verbo é de percepção passiva. No português brasileiro, essa 

distinção do traço de volição e não volição entre ver/ouvir e ouvir/escutar não é tão 

clara como no inglês. Fatores contextuais e a natureza do complemento é que poderão 

definir o traço volicional como positivo ou negativo. Em um exemplo como (130), a 

seguir, o sujeito do verbo ouvir é volicional, porque, para ouvir música, é necessário 

que o receptor das vibrações sonoras ligue o aparelho e comece a apreciá-la de acordo 

com o seu gosto: 
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(130) Quando sobra um tempim... as veizi... ouvi um som né... fazer arguma coisinha 

que tá precisano né... às veis um cano... as  veis vazano né? Tampá... (FG, DMC, M, 25, 

EB). 

 

 Diferentemente de (130), em (131), a seguir, o mesmo verbo ouvir é indicativo 

de que a percepção dos sons é passiva, já que o sujeito não tem o controle sobre a 

emissão desses sons: 

(131) tudo isso gente passô... a gente levantava de noite ouvia barui de rato quela 

coisêra na casa... (FG, MAJ, F, 43, EB). 

 

 Tanto em (130) como em (131), o verbo ouvir está relacionado à percepção 

física de sons não necessariamente humanos. Há usos do verbo ouvir, porém, que estão 

diretamente relacionados à emissão de sons humanos, em momentos de interação 

verbal. Isso porque, segundo Sweetser (1990), a função, por excelência, dos verbos 

relacionados à audição é a comunicação linguística. A audição constitui um dos mais 

importantes meios da influência intelectual e emocional entre os seres humanos. Isso 

justifica, então, o uso de complementos do verbo ouvir relativos à comunicação, como 

se verifica em (132), a seguir: 

 (132) ... i eu vô falá esse qui [verso de um poema] pr/ocê… ovi… (FG, JCS, M, 72, EB) 

Às vezes, aquilo que é ouvido
81

 tem tanta relevância na narrativa que o falante 

desloca o complemento para a posição inicial da sentença, onde assume a função de 

tópico sentencial, como em (133), em que essa história, objeto direto do verbo ouvir, é 

o tópico da oração: 

(133) essa história... até ouvi há pouco tempo aqui no colégio mesmo... né? (D&G, F, 

M, 18, EM, Rio de Janeiro). 

A relação entre o verbo ouvir e a comunicação linguística possibilitou o 

surgimento de um uso em que o ouvir assume um significado parcialmente conectado 

ao domínio físico e parcialmente conectado ao domínio mental. Trata-se de ouvir 

associado a um verbo dicendi, como em ouvir dizer, ouvir falar. A forma ouvir 

dizer/falar direciona-se mais para o domínio físico enquanto que o significado 

‗ter/tomar conhecimento de, saber‘ direciona-se mais para a atividade mental 

representada pela construção. O exemplo (134) mostra um contexto de uso da 

construção: 

                                                 
81

 Ouvido ou falado, depende da perspectiva. 
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(134) O primero [MOTO-TAXISTA]... ovi dizê sim que... chamô ele pra fazê uma 

corrida né... ai já tava... desapareceu... foi procurá ele... teve umas pessoa que achô ele 

já lá morto lá no... então... faz uns trêis quilômetro daqui lá não dá mais... daqui lá deve 

dá uns deiz quilômetro... aí assassinô ele lá, e dexô a moto num... jogada num lado... 

capacete um do lado oto do oto... cada objeto num lugá diferente né. (FG, DMC, M, 25, 

EB). 

 

Segundo Carvalho (2004, p. 188), apesar de os verbos ouvir e falar/dizer 

estarem encaixados, ―constituem unidades conceituais distintas; além disso, falar 

mantém forte o traço de sonoridade.‖ Para a autora, o uso de ouvir + verbo dicendi 

parece estar se especializando nesse contexto, uma vez que a construção ouvir 

dizer/falar tem ocorrido, dentre a gama de verbo dicendi da língua portuguesa, apenas 

com falar e dizer. Afirma ainda que é possível considerar a ocorrência de uma reanálise 

sintática de ouvir seguido desses dois verbos dicendi no infinitivo.  

Como os evidenciais revelam a origem do conhecimento, é possível dizer que, 

em (134), ouvir dizer tem a função de evidencial lexical em que a evidência é indireta 

reportada – ouviu-se o fato de uma segunda pessoa – ou indireta de boato (cf. quadros 

14 e 15, no capítulo 4). 

O verbo ouvir pode ainda ter o sentido abstrato/metafórico de atender pedidos. 

Em (135), a seguir, formou-se uma locução em que o verbo ser (V1) é o auxiliar e ouvir 

(V2) é o verbo principal, formando a construção ser ouvido: 

(135) os movimentos que... que nem teve aqui dos cara-pintadas... né? pra botar... o 

Collor pra fora e tal... são movimentos assim que... requer muita gente... pra fazer uma 

coisa assim em conjunto pra poder ser ouvido pra pessoas cogitarem na possibilidade 

de fazer alguma coisa a respeito... né? é mais ou menos por aí... fora isso... são poucos 

os que se revoltam aqui e ali... e no final não faz nada e tem que esperar o próximo 

presidente entrar... pra... ver o que acontece... né? (D&G, R, F, 23, ES, Rio de Janeiro). 

 

Em (135), o falante faz referência à necessidade de as pessoas se unirem para 

serem ouvidas, atendidas pelo governo. Esse mesmo uso é muito frequente quando o 

falante, na sua relação com o espiritual, pede a Deus para ouvir o seu pedido, a sua 

súplica, a sua lamentação. Assim, apenas na palavra ouvir está implicada uma série de 

atos: 

ouvir > entender as razões do pedido > convencer-se dessas razões > responder 

positivamente ao que fora solicitado 

 O interesse principal do autor do pedido é obter uma resposta positiva para sua 

solicitação, reforçando o princípio bakhtiniano
82

 de que todo ato de compreensão é uma 

                                                 
82

 Bakhtin (1999). 
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resposta. Para Sweetser (1990), a recepção interna de ideias, significando entender o 

que é ouvido, está conectada com o sentido físico de ouvir. 

 Atender pedido está associado também a outro sentido do verbo ouvir: o de 

obedecer, seguir o conselho de. Para Sweetser (1990), é natural que a recepção auditória 

física esteja ligada à noção de receptividade interna (não ser surdo ao apelo de alguém) 

e, por isso, também à obediência. Obedecer é, portanto, atender o pedido de alguém e 

atender o pedido é ouvir. Apenas uma única ocorrência da metáfora OBEDECER É 

OUVIR apareceu no corpus do ―Fala Goiana‖, mesmo assim, o verbo ouvir pode ser 

parafraseado com seguir/atender o conselho de, como se verifica em (136), em que o 

falante lamenta o fato de ter ―ouvido voz de terceiros‖ ou ―ter seguido o conselho de 

outras pessoas‖ diante da decisão de ir para o Xingu, para onde foi trabalhar como 

roçador de pasto e depois contraiu febre amarela: 

 

(136) Foi… foi influência [IR PARA O XINGU E CONTRAIR FEBRE AMARELA] 

assim né… prá ganhá dinhero né… i todo mundo e cabô daí que era só ilusão… e hoje 

eu falo pra quoqué um… vocêis não sai da cidade de vocêis pra ir passá melhora em 

outro lugar… ouvi voz de tercero assim… porque as pessoas conversa muito… aqui a 

gente combinamo um preço i lá era outro… se a gente tivesse trabalhano aqui era 

melhor era melhor do que tivesse ido… mas tudo serviu de experiência né… (FG, 

JCRO, M, 30, EB) 

 

 Os usos comentados foram classificados em quatro tipos diferentes, seguindo um 

continuum que vai do mais concreto para o mais abstrato:  

 

 OUVIR
1
: verbo pleno indicando a captação de sons não humanos e humanos; 

 OUVIR
2
: perífrase verbal, indicando a fonte da informação (evidencial); 

 OUVIR
3
: verbo com o sentido abstrato de atender pedidos; 

 OUVIR
4
: verbo com o sentido abstrato de seguir conselhos, obedecer. 

 

A tabela 6, a seguir, mostra mais detalhes desses quatro tipos de ouvir: 
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Tabela 6: Usos dos verbo ouvir 

 

 

TIPOS 

 

 

 

 

SENTIDO 

 

 

FUNÇÃO 

NÚME-

RO DE 

OCOR-

RÊNCI-

AS NO 

FALA 

GOIANA 

(FG) 

Per- 

centu

-al 

 

 

EXEMPLOS 

 

 

 

 

OUVIR 1 

 

Captação 

de sons 

não 

humanos 

 

verbo pleno 

3  

 

 

 

72% 

 

tudo isso gente passô... a gente 

levantava de noite ouvia barui de 

rato quela coisêra na casa... (FG, 

MAJ, F, 43, EB). 

Captação 

de sons 

humanos 

 

verbo pleno 

 

2 

i eu vô falá esse [POEMA] qui pr/ocê… 

ovi… (FG, JCS, M, 72, EB) 

 

 

OUVIR 2 

Receber 

informação 

de uma 

segunda 

pessoa 

 

Perífrase 

verbo 

(evidencial), 

encaixador 

de cláusula 

 

 

1 

 

 

14% 

o primeiro... [MOTO-TAXISTA] ovi 

dizê sim que... chamô ele pra fazê uma 

corrida né... ai já tava... desapareceu foi 

procurá ele teve umas pessoa que achô 

ele já lá morto lá... (FG, DMC, M, 25, 

EB) 

 

 

OUVIR 3 

 

 

atender 

pedidos 

 

 

Verbo 

(abstrato) 

 

 

 

- 

 

 

 

0 % 

são movimentos assim que... requer 

muita gente... pra fazer uma coisa assim 

em conjunto pra poder ser ouvido pra 

pessoas cogitarem na possibilidade de 

fazer alguma coisa a respeito... né? 

(D&G, R, F, 23, ES, Rio de Janeiro) 

 

 

OUVIR 4 

 

 

 

seguir 

conselhos, 

obedecer 

 

 

Verbo 

(abstrato) 

 

 

1 

 

 

14% 

foi… foi influência assim né… prá ganhá 

dinhero né… i todo mundo e cabô daí 

que era só ilusão… e hoje eu falo pra 

quoqué um… voceis não sai da cidade de 

voceis pra ir passá melhora em outro 

lugar… ouvi voz de tercero assim… 

porque as pessoas conversa muito… (FG, 

JCRO, M, 30, EB) 

 

 No corpus do Projeto Fala Goiana foram encontradas 7 ocorrências do verbo 

ouvir, de modo que 5 delas (72%) corresponde ao OUVIR
1
; 1 ocorrência (14%) 

corresponde ao OUVIR
2
. Em relação ao OUVIR

3
 não houve ocorrência no Fala Goiana 

(0%). Foram encontrados alguns usos desse tipo no corpus do PEUL e no corpus do 

Discurso e Gramática (D&G) do Rio de Janeiro e Natal. Já o OUVIR
4 

teve, no Fala 

Goiana, também 1 ocorrência (14%). O gráfico a seguir mostra o percentual das 

ocorrências: 
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  Gráfico 3 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

  

Cabem ainda algumas observações em relação aos usos do verbo ouvir.  

Uma delas é que, em geral, o falante, principalmente nos usos de OUVIR
1
, 

tende a dizer ouvi o pássaro ao invés de dizer ouvi as vibrações sonoras emitidas pelo 

pássaro ou ouvi o canto dos pássaros. O verbo ouvir subcategoriza, em primeira mão, 

um complemento sonoro, ou seja, uma propriedade de alguma entidade que emita sons. 

Em segunda mão, o mesmo verbo subcategoriza como complemento uma entidade 

física que produza som. Apesar de exemplos ouvi o pássaro terem sido considerados 

usos físicos de ouvir, é possível identificar aí uma metonímia desgastada, em que a 

propriedade (cf. HENGEVELD; MACKENZIE, 1998) inerente ao ser é substituída 

pelo próprio ser que a contém. Isso acontece pelo fato de as ondas sonoras não terem 

forma, cor, não poderem ser vistas e, principalmente, pelo princípio da economia 

cognitiva, visto no capítulo 2. Esse princípio estabelece que os seres humanos sempre 

intentam conseguir maior quantidade de informação de seu entorno com o mínimo de 

esforço possível.  

Outra observação diz respeito aos usos de OUVIR
3
 e OUVIR

4
. Esses dois usos 

têm, conforme Wittgenstein (1999), semelhanças de família. Eles são semelhantes entre 

si porque contêm o traço dar atenção ao interlocutor. O que os difere, porém, é o 

pressuposto de que OUVIR
3
 pode ou não estabelecer uma relação hierárquica entre 

aquele que fala e aquele que ouve, enquanto OUVIR
4
 necessariamente implica 

subserviência do ouvinte. 

 Existe, ainda, um uso de ouvir que não apareceu nem no corpus principal nem 

nos corpora complementares.  É o caso de ouvir significando inquirir o réu ou 

testemunhas, como em o juiz ouviu o réu durante o julgamento. Esse uso pode 
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relacionar-se por semelhança de família com o OUVIR
1
 porque indica captação de sons 

humanos, acrescidos de objetivos legais.  

Analisando ainda os verbos de percepção auditiva, na próxima seção serão 

discutidos os usos do verbo escutar no Fala Goiana. 

 

5.2.2.2.2 Usos do verbo escutar 

O verbo escutar vem do latim a(u)scŭltāre e, na história do português, já 

assumiu as formas ascuitar, ascuytar, escoytar, escuitar (CUNHA, 2010). Pela 

definição de vários dicionários, escutar assume o sentido de ‗tornar-se ou estar atento 

para ouvir‘ (CUNHA, 2010), ‗estar consciente do que está ouvindo‘ (HOUAISS, 2000), 

‗ouvir com atenção, tomando conhecimento do que está ouvindo‘ (AULETE, digital). 

Existe um consenso entre os dicionaristas de que o verbo escutar é um verbo ativo, em 

que o sujeito projeta a função semântica de agente e não simplesmente a de 

experienciador. Essa consideração se alinha à tipologia givoniana de que verbos de 

volição, dentre eles o escutar, selecionam sujeito dativo, ou seja, um sujeito que é 

consciente do evento por ele praticado. Alguns dados do Fala Goiana, porém, revelam 

que ora tal verbo se comporta com um verbo ativo, cujo sujeito é agente, como no 

exemplo (137), e ora se comporta como um verbo de estado, cujo sujeito é 

experienciador, como em (138),  quando o falante afirma que não deseja escutar o que 

escuta:  

(137) Ela [A FILHA] fala desse jeitim… mãe hoje senhora tá estressada? aí eu falo 

porque… não porque se a senhora tivé… se a senhora não tivé estressada eu quero contá 

um negoço pra senhora… aí falo assim… não minha fia… mamãe nunca tá istressada 

pra escutá ocê falá… pode falá… aí ela fala… mais morre de medo assim deu tá… 

qu/eu chego tem dia… (FG, SBLS, F, 28, EB) 

 

(138) Ah::: eu acho mais ruim aqui… qu/é muito barulho… assim a noite a gente::: 

escuta muita coisa que num precisa escutá… dá bri:::ga… ( ) (FG, MRDA, F, 70, NA) 

 

 

 

Nos corpora, alguns usos do verbo escutar são semelhantes a alguns usos do 

verbo ouvir, como é o caso de captar sons pela audição, ouvir com atenção, seguir 

conselhos e obedecer. Um uso diferente é o escutar que acumula numa só forma o 
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sentido físico de ouvir com atenção e a função de marcador discursivo
83

, ocorrendo 

sempre em posição inicial do enunciado, como em (139): 

(139) escuta, você pode trazer um material de São Paulo para mim? (CNS) 

Embora não tenha ocorrido nos corpora, o verbo ouvir também pode assumir a 

função de marcador discursivo, mas diferentemente do escutar, o marcador discursivo 

ouvir no português brasileiro é mais produtivo no final de sentença, como em não 

bagunce a casa, ouviu?. Nesse caso, ouvir também acumula traços de ouvir pleno e 

traços de ouvir abstrato, que corresponde a certo?, ok?, tudo bem?, uma certificação de 

que o enunciado foi ouvido, processado, compreendido, apontando para uma reação 

positiva do interlocutor em relação ao que lhe foi dito. Essa reação ou efeito 

perlocucionário fica mais evidente em sentenças imperativas, como no exemplo deste 

parágrafo. 

É digno de nota também o uso de escutar como dar atenção a, em que o falante 

se presta à necessidade de seu interlocutor de ser ouvido. É o que se verifica em (140), a 

seguir, em que colaborador se vê obrigado em dar atenção à sua patroa quando ela 

telefonava para a empresa: 

 

(140) aquilo que ela não deixava eu fazer agora eu posso fazer né... tipo assim... eu 

posso falar com as pessoas sem ela me chamar atenção::... tipo assim... se você ligasse 

lá pra mim e eu fosse falar com você... ela me chamava atenção o tempo todo... não 

isso... isso aqui...então eu tinha que ficar no telefone escutando ela... então num:: tinha 

como eu trabalhar... (FG, FAS, F, 36, EF)  

 

O uso de escutar em (140), além de ter o sentido físico de ouvir e mesclar-se 

com o sentido de dar atenção, sugere intimidade entre os interlocutores. Apesar de 

haver uma hierarquia entre patroa e empregada, há também entre elas uma provável 

amizade. Essa interpretação é possível porque o MCI (Modelo Cognitivo Idealizado) 

desse tipo de ouvir revela que, culturalmente, conversas com tom confessional (de 

emoções de várias ordens) ocorrem normalmente com pessoas com quem se tem certo 

grau de intimidade. Embora o frame de intimidade tenha sido evocado em (140), a 

maneira como o falante se expressa revela que a atividade de escuta não lhe era 

prazerosa, uma vez que ele manifesta seu sentimento de injustiça pelo fato de não poder 

falar com outras pessoas e ter de dar atenção somente para a chefe. 

                                                 
83

 O uso do verbo escutar associado ao dêitico espacial aqui também pode ocorrer como em:  escuta aqui, 

queridinha: você veio aqui hoje para me criticar é?! (PRATA, M. Chapeuzinho vermelho de raiva. In: 

RICHE, R.; HADDAD, L. Oficina da palavra. São Paulo: FTD, 1994, p. 161)  
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Dois usos de escutar muito parecidos são os que estão relacionados a ouvir 

conselhos e a obedecer. O que os faz diferentes é que, no sentido de ouvir conselhos, o 

verbo escutar não implica que o falante necessariamente siga o conselho a ele dado. 

Existe a possibilidade de que aquele que escuta possa atender ou não ao conselho que 

recebe de alguém. Conforme Ibarretxe-Antuñano (1999, p. 138), a percepção da 

audição, assim como as duas cavidades por onde os sons podem entrar (e também 

podem sair), é onde a informação é recebida. O fato de os seres humanos terem duas 

orelhas/ouvidos permite que a língua manifeste expressões como entrar por um ouvido 

e sair pelo outro, significando justamente o não atendimento aos conselhos de alguém. 

Já no sentido de obedecer, o verbo escutar, indicando um estado-de-coisas ou conteúdo 

proposicional, implica no atendimento do conselho ou solicitação de alguém. 

Em (141) e (142) a seguir, têm-se ocorrências do verbo escutar respectivamente 

no sentido de ouvir conselhos e de obedecer.  

(141) eu assim antes d‘eu passá pra sê crente... eu nem lia briba… bibra… bibra pra 

mim era quaqué... um livro qualqué... eu nem dava muita atenção pra bibra não… hoje 

eu num leio ela assim... direto não… falá pro cê qu/eu num leio direto não... mais o 

momento qu/eu pego... eu leio um pedaço… escuto… assim tô sempre escutano um 

pedaço... escuto… assim tô sempre escutando né? a palavra de Deus acho que o 

importante é isso... a gente tá buscano na... escutano né? (FG, MEPFB, F, 33, EF) 

 

(142) nóis qué conversá com o ele… com o gerente… aí dexô nóis conversá com ele… 

sabe? aí nóis expricô tudi:::m pra ele… ele falô… num acredito… aí nóis… criança cê 

já viu… num escuta né? (FG, SBLS, F, 28, EB) 
 

 Como em (141) o falante diz que ―pega a bíblia e a lê‖, é possível inferir que ele 

ouça a sua própria voz durante a leitura, contudo, o uso reiterado do verbo escutar no 

gerúndio, aspectualmente iterativo e durativo, mostra que o falante, na verdade, está 

processando mentalmente as informações ou instruções captadas pela audição durante a 

leitura da bíblia. Em (142), apesar de escutar estar na sua forma negativa, o verbo pode 

ser parafraseado como obedecer, revelando que culturalmente é esperado que as 

crianças, ouvindo os adultos, obedeçam-nos.  

 Com base, então, nos corpora do Fala Goiana, do PEUL e do Discurso e 

Gramática e em letras de músicas, foram encontrados cinco usos do verbo escutar, 

muitas de suas particularidades já comentadas anteriormente. Em ordem crescente de 

abstração, os cinco usos são os seguintes: 

 

 



246 As bases corporais da gramática: um estudo sobre conceptualização e metaforização no português brasileiro 

 

             SILVA, L. A.  

ESCUTAR
1
: verbo pleno/físico indicando a captação de sons não humanos, sons 

humanos, sons humanos captados indiretamente; 

ESCUTAR
2
: verbo físico e mental, significando dar atenção; 

ESCUTAR
3
: verbo físico e mental, significando ouvir conselhos; 

ESCUTAR
4
: verbo físico e mental, significando obedecer; 

ESCUTAR
5
: marcador discursivo com o valor de prestar atenção à interação, ao 

conteúdo comunicado. 

 

 No Fala Goiana, houve 16 ocorrências do verbo escutar. Dessas ocorrências, 8 

(50%) são de ESCUTAR
1
; 2 (13%) são de ESCUTAR

2
; 5 (31%) são de ESCUTAR

3
; 

e 1 (6%) é de ESCUTAR
4
. Não houve ocorrência de ESCUTAR

5
 (0%) ou marcador 

discursivo no corpus do Fala Goiana. Esse uso foi encontrado no corpus do PEUL e 

numa música de Biquíni Cavadão encontrada na Internet. A seguir, o gráfico com o 

percentual dos usos de escutar no Fala Goiana: 

   

    Gráfico 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue também a tabela 7, contendo os tipos de usos, o sentido de cada um, a 

função, o número de ocorrências no Fala Goiana com seu respectivo percentual e um 

exemplo de cada uso. Foram quantificadas na tabela somente as ocorrências do verbo 

escutar no corpus do Fala Goiana: 
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Tabela 7: usos do verbo escutar nos corpora 

 

ESCU-

TAR 

 

 

 

SENTIDO 

 

FUN- 

ÇÃO 

NÚMERO 

DE 

OCORRÊN

CIAS NO 

FALA 

GOIANA 

EXEMPLO 

 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCU-

TAR 1 

 

 

 

ouvir sons 

não 

humanos 

 

 

 

 

verbo 

pleno 

(físico) 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

Cão e gato. (riso)(est) Não pode- um não pode ver o 

outro, aí. (est) ("a") Gente fica até atiçando o cachorro 

com o gato, pegam gato assim pela perna, bota pertinho 

ali, aí o gato- o cachorro fica- (latido) quase se machuca, 

não é? Querendo pegar (gesto) <ploc>, escuta até o 

barulho da boca <plo> <ploc>, pegar o gato, <f-> (riso) 

tentando bater, (riso) tentando bater no cachorro. 

(PEUL, LE, M, 18, EM) 

 

ouvir 

diretamente 

sons 

humanos 

 

verbo 

pleno 

(físico) 

 

5 

aí comentaram [O QUE O TIO ESTAVA MORTO NA 

MATA] lá no… lá em cima… no… no ponto de táxi 

lá… e os povo escutô né? um comentano com o outro 

assim… ele tá morto… desse jeitim… ele tá morto… só 

falô assim… aí depois que a pessoa escutô e falô pra 

nóis né? aí falô assim… ah só pode sê ele… aí minha tia 

ia mexê com i na delegacia dá parte né? num vô dá parte 

que pode ficá pió…(FG, SBLS, F, 28, EB)  

ouvir sons 

humanos 

indiretamen

te 

 

 

verbo 

pleno 

(físico) 

 

3 

carisma... que eu era muito assim::...era a mais 

sorridente da sala::... a mais::.. que gostava de contá 

piada::... outra coisa que eu gostava... levá os programa 

do Sandes Junior que eu escutava no rádio... ((risos))... 

eu era a piada da sala... (FG, FAS, F, 36, EF) 

 

ESCU-

TAR 2 

 

dar atenção 

 

verbo ± 

abstrato 

(físico e 

mental)  

 

2 

 

 

 

13% 

 

 

tipo assim... se você ligasse lá pra mim e eu fosse falar 

com você... ela [A CHEFE] me chamava atenção o 

tempo todo... não isso... isso aqui...então eu tinha que 

ficar no telefone escutando ela... então num:: tinha 

como eu trabalhar... (FG, FAS, F, 36, EF) 

 

 

 

ESCU-

TAR 3 

 

 

 

 

ouvir 

conselhos 

 

 

 

verbo ± 

abstrato  

(físico e 

mental) 

 

 

 

5 

 

 

 

31% 

eu... assim antes deu passá pra sê crente eu nem lia 

briba… bibra… bibra pra mim era quaqué um livro 

qualqué eu nem dava muita atenção pra bibra não… 

hoje eu num leio ela assim direto não… fala pro cê 

qu/eu num leio direto não... mais o momento qu/eu pego 

eu leio um pedaço… escuto… assim... tô sempre 

escutano um pedaço... escuto… assim tô sempre 

escutando né? a palavra de Deus acho que o importante 

é isso a gente tá buscano... escutano... né? (FG, 

MEPFB, F, 33, EF) 

 

ESCU-

TAR 4 

 

obedecer 

 

verbo ± 

abstrato 

(físico e 

mental) 

 

1 

 

6% 

nóis qué  cunversa cum o ele… com o gerente… aí dexô 

nóis  cunversa com ele… sabe? Aí nóis expricô 

tudi:::m pra ele… ele falô… num acredito… aí nóis… 

criança cê já viu… num escuta né? (FG, SBLS, F, 28, 

EB) 

ESCU-

TAR 5 

 

 prestar 

atenção à 

interação 

 
Marcador 

discursivo 
(abstrato

) 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

Escuta, e o troco? Você (gaguejo) [ficou] ficou contigo? 

não, o troco, eu deixei dentro do envelope. (eu disse): 

então, dançou, (riso) porque, (risos) a essa altura dos 

acontecimentos, eu só vi a fotografia ah, eu botei dentro 

onde estava os negativo. (PEUL, WIL, M, 51, EM) 

Escuta aqui /Eu não sou culpado de tudo /Se não /vi 

que as coisas iam mal,/ Me desculpe /Estou aqui/ Isso é 

o que importa agora/ E não vou criar palavras, de 

paraíso.(BIQUÍNI CAVADÃO. Música Escuta aqui.)
84

 

                                                 
84

 Disponível em: < http://letras.terra.com.br/biquini-cavadao/44585/> . Acesso: 24 mar. 2012. 
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 Feita a análise dos usos de escutar, na próxima seção serão analisadas as 

ocorrências dos verbos de percepção olfativa, cheirar e sentir. 

  

5.2.2.3 Verbos de percepção olfativa 

5.2.2.3.1 Usos do verbo cheirar 

 O verbo cheirar, em seu sentido mais concreto, significa, segundo Cunha (2010, 

p. 147), ‗aplicar o sentido do olfato‘. Esse verbo originou-se do latim flagāre e pode 

significar no português brasileiro usar o sentido do olfato para perceber cheiros ou o 

cheiro de algo (‗Cheirou a flor para sentir-lhe o perfume‘); drogar-se (‗Parou de cheirar 

há dois meses.‘); exalar cheiro (‗A sala cheirava a flor de defunto‘); bisbilhotar (‗Lá 

vem ela cheirar as novidades‘); ter a aparência ou semelhança com algo (‗A atenção do 

rapaz pela moça cheirava a amor‘); dar indícios, parecer suspeito ou inspirar 

desconfiança (‗Esse negócio não está me cheirando bem.‘); ser indiferente (‗Para mim, 

esse problema não cheira nem fede.‘). 

 Os significados acima descritos, registrados  em grande parte dos dicionários 

consultados, revelam tanto a natureza física quanto metafórica do verbo cheirar. Assim 

como existem na natureza substâncias inodoras, substâncias dotadas de cheiro bom e 

substâncias dotadas de cheiro ruim, os sentidos abstratos desse verbo parecem estar 

mesclados com essas três propriedades, como se vê no quadro 34, a seguir: 

 

Quadro 34: Transferência metafórica do domínio concreto de cheirar para o domínio abstrato 

DOMÍNIO CONCRETO DOMÍNIO ABSTRATO 

substâncias com cheiro agradável assemelhar-se a algo positivo 

substâncias com cheiro desagradável parecer suspeito ou despertar desconfiança 

substâncias sem cheiro ser indiferente a algo 

 

 Uma observação importante em relação ao verbo cheirar
85

 é que o SN sujeito 

pode tanto ser: 

1) o agente de um evento em que o SN objeto tem a propriedade de ter um cheiro 

específico, como  em o homem cheirou a mulher. Tem-se, nesse caso, uma ação, visto 

que o sujeito é saliente, volicional e controlador do evento. Apesar de haver um paciente 

da ação verbal, esse paciente não é afetado por ela. Quem experimenta algum tipo de 

                                                 
85

 Refiro-me ao verbo cheirar porque ele apresenta nuanças semânticas bastantes particulares, mas o alto 

grau de esquematização ocorre em várias outras estruturas sintáticas. 
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sensação é o agente. Caberia aqui uma discussão sobre os limites imprecisos (fuzzy 

edges) entre os papéis semânticos de agente e experienciador. 

2) a entidade dotada da propriedade de possuir um cheiro, como em o homem cheirava 

a perfume barato. Tem-se, nesse caso, um estado, visto que se apresenta uma 

característica momentânea da entidade sujeito. Além disso, nesse caso, o verbo requer 

um SPrep como forma de não haver ambiguidade com sentenças como o homem 

cheirava perfume barato (ele realizou a ação de cheirar ou possuía a propriedade de um 

cheiro similar a perfume barato?). Aqui, o uso do aspecto imperfectivo parece ser mais 

produtivo por se tratar de um estado cujo término é impreciso. 

 No corpus do Fala Goiana, a única ocorrência do verbo cheirar reflete o uso em 

que uma substância possui cheiro específico. Em (143), a seguir, o verbo cheirar 

aparece encaixado numa cláusula relativa que tem a função de caracterizar e restringir o 

sentido de fruta: 

 

(143) num gostava de ficá no mei de muita gente… e num gostava de ficá sozim… 

fiquei… aí dotor B. mesmo… foi mim dano remédio… e de veis em quando… fazia 

exame né? I::: dava remédio… ensinava o que podia usá… uma coisa qu/ele… mandô 

usá todo dia… e tinha muito lá em casa… era croá…ele é bão pro cébido… ( ) bebê o 

cardo dele… o que quisesse 

Doc. Croá? 

Inf. É… cê conhece? 

Doc.  Não... 

Inf. É uma fruta que chera muito igual melão (FG, JCS, M, 72, EB) 

 

 Como não apareceram outros usos, foi necessário consultar outros corpora. No 

Discurso e Gramática, ocorreram usos de cheirar com o sentido de inalar o cheiro e 

drogar-se. No PEUL, ocorreu também com o sentido de drogar-se. Seguem os dados: 

(144) a mulher desse homem ... a esposa dele ... ficou tão feliz com a caça ... tão feliz ... 

porque agora tinha alimento... que começou a cheirar o cachorro ... a beijar e lamber o 

sangue pra aproveitar do cachorro ... horrível a necessidade né? (D&G, G, F, 21, ES, 

Natal). 

 

(145) essas crianças de rua ... sabe mais do que ... sabe o que é certo e o que é errado ... 

eles fazem porque quer ... esse negócio de ... de cheirar cola ... essas coisas ... eles 

fazem porque gostam ... vício ... num é porque é pra ... pra disfarçar a fome não (D&G, 

R, F, 19, EM, Natal). 

 

(146) eu acho que ninguém vai conseguir me induzir qualquer dia... a... em primeiro 

lugar, qualquer forma, igual falei que o álcool era pior... era pior.... droga, é porque eu 

acho que o álcool destrua muitas famílias, principalmente quem é da família do meu 

tio... (voz emotiva) bebia muito, chegava em casa, batia na esposa dele, porque você 

fumando... você... (ruídos) injetando droga, cheirando... eh... tóxico! você vai... tá 

consciente do que você tá fazendo, o álcool não te deixa consciente disso. Eu acho que 

você vai tomando... bebendo cervejinha... cachacinha... bebendo, bebendo, bebendo, 

quando tá bêbado já não tem mais volta. (PEUL, FIL, M, 15, EM) 
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Em (144), assim como em (145), como já foi comentado nos usos do verbo 

ouvir, houve a substituição da propriedade pelo indivíduo que a possui. Se se entende 

indivíduo como ―a entidade localizada no espaço e que pode ser avaliada em termos de 

sua existência‖ (HENGEVELD; MACKENZIE, 2008, p. 131), então, cachorro é um 

indivíduo que tem a propriedade de possuir um cheiro característico. Como a 

propriedade ―não tem existência independente e só pode ser avaliada em termos de sua 

aplicabilidade‖ (op. cit. p. 131), ela pode ser substituída, via processo metonímico, pela 

entidade que lhe dá suporte, apesar de (144) ser considerado um uso pleno do verbo 

cheirar porque implica inalação pelas narinas de um cheiro específico. 

Em (145) e (146), o evento cheirar cola corresponde a drogar-se. Nesse uso, o 

verbo cheirar não implica simplesmente a inalação de uma substância dotada de cheiro, 

mas a inalação de uma substância que provoca danos à saúde do indivíduo e que, por 

isso, o seu uso é penalmente proibido. Considerando-se a categorização vertical 

proposta por Roash (1978), drogar-se é um evento mais genérico e cheirar uma 

especificação do ato, portanto, hipônimo de drogar-se. 

Em vista dessa proibição, existem usos do verbo cheirar com o sentido de 

drogar-se em que objeto direto é omitido, o que faz com que o verbo passe por um 

processo de detransitivização. Essa omissão, na língua, não se dá por acaso, mas pode 

estar relacionada ao fato de que drogar-se constitui um tabu social, uma atividade ilícita. 

Nesse sentido, o falante utiliza-se do princípio da economia cognitiva, que resulta numa 

metonímia, não simplesmente porque já existe informação suficiente no enunciado, mas 

também porque consumir drogas não é aceito socialmente.  

Em (147), a seguir, apesar de o objeto direto já ter sido mencionado 

anteriormente, em outras duas ocorrência do verbo cheirar ele não aparece: 

(147) quando se cheira drogas, quantidades microscópicas de sangue ou muco podem 

passar de um nariz irritado ou lesado para outro. Parece que este é o jeito com que a 

hepatite C pode passar quando pessoas compartilham objetos usados para cheirar (por 

exemplo notas enroladas, canudos ou ‗bullets‘). Então evite compartilhar qualquer coisa 

usada para cheirar. (Disponível em: <http://www.quedroga.com.br/extras/uso-mais-

seguro>. Acesso: 25 jan. 2012) 

  

Por fim, a metáfora SUSPEITAR É CHEIRAR, já apontada por Ibarretxe-

Antuñano (2009), também não foi identificada nos corpora, mas, uma busca na Internet 

revelou algumas ocorrências relativas a esta metáfora. O contexto em que a metáfora 

acontece é o seguinte: uma pessoa encontrou a oferta de uma guitarra no Mercado Livre 
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– um site de compras – e pediu às pessoas que comentassem as condições de venda da 

guitarra. Seguem os comentários: 

(148) Não compraria não [A GUITARRA TAGIMA NO MERCADO LIVRE], 

primeiro o logo no headstock dá sinal que foi lixado, o maluco vai e bota a paradinha da 

Fender, isso tá me cheirando a tentativa mal sucedida de falsificação!! (Disponível em: 

<http://forum.cifraclub.com.br/forum/3/144255/> Acesso: 25 jan. 2012) 

(149) isso aí me cheira a trambique... sem o logo no headstock, um dizendo q eh 

fender, outro q eh tagima... (Disponível em: 

<http://forum.cifraclub.com.br/forum/3/144255/> Acesso: 25 jan. 2012) 

(150) afff braço de guitarra Michael... tá me cheirando a enrolação isso aí. 

(Disponível em: <http://forum.cifraclub.com.br/forum/3/144255/> Acesso: 25 jan. 

2012) 

  

 O uso de cheirar em (148), (149) e (150) tem características de idiomatização, 

visto que é o conjunto da expressão me cheira a X ou tá me cheirando a X, e não a suas 

partes, que significa suspeitar. Como já foi sinalizado no início da análise do verbo 

cheirar, esse uso pode estar relacionado às experiências do falante com substâncias com 

odor ruim. Ibarretxe-Antuñano (1999, p. 140) afirma que a identificação e a nomeação 

de odores é, por si só, muito difícil. É provavelmente essa dificuldade que contribui para 

que o sentido de suspeitar (e não de certeza absoluta) possa emergir na língua. 

Alimentos que apodrecem, derrancam ou passam da data de validade podem ser 

cheirados e, se o cheiro for ruim, é jogado fora porque não presta. Aquilo que não cheira 

bem, normalmente, é visto como algo que não está apto para o consumo ou utilização de 

maneira geral porque faz mal à saúde do corpo. Da mesma forma, no campo mental, 

atitudes desonestas, uso de má fé e enganação fazem mal à moral coletiva – construída 

culturalmente – e à emoção daquele que foi vitimado. Em vista disso, a propriedade que 

torna possível a mesclagem do uso concreto de cheirar com o uso abstrato é a de ter 

cheiro ruim.  

 Como também já foi comentado no início desta seção, expressões parecidas 

estruturalmente com as dos exemplos (148), (149) e (150) podem ser usadas, mas com o 

sentido positivo. É o caso de isso está me cheirando a amor, carinho etc, em que o 

sentido de suspeitar permanece. Como alguns odores (agradáveis ou desagradáveis) são 

culturalmente construídos, considerar um cheiro como bom ou como ruim é uma atitude 

subjetiva. Daí, reitera-se aqui a consideração de Sweetser (1990) de que o olfato, assim 

como o tato e o paladar, constrói significados metafóricos subjetivos. 
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 Em vista dessas considerações, foram, então, encontrados quatro tipos de 

cheirar: 

CHEIRAR
1
: verbo com o sentido físico e ativo de inalar odores de qualquer espécie; 

CHEIRAR
2
: verbo com o sentido físico que revela a propriedade das substâncias de 

serem dotadas de alguma espécie de cheiro; 

CHEIRAR
3
: verbo com sentido físico de drogar-se com efeitos mentais; 

CHEIRAR
4
: verbo com o sentido mental de suspeitar. 

 

 A tabela 8 a seguir mostra com mais detalhes os usos de cheirar: 

 

Tabela 8: Usos do verbo cheirar 

 

 

TIPOS 

 

 

 

 

SENTIDO 

 

 

FUNÇÃO 

NÚME-

RO DE 

OCOR-

RÊNCIAS 

NO FALA 

GOIANA 

(FG) 

per 

centu-

al 

 

 

EXEMPLOS 

 

 

CHEIRAR 

1 

 

inalar odores 

de qualquer 

espécie 

 

verbo pleno 

(físico) 

 

 

0 

 

 

0% 

a mulher desse homem ... a esposa 

dele ... ficou tão feliz com a caça ... 

tão feliz ... porque agora tinha 

alimento... que começou a cheirar 

o cachorro ... a beijar e lamber o 

sangue pra aproveitar do cachorro 

... horrível a necessidade né? 

(D&G, G., F, 21, ES, Natal). 

 

 

 

CHEIRAR  

2 

 

Ser dotado 

de alguma 

espécie de 

cheiro 

 

 

verbo pleno 

(físico) 

 

 

1 

 

 

100% 

era croá…ele é bão pro cébido… ( 

) bebê o cardo dele… o que 

quisesse... 

Doc. Croá? 

Inf. É… cê conhece? 

Doc.  Não... 

Inf. É uma fruta que chera 

muito igual melão (FG, JCS, M, 

72, EB) 

 

 

CHEIRAR 

3 

 

drogar-se 

 

verbo ± 

pleno (físico 

com efeito 

mental) 

 

0 

 

0% 

essas crianças de rua ... sabe mais 

do que ... sabe o que é certo e o que 

é errado ... eles fazem porque quer 

... esse negócio de ... de cheirar 

cola ... essas coisas ... eles fazem 

porque gostam ... vício ... num é 

porque é pra ... pra disfarçar a fome 

não (D&G, R, F, 19, , EM, Natal) 

 

CHEIRAR 

4 

 

suspeitar 

construção 

idiomatizada 

(metafórica) 

 

0 

 

0% 

afff braço de guitarra Michael... tá 

me cheirando a enrolação isso aí. 
(Disponível em: 

<http://forum.cifraclub.com.br/forum/3/

144255/> Acesso: 25 jan. 2012 
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 Ainda em relação aos verbos de percepção olfativa, serão analisados, na próxima 

seção, os usos do verbo sentir que ocorreram no corpus do Fala Goiana. 

  

5.2.2.3.2 Usos do verbo sentir 

 Como é objetivo desta tese investigar apenas os verbos relacionados dos órgãos 

dos sentidos localizados na cabeça, o verbo sentir, derivados do olfato, é um deles. No 

corpus do Fala Goiana e nos corpora complementares, porém, poucas foram as 

ocorrências do verbo sentir com o significado de perceber o cheiro de algo. Apesar 

disso, os usos identificados revelam eficazmente a relação entre o domínio físico ou da 

experiência corporal e o domínio abstrato ou da experiência mental. Um exemplo de 

sentir como perceber o cheiro de algo é o que aparece em (151), a seguir, encontrado 

no corpus do PEUL: 

(151) Que ele não é de bebê todo dia, [num]... não é que chega bêbado em casa, mas 

bebe que eu sinto cheiro de bebida. (PEUL, JUP, F, 36, EF) 

 

O verbo sentir tem sua origem no latim sĕntῑre e, no português brasileiro, pode 

assumir sentidos relacionados ao tato como em sentir frio, sentir calor, sentir a pele lisa 

e ao olfato como em senti cheiro de churrasco ao longe, senti o perfume da morena etc. 

Muitas abstrações desse verbo originaram-se da percepção tátil e olfativa. É, portanto, o 

tipo de complemento do verbo sentir que determinará se ele tem significação física (tátil 

e olfativa), psicofísica ou mental. Foram exatamente essas três significações que 

contribuíram para a classificação dos tipos de sentir encontrados no Fala Goiana. As 74 

ocorrências de sentir no corpus distribuíram-se em três tipos: 

 

SENTIR
1
: verbo pleno, em que o SN sujeito experimenta sensação física – tátil ou 

olfativa. Sentir um cheiro, uma dor física são exemplos do SENTIR
1
; 

SENTIR
2
: verbo ± abstrato, em que o SN sujeito experimenta uma sensação 

psicofísica, emocional. Sentir saudade, medo, raiva, amor, ódio são exemplos do desse 

uso de sentir. 

SENTIR
3
: verbo abstrato, em que o SN sujeito experimenta uma sensação mental. 

Corresponde a ter, perceber, saber, necessitar.  

 

 Em relação ao SENTIR
1
, houve no Fala Goiana 17 ocorrências, que 

correspondem a 23% dos usos. Essas ocorrências não implicam diretamente os sentidos 
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localizados na cabeça, contudo, podem contribuir para a percepção de que é um verbo 

multiuso que tanto descreve EsCo ocorridos no olfato (sentir o cheiro) ou no paladar 

(sentir o gosto), mas sensações diversas que podem ocorrer em qualquer parte do corpo. 

A seguir, no exemplo (152), o falante descreve seu problema de estômago; em (153), o 

falante narra como foi que quebrou a mão e; em (154), o falante narra como aconteceu a 

morte de sua mãe. Em todos eles, o verbo sentir apresenta o sentido físico: 

(152) agora esses tempo… eu tive probrema no estômago né? tinha dia qu/eu vomitava 

tanto… mais tanto… qu/eu pensava qu/eu ia morrê… i::: tomano remédio… tomano 

remédio… juntano só remédio casero né… qu/eu tomava… qu/eu num gos… num sô 

muito chegada de i em hospital… casá médico não… num gosto muito bem não… aí::: 

eu peguei… tudo qu/eu comia eu passava mal… passava mal… foi só esmagreceno… 

esmagreceno… aí té que um dia eu… falei assim ah::: num guento mais essa vida… 

prefiro morrê do que ficá sentido essa dô… uma dor terríve… que dá no estômago da 

gente… aí fui no médico… fiz os exame tudim… deu qu/eu tava com gastrite… e era 

nervosa (FG, SBLS, F, 28, EB) 

 

(153) í eu e tinha um pé de urucum aí eu subia nesse pé de urucum e subia pá subi lá em 

cima do telhado… aí ês pede esse dia e eu fui subi… pisei bem na ponta da… da… da 

telha e tinha quele::: aquela muretinha da gente entrá… num qu/eu pisei eu caí e bati o 

braço sabe? caí… já bati o braço e caí c/as costa no… no chão i foi hora que bateu bem 

em cima assim aí eu levantei assim mei… disacordado num senti dor nenhuma… aí 

hora qu/eu levantei num senti esse braço num senti essa mão… hora qu/eu dei uma 

olhada assim pra minha mão… tava lá só os osso estufado i só aqui na ponta do côro 

aqui ó… aí foi hora qu/eu comecei a gritá. (FG, JS, M, 36, EB) 

 

(154) Ela [A MÃE] anda. Mais muito rui da perna. Aí depois ela... o médico mandô ela 

fazê caminhada... ela não quis fazê porque não dava conta. Aí foi sentino dor nas perna 

aí deu dor na coluna aí ela foi ficano rui pra andá.... tinha ficado internada no hospital o 

médico falou que o coração dela tava muito inchado, eu tirei ela do hospital na quarta-

feira quando foi sexta-feira ela faleceu. Ela sentia muita falta de ar. (FG, MDJ, F, 43, 

EB) 

 

 Já com relação ao SENTIR
2
, que se liga ao mesmo tempo à experiência física e 

psíquica, foi o que mais ocorreu no Fala Goiana: 51 ocorrências, que correspondem a 

69% dos usos de sentir. Essa grande quantidade de ocorrências se deve provavelmente 

ao fato de que as narrativas evocavam sentimentos e emoções fortes, que tanto 

descreviam aspectos físicos da vivência do falante quanto aspectos emocionais. Em 

(155), (156) e (157), têm-se exemplos desse uso: 

(155) … as vezes devido a pôca força e a necessidade que a gente tinha… eu insistia em 

trabalhá mesmo não aquentando… eu tinha apenas treze anos eu era muito franzino… 

muito pequeno i::: aí eu sentia vontade de chorá… devido o esforço muito grande e não 

tá dando conta sabe… as veis eu chorava caladim  mesmo assim… as veis alguém 

percebia que eu tava chorando… as ve… tem algumas pessoa que a gente até deve favô 

devido enTENDÊ que a gente queria chegá em algum lugar... (FG, JCRO, M, 30, EB) 
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(156) Doc. Por que foi sofrimento? 

Inf. Porque num tinha comida… a vida era muito sofrida… as veiz meu pai prantava a 

roça num dava... aí deu aquelas crises de largata… comia::: tudo… aí na verdade a 

minha infância foi muito ruim… até num tanto… assim… sinto mal ficá falano… 

falano… mais… aí nóis sofreu… meu irmão ficô desesperado… falava que nóis ia 

morrê de fome se num mudasse daquela região… é foi muito ruim… minha irmã::: 

faleceu lá... (FG, MANC, F, 48, EB) 

(157) intão com isso eu fui indo pra‘quele mundo... depois que eu fui pra igreja... foi 

mudando muitas coisa... depois que meu pai morreu eu senti um vazio no meu 

coração... eu sentia uma coisa que me doía que me machucava... (FG, CE, M, 20, EM)  

 

 A consideração de que as ocorrências de sentir em (155), (156) e (157) são, ao 

mesmo tempo, psíquicas e físicas se justifica pelo fato de que um acontecimento no 

mundo externo provoca um tipo de transformação emocional interna no falante que, em 

consequência dessa transformação, o corpo físico sofre consequências. É o caso de 

(155), em que o falante manifesta que sentiu vontade de chorar e, depois, relata que 

realmente chorou. Em geral, só o fato de sentir tristeza ou vontade de chorar já provoca 

uma modificação no semblante da pessoa, o que torna a tristeza um elemento também 

do mundo físico. Em (156), ao dizer sinto mal ficá falano, o colaborador parece 

expressar uma sensação que está no presente, em seu sistema psíquico/emocional e que 

provoca reações em seu corpo físico. Em (157), sentir um vazio parece estar relacionado 

apenas ao campo emocional, mas, como já foi dito, a tristeza interior é percebida no 

exterior, na fisionomia da pessoa, na posição de seu corpo etc. A sensação do medo, por 

exemplo, provoca no corpo arrepios, aceleração dos batimentos cardíacos, suores frios. 

A ligação entre o físico e o emocional permite abstrair, na língua, o sentido das 

palavras. Sweetser (1990) defende justamente que as emoções são muito 

frequentemente derivadas de palavras que se referem a ações físicas ou de sensações 

que acompanham as emoções de modo que o físico e o emocional estão inter-

relacionados e, em muitos casos, se sobrepõem um ao outro.  

 Em relação ao SENTIR
3
, os usos referem-se a verbos abstratos que revelam 

processos mentais, não mais físicos como no SENTIR
1
 e parcialmente no SENTIR

2
. 

No Fala Goiana, houve apenas 6 ocorrências desse tipo de sentir, o que corresponde a 

8% dos usos. É o caso dos exemplos (158), (159) e (160), a seguir: 

(158) pedi sempre a Deus que um dia a primeira coisa que ia fazer… o primeiro 

dinheiro que ganhasse era construir a casa da minha mãe, era o lar da gente né… então  

( ) aquela dificuldade molhando chuvendo… chuvia mais dentro de casa  do que do lado 

de fora (risos) aí e aquilo foi me comovendo i me troxe mais a pensar em Deus e eu 

senti que através de Deus que ia consegui… (FG, JCRO, M, 30, EB) 
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(159) minha mãe… as pessoa qu/eu converso… fala assim pra mim assim… qu/eu 

tenho que:::… tenho que… abri meu coração sabe?… chegá nele [NO PAI]… 

conversá::: pedi perdão pelas coisas qu/eu já fiz… mais eu mim sinto assim… ele que 

tem que mim pedi perdão… e não eu pedi perdão pra ele… i::: esse…esse assim… 

machuca a gente né? porque eu sei qu/ele é meu pai... né? mais assim… as coisa qu/ele 

feiz… qu/ele faiz assim num mim agrada não... sabe? (FG, SBLS, F, 28, EB) 

(160) é… mim deu aquela vontade e fui… mais só qu/eu num dei conta de segurá… i 

sinto até hoje qu/eu tem vontade… mais que... como se diz... o viço pió meu é essa 

porcaria do cigarro... i gosto dimais de dá conta lá da igreja… é um lugá muito bão 

dimais da conta… entendeu? (FG, JS, M, 36, EB) 

 

Em (158), por meio do verbo sentir, o falante revela uma intuição interior em 

relação às suas potencialidades. O enunciado poderia ser parafraseado por eu pressenti 

que através de Deus eu conseguiria realizar meus objetivos. Em (159), o mesmo verbo 

parafraseado com pensar, achar assume a função de modalizador epistêmico;  e em 

(160) tem o sentido de perceber. Todas essas possibilidades de parafraseamento 

conduzem ao domínio mental desse uso. Pressentir, pensar, achar, perceber são verbos 

de atividade mental, portanto, SENTIR
3
 abstraiu-se um pouco mais que os outros dois 

primeiros desempenhando, inclusive, funções gramaticalizadas. Carvalho (2004) 

descreve usos correspondentes ao SENTIR
3 

e também os considera modalizadores, já 

que, por meio desses usos, o falante, emite sua opinião em relação a algum conteúdo 

proposicional dito logo em seguida, atuando também como ―um mecanismo de 

preservação da face do falante‖ (CARVALHO, 2004, p. 195). Já Vendrame (2010) 

considera que usos desse tipo do verbo sentir incorporam evidencialidade inferida, 

aquela em que o falante deseja expressar um conteúdo proposicional resultante de uma 

conjectura baseada em suas evidências internas. Em ambas as considerações, a de que 

sentir é um modalizador epistêmico e a de que o sentir é um evidencial inferencial, 

nota-se que os usos apontam para a subjetividade do falante, tal como afirma Sweetser 

(1990), em relação aos verbos derivados da percepção olfativa, gustativa e tátil.  

Importante ressaltar que um dos aspectos que distingue o SENTIR
3
 dos outros 

usos é que, sintaticamente, o complemento de SENTIR
3
 normalmente é uma cláusula 

encaixada introduzida pelo complementizador que, como se verifica nos exemplos 

(158), (159) e (160), analisados anteriormente. 
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A seguir, tem-se o gráfico com os percentuais de ocorrências do três tipos de 

sentir no Fala Goiana. 

 

         Gráfico 5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Além do gráfico, a tabela 9, a seguir, mostra mais detalhes dos usos de sentir no 

Fala Goiana: 

  

Tabela 9: usos do verbo sentir no Fala Goiana 

 

 

TIPOS 

 

 

 

 

SENTIDO 

 

 

FUNÇÃO 

NÚMERO 

DE OCOR-

RÊNCIAS 

NO FALA 

GOIANA 

(FG) 

per 

centu-

al 

 

 

EXEMPLOS 

 

 

SENTIR 1 

experienciar 

sensações 

físicas 

advindas do 

do olfato, do 

paladar (ou 

do tato como 

um todo) 

 

verbo 

pleno 

(físico)  

 

 

17 

 

 

23% 

Mais ele [O IRMÃO MAIS NOVO 

DA FALANTE] é porque foi 

quemá o pasto e rudiô o fogo… i::: 

entrô dento... ficô bateno pra num 

quemá pote... essas coisa… aí ele 

in‘vem... sentiu muito calô… i::: 

pu:::ffi mergulhô dento dágua… foi 

a úrtima veiz…(FG, MANC, F, 48, 

EB) 

 

SENTIR 2 

Experienciar 

sensações 

físicas e 

psíquicas/ 

emocionais 

verbo ± 

abstrato 

(físico e 

psíquico) 

 

 

51 

 

 

69% 

perdi minha mãe... com doença 

assim... fatal mesmo... foi um 

derrame eu acho... ai tá... aí eu me 

senti sozinha... engravidei... (FG, 

RLMS, F, 40, EF) 
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SENTIR 3 

experienciar 

atividades 

mentais 

verbo 

modaliza-

dor 

 

6 

 

8% 

aí o homem pregano lá na frente… 

ele foi e falô assim… aqui no nosso 

meio tem uma pessoa que saiu da 

casa dela e disse assim no coração 

dela… se Deus existe mesmo eu 

quero que ele fala comigo HOJE… 

qu/eu já num gue:::nto mais essa 

go:::nia… essa frição… e essa 

pessoa tá/qui… e ela já sentiu 

qu/ela… e era eu… ( ) ele falô 

assim eu num vô insisti aqui no 

nosso meio aqui… (FG, MANC, F, 

48, EB) 

 

 Digno de nota, apenas como ilustração, é um uso feito por um falante de 70 anos 

que, entre os mais jovens, quase não ocorre mais. Trata-se da expressão pondo sentido, 

significando prestando atenção, vigiando: 

(161) É que nem a E.… a E. ela conta assim pra… pra A… pra A.L. … ela fica pono 

sentido mais a minina tá com dois anin… 

 

 Nas próximas seções, serão analisados os verbos saborear e provar relativos à 

percepção gustativa. 

 

5.2.2.4 Verbos de percepção gustativa 

5.2.2.4.1 Usos do verbo saborear 

 O verbo saborear, no português, tem a mesma raiz do verbo saber, do latim 

săpĕre. As razões pelas quais sabor e saber estão conectadas devem ser motivadas pela 

sensação de prazer proporcionada pelas duas atividades.  

Para Vilela (2002), o gosto tem papel importante na categorização da língua. 

Para ele, a palavra doce (‗açucarado‘), perceptível pelo sabor tem depois, como destino, 

‗agradável‘, ‗suave‘, perceptível pelo ouvido, pela vista, em que a motivação se centra 

na passagem do conceito concreto para o abstrato, implicando a ocorrência da 

sinestesia, que pode ser contemplada em expressões como tempo doce, pessoa doce, 

brisa doce, sorriso doce, pessoa insípida, pessoa amarga, pessoa insonsa etc. Além 

disso, metáforas como saborear os prazeres da vida, saborear o momento de glória, 

saboreia cada palavra que o neto diz compõem o inventário metafórico da língua no 

que diz respeito ao sabor. Para Ibarretxe-Antuñano (1999), as papilas gustativas que 

existem na língua reconhecem substâncias do gosto e enviam informação ao cérebro. O 

palato duro também é sensível aos gostos, por isso, as informações enviadas ao cérebro 

partem de diferentes vias. Para a autora, duas seções estão envolvidas pelo 
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reconhecimento do gosto: o córtex insular – localizado entre os lobos temporal e 

parietal – e parte do sistema límbico, responsável pelo processamento das emoções. 

Nesse sentido, os julgamentos estéticos subjetivos que envolvem metaforicamente o 

paladar, como em pessoa amarga ou pessoa doce, podem ser explicados pela 

coincidência entre o lugar onde as emoções e o gosto (e também o cheiro) são 

processados. 

Sweetser (1990) afirma que, no inglês, há poucos usos metafóricos relacionados 

ao paladar. Isso foi constatado também no português. Nos corpora principal e auxiliar 

desta investigação não houve ocorrência do verbo saborear, nem em seu sentido literal 

nem no seu sentido metafórico. Ocorreram substantivos como sabor, dissabor como nos 

dados do Discurso e Gramática e PEUL, respectivamente, mostrados nos exemplos 

(162) e (163): 

(162) vai comer peixe frito ... então eu faço um molho rosê ... que é aquele molho que 

você coloca catchup e maionese bem batido ... fica com aquele sabor é ... bem 

adocicado que contrasta um pouco com o sal do peixe ... (D&G, D. F, 31, ES, Natal) 

 

(163) E dentro disso a sociedade ainda fantasia muito isso, né? até porque, quando 

aparece, eu vejo sempre no Fantástico treinamento das mulheres, né? Aparece o pessoal 

assim como se tivesse sendo exaurido até a morte, eu daqui fico rindo, porque é tipo 

assim, num é nada daquilo, [tem hora que parece mais]. Tem também, né? Mas é uma 

vantagem, muito mais prá gente aprendê a se virá mesmo do que... A gente [num sai 

especialista] [Não, [nunca]... nunca... Graças a Deus, [nunca passei]... nunca passei 

[por]... por essa, por essa, por esse dissabor, né? Mas a gente realmente cê aprende 

umas noções muito boas e claras de como agi numa situação dessa, né? (PEUL, SANR, 

F, 33, ES, RIO DE JANEIRO) 

 

 Como não houve ocorrência de saborear nos corpora Fala Goiana, D&G e 

PEUL, a opção foi recorrer à Internet, ao CNS (Corpus Não Sistematizado) e a 

dicionários. Foram encontrados basicamente três tipos de saborear: 

 

SABOREAR
1
: verbo pleno, com o sentido de apreciar o sabor de algum alimento ou 

bebida. Na imagem
86

, a seguir, retirada de um perfil da rede social Facebook, a sentença 

coma com os olhos, saboreie com a boca mostra o uso físico de saborear: 

 

 

 

 

                                                 
86

 Disponível  em: http://pt-br.facebook.com/pages/Coma-com-os-olhos-saboreie-com-a-

boca/252269078156989. Acesso: 25 jan. 2012. 

http://pt-br.facebook.com/pages/Coma-com-os-olhos-saboreie-com-a-boca/252269078156989
http://pt-br.facebook.com/pages/Coma-com-os-olhos-saboreie-com-a-boca/252269078156989
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 Figura 32: Ocorrência do verbo saborear na rede social Facebook 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://pt-br.facebook.com/pages/Coma-com-os-olhos-saboreie-com-a-

boca/252269078156989> Acesso: 22 fev. 2012 

 

SABOREAR
2
: verbo ± pleno, significando dar sabor ou gosto a alguma substância, 

tornar saboroso, agradável e apetitoso. Esse uso indica que certas substâncias têm 

propriedades que conferem sabor aos alimentos. É possível ver esse uso em sentenças 

como (164), em que o SN sujeito, apesar de inanimado, atua sobre o paciente por meio 

de algum indivíduo que intermedeia a realização do evento: 

 (164) O tempero saboreou a carne. [= alguém colocou o tempero na carne] (CNS) 

 

SABOREAR
3
: verbo abstrato, com o sentido de experimentar deleites, regozijar-se, 

deliciar-se. 

(165) Saboreie fotos e imagens.
87

 (BANCO MUNDIAL DE FOTOGRAFIAS, 

FOTOSEARCH) 

 

 O SABOREAR
3
 é amplamente explorado pela linguagem publicitária de 

revistas, restaurantes, bares, lugares turísticos e outros. Nesse sentido, o complemento 

do verbo saborear com o sentido de experimentar deleites pode evocar subsentidos 

derivado do sentido metafórico. É o caso, por exemplo, da propaganda Saboreie 

Florianópolis
88

, que aparece no site do Groupon. Em sentido macro, a forma verbal 

significa aprecie Florianópolis. O subsentido dele derivado pode ser viaje para 

Florianópolis utilizando-se dos nossos serviços/ofertas. 

 A seguir, apresenta-se uma tabela contendo os possíveis tipos de saborear no 

português brasileiro: 

 

 

 

                                                 
87

 Disponível em: <http://www.fotosearch.com.br/fotos-imagens/saboreie.html> Acesso: 25 jan. 2012. 
88

 Disponível em: <http://www.groupon.com.br/descontos/florianopolis/saude> Acesso: 14 fev. 2012. 

http://www.fotosearch.com.br/fotos-imagens/saboreie.html
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Tabela 10: usos dos verbo saborear 

TIPOS 

 

 

SENTIDO FUNÇÃO EXEMPLO 

 

SABOREAR 

1 

Apreciar o sabor 

de algum 

alimento ou 

bebida 

 

verbo pleno 

(físico) 

Conheça e saboreie algumas frutas exóticas. O 

cyberdiet é um programa de apoio ao 

emagrecimento.
89

  

SABOREAR 

2 

 

Dar sabor ou 

gosto a, tornar 

saboroso, 

agradável e 

apetitoso 

 

 verbo ± pleno 

 

 

 

Comprei ervas que saboreiam a comida. (CNS) 

 

 

SABOREAR 

3 

 

Experimentar 

deleites, 

regozijar-se, 

deliciar-se 

 

 

verbo com 

extensão 

metafórica 

 

SUBSENTIDOS Saboreie fotos e imagens. 

Fotosearch.       Um banco mundial 

de fotografias. 
ver/olhar 

ler Saboreie a superinteressante sem  

moderação.
90

 

alegrar-se Saboreou a vitória do seu time.
91

 

apreciar Saboreou o ato de fazer amor.
92

 

Fonte: dados da Internet, CNS e dicionários 

 

Feita a descrição dos tipos possíveis tipos do verbo saborear, na próxima seção, 

será feita também a descrição dos usos literais e metafóricos do verbo provar. 

 

5.2.2.4.2 Usos do verbo provar 

De forma semelhante ao verbo saborear¸ o verbo provar, significando 

experimentar em pequena quantidade o gosto de comida ou bebida, também não 

apareceu no corpus principal nem nos corpora  auxiliares do PEUL e do Discurso e 

Gramática. Apareceu apenas uma ocorrência do verbo provar com o sentido de ‗revelar 

a verdade‘ no corpus do Fala Goiana. Como forma de verificar outros usos, foi feita 

uma busca na Internet e em dicionários. 

Segundo Viaro (2010), a origem de provar está relacionada ao advérbio latino 

pro ‗para a frente‘, que fez surgir a palavra probus, cujo significado inicial seria ‗aquilo 

que vai para a frente‘. De probus provém prŏbāre ‗achar bom, aprovar‘. Assim, prŏbāre 

está relacionado a ‗degustar, provar um vinho, gostar de vinho‘. Outro sentido de 

prŏbāre é ‗achar correto‘, donde surgiu ‗provar um teorema‘. Do sentido matemático é 

que surgiram, por metaforização, expressões como ‗provar a inocência‘. Para Viaro 

(2011, p. 196), a polissemia é ―um fenômeno que perpassa todas as palavras, 

                                                 
89
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gramaticais ou lexicais, assim como todos os elementos de formação.‖ Para ele (op. cit., 

p. 195), estudos etimológicos sérios contribuem para perceber que certas palavras 

consideradas homônimos por não haver relação lógica em seus significados, podem ser, 

na verdade, polissemias que têm origem em uma única palavra. É o caso, por exemplo, 

de cálculo que pode designar uma concreção pétrea ou cálculo renal, operação 

matemática ou cálculo vetorial. Aparentemente cálculo renal e cálculo matemático são 

homônimos porque os respectivos significados em nada assemelham. Contudo, a raiz 

latina calx ‗pedra‘ tem o diminutivo em calcŭlum ‗pedrinha‘. Do mesmo radical, tem-se 

no português as palavras cálcio e calcário. Segundo o autor,  

o cálculo renal recebeu sua denominação por causa de sua 

semelhança com elementos do reino mineral. Trata-se, portanto, de 

uma metáfora. Já por metonímia, as pedras utilizadas nas lições de 

Aritmética serviram para denominar as próprias contas, daí os 

cálculos em Matemática. (VIARO, 2011, p. 194). 

 

 Em relação ao verbo provar, cabe uma pergunta: ‗degustar‘ e ‗provar a 

inocência‘ são polissemias de prŏbāre ou são homônimos? Cunha (1999) dá a entender 

que a origem primeira de provar foi a de ‗estabelecimento da verdade‘. Houaiss (2001) 

mostra que ‗degustar ou comer em pequena quantidade‘ é uma derivação de sentido, 

mas não apresenta de qual sentido. Aulete (s/d) mostra que prŏbāre apresenta 

homônimos. Apesar de não haver consenso em relação à origem dos sentidos de provar, 

considera-se aqui, com base em Viaro (2011), que se o advérbio pro, significando ‗para 

frente‘(uma remissão ao corpo humano que foi feito para caminhar para frente), 

originou ‗achar bom, aprovar‘, ele pode ser também a base de ‗provar a inocência‘. 

Seguem as relações de sentido: andar para frente relaciona-se por extensão metafórica a 

estar no caminho certo. Estar no caminho certo é ser probo, íntegro, leal, bom. Ser bom 

é um traço presente em provar (um vinho) e implica também ser amigo da verdade. 

Aquele que é verdadeiro é bom, logo, provar a inocência é provar a bondade, a 

integridade de alguém. Em resumo, provar a inocência surgiu, não diretamente, de 

provar (um vinho), que, por sua vez, surgiu de pro ‗para frente‘. 

 Outro tipo de raciocínio poderia ser o seguinte: provar (um alimento ou bebida) 

é submeter a substância a uma avaliação de gosto, que pode ser boa ou ruim, mas 

normalmente espera-se que seja boa. Provar (a inocência) é submeter a alguém provas 

com a finalidade de se obter uma avaliação positiva da integridade do indivíduo. Em 

ambas as situações permanece o traço avaliação (positiva) de algo, mas, em termos de 

abstração, é mais lógico considerar a avaliação do gosto de algo como mais concreta do 
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que a avaliação da integridade de alguém. Em resumo, o sentido gustativo origina os 

outros, menos básicos.  

 Considere-se também que, no adjetivo provável e no advérbio provavelmente, 

respectivamente do latim probabile e probabilitate, permaneceu o traço da 

possibilidade. Assim, ao se provar (um alimento ou bebida) existe a possibilidade de a 

substância ser considerada boa ou ruim. Por analogia, a necessidade de se provar (a 

inocência) de alguém, é porque anteriormente cogitou-se a possibilidade de que o 

indivíduo não era probo ou íntegro. A permanência do traço de possibilidade é um 

indício de que os dois sentidos de provar são polissemias de um mesmo verbo e não 

homonímias. 

 Essas considerações já remetem para os possíveis usos do verbo provar, que, 

conforme esta investigação, pode ser de quatro tipos em ordem crescente de abstração: 

PROVAR
1
: verbo pleno cuja significação é experimentar, via paladar (e também olfato 

e tato presente na língua), pequena porção de qualquer substância comestível ou 

bebível para verificar-lhe a qualidade, o sabor ou o estado; 

PROVAR
2
: verbo ± pleno, significando estabelecer a verdade, comprovar, revelar; 

PROVAR
3
: verbo ± abstrato, significando experimentar roupas e calçados; 

PROVAR
4
: verbo abstrato, cujo significado indica experimentar abstratamente 

situações positivas ou negativas. 

  Segue a tabela 11, contendo os tipos, os sentidos, as funções, as ocorrências no 

Fala Goiana e exemplos de cada tipo. 

 

Tabela 11: Usos dos verbo provar 

TIPOS 

 

 

SENTIDO FUNÇÃO OCORR

ÊNCIAS 

NO 

FALA 

GOIA-

NA 

EXEMPLO 

 

 

 

 

 

 

PROVAR 

1 

 

 

 

 

apreciar o sabor 

de algum 

alimento ou 

bebida em 

pequena 

quantidade – 

antecipar por 

amostra 

 

 

 

 

 

verbo pleno 

(físico) 

 

 

 

 

 

 

0 

Sabor da fazenda. Charutinho de ricota com 

ervas frescas. Ao invés da tradicional folha de 

uva, Silvia e Sabrina Jeha, proprietárias do 

viveiro usam as folhas de capuchinho para 

enrolar o charutinho e com suas coloridas e 

comestíveis flores enfeitam o prato. Elas 

também fazem uma versão de charutinho 

enrolado em folhas de azedinha. 

No início do próximo mês, dia 08/10, haverá 

nova edição do curso de jardinagem 

gastronômica. Aproveite para dar uma olhada 

na programação do site. 

Se for até lá, depois me conta as delícias que 

provou. 

http://www.sabordefazenda.com.br/htm/cursos/index.php
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(http://tutugalvaobueno.blogspot.com/2011/09/que

m-provou-sabe-que-e-bom.html) 

 

 

 

 

 

 

PROVAR 

2 

 

 

 

 

 

 

 

estabelecer a 

verdade dos 

fatos 

 

 

 

 

 

 

verbo ± 

pleno 

 

 

 

 

 

 

 

1 

(100%) 

se ocê fala assim ó... eu num quero entrá numa 

computação... ai Deus vai jogá ocê pra ti 

prová que ocê... que ocê num é mais que 

Deus... ninguém é mais que Deus... Deus fala 

termino no aqui pra você é aquilo... num 

adianta... e eu sempre falava pros meus 

colega... esse serviço é a pió coisa do mundo 

isso é uma coisa qu/eu NUNCA quero mexê 

ond/eu to i ó o a profissão...  adianto eu fala 

qu/eu nunca quero com isso? A única 

profissão qu/eu tenho agora é  essa. Adianto 

fala qu/eu não quero mexê com isso? (FG, JS, 

M, 36, EB) 

 

 

PROVAR 

3 

experimentar 

roupas e 

calçados 

verbo ± 

abstrato 

 

 

0 

Posso provar esta blusa? (HOUAISS, 2009) 

 

PROVAR 

4 

vivenciar 

situações 

positivas ou 

negativas 

verbo 

abstrato 

 

0 

Esta criança provou fome e miséria. 

(HOUAISS, 2009) 

 

 

 

 

 Semelhante, mas não igual, ao PROVAR
2
, é o uso da construção semi-

idiomatizada estar de prova, significando ser testemunha de. O uso dessa construção é 

uma maneira de o falante asseverar o valor de verdade daquilo que diz no momento em 

que diz: 

(166) esse qu/eu falo qu/é meu pai…que foi meu pai… i mesmo s/ele aparecesse aqui 

hoje falasse qui ia mim dá alguma coisa… eu falava/ssim cê num é meu pai… num é 

meu pai… meu pai foi aquele que mim criô… qui mim deu vida e saúde… mim deu de 

tudo apesá qu/ele já aprontô… qu/ele já bateu na minha mãe… qui tá minha esposa qui 

tá de prova… qu/ele já bateu DEMAis da conta na minha mãe tamém… foi um… um 

padrasto mei carrasco… que agora ele já mim deu uma taca uma veiz tamém… foi uma 

veiz tamém qu/ele mim deu uma taca que judiô dimais… mais tamém foi uma veiz só… 

mais eu num tem MÁgua nenhuma dele… (FG, JS, M, 36, EB) 

 

Uma variante da construção estar de prova são construções com verbo suporte 

em que se tem o verbo dar seguido do SN uma prova, de modo que o conjunto dar uma 

prova corresponde a provar. O exemplo (167) mostra esse uso: 

(167) o D.[O FILHO DO FALANTE] tava barrigudo… aí levava no pediatra… não seu 

fii num tem nada… seu fii num sei o que… aí levei… fui pra igreja… chegô lá foi 

revelá... ele falô assim… e Deus vai mostrá pro/cê mi… é… irmã… que ele… ele num 

tá mentino… ele vai te dá uma prova… ele vai dispô dos verme… eu cheguei lá em 

casa… qu/o sentei ele no chão ele vomitava to::ra de lombriga… lumbriga mesmo… 

(FG, MANC, F, 48, EB) 
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Tanto na análise da metaforização lato sensu quanto na análise dos verbos de 

percepção visual, auditiva, olfativa e gustativa foi possível perceber a atuação da 

racionalidade imaginativa do falante. A sobreposição de domínios em construções como 

eu sou uma pessoa aberta (PESSOAS SÃO CONTÊINERES) e as mudanças 

semânticas e gramaticais dos verbos ver, olhar, ouvir, escutar, cheirar, sentir, saborear 

e provar são provas de que os elementos linguísticos se transpõem racional e 

imaginativamente do domínio concreto/corporal para domínios abstratos/metaforizados.  

Confirma-se, portanto, a perspectiva filosófica do realismo ou experiencialismo 

corporificado, proposto pelos sociocognitivistas, que acreditam que ―nosso primeiro 

contato com o mundo se dá através dos nossos sentidos corporais e, a partir daí, 

algumas extensões de sentido são estabelecidas.‖ (MARTELOTTA, 2008, p. 65). 

Na conclusão, a seguir, algumas generalizações sobre o realismo corporificado, 

estudado no decorrer dos cinco capítulos desta tese, serão feitas.  
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__ Olhe, Macabéa... 

__ Olhe o que? 

__ Não, meu Deus, não é olhe de ver, é olhe 

 como quando se quer que uma pessoa escute! 

Está me escutando? 

 

Clarice Lispector. 

 



267 As bases corporais da gramática: um estudo sobre conceptualização e metaforização no português brasileiro 

 

             SILVA, L. A.  

 

CONCLUSÃO 

  

Na introdução desta investigação, fez-se referência ao texto Feliçar, de Arthur 

da Távola, no qual o enunciador reflete sobre a idiossincrasia da língua portuguesa de 

possuir um verbo para expressar sofrimento (sofrer) e não possuir um verbo para 

expressar felicidade (* feliçar). Nas narrativas do Fala Goiana, as pessoas mostraram a 

natureza emocionante de suas vidas por meio de relatos, em sua grande maioria, 

trágicos e dramáticos. Apesar de terem enfocado seus dramas pessoais, normalmente, 

apresentaram uma aprendizagem que retiraram desses dramas. A vida é, então, 

conceptualizada, parcialmente, como sofrimento, como uma entidade que pode ser 

carregada/levada, mas, ao mesmo tempo, como uma escola que ensina lições para poder 

viver mais. O fato, porém, de aprender com a vida para poder viver mais revela que, 

apesar de todo o sofrimento, compensa viver. É por isso que, a seguir, são apresentados 

alguns depoimentos que revelam conceptualizações da vida: 

 

(168) voltando lá::: atrás na minha infância… eu vô levano… assim… a gente vai levano a 

vida com dificuldade… (FG, JCRO, M, 30, EB) 

 

 (169) Doc. i... i... dá pra tirá um bom dinheiro [TRABALHANDO COMO MOTO-

TAXISTA]? 

Inf. Dá nada... tá assim tem umas ocasião que fica muito::: ruim muito fraco e tem otras 

ocasião que dá pra levá a vida só pra comê mesmo... que num tem otra coisa pra fazê... né? aí... 

então... vai levano... mais que dá... já foi bão... né... moto-taxi... ai já... quando começô era bão... 

mais hoje tem moto-taxi demais... né? (FG, DMC, M, 25, EB) 

 

(170) i::: tô aí levano a vida e pretendo melhorar mais né? (FG, MEPFB, F, 33, EB) 
 

(171) o período mais... mais alegre da minha vida... foi quando eu::... comecei 

a conhecer as amizades... minhas amiga da minha idade... de quinze... dezesseis 

anos... então foi a melhor época pra mim... (FG, FAS, F, 36, EF) 
 

(172) toda vida… minha mã:::e sofre… desde quando ele foi embora assim… antes 

dele arrumá essa muié… maravilha… minha mãe disse qu/ele era um ó:::timo pai… eu 

lembro muito pôco né? (FG, SBLS, F, 28, EB) 
 

(173) falei assim... ó mãe tô cansada dessa vida já… todo dia levantá... num tê 

nada… meus irmão chorano de fome… vô dá um jeito nesse trem… vô conversá… 

vô conversá com o gerente lá no hotel… minha mãe falô assim… ah num dianta não… 

(FG, SBLS, F, 28, EB) 

 

 

(174) eu falu assim qui todo mundu tem qui tê amor no coração... paciência porque a 

vida é difícil... a gente tem qui tê mUIta paciência... mUIta sabedoria... então... assim a 
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vida sempre tá ensinanu... né...  mais com muito amor no coração... a gente consegue 

tudo (FG, APS, F, 33, EF) 

 

Os 18 falantes ganharam literalmente voz neste trabalho e puderam revelar que, 

na simplicidade, contribuem grandemente para dar dinamicidade à língua, 

principalmente, pela construção de metáforas tão bem elaboradas quanto à 

engenhosidade de um soneto decassílabo. De forma racionalmente imaginativa, utilizam 

o próprio corpo como objeto de criação. Para Gibbs (2006), ao caracterizar um 

organismo como ‗pessoa‘, o falante toma como ponto-chave a adoção da perspectiva da 

primeira pessoa e, a partir desse centro dêitico, todo o restante das outras pessoas são 

caracterizadas como tal. A adoção dessa perspectiva mostra que os seres humanos são 

capazes de refletir sobre eles mesmos por meio de mecanismos cognitivos e de 

conceptualizar seus corpos e estados mentais como seus. Tem consciência também do 

espaço que o circunda e do tempo em que se dá o ato de fala.  

A consciência da construção corporal do eu, em oposição a um tu, do aqui em 

oposição a um lá e do agora em oposição a um depois ou então mostra exatamente 

aquilo que se objetivou mostrar na seção 4.1 desta tese, quando se tratou da relação 

corpo e sistema dêitico.   

O eu, pessoa do discurso, dotada de um corpo físico, é também o centro daquilo 

que Ribeiro (2002) chamou de força centrífuga e força centrípeta, na seção 4.2, quando 

se verificou o sistema direcional da língua Karajá.  Entrar e sair, por exemplo, só têm 

significado dependendo de onde está o enunciador. 

A relação sujeito correferencial ao objeto em construções reflexivas, estudada na 

seção 4.5, revela, segundo Haiman (1995), que a autorepresentação constitui um tipo de 

consciência introspectiva de si mesmo. Numa sentença como Eu falei para mim mesmo 

que me amo, a representação da reflexibilidade por um pronome sinaliza o 

reconhecimento de dois participantes na sentença: mente, que corresponde ao sujeito, e 

o corpo, que corresponde ao objeto. 

O corpo também está em evidência em morfemas gramaticalizados como 

classificadores verbais, numéricos, mensurais, de espécie em várias línguas indígenas e 

também em línguas de sinais, como foi apontado na seção 4.4. Além disso, partes do 

corpo ou inferência de partes do corpo estão conceptualizadas em construções 

idiomáticas (seção 4.6) como uma mão lava a outra, em construções modais como eu 
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posso (= poder < força < corpo) te ajudar, ou em evidenciais como eu vi (com meus 

próprios olhos) o José jogando futebol, tal como se analisou na seção 4.7.  

O desenvolvimento da linguagem, segundo Tomasello (1999) e Mithen (2006), 

se deu, principalmente, devido à necessidade de aperfeiçoamento do gesto e do sons 

emitidos pelos ancestrais humanos em atividades colaborativas como a coleta e a caça. 

Além disso, tal como foi visto na seção 2.2 do capítulo 2, o desenvolvimento da mente, 

caracterizado pelas múltiplas inteligências especializadas, pelo fluxo de conhecimento e 

pela interação entre domínios cognitivos, associados ao input de elementos da 

experiência cotidiana externa como o corpo, são fatores facilitadores para o surgimento 

da linguagem figurada. Para Deane (1992), por exemplo, a ligação entre parte e todo, 

centro e periferia forma um sistema integrado essencial para a conceptualização de 

arranjos no espaço físico. Para ele, se duas entidades são mutuamente ligadas, elas 

formam uma configuração estável que move como uma unidade. Em outras palavras, 

elas formam um todo. Esse raciocínio permite que o seguinte axioma seja elaborado: se 

A está ligado a B e B está ligado a A, então, há um todo, C, do qual A e B são parte. Da 

mesma forma, se A está ligado a B e B é parte de C, então A está ligado a C, valendo 

também a relação inversa.  

Esses axiomas mostram que os significados na língua não são atômicos, mas 

estão inter-relacionados. A entidade de um domínio é projetada para outro domínio, 

normalmente mais abstrato, que é projetado para outro domínio e outro e outro até que a 

extrema abstração faça parecer que não haja relação motivada entre a forma-fonte e a 

forma alvo. Buscou-se em Deane (1992, p. 70) uma representação gráfica do que se 

afirmou como forma de atestar que, em muitas construções metafóricas ou interação 

entre domínios, existe um centro local desencadeador do processo. No caso específico 

desta tese, esse centro é o corpo. Segue a representação da figura 33: 

 

               Figura 33: Modelo de ligação com um centro local 
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                                 Fonte: Deane (1992) 

 

 A interação entre domínios, a partir de uma base corporal, pode ser vista em uma 

sequência narrativa como (175), a seguir, que, no capítulo 5, foi chamada metaforização 

lato sensu: 

   (175) eu nunca proibí... nunca proibí ele de ver a filha dele... ele num veio porque ele não 

quis... aí até um dia... eu peguei virei pra ele e falei assim... olha... sua filha não vai precisar de 

você não... mas você vai precisar dela mais tarde... ele... credo precisa jogá isso na minha cara?... 

também... falei... precisa... pra você acordá... pra vê se aprendê a crescê... aí... agora... depois que 

ela casô... que eles estão tendo mais... mais contato... mas antes.. ãhm ãhm... (FG, RLMS, F, 40, 

EF) 

 

Em (175),  o conceito de verdade parece atar-se com o conceito de um objeto 

físico, capaz de ser arremessado contra uma parte específica do corpo – a cara (rosto) – 

de uma pessoa a ponto de feri-la. Em outras situações, segundo Gibbs (2006), a 

perspectiva dialética entre metáfora e corporificação pode relacionar a verdade com o 

domínio de um objeto que pode ser cuspido, por não ter sido possível ‗digeri-lo‘, em 

construções como ele tentou cuspir a verdade. 

Ainda no capítulo 5, a análise dos usos do verbos de percepção sensorial ver, 

olhar, ouvir, escutar, cheirar, sentir, saborear e provar mostraram que o modelo de 

ligação entre domínios com um centro local (figura 35, de DEANE, 1992) tem validade 

teórica, uma vez que cada um dos pares de verbo, que evocam os sentidos da visão (ver, 

olhar), da audição (ouvir, escutar), do olfato (cheirar, sentir) e do paladar (saborear, 

provar), mesclam-se com outros domínios e, uma vez mesclados, abstraem-se, 

rotinizam-se e alguns passam a exercer funções gramaticais na cláusula ou a exercer 

funções próprias da interação, no discurso.  

Todos os 8 verbos analisados apresentam significações que partem do domínio 

físico, passam pelo domínio físico e mental e, posteriormente, passam a designar 

significações mentais. Dos 8 verbos, ver, olhar, escutar e sentir apresentaram funções 

na gramática ou no discurso. Já os verbos ouvir, cheirar, saborear e provar não 

chegaram a exercer tais funções, mas encontram-se em processo, abstratizando-se. Pode 

ser também que nunca desempenhem tais funções. De 343 ocorrências do verbo ver, 29 

(8%) delas eram gramaticalizadas e 38 (11%) eram discursivizadas, ou seja, assumiram 

a função de marcador discursivo. Já de 85 ocorrências do verbo olhar, 28 (33%) delas 
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apresentaram a função de marcador discursivo, sem assumir função gramatical. O verbo 

escutar, apesar de apresentar usos discursivizados nos corpora complementares, não 

assumiu essa função no Fala Goiana. Quanto ao verbo sentir, 8% das ocorrências 

assumiram a função gramatical de modalizadores epistêmicos. 

O fato de o verbo ver apresentar funções gramaticais e discursivas e o verbo 

olhar apresentar funções discursivas pode estar vinculado ao grande número de 

ocorrências desses dois verbos no corpus
93

. Isso porque a frequência de uso é um dos 

aspectos importantes para que um item ou construção se gramaticalize ou se 

discursivize. Bybee (2003) afirma que os seguintes processos cognitivos estão 

envolvidos na gramaticalização: 1) a capacidade de automatizar sequências 

neuromotoras através da repetição; 3) a capacidade de categorizar elementos 

linguísticos recorrentes; 3) a tendência para inferir mais do que realmente se disse; 4) a 

tendência para habituar-se a estímulos repetidos. Todas essas capacidades e tendências 

parecem ter atuado no processo de gramaticalização e discursivização verificados na 

análise, já que os verbos que passaram por esses processos se repetiram muito nas 

narrativas dos falantes, foram categorizados ora com um sentido ora com outro, além 

de, às vezes, ocorrerem em contextos linguísticos em que era preciso inferir mais do que 

realmente era dito. Os 8 verbos de percepção sensorial analisados totalizaram 527 

ocorrências no Fala Goiana. Dessas, 343 reservaram-se ao verbo ver, 84 ao verbo 

olhar, 16 ao verbo escutar e 74 ao verbo sentir. Os que não apresentaram usos 

gramaticalizados ou discursivizados ou não ocorreram no Fala Goiana ou a ocorrência 

foi mínima.  

A tendência apresentada, principalmente, pelos verbos ver e olhar de se 

afastarem do seu arranjo semântico padrão de visualizar uma realidade contribui para 

que aumentem as possibilidades de a linguagem referir-se a entidades ‗virtuais‘, mesmo 

quando o tema dos enunciados constitui-se de entidades reais. Segundo Oliveira (2010, 

p. 120-21), ―esse fenômeno envolve a capacidade de esquematização, pela qual uma 

estrutura mais abstrata é usada no lugar de uma série de instâncias que compartilham 

suas características com esse esquema.‖ Um exemplo pode ser o seguinte, que foi usado 

na seção 5.2.2.1.2: 

 

(176) como que cê vai cunversá com uma pessoa que te olha de cara feia e começa a  

chorá?... (FG, APS, F, 33, EF) 

                                                 
93

 Refiro-me somente a esses dois verbos porque foram os que mais ocorreram. 
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Em (176), ao usar as palavras cê e te, o falante não se refere necessariamente ao 

interlocutor. Em algum sentido, pode estar se referindo a ele mesmo como enunciador. 

O sintagma uma pessoa está no singular quando, na verdade, existem situações em que 

várias pessoas específicas podem ‗olhar de cara feia‘ alguém também específico e 

‗começar a chorar‘. A palavra pessoa no singular, o uso de cê e de te associados ao 

conteúdo comunicado na narrativa constituem um evento esquemático que representa 

várias situações semelhantes. A figura 34, a seguir, adaptada por Oliveira (2010) de 

Langacker (2001), mostra o que acabou de ser comentado: 

 

          Figura 34: Estrutura virtual rotinizada 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Fonte: Langacker (2001) apud Oliveira (2010, p. 121) 

 

Na figura 34, a estrutura virtual que aparece em linhas espessas é esquemática 

em relação a um série de situações reais representadas na parte inferior da figura, acima 

da linha do tempo.  

A afirmação de Sweetser (1990) de que os verbos derivados da visão geram 

significados relacionados à intelecção e à objetividade foi parcialmente confirmada 

pelos dados analisados. Apenas os usos dos verbos ver e olhar entendidos como 

perceber ou que descrevem estados mentais é que poderiam ser relacionados à noção de 

intelecção. Já a firmação de Sweetser (1990) de que os verbos derivados da audição 

ligam-se à obediência confirmou-se no corpus, pois houve muitas ocorrências dos 

verbos ouvir e escutar com o  sentido de obedecer, seguir o conselho de alguém.  

Também os verbos derivados do olfato (cheirar, sentir) e do paladar (saborear, provar), 

assim como prevê Sweetser (1990), em seus sentidos mais abstratos, apontaram para 

noções subjetivas.  
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 Os dados tipológicos, presentes principalmente no capítulo 4 desta tese, 

contribuíram para mostrar que a perspectiva filosófica do experiencialismo 

corporificado não é exclusividade de uma ou outra língua natural, mas manifesta-se em 

várias línguas de diferentes famílias. Tais dados contribuiram também para a atestar que 

tanto o léxico quanto a gramática codificam experiências corporais. Nesse sentido, as 

palavras e os morfemas só existem por algum motivo, estando tal motivo ancorado nas 

experiências e nas instituições humanas (FILLMORE, 2009).  

Este estudo descritivo teve o propósito, como já foi dito anteriormente, de 

contribuir para o mapeamento do falar goiano, considerando-se sempre a dinamicidade 

e a fluidez das categorias linguísticas. Mais do que isso, procurou-se descrever o modo 

como o falante goiano, inserido numa cultura particular de sua comunidade linguística, 

concebe conceitos abstratos, tomando como base seu corpo particular. Metáforas como 

CABEÇA, CORPO E PESSOA SÃO RECIPIENTES; CONVERSA É AMIZADE E 

CONFLITO; SILÊNCIO É INIMIZADE; ROSTO É A PESSOA; MUNDO/ VIDA É 

ESCOLA contribuem para o conhecimento da cultura e da sociedade goiana, já que o 

modo de pensar dessa sociedade reflete o seu universo cultural. Apesar de a perspectiva 

cognitivo-funcional, em geral, e o realismo corporificado, em específico, adotarem a 

concepção de que existem universais conceptuais, segundo Martelotta (2008), esses 

universais apenas motivam os conceitos humanos, não tendo a capacidade de prevê-los 

de modo determinante; os universais concretizam-se em situações reais de interação 

social, portanto, é natural que sejam influenciados por fatores socioculturais. 

Além disso, os usos físicos (corporais), físicos e mentais, além das funções 

gramaticais e discursivas dos verbos de percepção sensorial, mostram, por meio do 

percurso de abstratização, a mobilidade – também corporal – das línguas em geral e do 

dialeto goiano em específico. Então, o vocabulário da percepção física mostra conexões 

metafóricas sistemáticas com o vocabulário das sensações internas dos seres humanos. 

Essas conexões, conforme Sweetser (1990), não ocorrem por acaso, mas são motivadas 

pelos ligações entre áreas paralelas ou análogas da sensação física e interna.  

Essas conclusões parecem responder, em partes, às perguntas de pesquisa 

presentes na introdução e na metodologia. Isso porque os tópicos aqui apresentados 

podem ser amplamente desenvolvidos como temas específicos de pesquisas posteriores. 

 Tanto a linguística cognitiva como a teoria da gramaticalização contribuíram 

para se perceber que as formas linguísticas e seus respectivos significados possuem uma 

base sobre a qual surgem e evoluem.  O corpo humano, juntamente com os aspectos 
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culturais, é uma dessas bases. A mente humana, com suas propriedades e inter-relações, 

tem, então, a tarefa de transformar a base em processos, ao mesmo tempo, complexos, 

no nível do processamento, e simples, no nível da competência comunicativa do falante. 

Diante de tudo isso, é importante ressaltar que, para se chegar à compreensão do 

funcionamento de uma língua, é necessário que sejam trabalhadas não só as categorias 

que nela se fazem presentes, mas também a conexão conceitual-cognitiva, como forma 

de perceber a maneira utilizada pela mente para conceber, aceitar, processar, armazenar, 

transformar e enviar informações relativas à linguagem. 
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