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RESUMO 
 
 

 

A presente pesquisa buscou demonstrar a viabilidade teórico-metodológica de uma interface 

tripla entre a teoria de frame de Barsalou (1992b), a Teoria da Metáfora Conceitual (TMC), 

de Lakoff e Johnson (1980, 1999), e a noção de estruturas simbólicas, conforme Langacker 

(1987, 2008). A interface foi operacionalizada para identificar a forma como aprendizes de 

língua inglesa – alunos de graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Ceará – utilizam metáforas para compreender o processo de aprendizagem da língua. Os 

dados analisados consistem em discussões transcritas, coletadas em dois grupos focais. Todos 

os informantes foram participantes do programa Ciência sem Fronteiras em países de língua 

inglesa. O aporte teórico consiste numa interface da Teoria da Metáfora Conceitual (TMC), 

de Lakoff e Johnson (1980, 1999), com a perspectiva de frames de Barsalou (1992b). Para os 

procedimentos analíticos, a interface teórico-metodológica se viabilizou pelo conceito de 

estrutura simbólica (LANGACKER, 1987, 2008). Neste sentido, o presente estudo não 

considera a unidade lexical como unidade de análise: sua unidade de análise é a estrutura 

simbólica, que não se manifesta necessariamente em unidade lexical. Neste aspecto, a 

pesquisa se distancia da tendência comum aos estudos da metáfora. A diversidade das 

experiências dos informantes nos permitiu identificar conceitualizações em contexto de 

aprendizagem instrucional e em contexto de aprendizagem não instrucional. No primeiro 

caso, as análises revelaram a predominância de compreensões negativas com metáforas 

fortemente fundamentadas na noção de objeto. No segundo caso, predominaram 

compreensões positivas da aprendizagem, e as metáforas emergentes consistentemente 

baseadas na noção de movimento. Essas características se apresentaram difusas no contexto 

de aprendizagem em cursos livre. As investigações demonstraram a adequação das interfaces 

teóricas. O modelo de frames propostos por Barsalou (1992b) mostrou-se não apenas como 

ferramenta teórica com forte potencial de contribuição à TMC, mas também compatível com 

a caracterização das estruturas simbólicas de Langacker (1987, 2008). Consideramos as 

interfaces teórico-metodológicas uma contribuição importante desta pesquisa. 

 

 

Palavras-chave:  Metáfora. Frames. Estruturas simbólicas. Aprendizagem de língua inglesa. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 
The present research aimed to demonstrate the theoretical and methodological feasibility of a 

triple interface between the frame theory of Barsalou (1992b), Lakoff and Johnson's Theory 

of Conceptual Metaphor (TMC) (1980, 1999), and the notion of symbolic structures, 

according to Langacker (1987, 2008). The interface was operationalized to identify how 

English language learners – undergraduate students of the Federal Institute of Education, 

Science and Technology of Ceará – use metaphors to understand the process of language 

learning. The data analyzed consisted of transcribed discussions, collected in two focus 

groups. The informants had all been participants in the Science without Borders program in 

English-speaking countries. The theoretical framework consists of an interface of Conceptual 

Metaphor Theory (TMC), by Lakoff and Johnson (1980, 1999), with the frames perspective 

of Barsalou (1992b). For analytical procedures, the theoretical-methodological interface was 

made possible through the concept of symbolic structure (LANGACKER, 1987, 2008). In this 

sense, the present study does not consider the lexical unit as a unit of analysis, its unit of 

analysis is the symbolic structure, which is not necessarily manifested in lexical unity. In this 

aspect, the research distances itself from the tendency common to the studies of the metaphor. 

The diversity of informants' experiences allowed us to identify conceptualizations in the 

context of instructional learning and in the context of non-instructional learning. In the first 

case, the analyzes revealed the predominance of negative understandings with metaphors 

strongly based on the notion of object. In the second case, positive understandings of learning 

predominated, and emerging metaphors were consistently based on the notion of movement. 

These characteristics were diffused in the context of learning the language in a specialized 

course. The investigations demonstrated the suitability of the theoretical interface. The frame 

model proposed by Barsalou (1992b) was not only a theoretical tool with a strong 

contribution potential for TMC but also compatible with the characterization of Langacker's 

symbolic structures (1987, 2008). We consider the theoretical-methodological interface an 

important contribution of this research.  

 

 

Keywords: Metaphor. Frames. Symbolic structures. English language learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa buscou demonstrar a adequação de uma interface teórico-

metodológica tripla em que dialogam a perspectiva de frames de Barsalou (1992b), a Teoria 

da Metáfora Conceitual (TMC) de Lakoff e Johnson (1980, 1999) e a noção de estruturas 

simbólicas proposta por Langacker (1987, 2008). Para comprovar a viabilidade da interface, 

investigamos as conceitualizações de aprendizagem da língua inglesa por aprendizes 

brasileiros. A escolha desse objeto de investigação, ao qual aplicamos a interface teórico-

metodológica proposta, se justifica em vários aspectos. 

A aprendizagem da língua inglesa tem se tornado uma necessidade cada vez mais 

imperiosa para os brasileiros. De tal modo que se torna difícil desenvolvermos esse 

argumento sem produzirmos um discurso redundante. Nesta tese, a aprendizagem da língua 

inglesa é nosso objeto de análise, mas em um aspecto específico: investigaremos como os 

aprendizes brasileiros do idioma compreendem a língua e o seu processo de aprendizagem. 

Dentre as motivações pessoais que me levaram a esta pesquisa, estão as 

experiências com a língua. A convivência com o idioma iniciou-se já na escola, no ensino 

fundamental. Prosseguiu com a apreciação de música estrangeira – no Brasil música 

estrangeira é praticamente sinônimo de música em língua inglesa; a amizade com falantes 

nativos da língua; e por último culminou com a minhas experiências em sala de aula, não 

mais como estudante, mas como professor de inglês como língua estrangeira. Este foi um 

motivador determinante para a pesquisa. Afinal, a tarefa de professor não se resume a ensinar 

conteúdos. Envolve, outrossim, buscar meios para que o estudante se motive para a 

aprendizagem. Para isso, o professor estará em desvantagem se não tiver noção de como o 

aluno compreende o processo de aprendizagem da língua. 

Reforçamos, como indicado acima, que não consideramos a identificação e 

análise das conceitualizações da aprendizagem de inglês como o objetivo principal desta 

investigação. No âmbito da linguística cognitiva – campo teórico no qual se enquadra este 

trabalho –, as pesquisas frequentemente utilizam a Teoria da Metáfora Conceitual (TMC) para 

analisar as conceitualizações. Adiante, citamos exemplos de estudos que aplicam a TMC para 

investigar a aprendizagem de língua estrangeira.  
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Neste trabalho, a discussão se fundamenta principalmente na defesa de uma 

interface teórica entre a Teoria da Metáfora Conceitual (LAKOFF, 2006; LAKOFF; 

JOHNSON, 1980, 1999) e a perspectiva de frames de Barsalou (1992b). A necessidade da 

interface surgiu em estudos prévios e foi confirmada pelos dados coletados para esta pesquisa. 

Para chegarmos ao nível de detalhamento desejado nas análises, defendemos que o modelo de 

frames de Barsalou (1992b) muito tem a contribuir com a TMC. Para demonstrar a adequação 

da interface – nosso objetivo com vistas à contribuição no âmbito teórico –, esta pesquisa 

elegeu também como objetivo identificar e analisar como alunos da graduação 1 

conceitualizam suas experiências de aprendizagem da língua inglesa. Para tanto, analisamos 

as narrativas dos aprendizes de inglês como língua estrangeira (ILE), coletadas a partir de 

discussões em grupos focais. 

Os dados coletados nos permitiram investigar as representações relacionadas a 

vários contextos de aprendizagem, tanto em ambientes instrucionais, como em contextos de 

aprendizagem não instrucional. Por contexto de aprendizagem instrucional nos referimos ao 

espaço de sala de aula, de aprendizagem formal; por contexto de aprendizagem não 

instrucional nos referimos a situações de aprendizagem informal, fora da sala de aula e sem 

atuação de professor. Os dados foram coletados de informantes que tiveram (e falaram a 

respeito de) experiências diversas de aprendizagem. Em sala de aula, e fora dela.  

Nas análises, buscamos identificar, a partir das interações dos participantes, os 

conceitos que eles mobilizaram ao falarem sobre suas experiências com a aprendizagem da 

língua inglesa. Mas não apenas isso. Investigamos também como esses conceitos se 

(inter)relacionam na construção dos frames conceituais identificáveis nessas experiências. 

Com notável frequência, as relações entre os elementos dos frames se fizeram por 

mecanismos metafóricos (e metonímicos). Nos dados, identificamos também 

conceitualizações não metafóricas. Não foi o nosso propósito analisar as conceitualizações 

não metafóricas. Porém, por corroborarem as conceitualizações metafóricas, julgamos 

pertinente registrá-las como componentes do frame de aprendizagem. Exatamente nisso está 

uma das motivações em adotarmos a perspectiva de frames – esta teoria abriga os mais 

variados conceitos, metafóricos e não metafóricos. 

Propostas de frames têm-se apresentado como modelos teóricos em diversas áreas 

do conhecimento. “Desde a teoria de esquemas de Barlett (1932), tem havido uma tradição na 

                                                
1
 Os informantes foram graduandos do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará. 
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psicologia cognitiva de modelar a representação do conhecimento em termos de frame” 

(EVANS; GREEN, 2006, p. 223). Minsky (1974) e Goffman (1974), elaboram o conceito de 

frames na Inteligência Artificial e na Sociologia Interacional, respectivamente. Fillmore 

(1975), na linguística, e Barsalou (1992b), na psicologia cognitiva, enxergam na teoria de 

frames uma solução para as deficiências da teoria do checklist (SALOMÃO, 2009; 

BARSALOU; HALE, 1993). Essas disciplinas reconhecem, na noção de frames, um 

instrumento poderoso para representação do conhecimento. Nesse sentido, Barsalou (1992b) 

vê no modelo teórico uma ferramenta capaz de representar todos os tipos de conceitos. 

Fillmore (1975, 1977), por sua vez, vislumbra no frame o Zeitgeist – o espírito dos tempos – 

nos estudos da linguagem, que possibilitaria uma visão integrada da estrutura, da 

compreensão, da mudança, da aquisição e do comportamento linguísticos. 

Fillmore traz para a linguística, mais precisamente para a semântica, em sua 

perspectiva cognitivista (tendo antes focado seus estudos na sintaxe), a ideia de frames da 

psicologia cognitiva e da inteligência artificial. A semântica de frames de Fillmore tem sido 

posta em prática no projeto Framenet, de lexicografia computacional (RUPPENHOFER et al., 

(2016). Na psicologia cognitiva, a teoria de Barsalou (1992b) se notabilizou por apresentar 

uma descrição refinada da estrutura dos frames. Os modelos de Fillmore e de Barsalou se 

compatibilizam (ZIEM, 2015), como demonstraremos no presente estudo. Em Barsalou 

(1992b), no entanto, oferece-se um modelo teórico em que não apenas se explicitam os 

elementos constituintes dos frames, mas também as relações entre esses elementos. Nas 

análises, investigaremos ainda como os frames se constroem pela interação com outros 

frames. Estamos nos referindo aos mapeamentos metafóricos.  

A visão da metáfora como uma forma de pensamento é catalisada com a proposta 

da Teoria da Metáfora Conceitual (TMC) de Lakoff e Johnson (1980) em sua obra seminal 

Metaphors we live by. Isso porque não se pode afirmar que antes de Lakoff inexistam 

aspectos cognitivos em outras propostas conceituais da metáfora. O próprio Lakoff (2006) 

cita o estudo da metáfora do canal de Reddy (1979), no qual encontrou inspiração para propor 

a TMC; Rapp (2002) aponta para a função cognitiva da metáfora ressaltada já por Aristóteles 

em sua obra Retórica. Em seu artigo An alternative to checklist theories of meaning, Fillmore 

(1975) mesmo esboça uma definição do que cinco anos mais tarde Lakoff e Johnson 

denominariam metáfora conceitual. Conforme Fillmore (1975, p. 129), “a metaforização pode 

ser vista como um ato de aplicar a uma cena um frame mais basicamente associado a uma 
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cena diferente”2. Fillmore (1975, p. 124) usa o termo “cena” em sentido muito amplo, no qual 

se incluem experiências, ações, crenças, imaginação, dentre outros. Ou seja, uma noção afim 

ao que mais tarde seria captado em termos de domínios conceituais (CIENKI, 2007, p. 172). 

Entretanto, até o surgimento da TMC, predominava a visão da metáfora como 

figura de linguagem. Além disso, a obra Metaphors we live by marca o início da construção 

de uma abordagem teórico-metodológica que faz da metáfora um instrumento para 

compreensão do sistema conceitual humano. Certamente, a grande contribuição de Lakoff e 

Johnson (1980) foi ter lançado as bases que estabeleceram a metáfora como uma proposta 

teórica situada na Linguística Cognitiva. A metáfora passou a ser vista não apenas como um 

mapeamento entre domínios experienciais, mas também como uma ferramenta teórico-

metodológica para análise linguística. 

Conforme a TMC, a metáfora consiste em mapeamentos entre domínios do nosso 

conhecimento. Conceitos mais concretos atuam na construção de conceitos mais abstratos 

através das projeções conceituais. Um exemplo é o nosso conceito de vida, fortemente 

compreendida em termos de viagem. Metodologicamente, esses mapeamentos são 

identificados e analisados a partir da linguagem, ou seja, das metáforas linguísticas ou 

expressões metafóricas. De modo que chegamos à metáfora conceitual A VIDA É UMA VIAGEM, 

a partir das expressões linguísticas em que utilizamos vocabulário de viagem para falarmos 

sobre a vida. Ou seja, as estruturas linguísticas (cuja forma fonológica simboliza uma 

estrutura semântica) são meios pelos quais as metáforas conceituais se realizam.  

Os estudos das metáforas conceituais a partir de dados linguísticos basicamente 

adotam como unidade de análise as unidades lexicais. Naturalmente não se verifica 

concordância absoluta entre os pesquisadores quanto a essas unidades de análise. Os autores 

adotam critérios diferentes para justificarem suas práticas de análise, que partem das unidades 

lexicais e se flexibilizam para construções maiores como expressões idiomáticas, phrasal 

verbs, dentre outros (PRAGGLEJAZ, 2007; STEEN, 2010; CAMERON; MASLEN, 2010). 

Neste estudo, a unidade de análise que adotamos se traduz no conceito de estruturas 

simbólicas, conforme Langacker (2008), tanto para a investigação dos frames como das 

metáforas. São questões detalhadas na seção 2.5, no contexto da discussão sobre a interface 

teórica. 

                                                
2
 Metaphoring can be seen as the act of applying to one scene a frame which is known to be more basically 

associated with a different scene. 
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Várias pesquisas fundamentadas na teoria cognitiva da metáfora têm sido 

realizadas visando uma melhor compreensão sobre ensino e aprendizagem de língua 

estrangeira. Pesquisa conduzida por Beréndi, Csábi e Kövecses (2008), por exemplo, sugere 

que a aprendizagem de palavras polissêmicas e expressões idiomáticas pode ser optimizada se 

o aprendiz tiver instruções explícitas sobre metáfora e metonímia, o que os instrumentalizaria 

para perceberem a motivação dos significados lexicais. 

Farias e Lima (2010) tecem uma discussão sobre a compreensão de metáforas 

conceituais idênticas em línguas diferentes. As semelhanças entre essas metáforas apontariam 

para o compartilhamento de aspectos filogenéticos e ontogenéticos entre indivíduos de 

comunidades linguísticas não relacionadas. Tais identidades, na forma como as 

conceitualizações metafóricas se estruturam, podem ser um instrumento em favor dos agentes 

do ensino. Uma vez que se explicita para o aprendiz como se organizam os sistemas 

linguísticos – cujos mecanismos produzem instâncias das estruturas cognitivas, dentre elas as 

metáforas – a aprendizagem pode “tornar-se mais racional”. As autoras fundamentam seus 

argumentos através de uma detalhada discussão sobre metáforas de motivação corporificada, 

portanto candidatas à universalidade. A comparação se deu entre metáforas do português do 

Brasil e do inglês, duas línguas ocidentais, mas de origens diferentes. As metáforas foram 

baseadas nos conceitos CALOR, FRIO e CABEÇA (HEAT, COLD, HEAD). As relações conceituais 

entre esses três conceitos apresentam semelhanças nas duas línguas, o que se reflete nas 

metáforas linguísticas licenciadas. A compreensão dessas estruturas conceituais, defendem as 

pesquisadoras, pode ser uma ferramenta para o ensino de vocabulário em língua estrangeira. 

Ferreira (2007) desenvolveu uma pesquisa sobre a compreensão de expressões 

metafóricas por aprendizes universitários brasileiros de língua inglesa. Avaliou-se o papel da 

corporeidade na compreensão da metáfora. Dentre outros resultados, a pesquisa demonstrou 

que o grande salto na compreensão de expressões metafóricas ocorre com significância no 

nível intermediário. 

Pesquisas como essas elegem como foco a própria aprendizagem da língua 

estrangeira. São reflexões importantes porque elucidam o processo de aprendizagem, podendo 

contribuir para o aprimoramento de práticas pedagógicas relacionadas ao ensino da língua em 

uso. Outras pesquisas direcionam sua atenção para as representações do professor ou do aluno 

sobre o processo ensino-aprendizagem: é nessa linha que o presente trabalho se orienta.  
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A primeira pesquisa dessa natureza foi, provavelmente, a conduzida por Cortazzi 

e Jin (1999). Os autores propõem-se a investigar como professores e aprendizes de língua 

inglesa conceitualizam metaforicamente a língua, o ensino e a aprendizagem. Os dados foram 

coletados com professores e alunos no Reino Unido, China, Japão, Líbano, Irã e Turquia. 

Devido à diversidade dos informantes (professores e aprendizes de língua inglesa de 

nacionalidades diversas) e à amplitude dos resultados a que se objetivava chegar 

(conceitualizações da língua, do ensino e da aprendizagem) aquela pesquisa caracterizou-se 

como exploratória e apontou para a necessidade de mais investigações que abordassem o tema 

com mais profundidade. 

No contexto de pesquisas envolvendo aprendizes brasileiros da língua inglesa, 

Gomes Júnior. (2015), em sua tese de doutoramento, analisa como aprendizes chineses e 

brasileiros constroem suas próprias identidades metaforicamente. Evidentemente, a pesquisa 

revelou de forma tangencial conceitualizações sobre o processo de aprendizagem da língua, 

pois esse não era o foco: o objetivo da pesquisa era identificar as identidades metaforizadas 

mais frequentes em narrativas de aprendizes brasileiros e de aprendizes chineses. Colocou-se 

também como objetivo identificar semelhanças e diferenças entre as identidades 

metaforizadas dos dois grupos. Ao identificar que os informantes metaforizavam suas 

identidades com múltiplas metáforas, o autor defende que isso não reflete identidades 

fragmentadas; para ele, essas metáforas “coexistem, interagem, dialogam, convivem, 

mesclam-se e fazem emergir outras identidades.” 

Em outra pesquisa, Paiva e Gomes Júnior (2016) analisam a metáfora 

APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA É UMA VIAGEM a partir de narrativas coletadas com 

aprendizes da língua. Foram examinados dados tanto em português como em inglês. A 

investigação partiu dos elementos constituintes do esquema imagético do TRAJETO. Ou seja, 

os pesquisadores examinaram metáforas de três grupos conceituais: ORIGEM, PERCURSO e 

DESTINO. Do primeiro grupo, o de ORIGEM, constatou-se poucas metáforas relacionadas a 

viagem. A maioria das metáforas relacionadas a origem não se associava à noção de viagem, 

mas com frequência conceitualizavam a aprendizagem como um OBJETO. O conceito que 

produziu metáforas de aprendizagem como viagem em maior número foi o de PERCURSO. Os 

autores atribuem a predominância de metáforas fundamentadas no conceito de PERCURSO ao 

fato de a aprendizagem ser uma atividade sempre em curso. Há sempre conhecimento novo a 

ser aprendido. A noção de DESTINO aparece no estudo metaforizando a escola: os professores 
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e a própria aprendizagem, seriam os destinos aos quais os aprendizes se dirigem em busca do 

conhecimento da língua.   

Embora não tenha sido explicitado por Paiva e Gomes Júnior (2016), observa-se 

nos dados por eles analisados que, nas construções metafóricas identificadas, a noção de 

obstáculo, por exemplo, se faz acompanhar de atitudes diferentes dos aprendizes, que variam 

desde o desânimo diante do impedimento de prosseguir no caminho da aprendizagem, até a 

ação de energicamente superar os obstáculos e seguir adiante. Essas diferenças de 

conceitualizações – mesmo vinculadas ao mesmo conceito, no caso o de PERCURSO – 

consistem, defendemos, numa lacuna a ser preenchida nos estudos sobre metáforas na 

aprendizagem. O caminho para atingir esse objetivo, em nosso entendimento, é considerar os 

contextos em que as metáforas são produzidas. Não é de nosso conhecimento a existência de 

trabalhos sobre metáforas de aprendizagem de língua que estabeleça relação entre as 

metáforas e os contextos de aprendizagem aos quais dizem respeito, por exemplo, contexto de 

aprendizagem instrucional e contexto de aprendizagem não instrucional. O presente trabalho 

visa preencher essa lacuna. Ao mesmo tempo em que os objetivos da pesquisa de Paiva e 

Gomes Júnior (2016) consideravam as metáforas de MOVIMENTO (TRAJETO), excluíam as 

metáforas de OBJETO. Os objetivos de nossa pesquisa, entretanto, demandou um tratamento 

analítico desses dois grupos de metáforas, inclusive apontando para relações existentes entre 

as duas conceitualizações. 

Ferreira (2016) também conduziu pesquisa com informantes brasileiros. Os 

participantes eram aprendizes de alemão instrumental. Dentre as conceitualizações 

identificadas naquele estudo, destacamos a que se fundamenta na noção de OBJETO. A 

pesquisadora constatou que, nas interações em grupos focais, os participantes falam sobre a 

língua alemã em termos de um objeto que se pode “pegar”; os significados (de estruturas 

linguísticas) também foram referidas como um objeto que se pode “pegar”. De modo 

semelhante, falou-se do conhecimento em termos de um objeto que se pode “carregar”. Como 

veremos adiante, a noção de objeto também se mostrou frequente nos dados de nossa 

pesquisa. 

Outro trabalho realizado com aprendizes brasileiros foi conduzido por Silva 

(2013). Como na investigação que propomos, Silva (2013) buscou identificar as metáforas 

que os estudantes utilizavam para representar sua experiência com a aprendizagem da língua. 

Os informantes eram alunos do ensino fundamental e médio de uma escola privada. O corpus 
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foi construído a partir de narrativas multimodais. Em sua investigação, uma dissertação de 

mestrado, Silva (2013) identificou que os informantes representavam a aprendizagem da 

língua como um instrumento para ascensão profissional: os aprendizes foram conceitualizados 

principalmente como pessoas que se esforçam, e os professores, como agentes que incentivam 

os aprendizes.  

Reconhecendo a relevância das contribuições de trabalhos sobre metáfora como 

os acima citados, e encontrando neles inspiração, buscamos elucidar as formas pelas quais 

aprendizes brasileiros de inglês como língua estrangeira concebem não só a língua, mas 

também seu processo de aprendizagem. E as conceitualizações identificadas foram o ponto de 

partida para, nas análises, demonstrarmos a viabilidade da interface teórico-metodológica 

entre frames, TMC e estruturas simbólicas. Nesse intento, analisamos os frames numa 

abordagem ampla, na qual investigamos os seus elementos conceituais, incluindo categorias 

não metafóricas, metafóricas e metonímicas. Ainda, os dados coletados de informantes que 

tiveram experiências diversificadas de aprendizagem – em ambiente instrucional e não 

instrucional – nos permitiram avançar em relação aos estudos mencionados acima. 

Destacamos que um dos objetivos específicos desse trabalho foi analisar as diferenças entre as 

conceitualizações relacionadas a contextos de aprendizagem diversos (contexto instrucional e 

não instrucional), o que não foi objeto de análise nos estudos anteriores, pelo menos de nosso 

conhecimento.  

Para chegarmos ao quadro mais detalhado possível das conceitualizações, 

consideramos tanto as conceitualizações relacionadas às experiências em contexto de 

aprendizagem instrucional como aquelas vinculadas às experiências com a língua inglesa fora 

de ambiente de aprendizagem formal. Acreditamos que essa é uma das contribuições desse 

estudo, uma vez que as pesquisas dessa natureza a que tivemos acesso não estabelecem 

contraste entre contextos de aprendizagem de um mesmo grupo de participantes. Além disso, 

nesses estudos há uma tendência de a análise repousar exclusivamente sobre as 

conceitualizações metafóricas, às vezes estendendo às metonímicas. Nossa opção teórica por 

frames supera essa limitação, e possibilita considerarmos também as conceitualizações não 

metafóricas. Reiteramos que as conceitualizações não metafóricas não são o foco deste 

estudo, mas as registramos porque seus significados se alinham às metáforas identificadas. 

Entendemos que isso contribui para a validação dos dados. Ainda, conforme salienta Ferreira 

(2016, p. 126), não são muitos os estudos que apresentam as metáforas usadas pelos próprios 
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participantes descrevendo suas experiências de uma perspectiva êmica; o que foi superado 

nesse estudo quando optamos pelo método do grupo focal como forma de coleta dos dados.  

Vale a observação de que o mundo tecnológico que nos circunda proporciona 

cada vez mais o convívio com línguas estrangeiras, destacando-se dentre elas a língua inglesa. 

Por estarem vinculadas a experiências diferentes, as conceitualizações ligadas ao convívio 

com a língua fora da sala de aula apresentaram peculiaridades em comparação às experiências 

em sala de aula. Quanto ao procedimento metodológico de coleta de dados, utilizamos a 

técnica de grupo focal, do qual trataremos mais detalhadamente na seção 3, da metodologia. 

O objetivo principal deste trabalho consiste em, por meio da identificação das 

conceitualizações sobre aprendizagem de língua inglesa, verificar a viabilidade da interface 

teórico-metodológica do modelo de frame de Barsalou (1992b) com a teoria da metáfora 

lakoffiana (LAKOFF; JOHNSON, 1980, 1999) e a noção de estruturas simbólicas, de 

Langacker (1987, 2008). Para atingirmos esse objetivo (principal), fizeram-se necessários 

perseguirmos os objetivos específicos listados a seguir:  

I. Identificar, a partir do corpus, os conceitos estruturantes dos frames relacionados a 

aprendizagem de inglês como língua estrangeira (ILE). 

II. Analisar as relações e os processos conceituais – tais como metáforas e 

metonímias – atuantes na construção dos elementos estruturantes dos frames 

relacionados a aprendizagem de ILE. 

III. Analisar comparativamente as conceitualizações dos elementos do frame de 

aprendizagem de ILE nos contextos de aprendizagem instrucional e de 

aprendizagem não instrucional. 

 

Buscamos atingir esses objetivos motivados pelas seguintes questões de pesquisa: 

2. É possível uma interface teórica entre a teoria de frames de Barsalou (1992b) e a 

Teoria da Metáfora Conceitual de Lakoff (1980, 1999)? 

3. Quais elementos conceituais se apresentam nos frames pelos quais os aprendizes 

compreendem suas experiências de aprendizagem de ILE? 

4. Como mecanismos metafóricos (e metonímicos) atuam na construção desses frames? 

5. Quais as diferenças e semelhanças entre as conceitualizações de experiências em 

ambientes instrucionais e experiências de aprendizagem não instrucional? 
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Ao atingirmos os objetivos propostos, consequentemente dando respostas às 

perguntas de pesquisa, teremos, nesse trabalho, oferecido uma contribuição de natureza 

teórica à linguística cognitiva, qual seja, demonstrar a viabilidade da interface teórico-

metodológica proposta. Há ainda contribuições ao universo da linguística aplicada, uma vez 

que as conceitualizações identificas poderão servir de insumo para pesquisas experimentais 

futuras. Por exemplo, podem-se conduzir pesquisas experimentais sobre aprendizagem que 

considerem as conceitualizações conforme apresentadas neste trabalho. Os resultados 

poderiam sugerir que o discurso do professor em sala de aula deveria evitar realizar certas 

metáforas e buscar instanciar outras. Uma hipótese a ser levantada a partir da constatação de 

que algumas metáforas se associam a experiências negativas de aprendizagem e outras a 

experiências positivas. 

Nossa percepção é a de que os próprios achados concernentes às 

conceitualizações se mostraram frutíferos. Isso não significa que temos a pretensão de os 

achados servirem à generalizações, afinal, estamos diante de um estudo qualitativo. Contudo, 

os dados revelados a partir do corpus aqui adotado são ratificados pelos resultados do estudo 

piloto desse projeto, que se baseou em outro corpus. Além disso, muitas das metáforas 

encontradas neste estudo alinham-se com conceitualizações identificadas em Paiva e Gomes 

Júnior (2016), bem como em Ferreira (2016). O diferencial do nosso estudo em relação a dos 

autores aqui citado, quanto ao aspecto das metáforas encontradas, é que em nossa pesquisa 

levaram-se em conta os contextos de aprendizagem em que as metáforas foram construídas. 

Enfim, as metáforas analisadas são uma contribuição deste trabalho.  

Mas não somente isso. O caminho teórico-metodológico, traduzido na interface 

frames-TMC-estruturas simbólicas, representa o objetivo principal deste trabalho, e as 

análises apresentadas adiante testemunham em favor da adequação da interface. Ou seja, a 

pesquisa se propõe a oferecer uma contribuição no aspecto teórico-metodológico, buscando 

apresentar uma alternativa viável para análise das conceitualizações metafóricas. 

O diálogo entre a TMC e a teoria de frames de Barsalou (1992b) mostrou-se 

bastante produtivo. A proposta de Barsalou (1992b) – que considera os frames como 

estruturas relacionais dinâmicas, de forma flexível e dependente de contexto, constituídos de 

atributos-valores, restrições e estruturas invariantes – amplia as possibilidades de análise da 

metáfora conceitual. Para os procedimentos metodológicos, especificamente para dados 
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linguísticos, essa interface se amplia – e se confirma – pela integração da noção de estruturas 

simbólicas, da gramática cognitiva de Langacker (1987, 2008). Argumentaremos em favor de 

uma compatibilidade substancial da noção proposta por Langacker (1987, 2008) com o 

modelo de frame de Barsalou (1992b). A viabilidade dessa interface tripla consiste numa 

contribuição importante dessa pesquisa, por produzir implicações tanto teóricas como 

metodológicas, que não apenas apontam para uma abordagem para identificação das 

metáforas, mas também lançam luz sobre os procedimentos das análises desse processo de 

conceitualização. 

A teoria de frames e a teoria da metáfora conceitual se compatibilizam mesmo 

porque envolvem fenômenos cognitivos complementares. Frames e metáforas constroem-se 

reciprocamente. Os frames estruturam as metáforas, através dos mapeamentos conceituais, ao 

mesmo tempo em que são estruturados, também, por conceitos metafóricos. Partimos do 

princípio de que nossos conhecimentos e experiências no mundo se organizam em sistemas de 

categorias – os frames. Por meio de processos metafóricos, esses sistemas conceituais são 

utilizados para compreendermos um frame de conceitos mais abstrato a partir de projeções de 

um frame de conceitos mais concretos (KÖVECSES, 2010). 

Como posto acima, neste trabalho a TMC constitui uma ferramenta que nos levará 

às representações metafóricas que categorizam a língua inglesa e o seu processo de 

aprendizagem por aprendizes brasileiros. Na pesquisa, consideramos também as 

conceitualizações metonímicas pelo fato de a combinação das conceitualizações metafóricas 

com as metonímicas apresentar um quadro mais completo de como os aprendizes 

compreendem a língua inglesa e o seu o processo de aprendizagem. Acrescente-se ainda que, 

do ponto de vista teórico, metáfora e metonímia não se separam radicalmente, mas se 

relacionam em um continuum (DIRVEN, 2003), além de interagirem como mecanismos de 

conceitualização (GOOSSENS, 2003). Tanto do ponto de vista do aprendiz como da 

perspectiva do professor, é inegável a importância de se ter uma compreensão clara de como o 

processo da aprendizagem e o próprio objeto da aprendizagem são representados 

mentalmente. 

Conforme Lakoff e Johnson defendem em sua obra Philosophy in the flesh 

(1999), o pensamento humano é predominantemente inconsciente. O pensamento consciente 

seria apenas a ponta do iceberg. Ademais, nosso pensamento consciente seria estruturado e 

moldado pela “mão invisível” do pensamento inconsciente (LAKOFF; JOHNSON, 1999). 
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Dessa forma, quase a totalidade do que pensamos estaria fora do alcance da nossa consciência 

e, portanto, fora do alcance das nossas percepções.  

A semântica de frames e a TMC circunscrevem-se à Linguística Cognitiva. Nas 

palavras de Evans e Green (2006, p. 5)3 “estudar a linguagem por essa perspectiva é estudar 

padrões de conceitualização. A língua oferece uma janela para a função cognitiva, lançando 

luz sobre a natureza, a estrutura e a organização dos pensamentos e das ideias4”. Ainda, 

Lakoff e Johnson (1999) defendem que a “mão invisível” da mente inconsciente utiliza a 

metáfora para definir a nossa metafísica inconsciente. Como os autores demonstram, 

conceitos abstratos como o da verdade, da moral, do tempo, dentre outros, são estruturados 

metaforicamente. Neste estudo, os dados linguísticos nos servirão de “janela” para chegarmos 

às metáforas conceituais estruturantes da compreensão da língua inglesa e de sua 

aprendizagem. Enfatizamos que esse não foi apenas um objetivo deste trabalho: foi 

principalmente um meio para argumentarmos em defesa da interface teórica frames-TMC-

estruturas simbólicas. Demonstrar a adequação do diálogo entre as teorias é objetivo central 

nesta tese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 As citações de trechos de obras em língua estrangeira serão apresentadas traduzidas. A tradução dos trechos, 

cujos originais serão reproduzidos em notas de rodapé, é de responsabilidade nossa.   
4 to study language from this perspective is to study patterns of conceptualisation. Language offers a window 

into cognitive function, providing insights into the nature, structure and organisation of thoughts and ideas. 
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2. A INTERFACE TEÓRICA 

 

Para análise dos dados, propomos a construção de uma interface teórico-

metodológica em que se integram a teoria de frames de Barsalou (1992b), a teoria da metáfora 

conceitual (LAKOFF, 2006; LAKOFF; JOHNSON, 1980, 1999) e noção de estruturas 

simbólicas (LANGACKER, 1987, 2008). Na literatura da linguística cognitiva, a visão de 

frames predominante é a de Fillmore (2006). Discutiremos a semântica de frames de Fillmore 

(2006) para em seguida tratarmos da perspectiva de frames de Barsalou (1992b), na seção 2.1, 

adotada neste trabalho. Justificamos a adoção da proposta de Barsalou (1992b) por vários 

motivos: primeiramente, porque é conciliável com a Semântica de Frame de Fillmore; além 

disso, a forma como Barsalou (1992b) caracteriza os frames viabiliza um diálogo com a teoria 

da metáfora contemporânea de Lakoff (2006). E não menos importante: o modelo acomoda a 

análise de conceitos metafóricos e não metafóricos. Na Seção 2.2, tratamos da noção de 

esquemas imagéticos em diálogo com a teoria de frames de Barsalou (1992b); nas seções 2.3 

e 2.4 nos ocupamos do conceito de metáfora e de metonímia conceitual, respectivamente. Os 

esquemas imagéticos frequentemente atuam em mapeamento metafórico; da mesma forma, a 

metonímia interage constantemente com a metáfora, sendo a metonímia (como a metáfora) 

um mecanismo cognitivo. Na seção 2.5 discutiremos as estruturas simbólicas de Langacker 

(1987, 2008), que terão um papel fundamental para os procedimentos metodológicos da 

pesquisa. As discussões não se constituem de seções isoladas, menos ainda fragmentadas. A 

proposta é de apresentar um diálogo teórico-metodológico entre frames, metáforas e 

estruturas simbólicas. Cremos que são conceitos não apenas dialogáveis – mas integráveis. É 

o que buscaremos demonstrar ao longo da exposição deste capítulo.  

 

2.1. Teorias de frames 

 

2.1.1. A Semântica de frames 

A Semântica de Frames insere na Linguística Cognitiva um tratamento teórico 

que se ocupará da relação entre as estruturas linguísticas e as representações mentais que elas 

evocam (ou invocam). Ou seja, a relação entre as palavras e os frames cognitivos aos quais se 

associam na linguagem em uso. As construções linguísticas fornecem acesso aos frames nos 
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quais seus significados se fundamentam. Fillmore (2006, p. 381) define frames como sistemas 

de categorias estruturados por algum contexto motivador.  

Sendo uma semântica de perspectiva holística, em que o conhecimento linguístico 

encontra-se integrado ao conhecimento geral (em oposição a visão gerativista que vincula o 

conhecimento linguístico a uma capacidade específica), a Semântica de Frames não 

reconhece a descontinuidade entre o significado das palavras e os conhecimentos gerados a 

partir das experiências no mundo; nessa perspectiva, não se justifica a imposição de uma linha 

divisória entre a semântica e a pragmática. Nas palavras de Moreira e Salomão (2012) rejeita-

se “a distinção dicotômica entre conhecimento do mundo e semântica linguística. A distinção 

entre a semântica e a pragmática é na verdade a distinção entre conceitualização (memória 

permanente) e uso (processamento na mente)”. 

Para demonstrar essa inter-relação entre o conhecimento semântico e o 

conhecimento de mundo, vejamos o exemplo das palavras shore e coast5, dado por Fillmore 

(2006, p. 383). Se consideradas sob uma perspectiva objetivista, shore e coast aplicam-se a 

um mesmo referente: a faixa de terra que margeia a costa litorânea. Contudo, os frames em 

que cada uma se encaixa, apresentam diferenças nas relações entre seus elementos. No caso 

em foco, shore refere-se à costa terrestre da perspectiva de quem está na água: um barco, por 

exemplo, que navega em direção à praia. Coast, que também se refere à faixa de terra 

litorânea, vincula-se à perspectiva de quem está em terra e se desloca em direção ao litoral. 

Evidentemente, são exemplos de que a construção do sentido não está apenas nas estruturas 

linguísticas, mas nos conhecimentos estruturados, ou frames, aos quais as estruturas 

linguísticas servem de acesso. Esses conhecimentos – que emergem a partir de nossas 

experiências no mundo – são as bases em que os significados linguísticos se sustentam. 

Um outro exemplo de que o mesmo referente pode se relacionar a frames 

diferentes é evidenciado pelas palavras land e ground. As palavras land e ground, conforme 

Fillmore (2006, p. 382), referem-se objetivamente a mesma coisa, ao chão, mas se acomodam 

em frames diferentes, uma vez que a relação entre seus componentes se conforma a esquemas 

diferentes: land estabelece relação de oposição à água; ground, de oposição ao ar. Como 

assinala Fillmore (2006), nossa percepção dessas nuances deriva do nosso reconhecimento 

das diferentes formas pelas quais essas palavras esquematizam o mundo. 

                                                
5 Conforme o dicionário Merriam-Webster online (www.merriam-webster.com, acesso em 18/09/15), shore 
significa terra que faz fronteira geralmente com uma grande extensão de água (the land bordering a usually 

large body of water); coast é definido como a terra ao longo de ou próximo ao mar ou oceano (the land along or 

near a sea or ocean) 
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 Ainda, conforme explana Cienki (2007), o mesmo frame pode ser evocado de 

formas diferentes. O frame do COMÉRCIO, por exemplo, constitui-se de relações que podem 

ser acessadas por verbos diferentes – cada um tornando saliente uma perspectiva diferente do 

frame – comprar, vender, pagar, receber pagamento, gastar, custar. 

 Por serem vinculados às experiências humanas, os frames semânticos se 

caracterizam pela dinamicidade. Eles se atualizam e se modificam continuamente em virtude 

das experiências constantes do ser humano e são usados no raciocínio para a geração de novas 

inferências (EVANS; GREEN, 2006). Como defende Fillmore (2006), um frame consiste 

num sistema de categorias estruturado de acordo com algumas motivações do contexto. Na 

interação dialógica, por exemplo, os interlocutores podem modificar (ou pelo menos tentar 

modificar) os frames para conformá-los a seus propósitos comunicativos. Para Moreira e 

Salomão (2012), “a grande contribuição da Semântica de Frames para a Linguística é propor 

que os significados das expressões linguísticas sejam interpretados de acordo com o frame de 

fundo que é evocado no momento do enunciado (ênfase nossa)”. 

 Um frame pode estar vinculado a um contexto muito específico, especializado. 

Citamos aqui, de Fillmore (2006), duas expressões que exemplificam esse tipo de frame. A 

expressão “flip strength” é utilizada entre profissionais ligados à produção de literatura 

pornográfica. Refere-se ao potencial que esse tipo de publicação tem de prender a atenção do 

leitor; a expressão se fundamenta metonimicamente, relacionando-se especificamente ao ato 

de o leitor virar a página para prosseguir a leitura. O “flip strength” seria potencializado por 

expressões insinuantes. Outro exemplo é a expressão “in mufti”. Usado especificamente em 

ambientes de militares. Significa “em trajes comuns”. É um termo usado em referência a um 

militar em trajes convencionais, à paisana. 

Na linguística, a noção de frame surge em Fillmore como adaptação das propostas 

teóricas de Minsky, na Inteligência Artificial, e de Goffman, na Sociologia (SALOMÃO; 

TORRENT; SAMPAIO, 2013). Na ciência cognitiva – e mesmo na linguística – o modo 

como representamos o conhecimento aparece sob o abrigo de termos como esquema 

(BARTLETT, 1932; RUMELHART, 1975), scripts (SCHANK; ABELSON, 1977), modelos 

cognitivos (LAKOFF, 1987), domínios (LANGACKER, 1987). Na psicologia cognitiva, 

Barsalou (1992b) apresenta um tratamento teórico bastante elaborado sobre o conceito de 

frames, como discorremos a seguir.  
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2.1.2. Frames como sistemas de atributos e valores 

 A elaboração teórica de Barsalou (1992b), no âmbito da psicologia cognitiva, e a 

proposta de Fillmore (1985, 2006), na linguística, apresentam pontos de convergências 

conceituais, ainda que essas convergências não se explicitem nas formas terminológicas. 

Barsalou (1992b, p. 21) caracteriza os frames como estruturas relacionais 

dinâmicas cuja forma é flexível e sensível ao contexto. O autor considera que os frames 

representam todos os tipos de categorias, incluindo categorias para seres vivos, objetos, 

lugares, eventos físicos, eventos mentais, dentre outros. Sua proposta visa preencher lacunas 

deixadas pela teoria do feature list, ou checklist. A representação de categorias por meio da 

lista de suas características alcançou amplo espaço na psicologia cognitiva, mas esse modelo 

ignorava aspectos fundamentais às representações do conhecimento. Ao advogar um modelo 

de representação do conhecimento baseado apenas numa lista de características, a proposta 

desconsiderou que o conhecimento das pessoas sobre entidades conceituais é relacional 

(EVANS; GREEN, 2006, p. 223).  

A expressão terminológica (modelo de checklist) é bastante descritiva, indicando 

que uma categoria é compreendida a partir dos traços conceituais comuns aos elementos 

instanciadores da categoria. Nesse modelo teórico, a compreensão de PÁSSARO, por exemplo, 

dá-se a partir da explicitação dos seus traços caracterizadores: penas, asas, bico, olhos, ninho, 

voar, e assim em diante (BARSALOU, 1992b). Mais do que simples coocorrência 

composicional – que caracteriza o modelo teórico de checklist –, os elementos de um frame se 

integram através de relações conceituais, ao mesmo tempo em que se relacionam de formas 

dinâmicas. Barsalou (1992b) apresenta uma caracterização de frames que capta essa ideia e 

propõe um modelo que busca preencher a lacuna deixada pela abordagem do checklist 

(BARSALOU, 1992a, 1992b; BARSALOU; HALE, 1993). 

Para o autor, frames são estruturas que representam o conhecimento humano e se 

relacionam a todos os tipos de categorias. Em seu modelo teórico, os componentes 

constituintes dos frames são os conjuntos de atributos-valores6, as estruturas invariantes e as 

restrições (constraints). 

 

 

 

                                                
6 Fillmore (1985) utiliza os termos slots (ao que Barsalou se refere como atributos) e valores. Segundo ele, os 

slots assumem valores específicos. 
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Os atributos, como define o autor, são conceitos que descrevem um aspecto dos 

membros de uma categoria. O conceito COR
7, por exemplo, se considerado isoladamente é 

apenas um simples conceito; porém, se descreve um aspecto comum a membros de uma 

categoria, de PÁSSARO, por exemplo, o conceito COR assume a posição de atributo – atributo 

de um frame, no caso, o de PÁSSARO. Os atributos são os elementos fundamentais de um 

frame, os demais componentes derivam dos atributos e das relações que eles mantêm entre si, 

como será evidenciado ao longo dessa discussão. 

O valor de um frame consiste numa instância particular de um atributo. Em 

relação ao atributo, o valor é um conceito específico pelo fato de ser o meio pelo qual o 

atributo se realiza mais concretamente. Considerando ainda o frame para PÁSSARO, os 

conceitos AZUL, AMARELO, VERDE, etc., seriam valores instanciadores do atributo COR. Há 

uma relação hierárquica entre o atributo e o valor que ele assume; o valor é um conceito 

subordinado ao atributo; sendo um conceito mais específico ou concreto, o valor consiste na 

realização do atributo (um conceito mais geral ou abstrato).  

Por ser um conceito, um valor pode se transformar num atributo. Isto ocorre se o 

valor puder ser representado por conceitos ainda mais específicos. No frame ANIMAIS, inclui-

se o atributo de MEIOS DE LOCOMOÇÃO, representados pelos valores PERNAS, ASAS, 

NADADEIRAS. Se consideramos o frame para MAMÍFEROS TERRESTRES, PERNAS assume a 

posição de atributo e pode ser instanciado por valores como PERNAS HUMANAS, PERNAS DE 

CAVALO, PERNAS DE CACHORRO, etc. (BARSALOU, 1992b, p. 32), veja ilustração do autor na 

Figura 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Como corriqueiro na literatura da linguística cognitiva, atribuímos fonte em CAIXA ALTA aos termos que 

representam conceitos, uma forma de diferenciar graficamente conceitos de expressões linguísticas. Ressaltamos 

que Barasalou (1992b) não adota esse recurso e segue uma tendência de marcar frames com caracteres 

maiúsculos e atributos e valores com caracteres minúsculos. 

8 Barsalou (1992b) utiliza os temos aspect e type como alternativas para attribute e value, respectivamente. 
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Figura 1 – Representação gráfica do frame de meios de 

locomoção 

 

 Fonte: Barsalou (1992b). 

 

Como se percebe, os conceitos dos atributos e dos valores não são autônomos, mas surgem 

pela relação hierárquica entre os conceitos de um frame. Um conceito pode ser atributo de um 

frame ou valor de um atributo, isso porque as relações entre os elementos estruturantes de um 

frame são dinâmicas. A capacidade de recursividade é uma das principais características dos 

frames destacadas pelo autor: 

[O] frame para casa tem um atributo para localização, que por sua vez é um frame 

cujos atributos incluem conveniência, serviços, zoneamento e segurança. Estes 

atributos secundários frequentemente têm frames também. Por exemplo, 

conveniência é um frame cujos atributos incluem proximidade do trabalho, 
proximidade de entretenimento, proximidade de escolas e proximidade de shopping. 
Mesmo estes atributos continuam a ter frames. Por exemplo, proximidade do 
trabalho é um frame cujos atributos podem incluir tempo de deslocamento, que por 

sua vez é um frame cujos atributos podem incluir condições de trânsito 

(BARSALOU, 1992b, p. 33). (tradução nossa)
9
  

Ainda conforme o teórico, experiências inéditas podem levar os indivíduos a 

criarem novos atributos. Há possibilidade de esses novos atributos serem armazenados na 

memória para que eles possam ser acessados (retrieved) posteriormente em contextos 

semelhantes. 

Os frames contêm atributos nucleares (core atributes) de frequente coocorrência. 

Quando um frame está em evidência, seus atributos nucleares são geralmente relevantes e de 

                                                
9 The frame for house has an attribute for location, which in turn is a frame whose attribute include convenience, 
utilities, zoning, and security. These secondary attributes often have frames as well. For example, convenience is 

a frame whose attributes include proximity to employment, proximity to entertainment, proximity to educational 
facilities, and proximity to shopping. Even these attributes continue to have frames. For example, proximity to 
employment is a frame whose attributes might include driving duration, which in turn is a frame whose attributes 

might include traffic conditions. 
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provável ativação no contexto em que o frame é utilizado. O frame de COMPRA, por exemplo, 

torna salientes atributos como COMPRADOR, VENDEDOR, PRODUTO, PAGAMENTO, pois na 

realização do frame de COMPRA muito provavelmente haverá valores que instanciam esses 

atributos. Essa característica de potencial coocorrência dos atributos nucleares de um frame é 

denominada sistematicidade do atributo (BARSALOU; BILLMAN, 1989; BARSALOU, 

1992b). 

Outro componente dos frames no modelo proposto por Barsalou (1992b) são as 

estruturas invariantes, que dizem respeito às relações estabelecidas entre os atributos. Na 

composição de um frame, os atributos não são meros elementos coocorrentes. Eles se 

interligam com relações conceituais específicas, tais quais: relações espaciais, como a relação 

entre ASSENTO e ENCOSTO, no frame CADEIRA; relações temporais, como na sequência COMER 

e PAGAR, no frame JANTAR FORA; relações causais, como a existente entre FERTILIZAÇÃO e 

NASCIMENTO no frame REPRODUÇÃO. A este último caso, podemos acrescentar o exemplo do 

frame CARRO, em que o atributo nuclear MOTORISTA exerce poder de controle sobre a 

velocidade do MOTOR, também um atributo nuclear do mesmo frame. Essa relação se aplica a 

maioria das instâncias do frame CARRO, independente dos valores envolvidos, sendo assim 

uma estrutura invariante deste frame (EVANS; GREEN, 2006, p. 225). Do ponto de vista 

conceitual, a estrutura invariante é uma característica fundamental para a diferenciação entre a 

proposta de frames e a do modelo de checklist. 

Em seu modelo teórico, Barsalou (1992b) destaca outro componente do frame, ao 

qual denomina restrições. O autor parte da ideia de que os valores dos atributos de um frame 

não são independentes, mas poderosamente exercem limitações uns sobre os outros. No frame 

de TRANSPORTE, exemplo dado pelo autor, os valores para o atributo de DURAÇÃO variam em 

conformidade com os valores assumidos pelo atributo de VELOCIDADE. Ou seja, em 

circunstâncias normais, nossas experiências demonstram que o tempo de uma viagem é 

condicionado pela velocidade desempenhada pelo meio de transporte, tudo o mais 

permanecendo constante. Diz-se – nesse caso do frame de TRANSPORTE – que o valor para o 

atributo VELOCIDADE impõe restrições ao valor para o atributo DURAÇÃO: quanto maior a 

velocidade, menor o tempo de duração de uma viagem. Por outro lado, em um frame de 

FÉRIAS DE VERÃO em que o valor para o atributo LUGARES fosse PRAIA, o atributo ATIVIDADES 

dificilmente poderia ser representado pelo valor PATINAR, pois a patinação não é atividade 

relacionada a praia em férias de verão, mas a lugares frios. 
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Em síntese, Barsalou (1992b) propõe um modelo segundo o qual o frame é 

caracterizado como um sistema de conceitos abstratos, denominado atributos, que por sua vez 

se instanciam em conceitos mais específicos, denominados valores (dos atributos). Por 

manterem uma relação de interdependência, os valores não surgem livremente na constituição 

de um frame, mas têm suas manifestações controladas – essa característica do frame consiste 

nas restrições. Do mesmo modo, as estruturas invariantes determinam as relações entre os 

atributos de um frame. Ou seja, atributos e valores compõem os frames de forma sistemática, 

essa sistematicidade é garantida pelas estruturas invariantes e pelas restrições. O autor 

enfatiza ainda a natureza recursiva dos frames: um frame é constituído de atributos; estes se 

realizam em valores, que por sua vez podem assumir condição de atributo de valores ainda 

mais específicos. 

Um questionamento levantado pelo autor – com o qual estabelecemos um link 

para a discussão da seção seguinte – é se seria possível, por meio da análise, identificarmos 

unidades básicas mínimas da constituição dos frames. Haveria componentes primários a partir 

dos quais todos os frames seriam construídos? A resposta do autor é negativa. Por mais que 

um conceito seja considerado básico ou primitivo, ele não prescindirá de aspectos 

representáveis por atributos, valores, estruturas invariantes e restrições. Barsalou (1992b, p. 

41) exemplifica com o conceito VERMELHO. A cor poderia ser considerada uma representação 

primária por se apresentar em entidades diversas: plantas, frutas, animais, coisas. Contudo, 

INTENSIDADE poderia ser identificado como um aspecto de VERMELHO, de modo a dar 

prosseguimento a recursividade. Ao iniciar a argumentação, Barsalou (1992b, p. 40) 

prontamente aponta para a conclusão: “O conhecimento conceitual humano parece constituir-

se de frames o tempo todo. Os frames são compostos de atributos, estruturas invariantes e 

restrições, os quais por sua vez são representados eles mesmos por frames”10 (tradução 

nossa). 

Os frames, portanto, não seriam formados por blocos de construção (building 

blocks). Não haveria unidades mínimas discretas que, agregadas, comporiam o frame. Pelo 

contrário, o que parece se apresentar como conceito básico do frame seriam conceitos gerais, 

abstratos e esquemáticos, cuja flexibilidade permite instâncias variadas, atendendo à 

dinamicidade e criatividade da mente humana. Pelo contínuo processo de análise e 

elaboração, as pessoas transformam representações holísticas em frames complexos 

(BARSALOU, 1992b, p. 41). Consideramos essas representações um caso específico de 

                                                
10 Human conceptual knowledge appears to be frames all the way down. Frames are composed of attributes, 

structural invariants, and constraints, which in turn are represented by frames themselves. 
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frames, alinhado ao que, na linguística cognitiva, Johnson (1987) e Lakoff (1987) atribuíram 

o termo esquemas imagéticos, postos em discussão na seção seguinte. Reconhecemos, no 

entanto, que esses teóricos não trataram os esquemas imagéticos em termos de frames. 

Compreendemos, contudo, que esse é o entendimento de Salomão (2009, p. 173). 

 

 

2.2. Esquemas imagéticos 

Um dos princípios centrais à semântica cognitiva é o de que a estrutura conceitual 

é corporificada, ou seja, nossa constituição física, corpórea atua para a emergência do nosso 

sistema conceitual. Nessa perspectiva, a representação do conhecimento emerge através de 

abstrações construídas a partir de nossas experiências físicas no mundo. Uma estrutura 

conceitual corporificada, fundamental ao sistema cognitivo, e que emerge a partir da interação 

do nosso corpo no mundo, é o esquema imagético. Os esquemas imagéticos estão 

intimamente relacionados ao princípio da cognição corporificada (embodiment), ou seja, dessa 

proposta teórica de que os conceitos emergem através das nossas experiências corpóreas. 

(EVANS; GREEN, 2006). 

Oakley (2007) define um esquema imagético como “uma redescrição condensada 

da experiência perceptual com o propósito de mapear estrutura espacial na estrutura 

conceitual.”11  São estruturas que fundamentam o pensamento e a linguagem humana. Nossas 

experiências com objetos, com o espaço e com movimentos motivam a abstração de estruturas 

mentais básicas que servirão de suporte à estrutura conceitual. 

Os esquemas imagéticos são estruturas pre-conceituais, ou seja, originam-se antes 

dos conceitos já no período da infância. Embora o termo “imagem” evoque o sentido da 

visão, os esquemas imagéticos não se restringem a esse sentido, mas emergem a partir das 

nossas interações no mundo que envolvem todos os aspectos das nossas capacidades sensório-

perceptivas: experiências visuais, auditivas, táteis, gustativas, olfativas. Cabe, igualmente, 

uma observação sobre o termo “esquema”. No caso dos esquemas imagéticos, não se trata de 

esquemas fixos que serviriam apenas para receber um conteúdo; os esquemas imagéticos são 

representações analógicas dinâmicas. Fundamentam conceitos não metafóricos e metafóricos, 

e na estruturação do conhecimento podem se combinar a outros esquemas imagéticos ou 

submeterem-se a transformações (GIBBS; COLSTON, 2006; LAKOFF, 1987). 

                                                
11 An image schema is a condensed redescription of perceptual experience for the purpose of mapping spatial 

structure onto conceptual structure. 
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Os esquemas imagéticos não são estruturas ricas em detalhes como, por exemplo, 

o conceito CASA. Podemos atribuir uma imagem precisa ao conceito CASA, mas os esquemas 

imagéticos são diferentes nesse aspecto, pois não possibilitam a formulação de uma imagem 

específica: são apenas esquemas ou padrões conceituais. Conforme exposição de Johnson 

(1987, p. 23): 

“os esquemas imagéticos não são imagens ricas, concretas nem figuras mentais. São 

estruturas que organizam nossas representações mentais num nível mais geral e 

abstrato do que aquelas a partir das quais formulamos imagens mentais 

particulares”
12

 

 

Consideremos como exemplo o esquema imagético RECIPIENTE. É um esquema simples, 

constituído de uma parte interior, de uma parte exterior, e de uma borda que separa o interior 

do exterior. O esquema imagético do RECIPIENTE – de natureza geral, desprovido de uma 

imagem mental – estrutura qualquer conceito específico de RECIPIENTE como, por exemplo: 

um copo, uma taça, uma bacia, uma embalagem de creme dental e até recipientes menos 

óbvios – muitas vezes metafóricos – como cama, rio, depressão, problema etc. (EVANS, 

GREEN, 2006). 

Johnson (1987) considera os esquemas imagéticos como estruturas gestálticas, ou 

seja, segundo o autor, esses esquemas são um todo coerente e de significado. Johnson (1987, 

p. 44) afirma que: 

Qualquer esquema pode, obviamente, ser analisado e esmiuçado simplesmente 

porque possui partes. Mas qualquer redução desse tipo destruirá a integridade da 

gestalt, ou seja, destruirá a unidade significativa que o torna uma gestalt particular... 

estou considerando que todos os esquemas imagéticos são caracterizáveis como 

gestalts irredutíveis.
13

 

  

 

É difícil precisar quantos esquemas imagéticos existem. Dentre muitos tratados ao 

longo da obra de Johnson (1987), podemos citar como alguns exemplos os esquemas de 

CONTENÇÃO, TRAJETO, ORIGEM-CAMINHO-DESTINO, BLOQUEIO, CENTRO-PERIFERIA, FORÇA, 

EQUILÍBRIO, CONTATO, PERTO-LONGE. Estes esquemas subjazem a uma ampla variedade de 

estruturas experienciais e podem ser elaborados metaforicamente na construção de nossa 

compreensão de domínios abstratos. Na linguística cognitiva, pesquisas têm investigado o papel 

dos esquemas imagéticos na criação de construções linguísticas. (GIBBS; COLSTON, 2006; 

LANGACKER 2008; CIENKI, 2007, LAKOFF, 1987). 

                                                
12 image schemata are not rich, concrete images or mental pictures, either. They are structures that organize our 

mental representation at a level more general and abstract than that at which we form particular mental images. 
13 Any given schema can, of course, be analyzed and broken down simply because it has parts. But any such 

reduction will destroy the integrity of the gestalt, that is, will destroy the meaningful unity that makes it the 

particular gestalt that it is… I am assuming that all image schemata are characterizable as irreducible gestalts. 
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Apesar da ênfase comumente aplicada à definição de esquema imagético como 

uma estrutura conceitual corporificada básica, relacionada a experiências perceptuais, os 

teóricos têm apresentado compreensões divergentes sobre esses esquemas. Grady (2005) 

destaca que a variedade das estruturas classificadas como esquemas imagéticos se apresenta já 

nos trabalhos de Johnson (1987) e de Lakoff (1987), obras em que o conceito de esquemas 

imagéticos é proposto pela primeira vez, no âmbito da semântica cognitiva. Conforme Grady 

(2005, p. 38), “mesmo estas primeiras discussões na literatura propuseram candidatos a 

esquemas que não são ligados a qualquer aspecto particular de experiência sensória.
14

” E 

aponta, da obra de Johnson (1987), esquemas como CICLO, PROCESSO e ESCALA. Seriam, 

segundo Grady (2005), esquemas referentes a uma dimensão que atravessa muitos tipos 

diferentes de experiências perceptuais e não perceptuais. 

Turner (1991), igualmente, considera esquemas imagéticos estruturas com níveis 

de complexidade e corporeidade bastante variados. Infere-se das discussões do autor a ideia 

de que os esquemas imagéticos envolveriam estruturas esquemáticas mesmo de elaborações 

conceituais complexas (e de corporeidade remota) como, por exemplo, a da evolução da 

noção de justiça do mundo ocidental (GRADY, 2004). 

Neste trabalho, adotaremos a noção de esquema imagético em sua versão 

prototípica. Ou seja, consideraremos, como esse tipo de esquema, conceitos básicos 

corporificados, fácil e diretamente identificáveis a nossas experiências perceptuais. 

Especificamente, as análises envolverão o esquema OBJETO e esquemas relacionados a 

experiência de movimento, que atuam metaforicamente no frame de APRENDIZAGEM. 

 

 

 

2.3. Metáforas Conceituais 

 

Em sua obra seminal Metaphors we live by, Lakoff e Johnson (1980), apresentam 

a metáfora sob uma nova perspectiva teórica. Tradicionalmente, a metáfora é percebida como 

uma figura de linguagem, e não de qualquer linguagem: ela se circunscreve especialmente à 

poesia e à retórica. Essa visão tradicional da metáfora é diretamente atacada pela proposta dos 
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 even these earliest discussions in the literature proposed candidate schemas which are not tied to any particular 

aspect of sensory experience. 
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autores por uma premissa central a sua teoria: a metáfora é um mecanismo do sistema 

conceitual humano. Por isso, o termo metáfora conceitual. O seu locus não é a linguagem, 

mas o pensamento. Sendo um mecanismo da cognição, a metáfora permeia todas as formas de 

significação humanas, fazendo-se representar tanto na linguagem, como em outras 

modalidades semióticas.  

As análises sobre a metáfora conceitual têm se baseado principalmente em dados 

linguísticos, mais frequentemente da linguagem do cotidiano. Nessa perspectiva, a metáfora 

consiste em mapeamentos entre domínios do conhecimento15. Um frame conceitual mapeia 

outro frame conceitual; respectivamente, um conceito fonte projeta-se sobre ou mapeia o 

conceito alvo. Sendo o primeiro geralmente um frame de conceitos mais concretos do que os 

do segundo. As expressões metafóricas são uma forma de realização desses mapeamentos, 

que na teoria são chamados metáforas conceituais.  

Analisando dados linguísticos, Lakoff (2006) demonstra como na linguagem do 

dia a dia nos referimos a relacionamento amoroso em termos de viagem. São expressões 

linguísticas elencadas pelo autor: “Veja como fomos longe”; “Tem sido uma estrada longa e 

esburacada”; “Agora não podemos mais voltar”; “Estamos numa encruzilhada”; “Nós temos 

que seguir em caminhos diferentes”; “Esse relacionamento não vai a lugar nenhum”; “Nosso 

relacionamento saiu dos trilhos” (tradução nossa)16, dentre outras. Não são expressões 

poéticas: refletem a linguagem do dia a dia. Embora não sejam expressões exclusivamente 

usadas para nos referirmos a relacionamentos amorosos, podem ser prontamente identificadas 

como formas de falarmos sobre esse tipo de relacionamento (LAKOFF, 2006 p. 189). 

São expressões linguísticas metafóricas que demonstram que utilizamos nosso 

conhecimento, ou frame conceitual, de viagem para estruturarmos nosso frame conceitual de 

relação amorosa. Na Teoria da Metáfora Conceitual (TMC), convencionou-se o uso da forma 

mnemônica DOMÍNIO-ALVO É DOMÍNIO-FONTE – que em nossa proposta teórica pode se 

traduzir em FRAME-ALVO É FRAME-FONTE ou FRAME-ALVO COMO FRAME-FONTE
17 , para 

                                                
15

 Em sua elaboração original, Lakoff e Johnson utilizaram a noção de domínios conceptuais. Uma vez que neste 

trabalho adotamos os frames como representação do conhecimento humano, trataremos as metáforas em termos 

de mapeamentos entre frames. 

16 Look how far we’ve come; It’s been a long, bumpy road; We can’t turn back now; We’re at a crossroads; We 

may have to go our separate ways; The relationship isn’t going anywhere; Our relationship is off the track. 

17 Lakoff e Johnson (1980; 1999) e Lakoff (2006) não utilizam a noção de frames para a elaboração mnemônica 

dos mapeamentos metafóricos. Eles utilizam o conceito de domínio conceptual. No entanto, os autores não 

apresentam uma caracterização elaborada sobre a natureza dos “domínios” em sua teoria. Na linguística 

cognitiva o conhecimento enciclopédico recebeu elaborações teóricas materializadas nas noções de frames 
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representar a metáfora (ou o mapeamento) conceitual, que não se deve confundir com 

metáforas linguísticas (ou expressões metafóricas), estas são a forma como as metáforas 

conceituais se realizam na língua em uso. As expressões acima são expressões metafóricas 

(ou metáforas linguísticas) licenciadas pela metáfora conceitual RELACIONAMENTO AMOROSO 

É VIAGEM ou, alternativamente, RELACIONAMENTO AMOROSO COMO VIAGEM. 

Quanto à representação mnemônica do mapeamento, duas observações são 

importantes, a segunda é decorrente da primeira. Em primeiro lugar, as formas em CAIXA 

ALTA (do frame-fonte e frame-alvo) não devem ser confundidas com palavras. São conceitos. 

Identifica-se com o polo semântico das estruturas simbólicas de Langacker (2008), como 

veremos adiante (seção 2.5). Teoricamente, a representação poderia se fazer por outros meios 

semióticos. Na prática, entretanto, para viabilizar a discussão sobre as metáforas conceituais, 

os frames (alvo e fonte) são nomeados, ou seja, representados na forma de linguagem 

(FORCEVILLE, 2009. p. 30). Em segundo lugar, a forma mnemônica do mapeamento não 

deve ser confundida com uma proposição. Conforme Lakoff (2006, p. 190):  

Os nomes dos mapeamentos comumente têm a forma de proposição, por exemplo, 

AMOR É UMA VIAGEM. Mas os mapeamentos mesmos não são proposições. Se 

confundirmos os mapeamentos com os nomes dos mapeamentos, podemos 

erroneamente pensar que, nesta teoria as metáforas são proposicionais. São qualquer 

coisa, menos isso: as metáforas são mapeamentos, ou seja, conjuntos de 

correspondências conceituais. (tradução nossa)
18

 

Lakoff (2006, p. 193) acrescenta ainda que os mapeamentos caracterizam dois 

tipos de generalizações: a generalização da polissemia, pela qual expressões linguísticas 

relacionadas a um domínio podem ser usadas para caracterizar um outro domínio e a 

generalização inferencial, pela qual os padrões sobre um domínio podem ser usados para a 

compreensão de outro domínio. No caso da polissemia, há vasta evidência linguística 

encontrada nas inúmeras palavras de significados diversos, ou seja, significados vinculados a 

frames diferentes, porém relacionados pelo mecanismo da metáfora. Ou seja, a metáfora é o 

mecanismo cognitivo subjacente à extensão do significado linguístico. 

                                                                                                                                                   

(Fillmore), domínios (Langacker), modelos mentais idealizados (Lakoff) e espaços mentais (Fauconnier). Neste 

trabalho, utilizamos o termo frame (fonte e alvo) numa tentativa de mantermos minimamente uma padronização 

terminológica nas discussões, uma vez que essa é a perspectiva teórica adotada nesse estudo quanto às 

representações do conhecimento enciclopédico. 

18 Names of mappings commonly have a propositional form, for example, LOVE IS A JOURNEY. But the mappings 

themselves are not propositions. If mappings are confused with names for mappings, one might mistakenly think 

that, in this theory, metaphors are propositional. They are anything but that: metaphors are mappings, that is, sets 

of conceptual correspondences. 
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Muito do que anteriormente discutimos sobre frames lança luz para uma melhor 

compreensão da metáfora conceitual. Afinal, falar em metáfora significa tratar da relação 

entre frames – um frame-fonte, geralmente mais concreto, mapeia um frame-alvo, geralmente 

mais abstrato. Na discussão sobre frames, enfatizamos uma característica muito importante de 

sua estrutura interna, qual seja, o modo como suas categorias componentes se relacionam de 

forma hierárquica: uma categoria mais abstrata, ou mais geral, assume posição superordenada 

em relação a categorias mais concretas, ou mais específicas, o que se explicitou na descrição 

dos elementos constituintes dos frames, mais especificamente na relação atributos-valores. 

Essa natureza hierárquica que caracteriza as categorias dos frames se apresenta também nos 

mapeamentos metafóricos que, segundo Lakoff (2006), estruturam-se por categorias de nível 

superordenado. 

Ainda discutindo o mapeamento RELAÇÕES AMOROSAS SÃO VIAGENS, Lakoff 

(2006) argumenta que um relacionamento amoroso corresponde a um veículo. Ou seja, a 

correspondência se faz com uma categoria superordenada: no caso, veículo é uma categoria de 

nível superordenado na qual se incluem categorias de nível básico como carro, trem, avião. 

Nos exemplos dados pelo autor, essas categorias básicas foram representadas por expressões 

como “estrada esburacada”, “sair dos trilhos”, “decolar”. Conforme esclarece Lakoff (2006, p. 

195):  

Não deve ser surpresa que a generalização esteja em nível superordenado, enquanto 

os casos especiais estejam em nível básico. Afinal, o nível básico é o nível das 

imagens mentais ricas e da estrutura do conhecimento rico. (tradução nossa)
19

  

 

As conclusões de Lakoff (2006) ecoam descobertas dos estudos de Rosch sobre as categorias 

básicas. Para a pesquisadora, “o nível básico pode ser o nível mais inclusivo no qual é 

possível formar uma imagem mental de alguns membros ‘médios’ de uma classe. Este seria o 

nível mais abstrato no qual é possível ter uma imagem relativamente concreta”20 (ROSCH, et 

al, 1976, p. 387).  

A observação que fazemos é que a classificação de uma categoria como 

superordenada ou básica não é absoluta, mas relacional. Pelo seguinte motivo: tanto em 

                                                
19

 It should be no surprise that the generalization is at the superordinate level, while the special cases are at the 

basic level. After all, the basic level is the level of rich mental images and rich knowledge structure. 
20 The basic level may be the most inclusive level at which it is possible to form a mental image of some 

“average” member of the class. This would be the most abstract level at which it is possible to have a relatively 

concrete image. 
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Fillmore (2006), como em Barsalou (1992b), vemos o frame caracterizado como um sistema 

de categorias cuja organização é motivada por um contexto (grifo nosso). Mais 

especificamente em Barsalou (1992b), a recursividade existente na relação atributo-valor de 

um frame evidencia que o nível de generalidade ou especificidade de uma categoria depende 

do contexto que se apresenta como relevante. O valor é uma categoria específica em relação 

ao seu atributo, mas pode se tornar uma categoria geral em relação a outra categoria ainda 

mais específica. 

A discussão sobre esse ponto é uma demanda esboçada já na apresentação dos 

objetivos dessa pesquisa. Entre esses objetivos, está o de identificar e analisar 

conceitualizações específicas sobre aprendizagem de INGLÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA. 

Dessa forma, buscaremos conceitualizações metafóricas específicas. Não serão 

necessariamente metáforas conceituais no sentido de Lakoff (2006), ou seja, o objeto de 

nossas buscas não são especificamente mapeamentos entre conceitos superordenados, 

generalizantes; interessam-nos os “casos especiais” de conceitualizações: aqueles 

relacionados à aprendizagem de ILE. Ressaltamos, entretanto, que estas metáforas mais 

específicas estarão relacionadas a metáforas conceituais generalizantes, pois delas derivam. O 

que explicitamos é que a natureza dessa pesquisa impõe o foco da análise sobre os casos de 

conceitualizações específicas. Lembramos ainda que as análises dessas conceitualizações 

serão o ponto de partida para demonstrarmos a adequação da interface teórica proposta nesta 

pesquisa. 

Podemos exemplificar mais detalhadamente esta questão com uma metáfora 

estampada em jornais britânicos sobre o primeiro ministro Tony Blair, à época da guerra dos 

EUA contra o Iraque, após o 11 de setembro. Blair frequentemente aparecia nas manchetes 

como o “poodle” do presidente americano, George Bush. Uma crítica à postura de 

subserviência do primeiro ministro inglês em relação ao presidente americano. 

Não se pode negar que “poodle”, no exemplo, realiza a metáfora PESSOAS SÃO 

ANIMAIS. Afinal, poodle é um tipo de cachorro, que por sua vez pertence a categoria ANIMAL. 

O ponto a destacarmos aqui é que cairemos em erro se atribuirmos às categorias 

superordenadas uma rigidez que elas nem sempre demonstram ter na língua em uso. Rosch et 

al. (1976) propôs a classificação das categorias em três níveis: o superordenado, o básico e o 

subordinado. Lakoff (2006) propôs que o mapeamento metafórico deve ser representado no 

nível superordenado; no nível básico estariam os casos específicos, o que poderia gerar o 
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entendimento de que as categorias de nível subordinado estariam excluídas. O exemplo que 

estamos usando, do “poodle”, demonstra que a relação entre as categorias superordenada, 

básica e subordinada não é estática. Na língua em uso essa hierarquização é dinâmica. 

Na metáfora sobre Tony Blair, a categoria realizada no mapeamento foi POODLE, 

que estaria, pelo menos, a dois níveis de especificidade em relação a ANIMAL (ANIMAL à 

CACHORRO à POODLE).  Consideramos que o exemplo ilustra bem o princípio da 

recursividade dos frames – manifestado nos mapeamentos metafóricos – porque a categoria 

superordenadas a POODLE é CACHORRO, que normalmente seria considerada uma categoria de 

nível básico, figurando inclusive nos exemplos de categoria básica nas discussões de Rosch et 

al (1976) e de Lakoff (1987). 

Que princípio governaria a possibilidade de um determinado frame-fonte, por 

exemplo, POODLE, mapear determinado frame-alvo, como PESSOA? Essa questão pode ser 

melhor elucidada se retomarmos um ponto da discussão que expusemos sobre frames, o da 

estrutura invariante. Os atributos de um frame não são relacionados apenas pela coocorrência, 

mas também por vínculos conceituais. De modo que há limitações não só da possibilidade de 

um atributo compor um frame, mas também da forma como ele se relaciona com os demais 

atributos. Como defende Barsalou (1992b, p. 35), “os atributos de um frame não são slots 

independentes, mas geralmente se relacionam correlacionalmente e conceitualmente”. No 

frame de CADEIRA, por exemplo, há atributos que lhe são inerentes, como ASSENTO e 

ENCOSTO. Mas não apenas isso, ASSENTO e ENCOSTO estabelecem relação espacial específica 

no frame CADEIRA. De modo que sua coocorrência não aceita qualquer configuração: o 

assento será sempre horizontal e contíguo ao encosto, e este, sempre posicionado 

verticalmente. 

No caso de um frame metafórico, ou seja, aquele mapeado por categorias de outro 

frame, as relações não são diferentes: o mapeamento metafórico não ocorre pela projeção de 

qualquer frame-fonte sobre qualquer frame-alvo. E nos casos em que o mapeamento é 

possível, há limitações quanto à forma como o frame-fonte conceitualiza o frame-alvo. Lakoff 

(2006, p. 199) discute essas limitações que se impõem aos mapeamentos metafóricos, e 

relaciona ao que ele chamou princípio da invariância, um conceito que se identifica com o da 

estrutura invariante de Barsalou (1992b) mesmo na semelhança da expressão terminológica. 

Conforme explica Lakoff (2006) o princípio da invariância determina que a 

estrutura do esquema imagético inerente ao domínio-alvo não pode ser violada, e que a 
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estrutura inerente ao domínio-alvo limita automaticamente as possibilidades de mapeamentos. 

O princípio da invariância garante que os mapeamentos aconteçam entre os mesmos 

esquemas imagéticos do domínio-fonte e do alvo. Conforme argumenta o autor, para o 

esquema de RECIPIENTE, INTERIORES são mapeados em INTERIORES, EXTERIORES sobre 

EXTERIORES, e BORDAS são mapeadas sobre BORDAS; no esquema de CAMINHO, ORIGENS 

mapeiam ORIGENS, DESTINOS mapeias DESTINOS, TRAJETOS mapeiam TRAJETOS, e assim em 

diante (LAKOFF, 2006, p. 200). 

No mecanismo da metáfora, o princípio da invariância garante que apenas 

estruturas conceituais compatíveis com o frame-alvo sejam projetadas. Dessa forma, a 

estrutura conceitual projetada no frame-alvo se submeterá à estrutura invariante do frame, 

possibilitando que seja aceito como elemento componente do frame. A noção de estrutura 

invariante, de Barsalou (1992b), e o princípio da invariância de Lakoff (2006) são mais uma 

demonstração de que o diálogo da teoria de frames do primeiro com a teoria da metáfora do 

segundo tanto é possível como viável. A projeção metafórica de um frame-fonte para um 

frame-alvo se submete ao princípio da invariância para que no frame-alvo o conceito 

projetado não cause ruptura nas estruturas invariantes do frame. 

O princípio da invariância elucida uma característica importante da metáfora: os 

mapeamentos são parciais. Isto significa que há limitação tanto do que se mapeia da fonte 

como do que é mapeado no alvo. Como explana Lakoff (2006, p. 203), “o princípio da 

invariância permite que tais partes do mapeamento sejam escolhidas e usadas para 

caracterizar a compreensão de aspectos diferentes de domínio alvo”. Ao mesmo tempo o 

princípio da invariância bloqueia o mapeamento de conhecimento que não seja coerente com 

a estrutura esquemática do conceito alvo (KÖVECSES, 2010, p. 131). 

Retornando ao exemplo da projeção da categoria POODLE para mapear PESSOA –  

no caso, o primeiro ministro Tony Blair – podemos perceber como o princípio da invariância 

limita o que se mapeia e o que é mapeado. Tanto ANIMAL – mais especificamente POODLE – 

como PESSOA são categorias constituídas de um complexo de conceitos. No contexto da 

crítica a Blair, o que se apresenta como conceito relevante a ser mapeado é a subserviência do 

primeiro ministro inglês ao presidente Bush, no âmbito da política externa. É nesse aspecto 

que o conceito realizado por “poodle” – um cachorro pequeno, dócil e, sobretudo, 

subserviente ao seu dono – conceitualiza o político. São características positivas em relação 

ao animal de estimação, mas indesejáveis se atribuídas a um líder político. A metáfora usada 
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para categorizar Tony Blair é bastante evidente. Os conceitos envolvidos na metáfora são 

abstratos – o comportamento de subserviência do cachorro para com o seu dono mapeia a 

postura servil de um líder político em relação a outro. Mas a metáfora se faz evidente porque 

a noção de subserviência é evocada por “poodle”, um cachorro pequeno e de características 

físicas bastante peculiares. 

Na TMC, contudo, muitas metáforas objeto de análise se realizam 

linguisticamente de modo sutil. Além disso, são metáforas que estruturam conceitos do 

conhecimento geral como eventos, causas, mudanças, estados, ações, processos, meios e 

propósitos. Não raras vezes, esses conceitos são metaforicamente estruturados por domínios 

básicos, em muitos casos fundamentados em esquemas imagéticos. Esses mapeamentos são 

chamados metáforas de estrutura de eventos (event structure metaphor). Alguns exemplos 

desse tipo de metáfora são:  MUDANÇAS SÃO MOVIMENTOS; CAUSAS SÃO FORÇAS; PROPÓSITOS 

SÃO DESTINOS; DIFICULDADES SÃO IMPEDIMENTOS DE MOVIMENTO, dentre outras. Em seu 

aspecto linguístico, são metáforas convencionais, integradas a gramática da língua, razão pela 

qual são consideradas literais pela perspectiva tradicional da metáfora: “Eu saí da minha 

depressão” (I came out of my depression); “Ele a levou à loucura” (He drove her crazy); 

“Chegamos ao fim” (We’ve reached the end); “Ele está carregando um peso e tanto” (He’s 

carrying quite a load) (LAKOFF, 2006; LAKOFF; JOHNSON, 1999). 

A metáfora é um mecanismo indispensável à construção de significados. Resulta 

da relação entre conceitos de frames distintos. Os mapeamentos podem se realizar ainda com 

estruturas conceituais extremamente básicas como os esquemas imagéticos (JOHNSON, 

1987). Mas os conceitos podem se relacionar com outros conceitos do mesmo frame. Neste 

caso, trata-se de outro mecanismo também conceitual: a metonímia. Nas seções seguintes, 

discutimos os esquemas imagéticos e as metonímias conceituais. 

 

 

 

2.4. A metonímia conceitual  

No âmbito da TMC, Lakoff e Johnson (1980) propuseram a metonímia também 

como forma de pensamento, ou seja, a metonímia conceitual. A metonímia consiste na relação 

entre conceitos do mesmo domínio. Um conceito-fonte, ou veículo, fornece acesso mental a 

um conceito-alvo. Como ocorre com a metáfora, as relações metonímicas também se realizam 



 

 

42 

na linguagem, sendo, pois, um fenômeno cognitivo e linguístico. Como explica Littlemore 

(2015), “a metonímia é uma figura de linguagem e de pensamento na qual uma entidade é 

usada para se referir ou, nos termos da linguística cognitiva, ‘fornecer acesso’ a uma outra 

entidade com a qual se relaciona de algum modo”21. Um dos exemplos usados pela autora, 

dentre inúmeros outros, extraído do corpus Bank of English, é a frase “The trains are on 

strike” (Os trens estão em greve). Na verdade, quem está em greve são os funcionários 

responsáveis pelo transporte ferroviário, não as máquinas. A palavra “trains”, usada como 

veículo metafórico, não conceitualiza um domínio-alvo, como aconteceria na metáfora: ela é a 

realização linguística de acesso conceitual ao domínio-alvo, no caso os operários responsáveis 

pelo funcionamento dos trens.  

As análises linguísticas revelam a tendência de os elementos do conceito-veículo 

da metonímia – assim como ocorre com o domínio-fonte da metáfora – estarem relacionados 

a experiências mais salientes. Ou seja, os candidatos mais fortes a veículos metonímicos são 

os conceitos concretos, mais fortemente vinculados a experiências humanas. Há maior 

probabilidade de conceitos prototípicos serem selecionados como veículos metonímicos do 

que conceitos não prototípicos (KÖVECSES; RADDEN, 1999; LITTLEMORE, 2015). 

Dentro do mesmo domínio, MCI – modelo cognitivo idealizado (ou frame, 

proposta teórica de representação dos conceitos adotada neste trabalho) (LAKOFF, 1987), as 

relações metonímicas podem ser parte-parte ou parte-todo. Na frase acima (Os trens estão em 

greve), por exemplo, a relação é parte-parte. No MCI de transporte ferroviário, os 

funcionários são uma parte a que se refere com outra parte do mesmo MCI, os trens. Para 

Littlemore (2015), a metonímia é indispensável ao pensamento humano pelo fato de não 

termos a capacidade de ativarmos todo o conhecimento que temos sobre um conceito em 

particular. Isso certamente desempenha um papel na explicação de a metonímia ser um 

fenômeno tão frequente, que se manifesta na linguagem humana.  

Tal qual a metáfora, a metonímia consiste num mecanismo mental fundamental ao 

raciocínio humano. A diferença entre a metáfora conceitual e a metonímia conceitual está no 

modo como os conceitos se relacionam: na metáfora a relação se dá entre conceitos de 

domínios distintos; na metonímia, entre conceitos do mesmo domínio. Mas, diferente do que a 

simplicidade que essa comparação sugere, diferenciar a metáfora da metonímia na prática é, 

com frequência problemático para o pesquisador. A dificuldade reside principalmente pelo 

fato de as categorias apresentarem fronteiras difusas (fuzzy boundaries), conforme Lakoff 

                                                
21 Metonymy is a figure of language and thought in which one entity is used to refer to, or in cognitive linguistic 
terms ‘provide access to’, another entity to which it is somehow related. 
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(1987). Nesta pesquisa, no entanto, não temos como objetivo aprofundar a discussão sobre as 

diferenças entre metáfora e metonímia. Analisaremos relações metonímicas à medida que isto 

venha contribuir com as análises a que nos propomos neste trabalho. Ainda, para a 

identificação e análise dos componentes dos frames de aprendizagem, metafóricos ou não, 

adotamos uma abordagem de análise mais flexível do que a dos autores que recorrem a 

unidades lexicais – nesta pesquisa as análise repousam sobre as estruturas simbólicas, 

discutidas adiante, na seção 2.5. 

 

 

2.5. As estruturas simbólicas 

Tratamos agora da noção de estruturas simbólicas, central à gramática cognitiva 

de Langacker e que neste estudo norteará os procedimentos metodológicos, detalhados 

adiante. Langacker (1987, 2008) define uma estrutura simbólica como uma junção (pairing) 

de uma estrutura semântica com uma estrutura fonológica assim representada: [[S]/[P]]S 

onde [S] corresponde à estrutura semântica e [P] à estrutura fonológica. Uma estrutura 

simbólica pode se unir a outra, elaborando outra estrutura simbólica mais complexa. Dessa 

forma, uma estrutura simbólica S1 pode se unir a uma estrutura simbólica S2 para formar a 

estrutura simbólica mais elaborada S3: [S1] + [S2] = [S3]. O autor destaca ainda que num nível 

mais elevado de organização, S3 poderia se combinar a outra estrutura simbólica formando 

outra estrutura com grau de elaboração ainda maior: [S3] + [S4] = [S5]. Conforme Langacker 

(2008), expressões que exibem qualquer complexidade simbólica podem se unir 

progressivamente instanciando-se em estruturas linguísticas como palavras, expressões, 

orações, sentenças e até discursos inteiros. 

O resultado da integração de duas (ou mais) estruturas simbólicas é uma estrutura 

simbólica composta à qual Langacker (2008) atribui o termo agrupamento simbólico 

(symbolic assembly). O teórico exemplifica com a expressão jar lid, cuja instanciação na 

linguagem se fundamenta na integração de duas estruturas simbólicas, [[JAR]/[jar]]22  e 

[[LID]/[lid]], que se integram formando a estrutura compósita [[JAR LID]/[jar lid]]. Na literatura 

da Linguística Cognitiva tornou-se convenção o uso de letras maiúsculas para representar 

conceitos; assim, o polo semântico da estrutura simbólica é representado por letras 

                                                
22  Os caracteres em maiúsculo [JAR] representam o polo semântico; os caracteres em minúsculos [jar] 

representam o polo fonológico. 
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maiúsculas, e o polo fonológico, por letras minúsculas. Um ponto importante que destacamos 

é que a relação entre os respectivos polos das estruturas componentes é de integração. No 

exemplo acima, [JAR] se integra a [LID], no polo semântico, e [jar] se integra a [lid] no polo 

fonológico.  

A relevância dessa observação está na inferência que ela produz: no processo de 

integração, a estrutura simbólica compósita não é previsível a partir da análise das estruturas 

componentes, em nenhum dos polos. No polo fonológico, por exemplo, a entonação mais 

forte é assumida por um dos componentes, no caso em foco, por [jar]. No polo semântico, um 

dos componentes, [LID], assume um conceito mais esquemático, enquanto outro, [JAR], 

atribui-lhe um significado mais refinado (fine-grained). De modo que [LID] tem um 

significado geral, esquemático; torna-se específico quando se integra a [JAR]23. O ponto que 

nos interessa para a metodologia de nossa investigação é este último: o significado de uma 

estrutura compósita – portanto de uma estrutura linguística composta – consiste numa unidade 

que não se resume à soma de seus componentes semânticos. O autor esclarece:  

Um ponto crucial é que a estrutura compósita não consiste meramente na soma das 

partes componentes em que é baseada, em qualquer dos polos. A estrutura 

compósita é uma entidade em si mesma, geralmente com propriedades emergentes 

não herdadas ou estritamente previsível de seus componentes e das correspondências 

entre elas (LANGACKER, 2008, p. 164) (tradução nossa)
24

. 

Dessa forma, num agrupamento simbólico há também uma relação de 

categorização. Um componente se destaca como a estrutura componente alvo e o outro (ou 

outros) exerce(m) a função de estrutura categorizante. O componente alvo é o elemento 

nuclear, que se projeta como figura (foreground); conforme Langacker (1987, 2008), é o 

elemento de proeminência focal primária, função a que o autor faz referência pelo termo 

landmark. A estrutura categorizante tem a incumbência de especificar – categorizar – o 

componente central de uma construção; sendo o elemento de proeminência focal secundária, 

sua projeção é de fundo (background), função a que o teórico associou ao termo trajector. Em 

jar lid, o primeiro componente é o categorizante e o segundo é a estrutura componente alvo. 

                                                
23 Mantivemos o exemplo dado por Langacker (2008) na língua inglesa. No entanto, o exemplo se aplica 

perfeitamente à língua portuguesa. A estrutura simbólica representada pela palavra tampa (lid) também tem um 

sentido amplo, esquemático; passa a ter significado específico quando integrada a outra unidade cujo significado 

imprima-lhe especificidade. Por exemplo: tampa de jarra (jar lid), tampa de panela (saucepan lid), tampa de 
caixão (coffin lid), etc.  
24

 A crucial point is that the composite structure is not merely the sum of the componente structures it is based 

on, at either pole. The composite structure is an entity in its own right, usually with emergent properties not 

inherited or strictly predictable from the components and the correspondences between them. 
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Faz-se evidente não haver simetria entre as contribuições semânticas dos componentes de um 

agrupamento simbólico, o que testemunha contra uma supervalorização da 

composicionalidade semântica nas estruturas linguísticas. 

Langacker (2008) demonstra que uma estrutura simbólica pode apresentar vários 

níveis de elaboração. Pela integração de duas estruturas simbólicas emerge uma estrutura 

simbólica complexa, que por sua vez pode se integrar a um novo componente, produzindo 

outro agrupamento simbólico ainda mais complexo. Ou seja, num nível mais elevado, um 

agrupamento simbólico pode exercer simplesmente a função de componente categorizante de 

uma nova estrutura alvo. O fenômeno é exemplificado na Figura 2 abaixo, extraída de 

Langacker (2008, p. 167). 

Figura 2 – Representação gráfica da elaboração da estrutura 

simbólica jar lid factory 

 

Fonte: Langacker (2008). 

 

Portanto, a relação entre as estruturas componentes não deve ser compreendida 

como a de blocos que juntos se somam na formação do todo; o autor esclarece com uma 

metáfora segundo a qual as estruturas componentes seriam mais semelhantes a pedras que 

formam um caminho (stepping-stones) que conduz ao significado. Assim, a relação entre as 

estruturas simbólicas atuantes na elaboração de um agrupamento simbólico não é de 

composicionalidade total, mas parcial. O acesso ao significado dessas estruturas pode 
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depender do conhecimento geral, da apreensão do contexto e de capacidades imaginativas 

como da metáfora, metonímia e blending (LANGACKER, 2008, p. 170). Ainda, sendo os 

polos semânticos multifacetados, é necessário identificar qual (ou quais) faceta(s) 

interessa(m) à construção do significado. Este é o motivo pelo qual defendemos, nesta 

investigação, que a identificação de significados metafóricos não pode se limitar ao exame do 

valor semântico de unidades lexicais, ou expressões fixas individuais. Um conceito envolvido 

num mapeamento metafórico, por exemplo, pode se construir pela integração de vários 

componentes semânticos; linguisticamente, no entanto, esses componentes semânticos podem 

ser realizados por uma unidade lexical ou por uma construção linguística mais complexa. 

Chamamos a atenção ainda para o fato de as estruturas simbólicas compósitas 

poderem ser específicas ou esquemáticas. No âmbito da Gramática Cognitiva enfatiza-se que 

o significado não reside apenas no léxico, mas também na gramática; defende-se que entre o 

léxico e a gramática não há uma linha divisória rígida, mas um continuum que se estende do 

significado específico (do léxico) para o significado esquemático (da gramática). As 

estruturas específicas se manifestam em expressões linguísticas como palavras, expressões, 

frases. Por outro lado, as estruturas simbólicas esquemáticas, ou esquemas construcionais, 

corforme Langacker (2008, p. 168): 

são adquiridos pelo processo de esquematização, sendo abstraídos das ocorrências 

das expressões como representações esqueléticas de características organizacionais 

compartilhadas. Uma vez aprendido, um esquema serve de modelo (template) para 

lidar com novas expressões do mesmo padrão”. (tradução nossa)
25

 

As estruturas simbólicas compósitas seriam não apenas a integração semântica (e 

fonológica) entre os seus componentes, mas também o esquema construcional (constructional 

schema) imanente a essas estruturas. Esse esquema é mobilizado tanto para a compreensão 

como para a produção de expressões novas. Em sua configuração interna, seus elementos se 

integram por uma relação sintagmática; quanto aos elementos externos, a relação é 

paradigmática, de modo que o mesmo esquema construcional pode instanciar diversas 

estruturas simbólicas. Langacker (2008, p. 170) elucida que um esquema construcional 

invocado para a produção ou compreensão de uma expressão participa de um relacionamento 

de categorização com a expressão. Se a expressão se conformar totalmente com as 

                                                
25 They are acquired through a process of schematization, being abstracted from occurring expressions as 

skeletal representations of shared organizational features. Once learned, a schema serves as a template for 

dealing with novel expressions on the same pattern. 
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especificações do esquema, instanciando-o completamente, o relacionamento é de 

elaboração. Se houver conflito em suas especificações, o relacionamento é de extensão. 

Observamos que a elaboração e a extensão nem sempre se apresentam como fenômenos 

discretos, mas num continuum em cujas extremidades estariam a elaboração e a extensão em 

sua forma absoluta, idealmente. Essa é uma observação relevante. O fenômeno analisado 

neste estudo são conceitualizações cujas estruturas podem se apresentar em metáforas – 

categorias vinculadas a relacionamentos de extensão dos significados. A literatura da LC 

demonstra que a metáfora, a metonímia e a literalidade também se distribuem num 

continuum, de modo que nem sempre é possível identificar claramente qual desses fenômenos 

determinadas construções linguísticas instanciam de fato (DIRVEN; PÖRINGS, 2003; 

GIBBS; COUSTON, 2012). 

Os procedimentos metodológicos envolverão estruturas simbólicas de extensões 

variadas, as construções conceitualizadoras do frame de aprendizagem de INGLÊS COMO 

LÍNGUA ESTRANGEIRA serão consideradas em toda a sua extensão ou especificidades. 

Considerando que a cada estrutura simbólica compósita – independente de sua extensão – 

subjaz um esquema construcional, ou template, como pontua Langacker (2008), as 

identificações das relações paradigmáticas desses esquemas com elementos externos podem 

se mostrar como um recurso útil para explicitação (ou não) de correspondências metafóricas. 

O que será discutido adiante ao detalharmos as etapas dos procedimentos metodológicos. 

Essa opção metodológica nos dá a flexibilidade de analisarmos as estruturas 

semânticas em vários níveis de especificidade, permitindo o exame de mapeamentos entre 

conceitos mais refinados (fine-grained), como frequentemente ocorre no discurso, e também o 

exame de mapeamentos conceituais mais gerais ou esquemáticos, aos quais os mapeamentos 

específicos estariam subordinados. Entendemos que essa escolha metodológica é uma 

demanda dos objetivos dessa pesquisa, pois, mais do que identificarmos a presença de 

conceitualizações gerais – de previsível manifestação nos dados – precisamos examinar as 

especificidades dessas conceitualizações na construção da forma como se compreende o 

processo de aprendizagem da língua inglesa por aprendizes brasileiros. 

A opção por realizar nossa análise a partir de estruturas simbólicas, como 

proposta por Langacker (2008), se justifica ainda por outros motivos. Uma vez que o nosso 

propósito é identificar a compreensão dos aprendizes sobre o processo de aprendizagem da 

língua inglesa, o objeto de nossa análise reside no polo semântico das expressões, não no polo 
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fonológico. Este último consiste num instrumento, portanto num meio para condução da 

análise, não em seu fim, pois é a partir das expressões que chegaremos aos significados 

mobilizados pelos informantes na sua compreensão da aprendizagem da língua inglesa. Como 

claramente explicita Talmy (2000), os elementos de superfície (estrutura fonológica, nos 

termos de Langacker) e os elementos semânticos (estrutura semântica, em Langacker) 

geralmente não estabelecem uma relação um-a-um. Ou seja, de modo geral, não se verifica 

simetria entre o polo semântico e o polo fonológico. Pode-se expressar uma combinação de 

elementos semânticos por um único elemento de superfície, ou um único elemento semântico 

por uma combinação de elementos de superfície (TALMY, 2000, p. 21). Por isso 

compreendemos que focar a análise apenas em unidades lexicais ou expressões (semi) fixas – 

a exemplo de Cameron (2010) e Steen (2010) – poderia impor limitações prejudiciais aos 

objetivos deste estudo. 

Esta investigação busca identificar a compreensão de um conceito específico, o 

que se reflete na extensa expressão que o representa: o objeto de análise é a compreensão do 

processo de aprendizagem da língua inglesa por aprendizes brasileiros. Se assim 

representamos linguisticamente o domínio-alvo da pesquisa, como limitar a análise a 

conceitos representados apenas por unidades lexicais? Limitar a análise apenas a essas 

unidades poderia se justificar se o objetivo fosse examinar “todas” as concentualizações do 

corpus. Não é esse o caso. O estudo tem como ponto de partida um frame específico, que 

pode ser estruturado por conceitos instanciados por formas linguísticas construídas por várias 

unidades lexicais. 

Finalmente, comprovamos a adequação das estruturas simbólicas como unidades 

de análise pela identidade conceitual que essas estruturas apresentam em relação à noção de 

frames adotada na pesquisa. Neste estudo, entendemos o agrupamento simbólico 

desenvolvido por Langacker (2008) como um frame, no sentido de Barsalou (1992b), 

aplicado à representação de estruturas conceituais semânticas. Os elementos que compõem os 

frames se fazem representados nos elementos que compõem as estruturas simbólicas. No 

frame, a relação atributo-valor se reflete na relação estrutura alvo – estrutura categorizante do 

agrupamento simbólico.  

O atributo e a estrutura alvo – do frame e do agrupamento simbólico, 

respectivamente – recebem de seus teóricos definições congruentes. Os dois elementos 

representam conceitos de natureza mais geral, ou abstrata, em comparação aos seus elementos 
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subordinados: os valores e as estruturas categorizantes. Vimos em Barsalou (1992b) que um 

valor pode assumir a condição de atributo e se relacionar a valores ainda mais específicos, 

fenômeno que caracteriza a natureza recursiva do frame, bastante enfatizada pelo teórico. 

Essa característica também se faz presente nas estruturas simbólicas. Segundo Langacker 

(2008, p. 166), uma estrutura simbólica pode servir à constituição de outra estrutura mais 

complexa e “assim por diante indefinidamente”. As estruturas invariantes e as restrições 

(constraints) dos frames também encontram paralelos na proposta langackeriana; elas se 

fazem representar nas relações sintagmáticas e nas relações paradigmáticas das estruturas 

simbólicas, respectivamente. Um elemento pode compor uma estrutura simbólica apenas se se 

submeter minimamente ao seu esquema construcional imanente, ou seja, o esquema 

construcional impõe restrições nas relações entre os elementos da estrutura. 

Reproduzimos a representação gráfica apresentada em Langacker (2008) para 

explicitarmos os paralelos entre as elaborações dos dois teóricos. Acrescentamos indicação 

dos estágios para facilitar a explanação. 

 

Figura 3 – Estágios do processo estruturação de uma estrutura simbólica 

 

 

 

ESTÁGIO 3 

 

 

 
 

ESTÁGIO 2 

 

 

 

 

 
ESTÁGIO 1 

 

Fonte: Adaptado de Langacker (2008). 

 

No estágio 1 e 2, lid e factory são estruturas alvo de significado esquemático. Têm 

seus significados refinados, respectivamente, pelas estruturas categorizantes jar (estágio 1) e 
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jar lid (estágio 2). Na perspectiva de frames de Barsalou (1992b), lid e factory seriam 

atributos, jar e jar lid representariam seus valores, respectivamente.  

No estágio 2, jar lid se constrói não apenas pela junção dos dois elementos do 

estágio 1 –  jar e lid se submetem a uma ordem inerente a um esquema construcional que 

estabelece uma relação sintagmática específica (LANGACKER, 2008, p. 171), de modo que a 

alteração da ordem dos dois elementos desfaria o significado da construção. O mesmo se 

aplica a jar lid factory (estágio 3), que se constrói pela junção e submissão dos elementos do 

estágio 2 a uma ordem sintagmática específica; alterar a relação desses elementos, 

desconstruiria seu significado ou geraria outro. Na linguagem, um dos recursos para 

estabelecer essa relação entre os elementos de uma construção é a ordem linear/temporal: a 

sequência jar factory lid representaria outra construção em que lid se tornaria a estrutura alvo 

(LANGACKER 2008, p. 168). Essas relações sintagmáticas, atuantes na construção do 

significado, encontram paralelo com a noção de estruturas invariantes do frame que, 

segundo Barsalou (1992b, p. 35), desenvolvem tanto uma relação de correlação como uma 

relação conceitual. 

Os elementos das estruturas, em qualquer dos estágios, submetem-se ao esquema 

construcional que instanciam. Isto significa que os elementos das construções estabelecem 

relação paradigmática com elementos externos que poderiam instanciar o mesmo esquema. 

No estágio 1, por exemplo, poderíamos ter box ao invés de jar, caso em que a referência seria 

a tampa de caixa, ao invés de tampa de jarra. Da mesma forma, no estágio três o esquema 

construcional poderia ser instanciado por store, ao invés de factory. Hipótese em que a 

referência seria a uma loja de tampa de jarra, não a uma fábrica de tampa de jarra. Num 

processo de extensão de significado, o esquema pode ser instanciado por elementos menos 

previsíveis, de conformação questionável ao esquema. Caso não haja total conformidade do 

componente em relação ao esquema ao qual instancia, pode surgir relações metonímicas ou 

metafóricas entre a estrutura alvo e a estrutura categorizante, dependendo do nível de 

incompatibilidade. Ao caracterizar os elementos dos frames cognitivos, Barsalou (1992b, p. 

37) utiliza a noção de restrições para explicar como os valores de um frame estabelecem 

limites entre si “de modo complexo e poderoso”. Utilizando o frame de férias, o teórico 

demonstra como para os atributos transporte, local e atividade, os valores interagem em 

processo de inclusão ou exclusão. Por exemplo, se o atributo local assume montanha como 

valor, o atributo atividade pode se instanciar por esquiar, mas não por surfar. 
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Por fim, o fenômeno da recursividade aparece em ambas as propostas. Em 

Barsalou (1992b) é, por certo, uma das características que o autor mais enfatiza ao propor seu 

conceito de frame. Na figura acima, a estrutura simbólica traz lid como elemento principal no 

estágio 1; no estágio 2 o elemento alvo passa a ser factory. A recursividade poderia se fazer 

ainda mais óbvia caso acrescentássemos owner no estágio 3, e association a um estágio 4, 

exemplos inclusive dados por Langacker (2008, p. 172) ao argumentar que uma estrutura 

simbólica complexa pode, em princípio, ser utilizada para compor uma estrutura ainda mais 

complexa. 

As afinidades conceituais entre as propostas dos dois autores se deixam explicitar 

textualmente em Langacker (2008), onde o autor não apenas se refere aos esquemas 

construcionais em termos de “frame”, mas também os caracteriza pelos aspectos 

fundamentais atribuídos aos frames por Barsalou. Para Langacker (2008, p. 240): 

Podemos afirmar que os itens lexicais são usados convencionalmente em frames 

estruturais (ênfase do autor) particulares (como [ADJ cat] e [give NML NML]) e 

que um conjunto desses frames é um aspecto da descrição geral do lexema. O 

lexema pode aparecer em muitos frames ou apenas em poucos. Estes frames podem 

ser de diferentes tamanhos (de modo que uns incorporam outros) e caracterizado em 

níveis diferentes de especificidade (de modo que uns instanciam outros). Eles se 

equiparam a esquemas construcionais que contem o item lexical como um elemento 

componente.
26

 

Consideramos inequívoca a caracterização da estrutura linguística por Langacker como um 

frame, na forma de Barsalou (1992b) e Barsalou; Hale (1993). Na passagem de Langacker, 

além da explícita equiparação terminológica entre esquemas construcionais e frames 

(estruturais), apresentam-se implicitamente na exposição do autor as noções de atributos e 

valores, que se relacionam em níveis diferentes de especificidade e incorporam a natureza 

recursiva dos frames. Apresentam-se ainda, implicitamente, as noções de estruturas 

invariantes e de restrições. A primeira noção, a de estruturas invariantes, equipara-se às 

relações sintagmáticas inerentes aos esquemas construcionais – ou “frames estruturais”, que o 

autor exemplifica com [give NML NML]; essas relações ocorrem entre elementos de níveis 

superiores, portanto mais gerais ou abstratos (os componentes estruturais). A segunda noção, 

a das restrições, encontra paralelo nas relações paradigmáticas, pelas quais os elementos 

internos a essas estruturas se relacionam com elementos externos, porém em níveis mais 

                                                
26

 We can say that lexical items are conventionally used in particular structural frames (like [ADJ cat] and 

[give NML NML]) and that a set of such frames is one aspect of a lexeme’s overall description. The lexeme may 

appear in many frames or just a few. These frames can be of different sizes (so that some incorporate others) and 

characterized at different levels of specificity (so that some instantiate others). They amount to constructional 

schemas that contain the lexical item as one component element. 
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inferiores, ou seja, representados por elementos mais específicos ou concretos (as instâncias 

dos componentes estruturais). 

Todas essas convergências conceituais entre a noção de frame em Barsalou 

(1992b) e o conceito de estruturas simbólica de Langacker (1987, 2008) apontam para a 

viabilidade de uma interface teórico-metodológica entre as duas propostas para a análise de 

frames semânticos. É o que propomos neste estudo. 

 

 

2.6. Frames, Metáforas e(m) Estruturas Simbólicas 

 

Concluímos esta seção da interface teórica sintetizando o diálogo entre os três 

conceitos. Os frames e as metáforas são estruturas da representação do pensamento. Os 

frames são estruturas mais gerais, por representarem todos os tipos de conceitos, dentre eles, 

as metáforas. Ora, se as metáforas se fazem elementos constituintes de frames e estes são 

recursivos (como exaustivamente enfatizado na seção 2.1.2), a dedução lógica é que uma 

estrutura metafórica é, em si, um frame nos termos de Barsalou (1992b). Consideremos o 

exemplo da metáfora AMOR COMO VIAGEM (LAKOFF 2006). A noção de viagem pode ser 

representada por um frame constituído de atributos e valores em vários níveis de 

especificidade. E em cada um desses níveis, podemos ter elementos capazes de instanciar a 

metáfora (AMOR COMO VIAGEM) de modo mais específico, o que se evidencia nos próprios 

exemplos linguísticos dados por Lakoff (2006) (“sair dos trilhos”, “estrada esburacada”, “ir 

longe”, etc.). Ou seja, a noção de VIAGEM da metáfora pode ser representada por um frame, 

com atributos-valores e estruturas invariantes. Mas a identidade entre frames e metáforas não 

se limita a essa conclusão lógica; ela se reforça nas formulações das respectivas teorias, de 

Barsalou (1992b) e de Lakoff (2006). 

São as convergências nas formulações teóricas que fundamentam a nossa defesa 

da viabilidade da interface. A interface é possível porque os componentes estruturantes dos 

frames se identificam com os componentes estruturantes das metáforas. Nos frames os 

atributos são categorizados pelos valores (num nível hierárquico superior, os frames são 

categorizados por seus atributos). De modo semelhante, na metáfora o alvo é conceitualizado 

pela fonte. Ou seja, o valor está para o atributo, no frame, assim como o conceito fonte está 

para o conceito alvo, na metáfora. O valor estrutura o atributo categorizando-o; o conceito 

fonte estrutura a metáfora conceitualizando o domínio alvo. 
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Para fins de ilustração, consideremos nosso conhecimento de relações amorosas 

sob a perspectiva de frames. A escolha pelo frame de relações amorosas é motivada pelo fato 

de Lakoff (2006) ter estruturado uma discussão sobre metáfora a partir desse domínio do 

conhecimento. Afinal, estamos propondo uma interface entre as duas teorias. Num frame de 

relações amorosas, podemos identificar vários atributos: as pessoas do relacionamento, o 

momento em que o relacionamento se inicia, o momento em que termina, o período de 

duração, as dificuldades do relacionamento, emoções agradáveis, emoções desagradáveis, 

dentre outros. Para cada um desses atributos, poderíamos assinalar diversos valores, de modo 

que os domínios da metáfora de Lakoff (2006) podem perfeitamente se fazer representados 

pelo modelo de frames de Barsalou (1992b). Os valores estruturam a conceitualização dos 

atributos, literal ou metaforicamente. Como demonstrado na figura abaixo27. 

 

      Figura 4 – Metáforas representadas em frame 

 

      Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A figura demonstra que o modelo de frame adotado acomoda adequadamente 

conceitos metafóricos, ou seja, conceitos provenientes de outros frames; no caso, conceitos 

oriundos de nossas experiências de viagem, destacadas em elipses de contorno vermelho na 

figura 4. Como ilustrado na figura 4, são conceitos que fazem parte de nossas experiências 

sobre o frame, no caso o de relacionamento amoroso. São conceitos que no frame assumem a 

função de valores de seus atributos, do mesmo modo que os valores não metafóricos. 

                                                
27

 Adotamos formas elípticas para conceitos metafóricos.  



 

 

54 

Outro ponto de confluência entre as metáforas e os frames reside na forma como, 

em ambos, os componentes conceituais se relacionam entre si. Neste sentido, quanto aos 

frames, podemos nos referir ao modo como os atributos se relacionam entre si e com os 

valores; quanto às metáforas podemos fazer referência ao princípio da invariância. Vimos (na 

seção 2.1.2) que os valores são conceitos subordinados aos atributos, consequentemente, os 

valores herdam informação do atributo; em tampa de garrafa e tampa de panela, por 

exemplo, tampa herda informação de garrafa no primeiro caso, e herda informação de panela 

– são informações dos atributos (garrafa e panela) que torna diferente cada um dos dois tipos 

de tampa. Na mesma seção (2.1.2) afirmamos, com base em Barsalou (1992b), que os 

atributos se relacionam tanto correlacionalmente como conceitualmente. As relações entre 

atributos se submetem a estruturas invariantes que captam uma variedade de relações 

conceituais como relações espaciais, temporais, causais, dentre outras. São as estruturas 

invariantes que impõem restrições às formas como os atributos de um frame se relacionam – 

um papel extremamente alinhado com o princípio da invariância da metáfora conceitual. 

Pelo princípio da invariância o mapeamento metafórico se torna possível por 

haver compatibilidade entre as estruturas do alvo e da fonte da metáfora. Conforme Lakoff 

(2006), o mapeamento não poderá causar ruptura entre os esquemas imagéticos subjacentes 

aos conceitos mapeados. Conforme o autor, o mapeamento preserva a topologia cognitiva do 

domínio fonte de forma consistente com a estrutura inerente ao domínio alvo (LAKOFF, 

2006, p. 199). 

Sintetizamos aqui as convergências entre frames e metáforas. Contudo, no 

subtítulo desta seção, registra-se “Frames, metáforas e(m) estruturas simbólicas”. As 

estruturas simbólicas foram detalhadas na seção anterior (2.5). Para evitar repetição do que 

discutimos logo acima, cabe aqui justificar o “e(m) estruturas simbólicas”. Tanto os frames 

como as metáforas são fenômenos da cognição humana e se manifestam por diversas 

modalidades semióticas. Neste estudo, os dados são linguísticos, portanto, é na linguagem que 

vamos investigar os frames e as metáforas. As unidades linguísticas de análise adotadas neste 

estudo são as estruturas simbólicas; logo, investigamos os frames e as (suas) metáforas a 

partir das estruturas simbólicas. Conforme discutido na seção 2.5, a constituição dos 

agrupamentos simbólicos coaduna com a constituição dos frames, de tal forma que 

advogamos serem os agrupamentos simbólicos a forma de realização dos frames pela semiose 

linguística. Na seção a seguir, tratamos da operacionalização da interface teórica proposta 

para a análise das conceitualizações de aprendizagem de língua inglesa. 
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3. APLICANDO A INTERFACE PARA ANÁLISE DOS DADOS 

Expusemos acima um diálogo entre a teoria de frame (BARSALOU, 1992b) e a 

teoria da metáfora conceitual (LAKOFF; JOHNSON, 1980, 1999; LAKOFF, 2006). Uma vez 

que os dados analisados são linguísticos, integramos a essa interface teórica a noção de 

estruturas simbólicas, por entendermos que essas estruturas – como propostas por Langacker 

(2008) – são a materialização dos frames na forma de linguagem humana. Apresentamos 

agora como operacionalizamos a interface teórica proposta para a análise dos dados. Na seção 

4, apresentamos a identificação e análise das conceitualizações de aprendizagem, metafóricas 

(em sua maioria) e não metafóricas. Na seção 5, aprofundamos as análises com vistas a 

demonstrar como a teoria de frames pode contribuir para as análises das metáforas. Para esse 

aprofundamento das análises, conduzimos as discussões considerando os componentes dos 

frames e identificando esses componentes nas estruturas metafóricas. Noutras palavras, 

investigamos em quais elementos dos frames as metáforas se realizaram. 

Oportunamente, sintetizamos, no quadro abaixo, as correspondências entre os 

componentes estruturantes dos frames, das metáforas e dos agrupamentos simbólicos. O 

quadro explicita objetivamente as correspondências identificáveis nas discussões da interface 

na seção 2.6.  

Quadro 1 – Correspondências entre os elementos estruturantes da metáfora, do 

frame e do agrupamento simbólico 

CORRESPONDÊNCIAS ENTRE COMPONENTES ESTRUTURANTES 
Metáfora Conceito alvo Conceito fonte 

Frame Atributo Valor 

Agrupamento simbólico Estrutura alvo Estrutura categorizante 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

3.1. Metodologia 

Este é um estudo qualitativo, de natureza descritiva. Para responder às questões de 

pesquisa, a nossa análise realizou-se num corpus construído a partir de discussões em grupos 

focais, ou seja, discussões abertas em grupo para examinar um conjunto específico de 

questões socialmente relevantes. A opção por grupos focais consiste num esforço para se 

tentar obter dados semelhantes aos de discussões espontâneas e informais (MARKOVA, 
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2007). As discussões foram gravadas em áudio e vídeo e transcritas para análise subsequente. 

Detalhamos a seguir. 

 

3.1.1. Dos participantes 

Num primeiro momento da pesquisa, ainda em fase exploratória, elegemos como 

participantes alunos de cursos de graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE). Os participantes eram graduandos dos cursos de Ciência da 

Computação, Licenciatura em Química e Engenharia Ambiental. As experiências dos 

participantes com a língua inglesa, segundo relataram, eram bem heterogêneas. Por exemplo, 

alguns tinham fluência na língua mesmo sem terem frequentado curso livre ou viajado para o 

exterior; outros, mesmo após anos de frequência a cursos de inglês no Brasil, nunca atingiram 

conhecimento na língua que lhes possibilitasse interação linguística, reconheciam-se como 

não falantes da língua inglesa. 

Dentre os grupos de participantes dos quais coletamos dados, apresentamos e 

analisamos nesta pesquisa somente os dados coletados dos grupos focais (dois) de 

informantes do curso de engenharia ambiental. O motivo de termos optado por esses dados 

especificamente se deu por se apresentarem como grupos de homogeneidade razoável, sob 

certos aspectos. Todos os informantes dos dois grupos focais tinham fluência na língua 

inglesa e tinham participado do programa Ciência sem Fronteiras (CsF) em países de língua 

inglesa (Austrália, Canadá, Estados Unidos e Irlanda); além disso, a maioria desses 

informantes havia frequentado aulas do idioma em cursos livres de inglês no Brasil. Outro 

dado importante é que, evidentemente, estudaram inglês também no ensino fundamental e 

médio. Ressalte-se ainda que a delimitação da análise aos dados desses dois grupos focais se 

mostrou suficiente pelo fato de as conceitualizações encontradas nos dados dos demais grupos 

focais se mostrarem substancialmente representadas nos dados dos dois grupos focais 

escolhidos. Esses grupos focais foram constituídos por 6 e 5 participantes e as transcrições 

das interações foram codificadas como EA1 e EA2, respectivamente. O áudio gravado do 

grupo EA1 – grupo de 5 homens e 1 mulher – teve duração de 64 minutos e os dados 

transcritos somaram 6.307 palavras; a gravação do grupo EA2 – grupo de 4 mulheres e 1 

homem – durou 1 hora e 44 minutos, e as transcrições somaram 8.684 palavras. 

O fato de todos os informantes terem participado do CsF é um diferencial dos 

dados, mas as análises demonstraram que isto não pode ser supervalorizado. O motivo é que, 
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com frequência, não foi possível definir com segurança razoável se certos relatos sobre 

aprendizagem não instrucional diziam respeito a experiências no Brasil ou no exterior. Isso, 

contudo, não diminuiu a importância das metáforas identificadas. As metáforas, embora não 

se diferenciassem substancialmente daquelas já discutidas na literatura, mostraram-se 

significativas por variarem de acordo com o contexto de aprendizagem. Ademais, elas deram 

subsídio para a discussão sobre a interface teórica frames-TMC, cuja contribuição para as 

análises provou-se consistente, de tal modo que a própria interface emergiu como uma 

contribuição teórico-metodológica desta tese.   

Optamos por não aplicar um exame de nivelamento para definição dos grupos 

focais por alguns motivos. O objeto de nossa investigação é a conceitualização da língua e de 

seu processo de aprendizagem; nosso objetivo não envolve a investigação do nível de 

proficiência em língua inglesa dos participantes. O fato de todos os participantes terem se 

submetido ao exame do TOEFL – exigência para participação no programa CsF – e terem 

atingido pontuação mínima para serem selecionados, também reforça nossa justificativa de 

não aplicarmos teste de nivelamento. As experiências variadas dos participantes enquanto 

aprendizes da língua – no ensino fundamental e médio, no curso de idioma, e no exterior – 

foram decisivas para a riqueza de conteúdo dos dados coletados que atende aos objetivos da 

pesquisa.  

 

3.1.2. Da coleta dos dados 

 Construímos o corpus para a pesquisa a partir de discussões em grupos focais. 

Foram formados dois grupos focais tendo como participantes graduandos do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). As discussões dos grupos focais foram 

registradas em forma digital em arquivos de áudio e de vídeo. Para tanto, utilizamos uma 

câmera digital para o registro audiovisual e o aplicativo de gravação de áudio do IOS para 

iPhone e iPod. Os diálogos foram mediados pelo pesquisador, que dirigiu perguntas aos 

participantes para que eles relatassem, com o máximo de liberdade possível, suas experiências 

como aprendizes de ILE: suas motivações, dificuldades, estímulos, atitudes em relação à 

língua estrangeira estudada.  

As discussões foram mediadas de modo a conduzir os participantes a falarem 

sobre suas experiências com a língua tanto em ambientes instrucionais como em ambientes 

não instrucionais, no Brasil e no exterior. Para a condução das discussões, o mediador utilizou 

uma lista de perguntas (Anexo 2), a serem lançadas para os grupos. Como pode ocorrer em 
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discussões em grupos focais, nem todas as perguntas puderam ser feitas, mesmo porque 

algumas delas foram contempladas no decorrer das interações. Os informantes discutiram 

sobre suas experiências de aprendizagem na escola – ensino fundamental e médio, em cursos 

da língua inglesa no Brasil, e sobre suas experiências com a língua no exterior, por ocasião do 

intercâmbio promovido pelo programa CsF. 

 Os diálogos foram transcritos considerando-se as unidades de entonação 

(intonation unit) como descritas por Cameron e Maslen (2010. p. 100). Este método de 

transcrição produz registro que reflete com mais precisão os diálogos transcritos. Unidades 

entonacionais são segmentos do discurso que incluem ideias de pessoas, objetos, eventos e 

estados (FERREIRA, 2016, p. 131). Na transcrição em que se considera as unidades 

entonacionais, cada linha transcrita equivale a um fluxo da fala produzida em uma respiração. 

Assim, o critério que define o conteúdo transcrito em cada linha não é a conclusão do período, 

marcado pelo ponto final na escrita convencional, e sim “um intervalo da fala produzido sob 

um único contorno entonacional, geralmente coincidente com uma respiração” (CAMERON; 

MASLEN, 2010). Isto não significa, evidentemente, que uma unidade entonacional não possa 

coincidir com um período delimitado pelo ponto-final da escrita convencional. 

 Para transcrever os diálogos, utilizamos o software ELAN, versão 4.9.0. O 

software permite o uso de arquivos de vídeo e de áudio. É uma ferramenta que possibilita 

tanto a transcrição dos diálogos, como a codificação dos dados. Para cada unidade 

entonacional, dedicamos um segmento exclusivo no ELAN; por definir com precisão onde 

começa e onde termina a fala de cada participante, o aplicativo nos permite identificar com 

exatidão o tempo das falas, os intervalos de silêncios entre elas, e ainda as sobreposições das 

falas, como se pode observar na Figura 5. Para preservar o anonimato dos informantes, 

utilizamos pseudônimos nas transcrições. 
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Figura 5 – Janela do software ELAN, versão 4.9.0 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

3.1.3. Procedimentos para a identificação dos frames construídos no discurso 

Apresentamos agora como procedemos para identificar os elementos dos frames a 

partir do corpus da pesquisa. Essa etapa foi de extrema importância para a análise pelo 

seguinte: primeiro, a identificação dos frames nos deu uma visão de como os participantes 

compreendem aspectos de suas experiências de aprendizagem da língua; segundo, essa 

compreensão foi o ponto de partida para chegarmos às metáforas utilizadas pelos informantes, 

afinal, os frames e as metáforas mantêm uma relação de via dupla: as metáforas surgem a 

partir de mapeamentos entre frames; ao mesmo tempo, os conceitos metafóricos construídos 

por esses mapeamentos integram os frames, que também trazem conceitos metafóricos em 

suas constituições. Os frames são compostos não apenas de conceitos não metafóricos, mas 

também de conceitos metafóricos. Os elementos do corpus que nos interessa nesta pesquisa 

são aqueles que estruturam os frames relacionados a aprendizagem de ILE. Portanto, nosso 

foco repousa sobre as estruturas linguísticas associadas aos conceitos de aprendizagem de 

língua inglesa.  
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Para a identificação das metáforas no material linguístico, elegemos como 

unidade de análise as estruturas simbólicas como explanamos na seção 2.5. Tal escolha 

contrasta com os estudos sobre metáforas, em que os pesquisadores geralmente consideram 

como unidades de análise as unidades lexicais ou expressões dicionarizadas (CAMERON, 

2010; STEEN, 2010; PRAGGLEJAZ, 2007) . Reforçamos a justificativa de nossa opção por 

considerarmos mais adequada aos objetivos deste trabalho, pelos motivos já expostos na 

seção anterior. O principal desses motivos é a flexibilidade que as estruturas simbólicas 

proporcionam para que o analista foque na estrutura que atende às idiossincrasias de sua 

pesquisa. Como expusemos acima, a extensão da estrutura simbólica a ser analisada pode ser 

tão pequena quanto a de um morfema ou tão ampla quanto a de um discurso inteiro. Cabe ao 

pesquisador definir a extensão do segmento linguístico que simboliza a unidade conceitual 

que interessa à sua análise. As estruturas simbólicas contribuem com o rigor metodológico, 

uma vez que permitem ao pesquisador definir a extensão da estrutura linguística pertinente 

aos objetivos de sua pesquisa. 

Os procedimentos buscaram identificar os conceitos que estruturam os frames, 

classificando-os como atributos e valores, bem como definindo sua relação com os demais 

componentes dos frames. Consideramos também os conceitos metafóricos, ou seja, aqueles 

que estruturam o frame de aprendizagem, mas tem sua origem em outro frame. O processo se 

fez a partir dos dados linguísticos, ou seja, das estruturas simbólicas. Detalhamos, a seguir, os 

procedimentos metodológicos adotados.  

 

I. Identificamos as estruturas simbólicas relacionadas aos atributos do frame 

APRENDIZAGEM DE ILE (o frame conceitualizado). São estruturas linguísticas 

relacionadas ao frame de APRENDIZAGEM DE ILE como “professor”, “estudar”, 

“falar”, “aprender”, “ouvir música”, “assistir a filmes”, dentre outras. Esses 

elementos nem sempre estão explícitos nos dados: podem se associar a elementos 

dêiticos, pronomes, elipses, ou outras formas de inferências construídas 

discursivamente. Foram explicitados na análise sempre que suas identificações se 

mostraram inequívocas pelo contexto e úteis às discussões.  

II. O segundo passo consistiu em identificar as estruturas simbólicas 

representantes dos valores dos atributos, ou seja, os conceitos caracterizadores 

dos (e subordinados aos) atributos do frame identificados na etapa anterior. A 
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extensão da unidade analítica, que representa o valor linguisticamente, é todo o 

agrupamento simbólico (symbolic assembly) cujo polo semântico represente uma 

unidade conceitual do frame sob estudo. Somente considerando os agrupamentos 

simbólicos em sua totalidade, chegamos a conceitualizações mais refinadas sobre a 

aprendizagem de ILE.  

III. O terceiro passo consistiu em alocar os componentes dos frames em seus 

respectivos atributos (ou subframes). À proporção que identificávamos os 

conceitos dos frames, os dados apontavam para a necessidade de os agruparmos 

em atributos mais abrangentes.  Definimos esses atributos em três categorias, 

gerais o suficiente para abrigar os conceitos revelados nos dados. Os subframes, ou 

atributos do frame objeto desse estudo (APRENDIZAGEM DE ILE) foram ATOS DE 

ENSINO, ATOS DE APRENDIZAGEM e RESULTADOS.  

 

Para a identificação dos elementos metafóricos do frame – realizada na segunda 

etapa descrita acima –, o procedimento consistiu na análise das relações internas entre os 

componentes das estruturas simbólicas. Vimos em Langacker (2008, p. 170) que a relação 

entre o esquema construcional e os elementos que o instanciam pode ser de elaboração ou de 

extensão. No primeiro caso, os elementos se conformam ao esquema; no segundo, há conflito 

entre eles. A partir do esquema construcional inerente a cada construção simbólica, 

verificamos se os componentes se conformam ao esquema. Quando havia conflito na relação 

semântica dos componentes que realizavam o esquema construcional, consideramos a 

construção como candidata a metáfora. A confirmação se fez a partir das relações 

paradigmáticas verificáveis no esquema.  

Pela perspectiva da teoria de frames, conforme discutimos acima, a metáfora se 

realizará caso um componente do esquema construcional seja representado por um elemento 

conceitual (atributo/valor) de outro frame. Ilustremos com um exemplo acessado no google28. 

“Eu quase ‘perdi’ meu inglês, e isso teria acontecido se eu não tivesse voltado para o Canadá 

durante 2 meses.” (grifo nosso) 

Para fins de ilustração, interessa-nos o agrupamento simbólico “perdi meu inglês”. Subjaz a 

essa estrutura simbólica um esquema construcional que poderia ser realizado por outras 

                                                
28

 Frase extraída de https://englishnowted.com/2015/04/16/o-que-e-mais-importante-falar-compreender-ingles/. 

Acesso em 07/11/2018. 
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unidades linguísticas. Só para citar algumas possibilidades seria possível: ao invés de “perdi” 

(meu inglês), poderíamos ter “esqueci” (meu inglês), “desaprendi” (meu inglês), dentre 

outros. Do mesmo modo, complementando o “perdi”, ao invés de “meu inglês”, o esquema 

poderia se realizar com (perdi) “meu francês”. Ao flexibilizarmos o esquema construcional 

para contextos diversos daquele do exemplo, essas possibilidades se multiplicam. O esquema 

construcional poderia se instanciar por “perdi meu dinheiro”, “perdi meu livro”, “perdi minha 

chave”, dentre muitos outros. 

No momento em que se escolhe um dos componentes do esquema construcional 

para formar a estrutura simbólica, as possibilidades para os demais componentes se 

restringem. Quando, por exemplo, optamos pelo verbo “perdi”, o que vem a seguir será 

naturalmente uma estrutura cujo polo semântico se relacione a ideia de objeto, pois a noção de 

perder geralmente se associa a de objetos físicos (perdi meu relógio, perdi minha carteira, 

perdi uma caneta, perdi meus óculos, dentre outros). No caso de “perdi meu inglês”, o 

esquema construcional não se realiza por elaboração (LANGACKER, 2008), mas por 

extensão, no caso uma extensão metafórica, pois “meu inglês” não simboliza literalmente a 

noção de objeto físico (ver seção 2.5). Considerando o frame para aprendizagem de língua, 

essa exemplificação baseada em “perdi meu inglês”, apontaria para inglês como um atributo 

(da aprendizagem), e objeto como valor do atributo, um valor metafórico. A depender da 

composição da estrutura simbólica considerada, podemos chegar a duas metáforas: INGLÊS É 

OBJETO FÍSICO, evidenciado por “perdi”, e INGLÊS É UM BEM QUE SE POSSUI, evidenciado por 

“meu”. 

Para aprofundarmos as discussões das análises – uma demanda relacionada ao 

objetivo principal desta pesquisa (p. 13)29 – utilizamos exemplos extraídos de pesquisa no 

google e no webcorp, uma ferramenta de linguística de corpus disponível online 

(webcorp.co.uk). São dados complementares, cuja análise visa corroborar os argumentos 

desenvolvidos a partir dos dados dos grupos focais. 

  

 
 

                                                
29 O objetivo deste trabalho foi registrado textualmente da seguinte forma: verificar a viabilidade da interface 

teórico-metodológica do modelo de frame de Barsalou (1992b) com a teoria da metáfora lakoffiana (LAKOFF; 

JOHNSON, 1980, 1999). 
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4. ANÁLISE: FRAMES ENSINO-APRENDIZAGEM DE ILE 

 

Apresentamos a seguir as representações em frames construídos a partir da análise 

do corpus. Reproduzindo o que relatamos na seção 3, da metodologia, as discussões foram 

mediadas de modo que os participantes falassem sobre suas experiências, no Brasil e no 

exterior, com a língua tanto em ambientes instrucionais como não instrucionais de 

aprendizagem. Os informantes discutiram sobre suas experiências de aprendizagem na escola 

– ensino fundamental e médio, em cursos da língua inglesa no Brasil, e sobre suas 

experiências com a língua no exterior, por ocasião do intercâmbio promovido pelo programa 

CsF. Ou seja, o modo como o processo de coleta foi desenhado já imporia à análise um frame 

geral e subframes, quais sejam: o frame geral de APRENDIZAGEM DE INGLÊS LÍNGUA 

ESTRENGEIRA; e seus respectivos subframes mais específicos, relacionados a aprendizagem 

em ambiente instrucional (ESCOLA, CURSO) e ambiente não instrucional.  

Como enfatizou Barsalou (1992b, p. 29-30), os frames são estruturas 

extremamente complexas. Em decorrência disso, os esforços para descrevê-los ou representá-

los graficamente não garantem que todos os aspectos do frame sejam contemplados, até 

porque os propósitos da pesquisa impõem uma perspectiva a partir da qual as análises da 

investigação serão conduzidas. É o caso desta pesquisa. Temos por objetivo analisar as 

representações da aprendizagem de ILE em contextos de aprendizagem específicos. 

Descreveremos agora os frames identificados a partir do corpus. Por conveniência 

didática, o relato seguirá a ordem inversa da análise dos dados, pelo menos na fase inicial da 

exposição: apresentamos os elementos gerais e seguiremos expondo elementos mais 

específicos estruturantes dos frames aos quais pertencem. O frame maior é o de 

APRENDIZAGEM DE ILE, subordinado a ele seguem seus slots (atributos) ou subframes: 

APRENDIZAGEM NA ESCOLA; APRENDIZAGEM EM CURSO e APRENDIZAGEM NÃO INSTRUCIONAL 

Decidimos não propor um subframe para a aprendizagem no exterior; os dados nem sempre 

permitiam definir com segurança quando os informantes se referiam a experiências no Brasil 

ou fora do país. Ilustramos32 o frame desses elementos mais gerais com a Figura 6 abaixo. 

Nas seções seguintes nos ocuparemos de descrever cada (sub) frame em detalhes. 

 

 

                                                
32 Elaboramos as apresentações gráficas dos frames com o software Xmind, versão 8. 
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Figura 6 – Frame de APRENDIZAGEM DE ILE com seus elementos gerais 

 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

4.1. ILE na escola. 

Ao analisarmos as predicações relacionadas à aprendizagem na escola, 

identificamos no corpus estruturas linguísticas cujos valores semânticos revelaram os 

seguintes frames (ou subframes): ATOS/AÇÕES DE ENSINO e ATOS/AÇÕES DE APRENDIZAGEM 

na escola, os AGENTES/ATORES dessas ações, e os RESULTADOS alcançados. Descrevemos a 

seguir cada um desses (sub)frames. 

 

4.1.1. O ensino de ILE na escola 

Ao discutirem sobre suas experiências com a aprendizagem de ILE na escola, os 

informantes falaram sobre as ações/atos que se davam no ensino fundamental e médio. Para 

essas ações, assinalamos dois atributos no frame de aprendizagem na escola, o critério para a 

classificação baseou-se nos sujeitos das ações: as ações do professor foram categorizadas 

como ações de ensino; as ações do aprendiz, como ações de aprendizagem. Daí, os atributos 

ATOS DE ENSINO e ATOS DE APRENDIZAGEM, respectivamente. 

 

Ensino na escola: uma “coisa insuficiente” 

 

Os dados linguísticos trazem, em seus aspectos semânticos, conceitos 

estruturantes de frames que revelam uma compreensão predominantemente negativa do 

ensino da língua na escola. São conceitualizações metafóricas e não metafóricas. Essas 

compreensões se abrigam sob o conceito geral e abstrato de INEFICIÊNCIA ou LIMITAÇÃO. Para 

os participantes, o ensino de ILE na escola é insatisfatório por não contemplar a habilidade da 

fala. Segundo relatam, o ensino da escola  
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“não treinava a língua falada mesmo, era mais escrita” (EA1, linha 35)33.  

Some-se a isso a ênfase que, segundo os informantes, dava-se a questões gramaticais, 

principalmente ao “verbo to be”. Nos dados, não é raro os informantes reduzirem o ensino de 

inglês como língua estrangeira (ILE), na escola, ao ensino do verbo to be – uma compreensão 

orientada metonimicamente. Um exemplo é a afirmação da participante Dália. No excerto 

EA2, linhas 27 a 30, ela declara que o ensino de ILE na escola 

27. não era nada 

28. rele/ muito relevante 

29. aquela coisa verbo to be 

30. umas coisinhas a mais 

 

A insuficiência do ensino, na compreensão dos participantes, se estende à 

avaliação, que também se limita à modalidade escrita da língua. Essa é uma das críticas do 

informante Casper (EA1, linhas 847 a 853). Quando se discutia o que poderia ser feito para 

aprimoramento do ensino de ILE na escola, o participante foi objetivo:  

847. Eu acho que eu mudaria a forma de avaliar 

848. pelo menos no/ 

849. ensino fundamental, a minha escola e 

850. e as escolas por onde eu passei 

851. era só prova escrita 

852. e prova escrita é o que... gramática e no máximo um textozinho pra você 

853. interpretar alguma coisa 

 

O objetivo do ensino de ILE na escola, conforme declaram os informantes, 

limitava-se a capacitar o aprendiz a obter aprovação no vestibular. Descrevendo sua 

experiência na escola, a participante Ebele, na transcrição EA2, diz:  

Ebele 105. porque teoricamente 

 
106. eles te ensinavam pra passar no vestibular... 

                                                
33

 Como exposto na seção 3, os dados em análise foram coletados de dois grupos de estudantes da graduação em 

Engenharia Ambiental. Por isso rotulamos as transcrições com EA1 (Engenharia Ambiental 1) e EA2 

(Engenharia Ambiental 2). 
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107. na época que era o modelo antigo 

Dália 108. uh, hum 

Ebele 109. não é nem ENEM 

 
110 e não adiantou também muito 

 
111 eu tive que fazer [isso] fora 

 

 

Na conclusão de Ebele, há um ponto que merece destaque: apesar da percepção de 

que o esforço da escola se concentrava na modalidade escrita, e se concentrava também num 

objetivo específico – a aprovação no vestibular – o resultado é avaliado negativamente pela 

participante. Ela declarou que essa abordagem concentrada da escola “não adiantou também 

muito” de modo que para aprender a língua, ela teve que “fazer fora” (linhas 110 e 111). 

Além disso, o tempo que se destina ao ensino do inglês na escola é percebido 

como restrito. O participante Baris (EA1: linhas 23 a 26) afirma que  

23. o contato a nível fundamental é a carga horária muito baixa. 

24. o aproveitamento no mesmo tempo de aprendizagem é 

25. na época foi... assim 

26. insuficiente 

 

O tempo designado ao ensino de ILE na escola é referido metaforicamente em 

temos de carga horária, segundo o dicionário Aurélio (FERREIRA, 2004, p. 406) “carga” é  

“o peso que alguém ou alguma coisa pode transportar ou suportar; carregamento, carregação”. 

A expressão “carga” evoca o frame de um peso a ser transportado, contudo, no exemplo 

acima, seu significado é metafórico: a ideia de “peso a ser transportado” serve para estruturar 

metaforicamente a noção do tempo que a escola designa ao ensino de ILE. O tempo que o 

aprendiz dedica à aprendizagem da língua é compreendida em termos de uma carga, ou um 

peso, que a escola impõe para que seja transportado. 

Além da metáfora TEMPO DE ENSINO É CARGA, a expressão “carga horária muito 

baixa” revela mais sobre a conceitualização do período dedicado às aulas de ILE. Do ponto de 

vista de quem transporta, a característica mais relevante de uma carga é o seu peso – falamos 

em “carga pesada”, “carga leve”, “carga com excesso de peso”, dentre outros. Portanto, uma 

estrutura simbólica (seção 2.5) que tenha carga como seu componente alvo apresentará uma 
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relação de elaboração (em oposição à relação de extensão) se o componente categorizante 

tiver em seu polo semântico a noção de peso. Por exemplo, em “carga pesada”, o componente 

“pesada” elabora o significado de “carga”, pois em seu significado básico, corporificado, 

“carga” se aproxima da noção de peso (pesado).  Não é o que se constata na construção “carga 

horária baixa”: “baixa” não se relaciona necessariamente à ideia de peso, mas sim à 

experiência de elevação vertical. A ideia de elevação vertical pode se associar a peso somente 

pelo mecanismo da correlação: uma carga se torna mais pesada, na medida em que seu 

volume aumenta; a elevação vertical pode ser uma consequência do aumento de volume. 

Sendo assim, “baixa” acrescenta às relações semânticas da expressão (carga horária baixa) 

uma extensão metonímica. CARGA metaforiza TEMPO, conceito que se realiza na palavra 

“horária”, ao mesmo tempo em que se estrutura metonimicamente pela noção de 

VERTICALIDADE, realizada no componente linguístico “baixa”. Propomos uma representação 

gráfica no Quadro 2 abaixo34. 

Devemos observar que a metáfora do TEMPO DE ENSINO COMO CARGA – aliás 

aplicável ao ensino de assuntos diversos – se realiza nos dados analisados de forma peculiar. 

O tempo dedicado ao ensino é compreendido em termos de uma carga. Mas como seria essa 

carga? A pergunta nos leva obrigatoriamente ao adjetivo “baixa”. O polo semântico do 

adjetivo se integra por mecanismo metonímico (CARGA BAIXA POR CARGA LEVE) ao 

agrupamento simbólico, na construção do entendimento de que o tempo que a escola dedica 

ao ensino da ILE é reduzido. Há ainda um componente semântico – representado por muito – 

que refina o significado de “baixa” acrescentando-lhe a noção de intensidade. Trata-se de uma 

“carga horaria muito baixa”.  Ou seja, a metonímia realizada linguisticamente por “baixa” – 

cujo significado se intensifica com muito – atenua o significado da metáfora realizada por 

“carga”, de modo a praticamente eliminar a noção de PESO, FORÇA, ESFORÇO, inerentes ao 

frame de CARGA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 Seguindo Langacker (2008), utilizamos seta com linha sólida para representar relação de elaboração e seta 

com linha tracejada para representar relação de extensão. 
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Quadro 2 – Relação metafórica-metonímica realizada na construção “carga horária muito 

baixa” 

carga horária muito baixa 
 
 
 
 
 
                muito                               baixa                          carga                        horária 
         [S1

ELABORAÇÃO]                  [S2
EXTENSÃO]              [S3

EXTENSÃO]           [S4
ESTRUTURA ALVO ] 

                                 Elaboração 
                                                                    Extensão metonímica     
                                                                                                         Extensão metafórica 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Salientamos que o componente principal, do ponto de vista conceitual, está no 

polo semântico35, ou seja, o significado de “horária”. É este o único elemento, em toda a 

expressão, cujo significado se relaciona a TEMPO. Falar em “carga horária” é fazer referência 

ao tempo, às horas designadas ao ensino de uma disciplina, não à carga. Entretanto, numa 

abordagem tradicional fundamentada na sintaxe, “horária”, na condição de adjetivo, seria 

considerado apenas um elemento acessório, um adjunto adnominal que especificaria o seu 

núcleo – “carga”. Mas uma análise sob a perspectiva da semântica de frames e da gramática 

cognitiva parece revelar a relação inversa: o conteúdo semântico de “carga” é que atua para a 

construção semântica do tempo que se destina ao ensino de uma disciplina, evocado por 

“horária”. Aliás, conforme a gramática cognitiva de Langacker (2008), construções como 

carga horária constituem unidades por um processo de integração entre seus componentes. 

As conceitualizações até aqui tratadas se unem por um traço semântico central e 

comum a todas elas: a noção de LIMITAÇÃO ou INSUFICIÊNCIA, conceitos importantes na 

construção do frame de APRENDIZAGEM DE INGLÊS NA ESCOLA, analisado nesta seção. 

Ilustramos essas relações com o frame representado graficamente na Figura 7 abaixo36. 

 
 
 

                                                
35

 Discutimos a noção de polo semântico (e polo fonológico) na seção 2.5, ao tratarmos das estruturas 

simbólicas. 
36

 Nos gráficos dos frames, designamos formas ovais para os valores metafóricos.  
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Figura 7 – Representação de slots do (sub)frame de APRENDIZAGEM NA ESCOLA 

 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

ENSINO COMO ENTIDADE FÍSICA 

 

Outro conceito atuante no frame de APRENDIZAGEM DE INGLÊS COMO LÍNGUA 

ESTRANGEIRA (ILE) é o de OBJETO. A noção de entidade física, coisa concreta, se apresenta de 

modo recorrente nos dados. OBJETO, uma estrutura conceitual classificada como esquema 

imagético (JOHNSON, 1987, p. 126) é um elemento de nossa cognição fundamental para a 

construção de significações metafóricas do frame APRENDIZAGEM DE ILE; sendo um conceito 

alicerçado em nossas experiências físicas, OBJETO tem um papel na conceitualização 

metafórica de APRENDIZAGEM DE ILE. É um conceito diretamente ligado aos nossos sentidos, 

de forma especial ao tato e à visão, pelos quais percebemos o mundo ao nosso redor; é 

principalmente pelo toque e pelo olhar que interagimos com entidades físicas. É o que 

constatamos pela análise do excerto EA1, linhas 8 a 12, a seguir. 

Rafal 8. É... eles focavam muito na parte da gramática 

 
9. pouco a parte oral 

 
10. então, assim, a gente acaba que tem um aprendizado 

 
11. mesmo que básico tem um aprendizado maior na parte escrita 

 
12. do que na parte falada 

 
 
 
A LÍNGUA INGLESA É UM OBJETO VISÍVEL E DIVISÍVEL 

 

No excerto EA1, linha 8, Rafal afirma que no ensino do inglês na escola “eles 

focavam muito na parte da gramática” e focavam “pouco na parte oral”. O significado dessa 

afirmação se fundamenta no esquema imagético do OBJETO, evidenciado por “focavam”, e por 

“parte”. O verbo “focar” está associado ao sentido da visão, o foco consiste no concentrar da 
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visão, da atenção, ou na concentração de um feixe de luz para possibilitar que o objeto 

iluminado seja visto. O objeto do foco, exposto no contexto, é a “parte da gramática” (grifo 

nosso). Considerando o significado literal, só é possível focar, “por em foco; fazer voltar a 

atenção (para)37”, um objeto físico, sensível ao olho humano. O participante faz referência à 

língua inglesa em termos de um objeto dividido em partes, e refere-se a ensinar a língua em 

termos de focar. Ensinar seria fazer o aluno enxergar um objeto – a língua – após dividi-la em 

partes. 

O frame evocado pela unidade linguística “focar” é claramente corporificado. 

Fundamenta-se no sentido da visão e está intimamente associado à noção de espaço 

delimitado. O conceito FOCAR elabora um construto a partir do conceito VER: ao focarmos, 

concentramos nossa capacidade de visão num espaço físico delimitado, selecionado. A esse 

frame, associa-se ainda a ideia de lançar luz; a capacidade de visão humana depende da 

presença da luz. O foco consiste num ponto para o qual convergem raios luminosos 

(HOUAISS, 2001, p. 1362). A focalização é motivada pelo propósito de ver, de enxergar 

detalhadamente o objeto do foco. Enxergamos bem quando concentramos o olhar em um 

objeto iluminado. Esse conceito físico, corporificado, evocado por “focar”, mapeia 

metaforicamente a compreensão do processo de ensino da língua inglesa na escola: para 

ensinar, o professor busca fazer o aluno enxergar o objeto da aprendizagem. A compreensão 

metafórica do professor é a de um ator cujo papel é atrair a atenção do aluno para que ele (o 

aluno) veja o objeto que o professor metaforicamente ilumina. A metáfora ENSINAR É FAZER 

VER, ou ainda, APRENDER É VER, se realiza linguisticamente na expressão “focar”, conforme 

os dados dessa análise. São submapeamentos estruturados a partir da metáfora A LÍNGUA 

INGLESA É UM OBJETO FÍSICO. A expressão “focar” realiza essa metáfora especificando esse 

OBJETO como um OBJETO VISÍVEL. 

Afirmamos acima que a prática de “focar” se aplica a um espaço físico 

delimitado, específico. Se associado à noção de um espaço amplo, o construto conceitual 

inerente ao conceito FOCAR se enfraquece ou se desfaz totalmente: o conceito de 

especificidade, evocado por “focar”, opõe-se a ideia de generalidade, de amplitude. Neste 

sentido, para que uma focalização seja bem-sucedida, exige-se que o seu objeto seja não 

apenas sensível à visão e à luz, mas divisível em partes sobre as quais a ação do foco se 

concentrará. As conceitualizações identificadas acima demonstram que a noção de foco atua 

                                                
37

 Dicionário Aurélio. 
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na compreensão metafórica da língua inglesa na escola. Evidentemente, a parte da 

“gramática” a que o informante faz referência é o conhecimento/ensino da gramática 

oferecido pela escola. Esse conhecimento é metaforizado como um objeto, que pode ser 

focalizado; mas não apenas isso: trata-se de um objeto que constitui a parte de um todo, “a 

parte da gramática” que, juntamente com “a parte oral” (linha 9), “parte escrita” (linha 11) e 

“parte falada” (linha 12), desempenha seu papel na constituição do todo – a língua. Dessa 

forma, a língua é compreendida como um objeto que se divide em partes, metaforização 

reiterada por diversas manifestações linguísticas nos dados coletados.  

Em síntese, a língua, no contexto do ensino, é compreendida como um objeto 

divisível em partes específicas. O professor age com o objetivo de “focar” nessas partes para 

que os aluno as veja, ou seja, aprenda. As metáforas evidenciadas são:  

(1) A LÍNGUA INGLESA É UM OBJETO DIVISÍVEL e;  

(2) A LÍNGUA INGLESA É UM OBJETO VISÍVEL.  

A discussão acima sugere haver uma relação de interdependência entre essas metáforas: 

vemos melhor quando concentramos a visão num ponto específico, ou seja, “enxergaremos” 

melhor a língua, em seus detalhes, se a dividirmos em partes como objetos mais facilmente 

observáveis. 

 

ENSINAR É DAR UM OBJETO 

 

Corroborando a conceitualização do conhecimento da língua como um objeto 

físico que se pode focar, os dados demonstram que esse conhecimento também é concebido 

como um objeto que se poder dar, cuja posse é transferível. Sobre sua experiência com a 

língua na escola, a participante Lida (EA1: 34 – 36) declarou:  

34. Mesmo dando mais gramática e tudo mais, que eu também concordo que era mais     

gramática 

35. e não treinava a língua falada mesmo, era mais escrita 

36. Mas eu sempre gostei, pra mim foi muito proveitoso 

 

A fala de Lida, “mesmo dando mais gramática” (linha 34), é um exemplo de que a 

noção de ensinar a língua constrói-se pelo mapeamento metafórico ENSINAR É DAR. 
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Novamente se reforça a compreensão da língua como OBJETO. Desta vez, um objeto 

manipulável, que se pode transferir de uma pessoa para outra. Essa metáfora se consolidou na 

língua em uso e se realiza por meio de várias expressões convencionalizadas como “dar aula”, 

“dar a matéria”, “dar o assunto”. 

Outra realização linguística dessa metáfora registrou-se na fala do participante 

Rafal. Em resposta à pergunta do moderador sobre o que poderia ser feito para que a 

aprendizagem de ILE fosse melhorada (EA1, linhas 339 e 340), o participante utilizou-se de 

uma linguagem metafórica que se refere ao ensino em termos de um objeto. O informante 

respondeu (EA1: 342, 343): “eu acho que dar uma introdução à língua já / desde o nível bem 

inicial do colégio mesmo”.  

 Ao mesmo tempo em que a expressão linguística “dar” instancia uma 

conceitualização de objeto, manifesta também uma conceitualização de transferência. A ação 

de dar implica numa mudança de localização espacial de um objeto que sai das mãos de quem 

doa para chegar às mãos de quem recebe. Pelo mecanismo da metáfora, o conhecimento da 

língua é assumido como um objeto que o professor entrega ao aluno, o qual, como recebedor, 

desempenha um papel de passividade. 

  

ENSINO NA ESCOLA É UM OBJETO FRACO 

 

O ensino de ILE na escola não é compreendido apenas como um objeto visível, 

divisível e transferível, como vimos acima. Soma-se a esses conceitos a compreensão do 

ENSINO DE ILE NA ESCOLA como um OBJETO FRÁGIL. A metáfora se explicita na fala dos 

participantes Darien e Dália (grifos nossos):  

EA1 

Darien 701 na escola era muito 

 702 fraco no inglês, quando eu entrei no curso de inglês, que comecei a entender, 

comecei, caramba 
 

 703 posso aprender isso aqui 

 

EA2 

Dália  08 desde pequeno teve inglês 

 09 na 

 10 nas séries e tudo mas eu achei 
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 11 hoje eu consigo ver - 

 12 que era bem fraco 

 

A noção que temos de FRACO constrói-se através de nossas percepções físicas no 

mundo por se vincular diretamente ao conceito de FORÇA, um esquema imagético (JOHNSON 

1987). Essa qualidade pode ser atribuída a pessoas ou animais quando são incapazes de 

exercer força física suficiente para atingir um propósito: por exemplo, categorizamos como 

fraco um indivíduo doente, incapaz de manter-se de pé. Atribui-se a qualidade de fraco 

também a objetos físicos que não se provam resistentes a uma força ou peso que se lhe 

opõem. Exemplos: uma corda que se rompe ao ser esticada, ou um ovo que quebra não 

suportando o peso que se lhe sobrepõe.   Neste último exemplo, pode-se mesmo defender a 

existência do esquema imagético de SUPORTE (JOHNSON, 1987) atuando em nossa 

construção do conceito FRACO. Conforme Houaiss (2002: p. 1383), “fraco” pode ser definido 

como “carente de vigor” e “pouco resistente”. 

É com este conceito que os participantes apresentam sua compreensão do ensino 

da língua inglesa na escola: um OBJETO FRACO. Nos dados vemos essa fraqueza nos dois 

aspectos discutidos acima – a falta de força para atingir um propósito e a falta de resistência 

para se opor a uma força ou suportar um peso. O primeiro caso se confirma pela recorrência 

com que os participantes reforçam a ideia de que na escola não se aprende a falar a língua; 

mais que isso, o ensino da escola se mostra ineficaz mesmo para tornar o aluno apto na 

modalidade escrita. Dessa forma, o ensino de inglês como língua estrangeira na escola é fraco 

porque, como uma entidade frágil, não atinge o propósito a que se propõe. Discutiremos o 

segundo aspecto – o de objeto sem resistência – a seguir, ao analisarmos a noção de 

aprendizagem básica, no (sub)frame de APRENDIZAGEM NA ESCOLA. 

Não poderíamos encerrar esta seção sem chamar a atenção para um detalhe 

importante nos dados linguísticos. Os participantes utilizaram componentes semânticos que 

reforçam o sentido negativo de FRACO. Darien usou a expressão “muito fraco” e Dália, “bem 

fraco” (ênfases nossas). Embora sejam estruturas distintas quanto ao polo fonológico, ou seja, 

quanto à forma, compreendemos haver semelhança entre seus polos semânticos, pois o efeito 

de ambos (muito e bem) é o mesmo, qual seja, intensificar o valor semântico de fraco. Por 

isso, defendemos nesta pesquisa que a análise não deve operar somente em unidades lexicais 

individuais; no caso em discussão, fica claro que o ENSINO DE ILE na escola não é 

compreendido como FRACO apenas, é compreendido como MUITO FRACO. O componente 
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MUITO (ou BEM) refina o significado de FRACO num processo de elaboração semântica 

(LANGACKER, 2008). É somente após esse refinamento semântico que FRACO (ou melhor, 

MUITO/BEM FRACO) metaforiza ENSINO DE ILE NA ESCOLA.  

Até aqui, identificamos dois (sub)frames38 do frame ENSINO DE ILE NA ESCOLA, o 

de ENSINO INSUFICIENTE e o de ENSINO COMO OBJETO. Observa-se não apenas coerência, mas 

também complementaridade entre eles.  Os atributos são representados por valores que atuam 

em conjunto para construir uma conceitualização predominantemente negativa de ENSINO DE 

ILE NA ESCOLA. No processo percebem-se relações não metafóricas, metafóricas e 

metonímicas. 

Apresentamos na Figura 8 abaixo uma representação com os componentes do 

frame discutidos até aqui. 

 

Figura 8 – Representação dos atributos do (sub)frame de ATOS DE ENSINO NA ESCOLA 

identificados nos dados 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

4.1.2. A aprendizagem de ILE na escola 

                                                
38 Utilizamos intercambiavelmente os termos (sub)frames, slots, atributos. O fato de os frames serem recursivos, 

como vimos em Barsalou (1992b), torna difícil uma utilização rígida desses termos: o frame possui slots (ou 

atributos), que se configuram como (sub)frames a partir do momento em que apresentam novos slots (ou 

atributos) num nível subsequente. E assim sucessivamente. 
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Na seção anterior, discutimos um (sub)frame cujos elementos se relacionam mais 

intimamente aos atos do ensino, ou seja, aos atos do professor. Nesta seção, discutiremos os 

elementos conceitualmente associados aos atos do aprendiz, aqui classificados como atos de 

aprendizagem. O exame dos dados revela forte coerência entre esses (sub)frames. 

 

APRENDIZAGEM COMO UM TOQUE FÍSICO 

 

A compreensão da aprendizagem se apresenta nos dados predominantemente pelo 

mecanismo da metáfora. E o elemento metaforizante, ou seja, o frame fonte, é novamente o 

de OBJETO FÍSICO. Iniciemos pela fala do participante Andel. 

EA1 

Andel 02 Eu acho que é... na 

 
03 questão do... ensino fundamental 

 
04 foi um contato bem básico ainda assim 

Casper 05 To Be  

Andel 06 verbo TO BE 

 
07 só o básico mesmo. 

 

Na linha 4, o informante descreve sua experiência de aprendizagem na escola 

(ensino fundamental) como “um contato bem básico”. Defendemos que nesta construção, dois 

componentes – contato e básico – têm, em seus polos semânticos, significados direta e 

fortemente relacionados a esquemas imagéticos corporificados. A palavra contato é, por 

excelência, a instância linguística do esquema imagético de CONTATO (JOHNSON, 1987, p. 

126). O conceito emerge a partir de experiências corpóreas no ambiente. Em tese, faz-se 

necessária a existência de duas entidades que se tocam para que a experiência do contato se 

realize. Contudo, essa não é a única condição para que nossas experiências de contato sejam 

possíveis. Já nos primeiros dias de vida, a criança tem inúmeras experiências de contato, 

inclusive com o próprio corpo. Vale ressaltar que percebemos a experiência do contato não 

apenas pelo tato, mas também pela visão, constatação que reforça a ideia de que CONTATO é 

um esquema imagético que pressupõe outro esquema imagético – o de OBJETO (JOHNSON, 

1987, p. 126; SANTIBÁÑEZ, 2002). 

O conceito de CONTATO, de elevada motivação corpórea, se apresenta na fala do 

informante Andel para se referir à sua experiência de aprendizagem de ILE na escola. Ele 

descreve a experiência como “um contato bem básico” (grifo nosso). O mecanismo 
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metafórico se faz evidente, pois a experiência de aprendizagem da língua não é um objeto 

físico palpável. Tal compreensão emerge nos dados pela instanciação linguística da metáfora 

APRENDER ILE NA ESCOLA É TER CONTATO. Metáfora que traz implícito em suas relações 

semânticas o conceito de OBJETO FÍSICO, estabelecendo coerência com a discussão acima 

acerca das representações sobre ENSINO DE ILE NA ESCOLA, quando identificamos a metáfora 

ENSINO DE ILE NA ESCOLA COMO UM OBJETO. 

A noção de CONTATO está intrinsecamente ligada à ideia de aproximação; de fato, 

o contato é o ápice da aproximação entre dois objetos. Logo, a constatação de que o aprendiz 

se refere à aprendizagem de ILE em termos de contato, poderia levar à conclusão de que 

existe intimidade entre o aprendiz e o objeto da aprendizagem. Ao analisarmos os dados, 

verificamos não ser este o caso. É inegável que INTIMIDADE é um conceito relacionado ao de 

APROXIMAÇÃO ou CONTATO. De fato, podem se relacionar metonimicamente, por 

estabelecerem vínculo de correlação: a concretização da intimidade é antecedida pela 

condição de aproximação ou contato39. 

Os dados, contudo, não autorizam afirmarmos que a relação entre o estudante e a 

aprendizagem da língua seja marcada pela intimidade. A palavra “contato” evoca um frame 

com muitos elementos, dentre eles, o conceito de INTIMIDADE. O uso da língua, porém, exige 

que seus usuários, no processo de construção dos sentidos, eliminem os elementos do frame 

que se mostrem inadequados à construção do significado do contexto em uso. Embora não 

tratando exatamente deste ponto, Langacker (2008) utiliza uma metáfora à qual podemos 

recorrer aqui: segundo o autor, as palavras seriam semelhantes a “stepping-stones”, ou seja, 

pedras utilizadas para atravessar um rio. Nessa travessia, saltar sobre a pedra errada pode ser 

fatal. Aplicando essa metáfora à análise em foco, escolher a “pedra” da INTIMIDADE seria um 

equívoco para chegarmos ao outro lado do rio, ou seja, à compreensão da relação entre o 

aprendiz da escola e seu objeto de aprendizagem – a língua inglesa. Pois a noção evocada por 

“contato” (linha 4), não se relaciona a ideia de intimidade. Encontramos reforço para esse 

argumento ao analisarmos “bem básico”, construção que sucede “contato”, e que com ele 

forma uma unidade simbólica, afastando definitivamente a ideia de haver intimidade entre o 

aprendiz e a aprendizagem. 

                                                
39 Grady (1997, p. 293) considera essa relação conceptual entre INTIMIDADE e APROXIMAÇÃO pelo prisma 

da metáfora primária. 
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Assim como INTIMIDADE não é um conceito que se possa relacionar a CONTATO 

no caso específico discutido acima, há aspectos conceituais relacionados a BÁSICO que 

também não se aplicam a construção da significação de “bem básico” dos dados. E nesse 

caso, estamos nos referindo a elementos conceituais corporificados do esquema imagético de 

SUPORTE, que defendemos ser o fundamento conceitual de BÁSICO. Houaiss (2001, p. 410) 

define base, o substantivo do qual deriva o adjetivo básico, como “parte inferior de alguma 

coisa, considerada como seu suporte” (ênfase nossa). Apesar do papel que o conceito 

SUPORTE desempenha para construir o conceito de BASE, essa relação semântica não se aplica 

ao significado de “bem básico”, como utilizado pelo participante. Prossigamos na elaboração 

do raciocínio. 

O esquema imagético de SUPORTE se constrói em dependência de outros esquemas 

imagéticos – o esquema do CONTATO, o esquema de OBJETO (ambos já discutidos acima) e o 

esquema da FORÇA. Em seu aspecto físico, corporificado, SUPORTE não se realiza sem a noção 

de CONTADO. A ideia de suporte pressupõe a relação entre dois objetos em que um serve de 

sustentação ao outro. O fenômeno do suporte só se faz completo mediante o contato entre o 

objeto e seu suporte de sustentação, e na ligação entre esses elementos repousa o fenômeno da 

força. O esquema do SUPORTE, portanto, se apresenta como uma gestalt, cuja integridade se 

desfaria mediante a ausência de qualquer desses elementos. 

As relações entre as entidades do mundo físico atestam a onipresença do esquema 

do SUPORTE, tanto na natureza, como no universo sociocultural, construído pelo homem. As 

plantas, por exemplo, se sustentam por suas raízes: quanto mais robusta e profunda a raiz, 

maior sua firmeza. No caso da planta (e de muitas outras estruturas complexas) a relação de 

suporte apresenta recursividade perceptível em sua organização hierárquica: a raiz sustenta o 

tronco, que por sua vez suporta os galhos que sustentam as folhas. Usando outro exemplo, 

nossos pés são a base de nosso corpo enquanto nos mantemos verticalmente eretos; a 

experiência é tão comum que provavelmente se esconde na inconsciência na maior parte do 

tempo. Mas basta uma inflamação nas articulações dos membros inferiores, que comprometa 

nossa capacidade de deslocamento, para que a função de sustentação dos pés conquiste a 

prioridade em nossos pensamentos e até nossas preocupações. 

No universo físico criado pelo homem, as instâncias de suporte também parecem 

ubíquas. Consideremos a construção de uma casa. O processo de construção se inicia com a 

fundação ou alicerce, cuja função é sustentar todo o prédio, por isso sua robustez é 
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determinada pela carga de toda estrutura a ser construída sobre a base. Outros exemplos de 

suporte poderiam ser citados: uma base de lançamento de foguete; um palco para 

apresentações artísticas; um elevador mecânico, dentre outros. Em todos os casos, a estrutura 

do suporte deve obrigatoriamente ser construída em função da carga a ser suportada: se a 

fundação de uma casa for incompatível com a estrutura sustentada, a força exercida pelo 

peso/gravidade certamente prevalecerá causando o desmoronamento. Dessa forma, FIRMEZA 

surge como um conceito inerente ao esquema do SUPORTE. A nossa compreensão de SUPORTE 

emerge inevitavelmente a partir de nossas interações no mundo. São as nossas experiências 

físicas com objetos no espaço que possibilitam a construção da noção de suporte em nosso 

sistema cognitivo. A nossa massa corpórea, combinada a ação da gravidade, torna a 

experiência inescapável; a superfície onde apoiamos os pés nos serve de suporte 

incessantemente, seja o solo, a base de um elevador, ou o piso de um avião. Essa descrição do 

esquema do SUPORTE não parece encontrar reflexo no caso do significado de “bem básico” (e 

“só o básico”), usado pelo participante Andel no exemplo EA1, linhas 4 e 7. Fundamentemos 

essa afirmação. 

Ao longo das análises realizadas até aqui, ficou evidente a predominância de uma 

percepção negativa da experiência da ILE na escola. Mesmo o excerto ora em foco corrobora 

essa afirmação. Imediatamente após Andel falar que no ensino fundamental teve um “contato 

bem básico”, o informante Casper complementa: “verbo to be”, ao que segue a confirmação 

de Andel, “verbo to be / só o básico mesmo”. A afirmação de que na escola aprende-se apenas 

o verbo to be tem se tornado uma forma convencional de crítica ao ensino da língua na escola. 

Na sequência, Andel relata que não aprendeu a falar a língua, experiência semelhante à dos 

outros participantes, como se verifica ao longo dos dados. Se esta é a percepção dos 

informantes, onde estaria a noção de SUSTENTAÇÃO, de FIRMEZA a ser evocado por “bem 

básico”? Aliás, “bem” e “básico” formam um agrupamento simbólico em que “bem” traz um 

componente semântico intensificador do significado de “básico”. O que reforçaria ainda mais 

a noção do suporte ou da base; estaríamos diante da ideia de uma sustentação forte, muito 

firme. Se, como já afirmamos, não é esse o caso, o que permitiria uma significação diferente à 

expressão “bem básico”? 

Nosso posicionamento é que o significado de “bem básico” não reside na estrutura 

interna do esquema de SUPORTE, mas na forma como visualmente percebemos instâncias 

desse esquema. De modo geral, a base se localiza em posição inferior à estrutura que suporta. 

Há casos em que ela se encontra mesmo oculta, como a raiz de uma árvore ou os fundamentos 
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de um prédio. O que se faz perceptível não é a base, mas a estrutura a ela sobreposta. De uma 

casa, vemos paredes, janelas, portas, telhado – mas nunca o seu alicerce. Mesmo nos casos em 

que a base é visível, ela dificilmente se coloca como o centro das atenções. Podemos citar 

vários exemplos: base de lançamento de foguetes; o palco de um espetáculo; os pés de uma 

mesa; dentre outros. Em todos esses casos, nossas atenções normalmente não se voltam para 

base, mas para o que ela sustenta ou o que ocorre sobre ela, uma característica da base seria 

sua condição de (quase) imperceptibilidade. 

Os exemplos de suporte que se apresentam constantemente em nossas 

experiências no mundo se caracterizam pela pouca ou nenhuma perceptibilidade. Dessas 

experiências abstraímos um esquema de suporte a partir meramente de nossa capacidade 

visual, sendo, portanto, um esquema do aspecto externo ou formal do suporte, constituído de 

dois componentes interdependentes: a imperceptibilidade (ou pouca perceptibilidade) e a 

inferioridade, que se interligam pela relação metonímica de causa e efeito.  É a esse aspecto 

da noção de SUPORTE que a expressão “bem básico” (e “só o básico mesmo”) se associa: o de 

imperceptível, secundário, superficial, e mesmo de inferioridade. Por essa perspectiva, o papel 

semântico de “bem”, intensificando “básico”, faz todo sentido. O conceito de APRENDIZAGEM 

é conceitualizado como CONTATO, mas um contato especial, marcado pela superficialidade, 

insuficiência, inferioridade. O mapeamento pode ser representado por APRENDER ILE NA 

ESCOLA É TER UM CONTATO SUPERFICIAL. Corroborando a ideia da insuficiência da escola que 

tratamos em discussão anterior.  

 

APRENDIZAGEM COMO UM OBJETO CAPTÁVEL E VISÍVEL 

 

EA1   

Rafal 50 É, da escola eu acho que você acaba pegando muito pouco, né,    como eu falei 

 
51 Você pega mais a gramática do que, é... 

 
52 as habilidades linguísticas que você desenvolve, se você tivesse morando no país 

 

 

... 

 
63 eu comecei a gostar do inglês por causa do colégio, né... 

 
64 Porque eu comecei a ver a língua também... 

 

Em coerência com as conceitualizações já vistas, a compreensão da aprendizagem 

surge mais uma vez como conceito do frame de OBJETO, desta vez como um objeto que se 

pode pegar.  Nas palavras do participante Rafal (EA1: 50), na escola “você acaba pegando 
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muito pouco” (ênfase nossa). A metaforização permanece em torno do conceito de OBJETO – 

só é possível pegar um objeto físico – e de uma percepção negativa da aprendizagem de ILE 

na escola, pois o que se “pega”, ou seja, o que se aprende na escola é, nas palavras do 

informante, “muito pouco”. Assim, além de ser, metaforicamente, OBJETO CAPTÁVEL, a 

aprendizagem se apresenta também como MATÉRIA QUANTIFICÁVEL, da qual se fala em 

termos de “muito pouco” (linha 50) e “mais” (linha 51). 

O quantificador “mais” (linha 51) é atribuído à aprendizagem de “gramática”. O 

informante prossegue sua fala declarando que na escola “você pega mais a gramática”, e não 

(pega) “as habilidades linguísticas...” (linha 52). Essa é a explicação do pegar “muito pouco” 

na linha 50: na escola, o aprendiz “pega” muito pouco porque a aprendizagem se limita à 

gramática, não contemplando as habilidades de comunicação. Deve-se observar que o 

participante Rafal avaliou positivamente sua experiência na escola, onde, segundo ele, 

começou a “gostar do inglês” (linha 63). Mesmo assim, a compreensão de insuficiência da 

aprendizagem de ILE na escola se apresentou em suas participações. 

Na linha 63 a aprendizagem é conceitualizada como um objeto visível. Aprender é 

enxergar esse objeto. Vimos essa conceitualização no frame de ENSINO, ali a metáfora foi 

ENSINAR É FAZER VER, mapeamento realizado pela construção “eles focavam” (EA1, linha 8). 

Agora, coerentemente, a metáfora se realiza no frame de APRENDIZAGEM: APRENDER É VER. 

As duas metáforas sugerem construtos diferentes do mesmo conteúdo conceitual. Uma 

perspectiva do ensino e outra da aprendizagem.  

Vejamos mais um exemplo em que a noção de objeto norteia a conceitualização 

da aprendizagem na escola. O excerto é da fala do informante Darien, da transcrição EA1, 

linhas 312 a 315. 

312 Eu acho que... 

313 a gente 

314 pelo fato de ver tanta gramática 

315 a gente meio que se preocupa com o jeito de falar certo, assim 

 

Na linha 314, o participante atribui a preocupação em falar inglês corretamente ao “fato de 

ver tanta gramática”. A estrutura simbólica “tanta gramática” evidencia linguisticamente a 

conceitualização de gramática como um objeto físico, e que pode ser quantificável. Na 
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estrutura, “tanta”, que expressa a ideia de quantidade, categoriza a noção expressa por 

“gramática”. A gramática seria, pois, compreendida em termos de um objeto (ou substância) 

quantificável. Curiosamente, “tanta” transmite a ideia de grande quantidade. O fato de o 

aprendiz ver “tanta gramática”, ou seja, muita gramática na escola, talvez fosse mais 

naturalmente visto como um aspecto positivo da experiência na escola. Mas não é. O 

participante trata com um olhar negativo, pois, como registrado na linha 315, isso o faz se 

preocupar “com o jeito de falar certo”. O que, conforme aquele contexto, resultaria na 

inibição para o aprendiz interagir na língua. 

Mas no exemplo, essa não é a única evidência de que a aprendizagem é 

metaforizada como objeto físico. Na mesma linha 314, registra-se o verbo “ver”, cujo 

complemento (objeto direto) é “tanta gramática”; e o sujeito, evidentemente, é o aprendiz. Ou 

seja, se ampliarmos a extensão de “tanta gramática” de modo que a estrutura simbólica se 

torne “ver tanta gramática”, identificaremos mais um aspecto de objeto conceitualizando a 

aprendizagem. Desta vez a aprendizagem – no caso um aspecto da aprendizagem de língua, 

que se materializa na aprendizagem da gramática – é compreendida em termos de um objeto 

visível. Na linha 314 do excerto, portanto, há instanciações de duas metáforas: 

APRENDIZAGEM É OBJETO QUANTIFICÁVEL e APRENDIZAGEM É OBJETO VISÍVEL. Esta última, 

associada a metáfora APRENDER É VER, extensamente discutida na literatura.  

Em nossos dados, no contexto de aprendizagem na escola, essa metáfora se realiza 

também no exemplo EA2, linha 66, da participante Prímula. Elogiando o curso de inglês, 

Prímula comenta que o conteúdo aprendido no primeiro semestre do curso livre “era 

praticamente o que eu tinha visto no colégio”. Novamente, a aprendizagem é referida em 

termos de um objeto que se poder ver. É mais uma instanciação linguística da metáfora 

APRENDIZAGEM É OBJETO (VISÍVEL), que, em nosso entendimento, está relacionada a metáfora 

APRENDER É VER.  

Apresentamos novamente a representação gráfica dos frames acrescentando os 

dados das últimas discussões. 
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Figura 9 – Representação dos atributos do (sub)frame de ATOS DE ENSINO e ATOS DE 

APRENDIZAGEM NA ESCOLA 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

  

Observa-se a predominância da noção de objeto na conceitualização de 

aprendizagem na escola. O conceito é fundamentado no esquema imagético de OBJETO. Uma 

estrutura conceitual básica que emerge em nossa estrutura cognitiva já na infância 

(MANDLER 1992). É pela interação com os objetos físicos em nossa volta que se constrói o 

esquema de objeto, uma abstração que reúne as características comuns a suas instâncias reais 

do mundo físico. E os exemplos revelaram vários aspectos da noção de objeto, relacionados a 

várias dimensões de nosso funcionamento corporificado no mundo. Dos dados emergiram a 

noção de objeto visível, palpável, quantificável, frágil. São conceitos relacionados a nossa 

natureza multissensorial. 

  

4.1.3. Os agentes (professor, aluno, escola) 
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O professor na escola 

 

No contexto de aprendizagem de inglês como língua estrangeira na escola, 

surgiram três elementos de frames relacionados aos agentes: PROFESSOR, APRENDIZ e, 

metonimicamente, ESCOLA. Contudo, as conceitualizações se realizaram com mais frequência 

no frame de APRENDIZ. Isto, porém, não reduz a relevância das categorizações aplicadas ao 

professor e à escola que se apresentaram nos dados. 

A conceitualização dos aprendizes quanto ao professor, conforme dados 

coletados, é extremamente limitada. Excetuando-se as conceitualizações de PROFESSOR que se 

elaboram por inferências das conceitualizações de outros elementos do frame de ILE, apenas 

em um pequeno segmento das discussões os participantes fizeram referência explícita ao 

professor de ILE na escola. Não deixaremos de discuti-la por vários motivos. Em primeiro 

lugar, é uma conceitualização interligada a outras que caracterizam o ILE na escola, numa 

relação de coerência. Além disso, a figura do professor é central ao ambiente de 

aprendizagem de ILE na escola. De forma que as poucas referências feitas a ele (o professor) 

podem ser, em si mesmas, um dado importante. Afinal, por que, em discussões sobre 

aprendizagem, a figura do professor teria uma participação tão reduzida? Prossigamos com as 

análises. 

 

EA1 

Darien 17 A gente não aprende muito da pronúncia também 
  

18 Mas, acho que você... às vezes o professor nem sabia como falava, se 

pronunciava uma palavra 

  

No contexto, o foco dos argumentos apontava para a ineficiência da escola em 

ensinar a língua falada. A conceitualização negativa em relação ao professor segue a 

tendência das conceitualizações pessimistas do ensino do ILE na escola. No excerto acima, na 

linha 18, Darien questiona a competência do professor. Segundo o participante, “às vezes o 

professor nem sabia como falava, se pronunciava uma palavra”. O conteúdo da declaração 

não conceitualiza apenas o professor. Traz igualmente compreensão sobre o aprendiz: o 

principal agente do frame de aprendizagem – o aprendiz – tem confiança restrita no outro 

agente com quem interage em busca do conhecimento – o professor. 
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Entendemos que essa percepção negativa se reforça através de duas estruturas 

simbólicas, representadas em “às vezes” e “nem sabia”. O significado, ou polo semântico, da 

expressão “às vezes” reforça a percepção negativa do aprendiz em relação ao professor. Se 

uma das facetas do significado de “às vezes” é a noção de pouca frequência, outra faceta é a 

ideia de alguma sistematicidade, ou mesmo de previsibilidade. A noção expressa pela 

construção é de pouca frequência, mas é de frequência. No excerto, essa frequência se associa 

a uma condição que, conforme infere-se pelos dados, não deveria existir: o desconhecimento 

do professor sobre como “se pronunciava uma palavra”. A composição simbólica “às vezes” 

atua na realização de um atributo e seu valor, no frame de PROFESSOR, a saber, 

DESCONHECIMENTO e FREQUENTE, respectivamente. Ou seja, o professor é categorizado pelo 

conceito de DESCONHECIMENTO, que por sua vez é refinado pelo conceito de 

SISTEMATICIDADE/FREQUÊNCIA.  

Na expressão “nem sabia”, a partícula “nem” não expressa a ideia de adição, 

como ocorre quando integra a conjunção aditiva nem... nem, nas construções estruturantes de 

paralelismo. No excerto, exprime a ideia de uma surpresa causada pela ausência de algo cuja 

existência seria natural, esperada. A surpresa surge exatamente porque o conhecimento que 

naturalmente se espera do professor – o de pronúncia das palavras – não se constata com a 

consistência esperada. Podemos até propor a seguinte reelaboração do segmento: O professor 

nem mesmo sabia como falava, se pronunciava uma palavra. A inserção de “mesmo”, 

elaborando a construção “nem mesmo”, talvez não torne a expressão mais enfática, mas 

explicita mais prontamente o significado construído pelo participante. Essa percepção 

negativa da figura do professor revelada nos dados se harmoniza com as conceitualizações 

predominantes de ILE na escola, marcada pela compreensão pessimista dos participantes. 

 

O aprendiz na escola 

 

Não se pode negar que todos os dados aqui apresentados e analisados, de certa 

forma, conceitualizam o aprendiz, pois identificar conceitualizações produzidas por eles não 

deixa de ser um recurso para compreendê-los. Tudo o que analisamos aqui são frames 

produzidos pelos aprendizes. Estamos estudando, acima de tudo, suas representações mentais 

sobre suas experiências com ILE.  
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O que nesta seção consideramos conceitualizações do aprendiz são aquelas 

fundamentadas em declarações dos participantes sobre si próprios. Conceitualizações 

produzidas por eles e projetadas sobre eles. Iniciemos com a fala do participante Baris. 

 
EA1 

Baris 
27 E... no ensino fundamental você não tem um grau de maturidade de entender que 

aquele novo idioma pode... 

 28 um dia você necessite dele, então acaba sendo uma disciplina que 

 29 você considera como desprezível 

 

No excerto, o aprendiz da escola, mais precisamente do ensino fundamental, é 

considerado imaturo, o que explicaria o seu desinteresse em aprender a língua inglesa. 

Segundo o participante, o aluno “considera como desprezível” o ensino do idioma na escola. 

Na linha 27, Baris afirma que o estudante “não tem um grau de maturidade” para perceber a 

importância da língua inglesa. O informante se refere a uma condição psicológica do aprendiz 

que o capacitaria a compreender a relevância do inglês. Essa capacidade mental é tratada em 

termos de “maturidade”. O significado de “maduro” se constrói com base em nossas 

experiências com fenômenos biológicos, mais especificamente da botânica. Categorizamos 

uma fruta como madura quando ela atinge certo estágio de desenvolvimento. Houaiss (2001, 

p. 1809) define “maduro” como o “que, havendo atingido seu completo desenvolvimento, 

poderia ser comido, colhido ou semeado”.  

É um conceito que se sustenta em aspectos físicos, portanto captáveis pelos 

nossos sentidos: percebemos que uma fruta está madura pela visão, vendo seu tamanho e sua 

cor; pelo olfato, inalando o seu cheiro; pelo paladar, apreciando o seu sabor; pelo tato, 

sentindo sua textura ou consistência; e até pela audição, ao ouvirmos o som que uma fruta 

madura (ou verde) produz ao cair no chão. O significado de maduro (ou de maturidade), 

portanto, se constrói sobre os fundamentos de experiências sensoriais variadas, podendo 

mesmo envolver os cinco sentidos. Sua motivação corporificada se faz evidente. Mas o 

significado de “maduro” não ficou circunscrito apenas ao domínio de conceitos físicos, como 

os de aspectos ligados a biologia/botânica. Metaforicamente, o polo semântico de “maduro” 

categoriza aspectos dos seres humanos. No excerto, o significado de “maturidade” se aplica a 

aspectos psicológicos: no caso, fala-se que o aprendiz no ensino fundamental não tem 
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maturidade porque é incapaz de perceber a importância da língua inglesa e, em decorrência 

disso, não valoriza a sua aprendizagem. 

A expressão sob análise, “maturidade”, realiza linguisticamente a metáfora 

PESSOAS SÃO PLANTAS (FRUTAS), uma metáfora reconhecidamente convencional 

(KÖVECSES, 2010, p. 123). O frame-fonte, PLANTAS, parece destoante dos demais frames 

que têm predominado nos dados analisados até aqui, dos quais merece destaque o frame de 

OBJETO. A divergência é apenas aparente e se desfaz quando voltamos o olhar para os 

agrupamentos simbólicos (seção 2.5) aos quais “maturidade” se integra. Referimo-nos a 

agrupamentos simbólicos – no plural, porque o pesquisador pode identificar diversas 

estruturas simbólicas compostas e de diferentes extensões, conforme demande a natureza e os 

objetivos de sua análise. O que estabelece total coerência com uma característica comum 

tanto aos frames como às estruturas simbólicas – a recursividade, discutida na fundamentação 

teórica e na metodologia. 

No caso em foco, podemos identificar recursividade nas relações das 

conceitualizações. Já se demonstrou que a expressão maturidade realiza a metáfora que 

conceitualiza o aprendiz: APRENDIZ DE ILE (PESSOAS) SÃO PLANTAS/FRUTAS. Mas o 

agrupamento simbólico no qual “maturidade” se insere revela que MATURIDADE (polo 

semântico da expressão) também é alvo de conceitualização – duplamente. Em “você não tem 

um grau de maturidade” (linha 27), dois elementos linguísticos instanciam o mapeamento 

MATURIDADE COMO OBJETO FÍSICO, a expressão “grau (de)” e o verbo “tem”. Na estrutura 

simbólica “grau de maturidade”, o polo semântico do componente “grau (de)” mapeia a noção 

de mensurabilidade ou quantidade sobre o conceito de MATURIDADE, que em seu uso 

metafórico consiste num conceito abstrato, intangível – lembremo-nos que, no excerto, 

“maturidade” refere-se a um estado psicológico/mental do aprendiz.  

A outra projeção metafórica se instancia pelo verbo “ter”, que também realiza a 

metáfora MATURIDADE COMO OBJETO FÍSICO. Não mais como um objeto mensurável, mas 

como um objeto passível de propriedade. A maturidade é um atributo que os aprendizes não 

têm, mas, como se infere da participação de Baris, seriam beneficiados caso a tivessem. Ao 

afirmarmos que “tem” traz consigo a noção de PROPRIEDADE e projeta esse conceito sobre 

MATURIDADE (não sobre GRAU), alertamos que as relações entre os polos semânticos numa 

composição simbólica não se configuram necessariamente em sequência linear (ou temporal), 

como podem sugerir as realizações linguísticas.  
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Para conveniência da explanação, propomos a seguinte adaptação para a 

composição simbólica sob análise: “o aprendiz não tem um grau de maturidade”, adaptação 

que preserva a relação dos significados conforme constam nos dados. Considerando os polos 

semânticos, temos a seguinte relação:  

 

GRAU  

MATURIDADE                    APRENDIZ  

TER 

 

APRENDIZ é metaforizado como PLANTA/FRUTA, pelo conceito de MATURIDADE; 

por sua vez, MATURIDADE é simultaneamente metaforizado como OBJETO MENSURÁVEL e 

como OBJETO PASSÍVEL DE POSSE, pelos conceitos de GRAU e TER (POSSE), respectivamente. A 

configuração linear das construções linguísticas poderia sugerir que a relação conceitual de 

TER se faria com GRAU, não com MATURIDADE. Defendemos não ser essa a análise adequada: 

o conceito TER não impede que a noção de GRAU estabeleça relações paradigmáticas com 

outros conceitos que também podem conceitualizar MATURIDADE. Dessa forma, TER atua 

coordenadamente com GRAU (ou outros conceitos com os quais GRAU se relacione na 

dimensão paradigmática), e ambos se subordinam a MATURIDADE, conceitualizando-o 

metaforicamente. Sendo um conceito ligado a um verbo transitivo, TER conceitualiza também 

APRENDIZ
40 – o aprendiz é categorizado como um possuidor. Embora a noção de posse se 

integre prototipicamente ao frame de pessoas, defendemos que a relação entre posse e 

aprendiz não se caracteriza como elaboração semântica, mas apresenta certo grau de 

metaforicidade. Desenvolveremos essa discussão na seção 5.3. Ilustramos essas relações 

conceituais com a Figura 10 abaixo. 

 

 

 

 

 

                                                
40

 Estenderemos a discussão sobre conceptualizações múltiplas no capítulo 5. 
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Figura 10 – Ilustração do agrupamento simbólico e respectivo 

frame da construção “o aprendiz não tem um grau de maturidade” 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

Como geralmente acontece com as representações visuais, o diagrama acima 

demanda algumas observações para que se minimizem imprecisões de interpretação. As áreas 

de intersecção entre as categorias não devem ser compreendidas como relações recíprocas 

entre os conceitos. Isto feriria o princípio da unidirecionalidade dos mapeamentos (LAKOFF, 

2006). As áreas de sobreposições representam, na verdade, projeções que partem do domínio 

fonte (ponto de origem das setas) para o domínio alvo (ponto de destino das setas). O 

diagrama demonstra como um domínio pode mapear e ser mapeado ao mesmo tempo. É o que 

ocorre com MATURIDADE, que antes de categorizar APRENDIZ, é categorizado duplamente: 

pelo conceito de QUANTIDADE (grau) e pelo conceito de POSSE (ter). Mas não apenas isso. Um 

conceito pode também categorizar mais de um alvo ao mesmo tempo; é o que se observa com 

POSSE (ter), que se projeta metaforicamente e de forma concomitante sobre MATURIDADE e 

sobre APRENDIZ. Cabe esclarecimentos sobre a afirmação de haver metaforização sobre 

APRENDIZ; afinal, como sustentar que TER metaforiza aprendiz se a noção de posse é 

característica dos seres humanos? Por certo, a noção de propriedade é mais presente entre 

humanos do que entre os outros animais. 

Iniciemos a defesa desse argumento específico com um princípio frequentemente 

enfatizado na literatura da linguística cognitiva, qual seja: a literalidade e a metaforicidade 
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não se caracterizam como estruturas discretas, com limites estabelecidos. Mas como 

categorias que apresentam níveis diversos de prototipicidade. Estariam, assim, distribuídos 

num continuum em que num polo estaria a metaforicidade e no outro a literalidade. Se 

estamos diante de um caso de metáfora “duvidosa”, isso provavelmente se dá por termos um 

exemplo de metáfora de baixo nível de prototipicidade. Se é verdade que a relação de posse é 

própria entre pessoas, não podemos omitir que no contexto sob discussão o objeto de posse é 

metafórico. Como defender que um objeto de posse metafórico categoriza seu proprietário 

pelas vias da literalidade absoluta? Um proprietário de um objeto cuja noção (do objeto) se 

constrói metaforicamente afasta-se do modelo de proprietário prototípico; e defendemos que, 

no caso do contexto em análise, esse distanciamento da prototipicidade se faz pela metáfora 

que estrutura a noção do objeto da posse. 

Entendemos que o diagrama também representa com eficiência a estrutura do 

frame. Os valores e os atributos estão indicados, respectivamente, pela origem e pelo destino 

das setas. Considerando APRENDIZAGEM como o frame maior, temos APRENDIZ como atributo; 

as categorias POSSE e MATURIDADE são valores que conceitualizam o atributo APRENDIZ. Num 

processo recursivo, MATURIDADE assume a condição de atributo e passa a ser categorizado por 

MENSURÁVEL, o seu valor. 

 

A escola 

Nos dados, a escola – além do professor e do aluno – é explicitada como um dos 

agentes da aprendizagem. Nos excertos abaixo, os informantes Rafal (EA1) e Dália (EA2) 

falam sobre “o colégio” e sobre “a escola”, respectivamente. São manifestamente realizações 

metonímicas, do tipo TODO PELA PARTE. Sendo a escola uma estrutura complexa, é pouco 

provável que uma expressão linguística (como escola ou colégio) logre êxito para referir-se à 

totalidade da instituição de ensino. E mesmo considerando o contexto do evento de uso 

(usage event), ou seja, a instância do uso real da língua em toda a sua complexidade e 

especificidade (LANGACKER, 2008, p. 220), nem sempre é possível chegar ao conceito alvo 

da metonímia, ou seja, nem sempre é possível identificar a PARTE desse TODO a que se refere 

linguisticamente. E essa imprecisão com frequência produz efeitos persuasivos: ao evitar a 

especificidade, referindo-se a um elemento particular, esse tipo de metonímia categoriza um 

frame em toda a sua complexidade. 
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Noutros casos, o falante recorre a esse tipo de metonímia não necessariamente 

para atingir um propósito persuasivo, mas simplesmente por não conseguir identificar 

especificamente o objeto de sua referência. De qualquer forma, se a metonímia se realiza com 

uma frequência intensa em relação a um dado referente, parece-nos razoável a afirmação de 

que produz efeitos na forma como as pessoas representam os conceitos de todo o frame, ainda 

que não relacionados diretamente na construção metonímica. Acreditamos ser esse o caso do 

modo como a escola é conceitualizada em relação ao ensino da língua inglesa. Vejamos o 

excerto abaixo. 

EA1 

Rafal 62 tipo, do colégio... o colégio deu a introdução, 

 63 eu comecei a gostar do inglês por causa do colégio, né... 

 64 Porque eu comecei a ver a língua também... 

 65 como a Lida, eu gostava bastante do inglês 

 66 era tipo... 

 67 é... a disciplina que eu mais gostava, pra falar a verdade 

 

Na fala de Rafal (linha 62), a metonímia instanciada, TODO PELA PARTE, pode ser 

traduzida também como INSTITUIÇÃO PELA PESSOA. Ou seja, o participante, referiu-se ao 

professor (do colégio) através da expressão “colégio”, pois, de fato, é o professor quem 

efetivamente introduz o conhecimento para o aluno. Ao identificarmos o professor como o 

conceito alvo da metonímia, detectamos mais uma vez a metáfora da APRENDIZAGEM COMO 

OBJETO. É a compreensão da aprendizagem em termos de um objeto físico que reforça a 

conclusão de que “colégio” na verdade faz alusão a uma pessoa: apenas uma pessoa (o 

professor) pode “dar” algo (o conhecimento, ainda que introdutório) a outra (o aluno).  

Mas não é possível assegurar que a metonímia instanciada por “colégio”, no 

excerto, se refira exclusivamente ao professor. Na sequência (linha 63), o informante afirma 

que começou a gostar do inglês “por causa do colégio”. Mesmo que a discussão se limite ao 

ensino de ILE na escola, pode haver outros elementos relacionados a colégio, além de 

professor, na metonímia. Tudo indica que, no frame de ILE NA ESCOLA, as relações 

metonímicas estabelecidas por “colégio” na linha 62 (“tipo, do colégio... o colégio deu a 

introdução”) não são as mesmas das de “colégio” da linha 63 (“eu comecei a gostar do inglês 

por causa do colégio, né...”). Se na linha 62 parece haver um foco maior sobre PROFESSOR, na 

linha 63 o alvo do veículo metonímico se apresenta mais amplo, ou seja, “colégio” pode se 
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relacionar a um leque mais abrangente de conceitos, não apenas a professor. Ao declarar que 

começou “a gostar do inglês por causa do colégio” o informante constrói possibilidades de 

relações conceituais diversas: no caso, “colégio” pode vincular-se metonimicamente não 

somente ao professor, mas a um espaço físico agradável, um ambiente social estimulante, 

dentre outros. Desta forma, “colégio” na linha 62 realiza a metonímia TODO PELA PARTE de 

modo muito mais saliente do que “colégio” na linha 63, evidenciando que nesse tipo de 

relação conceitual, circunscrito ao mesmo frame, pode não haver delimitações discretas. 

Ao falarmos em possiblidades de relações conceituais, como fazemos ao 

discutirmos a linha 63, pretendemos sublinhar que o uso da metonímia, ainda que produza 

alguma certeza quanto a significação, produz também muita imprecisão: corroborando a 

metáfora de Langacker (2008) segundo a qual a língua se assemelha mais a “stepping stones” 

do que a “building bocks”. Essas imprecisões, comuns às realizações metonímicas, produzem 

distorções em nossa compreensão do mundo. Reforçaremos esse argumento ao analisarmos o 

excerto seguinte. Mas antes chamamos à atenção outro aspecto importante do excerto: a 

“introdução” que o colégio “dá” corrobora uma metáfora que analisamos anteriormente – 

APRENDER ILE NA ESCOLA É TER UM CONTATO SUPERFICIAL. O fato de a escola dar apenas a 

introdução do conhecimento (quando realmente o faz), tem relação direta com a ideia de 

superficialidade do conhecimento. Se a aprendizagem da língua inglesa pode ser metaforizada 

como viagem, conforme Gomes Jr. e Paiva (2016) (ver ), aqui essa viagem – ou deslocamento 

ao longo de um percurso –  pode se traduzir num deslocamento espacial verticalizado, mas de 

sucesso contido por se limitar à superfície (ou à introdução), jamais atingindo a profundidade.  

EA2 

Dália 23 a escola é realmente muito fraca 

 24 e eu vejo isso, na época, não era só, o, o colégio, eram vários colégios 

 25 eu tinha amigos de outros colégios que 

 26 falavam também que não era 

 27 não era nada 

 28 rele/ muito relevante 

 29 aquela coisa verbo to be 

 

Em discussões anteriores, vimos a metáfora pela qual a aprendizagem foi 

concebida como um objeto fraco. A mesma conceitualização agora se constrói na 

compreensão da escola. A fala de Dália (EA2: 23) instancia a metáfora A ESCOLA É UM 
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OBJETO FRACO. Por certo, o mapeamento metafórico envolve uma metonímia também, pois 

não seria razoável admitirmos que “a escola” se refira a toda a complexidade da instituição. 

Cremos que uma interpretação consistente desse caso deve partir da metáfora APRENDIZAGEM 

COMO OBJETO FRACO, já discutida antes. A noção de aprendizagem estaria vinculada à escola, 

o veículo da metonímia. O mecanismo metonímico em foco desempenha uma função 

conceitual extremamente significativa. A conceitualização que na metáfora estaria restrita a 

noção de aprendizagem, expande-se pelo mecanismo metonímico a toda a instituição de 

ensino – a escola. A metonímia exerceria a função de potencializar os efeitos conceituais da 

metáfora. O exemplo demonstra que o papel da metonímia não se restringe ao mecanismo 

pelo qual o veículo metonímico serve apenas de acesso ao conceito alvo: mais do que isso, ela 

consiste em mapeamento conceitualizador (BARCELONA, 2003). A metonímia TODO PELA 

PARTE contribui para a percepção negativa dos aprendizes em relação à aprendizagem de ILE 

na escola. Casos como esse evidenciam que a metonímia tem um grande potencial para 

produzir distorções no modo como percebemos o mundo; afinal, a parte não é o todo.  

Por fim, reiteramos que o principal conceito estruturante da compreensão de 

aprendizagem na escola é o de OBJETO. Nos dados, há uma ocorrência significativa de 

expressões linguísticas evidenciando que os elementos constitutivos do frame de 

aprendizagem na escola são fundamentados na noção de objeto físico, em vários aspectos. 

Com destaque para aqueles aspectos relacionados às limitações do objeto, como a 

imobilidade, a passividade, a fragilidade. Em muitos casos, são exemplos repetidos, e 

comentar todos tornaria a análise redundante.  

Poderíamos, por exemplo, apresentar uma análise detalhada do exemplo EA2, 

linhas 87 a 89, onde a informante Hana diz “O meu inglês | a primeira, primeira cad/ matéria 

de inglês que eu tive foi na | primeira série”. Hana trata a aprendizagem com um objeto 

passível de posse. Ebele, no exemplo EA2, linhas 98 e 99, declara “aí, eu, eu me lembro que 

era a mesma coisa, tipo | verbo to be, past tense, não sei o quê”. A informante oferece uma 

conceptualização mais vaga, mas também conceitualizando a aprendizagem como um objeto, 

uma “coisa”. Em outro exemplo, EA1, linhas 37, Lida fala da aprendizagem do inglês como 

um objeto que se pode carregar, mesmo numa viagem. Ela declara “eu fui pra Austrália só 

com o inglês do colégio, nunca fiz curso de inglês, nem nada do tipo”. 
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Ilustramos as conceitualizações da aprendizagem de ILE na escola na figura 

abaixo. Sempre convém lembrar que as representações gráficas de um frame dificilmente 

refletirão a complexidade e a dinamicidade inerente a estrutura de nossos conhecimentos e 

experiências. Os dados que aqui apresentamos estão limitados a análise de um corpus 

delimitado no tempo e no espaço, e os objetivos circunscritos a essa pesquisa naturalmente 

contribuem com essas limitações. 

 

Figura 11 – Representação dos (sub)frames de ATOS DE ENSINO,  ATOS 

DE APRENDIZAGEM e AGENTES DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 

 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

 

Teceremos agora algumas observações sobre as relações internas do frame. Mas 

antes fazem-se necessárias algumas observações fundamentais. É preciso reconhecer que 

qualquer tentativa de representação gráfica de um frame (como o da figura 12 e as demais das 

seções seguintes) será insuficiente para captar toda a sua complexidade. Devemos alertar 
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ainda que os frames são percebidos a partir da perspectiva de sujeitos posicionados no tempo 

e no espaço, o que impõe ao pesquisador os desafios inerentes às escolhas a serem feitas. 

Nesta investigação, porém, um ponto importante ameniza essas dificuldades: a investigação 

tem um ponto de partida específico e definido – os elementos que compõem o frame de 

aprendizagem da língua inglesa.   

Os elementos do frame de aprendizagem na escola revelados nos dados articulam-

se coerentemente. De forma perceptível, a noção de insuficiência, que no corpus se 

apresentou vinculado ao (sub)frame de atos de ensino, constrói a coerência entre todos os 

elementos do (sub)frame. Nos (sub)frames – ou atributos, dependendo da perspectiva de 

análise – de atos de ensino e atos de aprendizagem, surgiram dados relacionados aos atos dos 

professores e atos dos alunos, respectivamente. Nos dois casos, a aprendizagem foi 

categorizada como um objeto físico e nessa categorização constata-se extrema coerência entre 

os elementos dos atributos. 

Se nos atos de ensino a aprendizagem é um objeto visível sobre o qual o professor 

lança o “foco”, nos atos de aprendizagem ela se faz um objeto visível a ser enxergado pelo 

aprendiz. Nos atos de ensino o professor faz da aprendizagem um objeto divisível, da mesma 

forma em que o aluno a percebe como uma matéria ou substância quantificável, passível de 

ser aprendida mais ou menos.  O ensino é compreendido como um objeto a ser transferido 

pelo professor; de semelhante modo o aluno percebe a aprendizagem como um objeto 

palpável ou captável. Se, quanto aos atos de ensino, a aprendizagem é conceitualizada como 

um objeto frágil, quanto aos atos de aprendizagem a relação entre o aprendiz e o 

conhecimento se traduz na forma de um contato superficial. 

A noção de insuficiência imprime coerência também entre os elementos do 

(sub)frame de agentes. Nele, todos os atributos – professor, aprendiz e escola – são 

conceitualizados negativamente. Por fim, os dados nos autorizam concluir que a coerência 

entre os atributos do frame de aprendizagem na escola é estabelecida por relações causais.   

 

4.2. ILE no curso livre 

A percepção dos aprendizes a respeito dos cursos de língua inglesa é 

notavelmente heterogênea. Há aqueles que reconhecem algum mérito dos cursos para a 

aprendizagem, outros os veem com pouco entusiasmo ou mesmo com olhar negativo. Essa 
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variedade na percepção dos informantes merece atenção por evidenciar um fato importante: a 

predominância da noção de insuficiência atribuída ao frame de ILE NA ESCOLA não se aplica 

ao frame de CURSO DE ILE. As análises dos exemplos abaixo lançarão luz sobre essa questão.  

 

 

4.2.1 A aprendizagem de ILE no curso 

 
EA1 

Darien 20 E eu acho que até eu conseguir 

 
21 aprender alguma coisa foi só quando eu entrei num curso de inglês 

 
22 não com o inglês do colégio em si. 

 
Darien reconhece que o curso de inglês desempenhou um papel positivo para a 

sua aprendizagem. Segundo declara, foi no curso que ele “conseguiu aprender alguma coisa”. 

Em relação às conceitualizações de ILE NA ESCOLA, o agrupamento simbólico sinaliza uma 

ruptura e uma continuidade, representados nos agrupamentos menores que o compõem: 

“conseguiu aprender” e “alguma coisa” (linhas 20, 21). A continuidade se formaliza nesta 

última composição: “alguma coisa”. A expressão realiza linguisticamente a noção de que a 

aprendizagem é um objeto físico – alguma coisa. Essa conceitualização metafórica – do 

mapeamento APRENDIZAGEM É OBJETO FÍSICO – predominou nas discussões sobre ILE NA 

ESCOLA, onde a aprendizagem era concebida como um objeto que o aprendiz, imóvel em sua 

passividade, deveria apenas enxergar e/ou receber do professor. Vejamos agora a ruptura, 

simbolizada pelo segundo agrupamento. 

O polo semântico do agrupamento “conseguir aprender” revela atitudes do 

aprendiz de ILE no curso que o diferenciam do aprendiz de ILE na escola. O significado do 

verbo “conseguir” reflete conceitos do seu sujeito: alguém que, mediante esforço, alcança o 

resultado desejado. Houaiss (2001: 807) define o verbo “conseguir” como “sair-se bem na 

busca de (um resultado, um objetivo, algo por que se diligenciava); alcançar, obter, 

conquistar”. O significado de “conseguir” fala não apenas de um sujeito que age, mas 

igualmente de alguém que produz resultados positivos com suas ações. Sendo a aprendizagem 

o tema (ou o centro) da discussão, o verbo “aprender” se apresenta como o componente 

central, logo, o elemento categorizado da construção simbólica; e “conseguir” representa o 

elemento categorizante. A expressão “conseguir aprender” tem em seus dois componentes um 
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elemento categorizante e um elemento alvo da categorização, respectivamente. A 

aprendizagem seria – nesse enquadramento elaborado pelo polo semântico de “conseguir” – 

uma conquista, um resultado do seu esforço; não mais se restringiria a um objeto a ser 

passivamente recebido pelo aprendiz. O excerto seguinte fornece dados que confirmam essa 

conceitualização. 

EA1 

Baris 126 porque quando você busca o curso de inglês 

 
127 você é desafiado durante duas, três horas do dia, duas vezes na semana 

 
128 e você estando lá não, você 

 
129 você é desafiado 

 

No excerto, Baris compara sua experiência de aprendizagem no curso de língua 

com a experiência de morar no exterior, referido pelo dêitico “lá”, na linha 128. O contexto 

elucida que o participante considera a experiência no exterior muito mais positiva. Mas não se 

deve ignorar um ponto relevante: a comparação do curso de língua com a experiência em 

outro país se realizou no discurso (o que nem remotamente se esboçou em relação à 

experiência na escola). A diferença entre os dois contextos de aprendizagem se deu na 

intensidade do “desafio”: no curso, o aluno é “desafiado durante duas, três horas do dia, duas 

vezes na semana” (ênfase nossa), declarou Baris; já a convivência em outro país produz um 

desafio mais intenso, como fica evidente na evolução da discussão dos grupos focais. Ou seja, 

a aprendizagem da língua inglesa no curso é compreendida como um desafio, elaboração 

conceitual alinhada à do excerto anterior, em que a noção de esforço emergiu no polo 

semântico de “conseguir”. A noção da aprendizagem como um desafio produz inferências 

relacionadas tanto a aprendizagem em si, como a atitudes do aprendiz. O significado de 

“desafio” se vincula a um frame que envolve conceitos como esforço, obstáculo, vontade, 

decisão e, sobretudo, enfrentamento. Uma construção conceitual diversa daquela do frame em 

que a aprendizagem é compreendida como OBJETO FÍSICO. 

No frame de aprendizagem da língua inglesa, os excertos apresentam ILE NO 

CURSO como um atributo categorizado pelo valor DESAFIO. É uma relação conceitual 

metafórica, pois DESAFIO, um conceito relacionado a enfrentamento, categoriza a 

aprendizagem de língua estrangeira. Temos a associação entre o frame APRENDIZAGEM DE ILE 

– ligado a atividade de natureza intelectual, e o frame DESAFIO – que se vincula à noção de 
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enfrentamento físico. Da relação emerge a metáfora APRENDIZAGEM DE ILE EM CURSO É UM 

DESAFIO. 

Nos excertos acima, há ainda dois agrupamentos simbólicos que apontam para 

outras conceitualizações estruturantes do frame ILE EM CURSO. Estão nas expressões “entrar 

num curso de inglês” (linha 21) e “buscar o curso de inglês” (linha 126).  

No primeiro caso, o curso de inglês é compreendido como um recipiente no qual o 

aprendiz entra (ou do qual sai). Deve-se sublinhar que representa uma metáfora: “entrar num 

curso” diz respeito à decisão (e ação) de o aprendiz iniciar sua frequência nas atividades do 

curso; o sentido não é o de literalmente entrar numa sala de aula. De modo que a relação 

metafórica mais saliente não seria a de CURSO COMO RECIPIENTE. Entendemos que no evento 

discursivo, esta metáfora corresponderia a uma inferência de outra metáfora a ela relacionada, 

qual seja, INICIAR UM CURSO DE INGLÊS É ENTRAR NUM RECIPIENTE. Não negamos a relação 

íntima entre os dois mapeamentos, o que desejamos é chamar a atenção para a relação figura-

fundo produzido por eles: no caso da última metáfora, a ênfase recai sobre a ação do aprendiz 

de entrar no curso, enquanto na primeira, a saliência se põe sobre o curso, em si, como um 

recipiente.  

Consideramos que a ênfase na ação do aprendiz é importante porque estabelece 

coerência com a metáfora identificada anteriormente e realizada no mesmo excerto: tanto a 

noção do desafio como a ideia de entrar falam sobre uma atitude positiva do aprendiz em 

relação ao curso de inglês. Esse atributo do aprendiz encontra reforço no segundo 

agrupamento simbólico, “buscar o curso de inglês” (linha 126). 

Como no caso anterior, há conceitualização em relação ao curso de inglês, nesta 

ocasião, o curso de ILE é compreendido como uma entidade a ser buscada ou encontrada. A 

frequência ao curso é conceitualizada como uma busca, o que também testemunha em favor 

da atitude positiva do aprendiz, pois é ele o protagonista da busca. 

 

APRENDER ILE NO CURSO É APRENDER O BÁSICO 

 

EA1 

Rafal 686 assim... 
 

687 a grosso modo, né, falando... 
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688 porque, como a gente falou no começo, né, tipo, os cursos eles são bem básicos 
 

689 então pra você se aprofundar na língua você tem que ter a vontade de ir atrás, de 

aprender mais 

Baris 690 Eu já dou um percent/ 
 

691 percentual maior aos cursos de inglês, porque através dos cursos eu consegui ter o 

conhecimento básico de 
 

692 por exemplo 
 

693 pedir um 
 

694 uma caneta emprestado ou 
 

695 pedir uma informação sobre a/ 
 

696 endereço 

Darien 697 Eu também dou uma porcentagem maior pro curso porque 
 

698 foi a partir do curso que eu... 
 

699 comecei a ter mais vontade de aprender 

 

A palavra “básico” surgiu em excerto anterior realizando linguisticamente uma 

metáfora conceitualizadora da aprendizagem de ILE na escola. Naquela análise, 

argumentamos que o frame evocado por “básico” estava associado à noção de insuficiência. 

Naquelas discussões, defendíamos que o significado da expressão se relacionava à ideia de 

superficialidade (em oposição a profundidade). Nos dados sobre os quais nos debruçamos 

agora, “básico” reaparece nas linhas 688, 690 e 691. Desta feita, como uma estrutura 

simbólica cujo polo semântico categoriza a aprendizagem de ILE no curso de língua. 

Contudo, os eventos de uso nos quais “básico” ocorre agora aponta para uma conceitualização 

diferente daquela que se projetou metaforicamente sobre ILE NA ESCOLA. 

Na linguagem, o uso da mesma forma linguística em referência a noções 

diferentes não deve ser visto com estranheza, pelo contrário. Mencionando novamente a 

metáfora de Langacker (2009), segundo a qual as estruturas linguísticas seriam comparáveis a 

“stepping stones” e não a “building blocks”, destacamos que a estrutura semântica e a 

fonológica não mantêm uma relação fixa. Por um motivo simples: o polo semântico de uma 

estrutura simbólica é multifacetado, por estar associado ao nosso conhecimento de mundo, ou 

enciclopédico. Aqui, abordamos esse conhecimento pela perspectiva de frames. A noção 

evocada por “básico” nos exemplos anteriores e nestes que analisamos agora ilustra bem essa 

característica percebida na relação forma–significado. 
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Rafal atribui o mérito de sua aprendizagem da língua inglesa a si próprio e ao 

curso de inglês (e não declara nenhum reconhecimento à escola). Nas linhas anteriores ao 

contexto selecionado acima (mais precisamente as linhas 683 e 684), o participante afirma 

que seu conhecimento da língua se deve ao esforço próprio em 70 por cento, e ao curso livre  

de ILE em 30 por cento. A essa parcela menor ele se refere em termos de “bem básico”, 

adquirida no curso. 

A palavra “básico” realiza linguisticamente o esquema imagético SUPORTE. A 

ideia de sustentação não se separa da noção de uma base. Na seção 4.1.2, discutimos 

detalhadamente (pelo menos para o propósito de nossa análise) o esquema do SUPORTE 

evocado linguisticamente por “básico”. Na ocasião, nosso objetivo foi fundamentar o 

argumento de que “básico”, naquele contexto sobre a aprendizagem de ILE na escola, não 

simbolizava o conceito de SUPORTE, mas o de SUPERFICIALIDADE. Caso bem diferente, temos 

no excerto 688 a 691, em que “básico” definitivamente perfila a noção de SUPORTE, 

SUSTENTAÇÃO.  

Rafal, na linha 688, afirma que os cursos de língua inglesa “são bem básicos”. 

Baris, na linha 690, declara que através dos cursos “conseguiu ter o conhecimento básico”. 

Compreendemos que a expressão “básico” nesta passagem é uma realização metafórica do 

esquema imagético do SUPORTE. Em várias ocasiões durante as discussões em grupos focais, 

os participantes reconhecem um papel importante dos cursos de língua para sua 

aprendizagem. Em sua fala, Baris, por exemplo, enumera situações em que seria capaz de 

interagir usando a língua inglesa, como pedir um objeto emprestado ou informar-se do 

endereço de algum lugar aonde se deseja chegar. A construção é metafórica porque, como 

vimos, “básico” é uma estrutura simbólica que se fundamenta em conceitos concretos dos 

quais emergem o esquema do SUPORTE. 

A metáfora se mostra adequada, pois a ideia de suporte ou sustentação, realizada 

em “básico”, compatibiliza-se com as habilidades linguísticas mínimas que possibilitam 

comunicação em contextos recorrentes, portanto elementares, do cotidiano. Na fala de Baris, 

as situações de diálogos elementares usadas como exemplo foram a de pedir um objeto 

emprestado ou conseguir informação sobre endereço. O informante Casper, nas linhas 662 a 

667, faz uma referência semelhante ao conhecimento “básico da língua”. Ele exemplifica com 

a capacidade de “pedir uma caneta, um copo d’água, um café”. São contextos linguísticos que 

apontam para uma compreensão do básico como o mínimo necessário a situações de 
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sobrevivência. Mas não apenas isso. O “básico” seria também a condição indispensável que 

possibilitaria o aprendiz a adquirir mais conhecimento da língua. Rafal se refere a esse 

conhecimento posterior em temos de “se aprofundar na língua”, para isso o aprendiz tem que 

“ter a vontade de ir atrás, de aprender mais” (linha 689). 

No início dessa seção, afirmamos que a percepção dos aprendizes sobre a 

experiência no curso de língua é heterogênea. A esse respeito, vimos até aqui conceitos 

positivos que falam sobre ações e atitudes do aprendiz em relação a sua experiência no curso, 

como por exemplo a noção de SUPORTE. Vinculado a esse atributo especificamente 

(ações/atitudes) do frame de ILE NO CURSO, a participante Dália apresenta uma 

conceitualização negativa de sua experiência, conforme excerto que segue. 

EA2: 

Dália 

113 eu estud/ estudei inglês fora do colégio desde os meus 

quatorze anos 

 114 e eu sempre achava chato 

 

Ao falar que estudou inglês “fora do colégio”, a participante se referia ao curso de 

idioma, conforme aquele contexto específico. A concepção negativa de sua experiência no 

curso é registrada linguisticamente na linha 114, onde ela declara que “sempre achava chato”.  

A palavra “chato” tem um significado metafórico. Em sua dimensão literal, o significado 

básico relacionado a “chato” é “que tem superfície plana” (HOUAISS, 2001, p. 695). 

Metaforicamente, o sentido é de entediante, maçante. A alta frequência do uso de “chato” 

com esse sentido metafórico viabilizou a sua assimilação no sistema linguístico do português 

brasileiro.  

 

4.2.2 Os resultados do ensino no curso de língua 

Os participantes tiveram representações heterogêneas também quanto aos 

resultados de aprendizagem proporcionados pelos cursos de língua inglesa. Nos dados, foram 

poucas as explicitações linguísticas sobre os resultados obtidos no curso (embora sejam 

possíveis inferências a respeito ao longo do corpus). E dessas manifestações, as 

conceitualizações que se estruturam metaforicamente foram ainda minoritárias. Os excertos 

seguintes apresentam conceitualizações positivas de experiências dos informantes com a 

aprendizagem em cursos de inglês. 
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EA1   

Darien 20 E eu acho que até eu conseguir 

 
21 aprender alguma coisa foi só quando eu entrei num curso de inglês 

 
22 não com o inglês do colégio em si. 

  ... 

Baris 690 Eu já dou um percent/ 

 
691 

percentual maior aos cursos de inglês, porque através dos cursos eu consegui ter o 

conhecimento básico de 

  ... 

 

EA2   

Prímula 60 os dois, as duas escolas que eu estudei era mais o básico também 

 
61 eu estudei/ são mais ver/ verbo to be 

 

62 não tinha todo aquele aprofundamento que eu tive a partir do momento que eu fui  

estudar inglês mesmo 

 
63 no curso 

 

No excerto EA1: linhas 20 a 22, Darien expressa uma avaliação positiva sobre sua 

aprendizagem no curso. Ele relata ter conseguido “aprender alguma coisa” apenas depois de 

ter entrado “num curso de inglês”. A declaração se configura como um testemunho de que a 

aprendizagem adquirida no curso, além de ser avaliada positivamente, constitui-se num marco 

delimitador da experiência do aprendiz com a língua: antes (na escola) – quando não havia 

aprendizagem; e depois (no curso) – quando a aprendizagem da língua se fez perceptível. 

Nas linhas 690 e 691, Baris expressa uma experiência semelhante quanto aos 

resultados adquiridos no curso. Conforme relata, “através dos cursos” ele conseguiu “ter o 

conhecimento básico”. Considerando que o conhecimento básico seria a primeira fase da 

aprendizagem, a inferência é que na escola Baris não teve a experiência da aprendizagem. O 

que torna a sua experiência semelhante a de Darien, descrita no parágrafo acima. Ou seja, 

como no caso de Darien, a aprendizagem de Baris só acontece no curso, não na escola. A 

semelhança se faz também no nível de aprendizagem atingido no curso. Baris afirma ter 

conseguido o “conhecimento básico”; por usa vez, Darien informa ter aprendido “alguma 

coisa”: são duas estruturas fonológicas simbolizando uma estrutura semântica. Noutras 
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palavras, são duas formas linguísticas com forte indicação de se referirem à experiência de 

aprendizagem de nível semelhante. 

Na passagem EA2: linhas 60 a 63, surge um aparente conflito com os contextos 

anteriores, dos participantes Darien e Baris. Enquanto as falas deles referem-se a 

aprendizagem do curso como básico, Prímula fala sobre a aprendizagem do curso em termos 

de “aprofundamento” (linha 62). Ao mesmo tempo em que a participante se refere ao ensino 

da escola como “básico” (linha 60). Quanto ao ensino “básico” da escola, já discutimos na 

seção 4.1.1. Naquela discussão, vimos que o “básico”, em referência ao ensino da escola, 

simboliza a noção de superficialidade, de insuficiência. A passagem que ora discutimos é 

apenas mais uma instância linguística daquela conceitualização. Isso é facilmente 

identificável no contexto: na linha 61, o conteúdo de aprendizagem relatado por Prímula se 

limita ao “verbo to be”. De modo que o “básico” no excerto de Prímula é diferente de o 

“básico” no excerto de Baris. Essa questão específica foi contemplada em discussões mais 

detalhadas na seção 4.1.1. 

Curiosamente, Prímula (linha 62) se refere a aprendizagem adquirida no curso em 

termos de “aprofundamento”. Ou seja, ao que os informantes anteriores fizeram referência em 

termos de “básico”, Prímula se refere em termos de “aprofundamento”. Isso parece suscitar 

um conflito com o conceito PROFUNDIDADE, discutido adiante na seção 4.3.1.  O caso é um 

exemplo de que, na língua em uso, a estrutura fonológica efetivamente realizada pelo falante 

nem sempre reflete com fidelidade a estrutura semântica real da intenção comunicativa. 

Enfim, a declaração de Prímula, assim como as de Darien e Baris, apresenta uma 

conceitualização positiva dos resultados da aprendizagem proporcionada pelo curso de ILE.  

As conceitualizações dos resultados de aprendizagem obtidos no curso pelos 

participantes não se apresentaram unanimemente positivas. Diferente dos casos das análises 

acima, os excertos abaixo instanciam conceitualizações que revelam um olhar negativo dos 

aprendizes em relação ao que efetivamente aprenderam no curso.  

EA2 

Ebele 146 quando eu cheguei na Austrália 

 
147 eu via que ninguém conseguia me entender 

 
148 eu fiquei muito frustrada 

 
149 eu fiquei, meu Deus eu estudo inglês desde os quatorze anos... 
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EA2  

Dália 289 faltando seis meses pra eu me formar no curso que eu fazia aqui 

 
290 então eu tinha uma noção de inglês só que o meu/ a minha dificuldade era falar 

 

Os relatos das informantes Ebele e Dália sugerem experiências semelhantes: a 

dificuldade em se comunicar no exterior, mais precisamente alguma incapacidade para falar a 

língua inglesa. Ebele, cuja experiência pelo CsF se deu na Austrália, queixa-se de sua 

incapacidade de se fazer compreendida ao falar a língua inglesa. Conforme suas próprias 

palavras, “ninguém conseguia me entender” (EA2: linha 147). A frustração da informante se 

reforça ainda diante do tempo que ela declara ter dedicado à aprendizagem do idioma nos 

cursos de língua, “desde os quatorze anos”. 

Dália, que usufruiu do programa CsF na Irlanda, em relato semelhante ao de 

Ebele, reconhece suas limitações em se expressar no idioma. Sua dificuldade em falar não se 

dissipou mesmo, como ela mesma afirma, “faltando seis meses pra eu me formar no curso que 

eu fazia aqui” (EA2: linha 289). 

Esses dados, no entanto, não nos permitem concluir que o curso de inglês 

fracassou. Mas é possível afirmarmos que, para fins de interação no exterior, os participantes 

não conceitualizaram a aprendizagem proporcionada pelo curso como satisfatória. Quanto aos 

aspectos dos procedimentos metodológicos, os dados impõem dificuldades para 

determinarmos limites entre conceitos relacionados aos atributos da prática da aprendizagem 

e aqueles relacionados aos atributos dos resultados da aprendizagem. A dificuldade se 

constrói pela ligação íntima entre esses dois aspectos do frame de aprendizagem: a prática e 

os resultados se inter-relacionam, inevitavelmente. Segue, na figura abaixo, a representação 

do frame de APRENDIZAGEM DE ILE NO CURSO DE LÍNGUA. 
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Figura 12 – Representação do (sub)frame APRENDIZAGEM DE ILE NO 

CURSO DE LÍNGUA 

 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

 

Os elementos do frame da aprendizagem no curso de língua se mostram limitados 

se comparados aos do frame da aprendizagem na escola. Contudo são dados consistentes. Em 

primeiro lugar, são ratificados por dados coletados em outros grupos focais em fase 

exploratória dessa pesquisa; optamos por não os incluir aqui por dois motivos: primeiro, a 

contribuição seria basicamente quantitativa, o segundo motivo é que decidimos utilizar os 

dados de participantes submetidos a experiências de aprendizagem semelhantes, conforme 

detalhamos na seção da metodologia.  

O frame de aprendizagem no curso de inglês apresenta continuidades e rupturas 

em relação ao frame de aprendizagem na escola. Essas continuidades e rupturas traduzem-se 

mesmo em relação conceitual conflituosa. O motivo é que as experiências dos aprendizes no 

curso são bastante diversas quanto às motivações e aos resultados alcançados. Comecemos 

pelas continuidades. 

Reaparece a noção de insuficiência, predominante no frame de aprendizagem na 

escola. Os resultados do curso de língua são percebidos como insatisfatórios pelos aprendizes. 

Não raramente, os estudantes do curso se percebem sem as habilidades linguísticas desejadas 
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e esperadas, mesmo depois de um longo tempo frequentando cursos livres. Esse insucesso na 

aprendizagem motiva as conceitualizações negativas do curso de língua. 

Outro ponto de continuidade é o ressurgimento da noção de aprendizagem como 

objeto físico. Mas é uma continuidade que sinaliza para uma ruptura: não se trata exatamente 

de um objeto discreto, visível, divisível, como vimos no frame de aprendizagem na escola. 

Agora se trata de uma ‘coisa que se aprende’; um entendimento alinhado à noção de básico 

que, como enfatizamos na discussão acima, é um conceito diferente do conceito básico 

apresentado no frame de aprendizagem na escola. Lá, básico se vincula a noção de 

superficialidade, aqui o seu elo conceitual se faz com a noção de suporte. 

A ruptura se revela inconteste com a conceitualização da aprendizagem no curso 

como desafio, aprofundamento, além da identificação da experiência como positiva e 

perceptível. Ao ver a experiência no curso como um desafio, o aprendiz faz revelação 

importante sobre sua atitude em relação a aprendizagem da língua: sua postura deixa de ser 

marcada pela passividade. 

A noção instanciada na expressão “aprofundamento na língua” é bastante 

significativa quando a confrontamos com a noção de objeto físico. Nos dois casos, a noção da 

aprendizagem se associa ao conceito de matéria física, mas há diferenças relevantes. Como 

objeto físico a língua é compreendida como um objeto discreto, visível, divisível e até 

mensurável; e não menos importante: sujeita à manipulação pelos agentes de ensino e de 

aprendizagem, capazes de tratá-la como um objeto transferível. Uma compreensão bastante 

diferente é a da língua como substância física na qual o aprendiz “se aprofunda”. Trata-se de 

matéria física, porém não mais discreta, divisível, mensurável, e menos ainda manipulável. A 

ideia agora é de uma substância que envolve o aprendiz, a qual ele já não mais tem a 

capacidade de manipular. 

Essas inflexões nas formas como a aprendizagem é conceitualizada – de uma 

percepção negativa para uma percepção positiva – consolidam-se e aprofundam-se na 

compreensão de aprendizagem em ambiente não instrucional, objeto de discussão da seção 

seguinte. 
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4.3. ILE em contexto não instrucional 

Além das experiências de aprendizagem na escola e em cursos livres, os 

participantes também discutiram sobre suas experiências com a aprendizagem da língua em 

ambientes não instrucionais, tanto no Brasil como no exterior. Nas falas sobre tais 

experiências, realizaram-se linguisticamente as categorias conceituais ATOS/AÇÕES, AGENTE, e 

RESULTADOS. As construções conceituais instanciadas se mostraram substancialmente 

diferentes das dos casos analisados anteriormente. Iniciemos a análise da conceitualização das 

ações de aprendizagem.  

 

4.3.1. Ações de aprendizagem 

No contexto de aprendizagem não instrucional, as experiências dos aprendizes 

com a língua, conforme registros nos dados coletados, são frequentemente acompanhadas de 

atividades lúdicas. Assistir a filmes, ouvir música, jogar vídeo game (online). Registrou-se 

também a experiência da interação com estrangeiros falantes da língua inglesa. 

Prosseguiremos essa discussão sob a baliza dos excertos abaixo.  

 

EA1   

Lida 38 E também sempre via muito filme 

 39 como legendado... 

 40 e escutava música aí ia atrás de ver a letra, de traduzir... bla, bla, bla 

  ... 

Rafal 53 mas, é... 

 54 realmente essa parte de você ir atrás 

 55 além do que você aprende na escola... 

 56 de você ir... chegar em casa, assistir um filme em inglês com a legenda... 

  ... 

Baris 76 hoje você já tem o... 

 77 o apelo pra você buscar o inglês é muito maior do que... 

 78 no nosso tempo de escola, né... 

  ... 

Lida 474 o que eu fiz foi meio que me isolar mesmo 
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 475 e eu ia atrás de morar com gente de outras nacionalidades pra poder praticar o 

inglês 

 476 fazer mais amigos de outras nacionalidades pra tá praticando mesmo 

  ... 

Rafal 688 porque, como a gente falou no começo, né, tipo, os cursos eles são bem 

básicos 

 689 então pra você se aprofundar na língua você tem que ter a vontade de ir atrás, 

de aprender mais 

 

Nas discussões dos participantes sobre a aprendizagem da língua inglesa na 

escola, vimos uma conceitualização muito consistente e sistemática dessas experiências: a 

aprendizagem se relacionava ao conceito de OBJETO, era compreendida em termos de um 

objeto visível, divisível, manipulável; o conhecimento da língua era compreendido em termos 

de uma coisa, o papel do professor ora consistia em entregar esse objeto ao aprendiz, ora em 

fazer o aprendiz enxergar esse objeto. Vimos ainda que essas conceitualizações geralmente 

eram acompanhadas de uma atitude negativa do aprendiz em relação à língua inglesa. Os 

exemplos sobre o qual lançamos o olhar agora – em que os participantes discutem sobre a 

aprendizagem em ambiente não instrucional, portanto fora da escola – revelam uma inflexão 

quanto ao modo como a aprendizagem da língua é compreendida. O conceito que emerge com 

destaque agora é o de MOVIMENTO. 

A forma linguística usada com frequência para referir-se a atividades de 

aprendizagem extra escola é “ir atrás (de)”, conforme excertos acima. Numa elaboração de 

significado semelhante, o participante Baris (EA1: 77) recorre ao verbo “buscar”. A expressão 

associa-se à ideia de movimento: numa busca prototípica, uma entidade com capacidade de 

deslocamento movimenta-se com o objetivo de alcançar outra entidade também em 

movimento. Sob a perspectiva do conceito teórico de agrupamento simbólico de Langacker 

(1987, 2008), “ir atrás” compõe uma unidade e tem em seu polo semântico a noção de busca, 

perseguição. Os dois elementos (ir e atrás) se integram compondo uma estrutura unitária de 

significado fundamentado em experiência corporificada. O conceito se baseia no esquema 

imagético ORIGEM-CAMINHO-DESTINO, indissociável da noção de MOVIMENTO. 

Esse esquema, conforme demonstra Johnson (1987, p. 113), se relaciona a 

experiências recorrentes de nossos movimentos no espaço com o objetivo de atingirmos um 

destino. Podemos perceber a realização dessa experiência muito cedo nas interações humanas. 



 

 

108 

Por exemplo, uma criança que, antes mesmo de caminhar ou engatinhar, estende seu braço 

para alcançar um objeto atraente, ou rasteja no chão até chegar a um ponto desejado. São 

experiências ubíquas em nossas ações cotidianas; frequentemente, nossos movimentos no 

espaço instanciam o padrão do esquema ORIGEM-CAMINHO-DESTINO, desde nosso 

descolamento ao trabalho, ao estender de nossas mãos para pegar uma xícara de café. 

Conforme Mandler e Cánovas (2014, p. 5), o esquema PATH-GOAL
41 seria ainda mais básico 

do que o esquema do OBJETO, pois defendem os autores que logo nos primeiros meses de 

vida, as crianças se interessam muito mais pelos eventos do que pelos objetos neles 

envolvidos. São observações importantes e que elevam o esquema ORIGEM-CAMINHO-DESTINO 

a uma posição de proeminência em relação ao esquema do OBJETO, que se mostrou no centro 

de nossa discussão sobre as experiências de ILE na escola. 

A compreensão de aprendizagem como uma busca, realizada na forma linguística 

“ir atrás”, torna-se ainda mais explícita na participação de Baris, transcrita abaixo. 

EA1: 

Baris 47 Quem não tinha interesse de após a escola ir buscar... 

 
48 aprofundamento na língua, né... 

 
49 realmente da escola... 

 

Em sua fala, Baris argumenta que a aprendizagem da língua não acontecia 

satisfatoriamente na escola. Os alunos que quisessem realmente aprender, teriam que “após a 

escola, ir buscar aprofundamento na língua” (linhas 47, 48). A ideia de movimento se mostra 

saliente na expressão “ir buscar”. Se “ir atrás”, como vimos, realiza o significado de 

perseguição, “ir buscar” realiza um significado semelhante. A noção de deslocamento ao 

longo de um trajeto, motivado pelo esquema imagético ORIGEM-CAMINHO-DESTINO, serve de 

base também para o polo semântico de “ir buscar”. O componente buscar, contudo, 

acrescenta um refinamento ao significado da expressão, por associar-se a ideia de procura. 

Enquanto ir atrás tende a perfilar o aspecto do esforço físico de um deslocamento, geralmente 

veloz, ao longo de um trajeto, ir buscar tende a lançar luz no esforço da visão, pois a busca 

implica numa procura. É uma ação que exige do seu sujeito a capacidade de identificar com 

clareza o que realmente interessa. 

                                                
41 Os autores defendem ser mais adequado descrever o esquema como CAMINHO-DESTINO, ao invés de ORIGEM-

CAMINHO-DESTINO. O argumento se sustenta no fato de, segundo afirmam, não haver evidência de que as 

crianças voltem a atenção para as origens. 
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O conceito de movimento se faz presente tanto no polo semântico de ir atrás, 

como no polo semântico de ir buscar. Entretanto, considerando cada expressão como uma 

unidade significativa, há diferenças semânticas que agem concomitantemente para 

construírem a conceitualização da aprendizagem de ILE fora da escola. A aprendizagem de 

ILE em ambiente não instrucional é compreendida em termos de movimento direcionado e 

intenso – evocado por “ir atrás”; mas esse movimento se caracteriza também por uma atitude 

criteriosa do sujeito, que realiza seu movimento com o intuito de buscar/procurar algo – ideia 

evocada por “ir buscar”. Essa construção de significado se dá por duas metáforas 

conceitualizadoras de ILE em contexto não instrucional: APRENDIZAGEM DE ILE É UMA 

PERSEGUIÇÃO e APRENDIZAGEM DE ILE É UMA BUSCA. Metáforas instanciadas em “ir atrás” e 

“ir buscar”, respectivamente. Defendemos serem metáforas distintas, pois, apesar das 

convergências conceituais, podem ser associadas a experiências corpóreas diferentes. 

A expressão “ir buscar” instancia uma metáfora exatamente porque o objeto da 

busca não é uma coisa material, é o conhecimento da língua inglesa. Observa-se, entretanto, a 

realização de outra metáfora na sequência que metaforiza também a aprendizagem de ILE 

fora da escola. Referimo-nos ao objeto da “busca”. Na linha 48, Baris refere-se ao 

conhecimento a ser “buscado” em termos de “aprofundamento”. Aprender a língua inglesa é 

“buscar aprofundamento”.  

O conceito de PROFUNDIDADE tem motivação corporificada, e também evoca a 

noção de movimento orientado verticalmente, normalmente para baixo. A ideia de 

profundidade associa-se a existência de um espaço físico tridimensional, como terra ou água, 

e um esforço de movimento verticalizado com vistas ao distanciamento da superfície. Quanto 

maior a distância diametralmente oposta ao ponto inicial, ou à superfície, maior o nível de 

profundidade. Podemos exemplificar com a ação do mergulho. Quanto maior a distância a 

que o mergulhador se desloca na direção oposta à superfície, maior a profundidade que atinge. 

Podemos citar ainda o caso da perfuração de um poço profundo, ou a escavação dos alicerces 

de um prédio, para resgatarmos um exemplo já utilizado em seção anterior. Nesse frame 

conceitual, se apresenta inevitavelmente também a noção de ESFORÇO, que se vincula ao 

esquema imagético FORÇA. 

O frame de PROFUNDIDADE traz outro conceito importante, o de ESTABILIDADE ou 

SEGURANÇA. O que facilmente se percebe em nossas experiências concretas, físicas, de 

profundidade. Nas profundezas do mar, por exemplo, o mergulhador não fica suscetível ao 
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movimento das ondas, presentes apenas na superfície. Da mesma forma, a segurança de uma 

construção repousa em suas bases, normalmente a firmeza de um prédio está relacionada à 

profundidade de seu alicerce. Metaforicamente, o conhecimento profundo garante a segurança 

de quem o detém. É este conceito, de motivação corporificada, como demonstramos nessa 

discussão, a que o participante Baris recorre em referência a uma aprendizagem sólida de ILE. 

Uma aprendizagem que, segundo ele, dever ser buscada em ambiente não instrucional (fora 

da escola). Nessa busca de aprofundamento, a noção de ESFORÇO se faz evidente ao longo das 

discussões dos participantes. 

Essa elaboração metafórica estabelece um contraste com a metáfora APRENDER ILE 

NA ESCOLA É TER UM CONTATO SUPERFICIAL, analisada anteriormente. Os contrastes 

conceituais entre APRENDIZAGEM DE ILE NA ESCOLA e APRENDIZAGEM NÃO INSTRUCIONAL DE 

ILE se fazem representar, respectivamente, nos seguintes pares de oposição: 

SUPERFICIALIDADE–PROFUNDIDADE; FRAGILIDADE–FIRMEZA; PASSIVIDADE–ATIVIDADE; 

INSTABILIDADE–ESTABILIDADE. A participação de Baris instancia as metáforas APRENDIZAGEM 

DE ILE É UMA BUSCA (FORA DA ESCOLA) e APRENDIZAGEM É APROFUNDAMENTO.  

 

4.3.2. O aprendiz 

Quanto à categoria AGENTE, seu único representante neste contexto é o do 

aprendiz, por se tratar de aprendizagem em contexto não instrucional. Os relatos dos 

participantes sobre suas experiências em ambientes de aprendizagem não instrucional revelam 

uma atitude muito positiva dos aprendizes em relação à língua inglesa. Um exemplo é a 

participante Lida, conforme excerto abaixo. 

EA1 

40 e escutava música aí ia atrás de ver a letra, de traduzir... bla, bla, bla 

41 então... é, eu sempre fui muito interessada no inglês, então eu acho que isso foi... 

42 me ajudou. 

 

Na linha 41 a informante se identifica como “muito interessada no inglês”, o que 

encontra justificativa na linha anterior (40), quando ela afirma que “escutava música”, “ia 

atrás de ver a letra, de traduzir”. A palavra “interesse” evoca um frame composto de conceitos 

relacionados às motivações do indivíduo. É o interesse que nos leva não só a estabelecermos 

objetivos, mas a agirmos no sentido de alcançá-los. Conforme definição em Houaiss (2002, p. 
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1633), “interessado” seria alguém “que se sente atraído, motivado por algo”. É com esse 

conceito que a informante constrói um frame positivo de si mesma enquanto aprendiz do 

idioma. E na construção desse significado, Lida elabora um agrupamento simbólico com 

elementos que refinam o sentido de “interessada”. Um refinamento que imprime, 

incontestavelmente, ênfase a sua autopercepção como uma pessoa “interessada” na língua.  

Esse refinamento se faz por dois elementos linguísticos que, agrupados a 

“interessada”, formam uma unidade de sentido. Os elementos se expressam em “sempre” e 

“muito” (linha 40). Ao se reconhecer como “sempre interessada”, a participante atribui uma 

noção de constância à condição do seu interesse em aprender inglês. Soma-se a isso o 

conteúdo semântico de “muito” cuja contribuição de significado se traduz na noção de 

quantidade. Ou seja, o sentido construído é de um INTERESSE que se estende na dimensão 

temporal – ideia vinculada a “sempre” – e se projeta também na dimensão espacial – através 

do significado relacionado a “muito”. Neste último caso, a construção do sentido se faz pelo 

auxílio do mecanismo metafórico, pois “muito”, no contexto, não faz referência a um objeto 

físico quantificável; sua relação se faz com um conceito abstrato, o de INTERESSE. A 

representação desses conceitos num frame (ou num esquema construcional) teria SEMPRE e 

MUITO como valores subordinados a INTERESSADA, refinando o seu significado tanto por 

elaboração (com SEMPRE) como por extensão (com MUITO). 

Rafal (EA1, linhas 68 a 70) expressou uma compreensão semelhante ao falar que 

“quando chegava em casa tinha essa vontade de entender”. O polo semântico de “vontade” se 

alinha com o de “interessado”, analisado nos parágrafos anteriores. As duas palavras trazem 

elementos de significados que as colocam no mesmo frame conceitual, o que se verifica 

mesmo em suas definições em Houaiss (2002, p. 2882): na definição de “vontade”, imprimiu-

se “grande disposição em realizar algo por outrem; empenho, interesse, zelo” (grifo nosso). 

Outro ponto que aproxima a conceitualização de Rafal daquela apresentada por Lida é a 

metáfora reificadora da noção de VONTADE. Rafal não atribui à VONTADE a noção de um 

objeto físico quantificável, contudo o faz como um objeto passível de posse: conceitualização 

realizada linguisticamente por “tinha”. A compreensão de VONTADE COMO COISA se reforça 

pelo elemento dêitico “essa”, pelo qual se aplica a um sentimento, um atributo de um objeto 

ao qual se pode fazer referência no espaço. Na língua em uso, não é raro o falante usar o gesto 

de apontar o indicador ao mesmo tempo em que pronuncia dêiticos como “essa”. 

EA1 
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68 e... 

69 quando chegava em casa eu tinha essa vontade de entender, assim, o que é que 

estavam... 

70 o que é que estão falando ali, né... 

 

Essa análise aponta para a necessidade de chamarmos à atenção um ponto 

importante sobre o conceito de OBJETO na discussão anterior – sobre aprendizagem de ILE na 

escola – e sobre o conceito de OBJETO que focamos agora. No caso anterior, OBJETO era o 

frame fonte que conceitualizava APRENDIZAGEM ou CONHECIMENTO DA LÍNGUA. A língua era 

um objeto a ser recebido pelo aluno, portanto um objeto que ele não possuía. Como uma coisa 

divisível, esse objeto poderia ser entregue ou apresentado ao aluno em partes: “parte da 

gramática”, “parte oral”, “parte escrita”. 

A conceitualização em foco agora é bem diferente. O frame fonte, OBJETO FÍSICO, 

se apresenta novamente, mas o alvo não é mais a APRENDIZAGEM ou CONHECIMENTO DE ILE, 

metaforizado como um objeto que o aprendiz não possuía e precisava “receber” através da 

ação do professor. O alvo agora se relaciona a um objeto que o aprendiz já possui: a vontade 

ou desejo de aprender a língua. Portanto, no caso anterior, OBJETO conceitualizava 

APRENDIZAGEM; agora, conceitualiza APRENDIZ, mais precisamente, aspectos de suas 

emoções. Essa conceitualização, em si, aponta para outro contraste entre as duas situações de 

aprendizagem: a compreensão da aprendizagem de ILE na escola se fez acompanhada de uma 

compreensão negativa, pessimista; por outro lado, no contexto de aprendizagem da língua em 

ambiente não instrucional, destaca-se o otimismo, traduzido no interesse pela aprendizagem. 

A correspondência metafórica estruturada é INTERESSE/VONTADE (DE APRENDER) É OBJETO 

FÍSICO. Nos dados, indicando uma conceitualização do aprendiz, em si, segue no exemplo 

abaixo. 

A participante Lida, na transcrição EA1, linhas 158 a 160, declara o seguinte: 

158 melhor coisa é quando você sonha em inglês 

159 assim, caramba, eu tô fluente 

160 até no sonho 

 

Na linha 159, registra-se que a própria participante se declara “fluente”. No português em uso 

no Brasil “fluente” é usado em referência a indivíduos que falam bem um idioma. Mas o 

aspecto concreto de seu significado, conforme Houaiss (2002, p. 1360) é “que corre como um 
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líquido, corrente, fluido”. A fluidez, portanto, tem a ver com a ideia de movimento. O bom 

falante da língua estrangeira é compreendido em termos de um líquido que corre livremente 

ao longo de uma superfície. Falar bem é, metaforicamente, ser fluente. A participante é 

motivada a utilizar essa metáfora pelo fato de falar a língua confortavelmente, experiência que 

ela teve “até no sonho”, como se registra na linha 160. Esse exemplo se harmoniza com a 

metáfora vista acima, da APRENDIZAGEM COMO MOVIMENTO (BUSCA). A conceitualização 

agora se dá sobre o próprio aprendiz, que ao falar bem o idioma é compreendido como uma 

entidade em movimento. 

Em suma, o aprendiz traz uma concepção muito positiva de sua atitude em relação 

à aprendizagem da língua inglesa. Essa compreensão apresenta tanto elaborações não 

metafóricas como metáforas convencionais, ou seja, metáforas sistêmicas fundamentadas em 

conceitos básicos. Nossa compreensão é que essas metáforas, embora convencionais, 

imprimem ênfase à noção desses sentimentos por colocarem-nos na condição de um objeto 

palpável, visível no espaço e mesmo quantificável, projetando realidade material a um 

conceito abstrato. Essas relações conceituais constroem um frame de APRENDIZAGEM DE ILE 

(FORA DA ESCOLA) em que o atributo APRENDIZ é conceitualizado pelo valor INTERESSE. 

INTERESSE, por sua vez, assume o status de atributo, sendo conceitualizado metaforicamente 

pelo conceito de OBJETO. 

 

 

4.3.3. Os resultados da aprendizagem em ambiente não instrucional 

Até aqui, vimos dois atributos do frame de APRENDIZAGEM NÃO INSTRUCIONAL DE 

ILE: a APRENDIZAGEM (ato/ação) e o APRENDIZ (agente). Discutiremos agora os elementos que 

os participantes utilizaram para falarem dos resultados dessa experiência de aprendizagem. 

Vejamos os excertos seguintes. 

EA1 

Baris 43 mas, assim, foi... 

 
44 o aprendizado foi mais 

 
45 devido a sua parte do que propriamente da escola, né? 

Lida 46 da minha parte, é. 
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EA1 

Rafal 

683 Eu consideraria, no meu caso, tipo setenta por cento esforço próprio e trinta por 

cento... 

 
684 o... os cursos. 

Lida 685 também 

Rafal 686 assim... 

 
687 a grosso modo, né, falando... 

 
688 porque, como a gente falou no começo, né, tipo, os cursos eles são bem básicos 

 

689 então pra você se aprofundar na língua você tem que ter a vontade de ir atrás, de 

aprender mais 

 

A percepção que os participantes têm quanto aos resultados de sua aprendizagem 

da língua inglesa estabelece coerência com a sua auto-conceitualização como aprendizes. Os 

dados mostraram que o aprendiz é conceitualizado positivamente, como um agente motivado, 

interessado pela aprendizagem. Nos excertos investigados, os informantes atribuem a maior 

parte do mérito da aprendizagem a si mesmos. Baris (linhas 44, 45) declara – e pede a 

confirmação de Lida na sequência – que a aprendizagem de Lida se deveu mais a ela mesma 

do que à escola. Na linha 46, Lida responde afirmativamente. As colocações de Baris deixam 

apenas implícita alguma participação da escola na aprendizagem, uma contribuição 

secundária: “foi mais devido a sua parte” (ênfase nossa), afirma ele. Na resposta, Lida não 

utiliza o “mais”, que implicaria inequivocamente no reconhecimento de algum mérito da 

escola. Sua declaração é direta: “da minha parte, é.” 

A pouca relevância atribuída à escola se reforça no excerto seguinte. Há um 

reconhecimento, ainda que pequeno, do curso de línguas. Rafal (linha 683, 684) arrisca uma 

quantificação: para ele trinta por cento de sua aprendizagem deveu-se ao curso; setenta por 

cento é mérito dele, de seu esforço individual. Na sequência (linha 685), Lida faz a mesma 

avaliação sobre a sua aprendizagem. O que nos leva à conclusão de que o reconhecimento do 

papel da escola pelos participantes é realmente diminuto. Os grandes responsáveis pela 

aprendizagem são, na compreensão dos participantes, eles próprios. 

A Figura 13 abaixo ilustra os elementos do frame de APRENDIZAGEM NÃO 

INSTRUCIONAL DE ILE, discutidos nessa seção.  
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Figura 13 – Elementos constituintes do frame de APRENDIZAGEM NÃO INSTRUCIONAL DE 

ILE 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

O frame da aprendizagem não instrucional guarda semelhanças com o frame de 

aprendizagem na escola no que diz respeito às relações de coerência entre seus elementos, 

mas esses elementos seguem orientações conceituais diametralmente opostas. No frame da 

escola, a coerência orbita em torno do conceito de insuficiência na aprendizagem; agora, no 

contexto não instrucional, a coerência é regida pela compreensão oposta, ou seja, a noção ou 

percepção de que a aprendizagem é uma realidade perceptível pelo aprendiz. 

O aprendiz é compreendido como um agente motivado. É essa motivação que o 

induz à “busca” da aprendizagem, e produz o resultado positivo desejado – a aquisição da 

habilidade de comunicação em língua inglesa. É digno de nota o fato de a aprendizagem não 

mais ser compreendida como um objeto físico, estático. Em sua conceitualização predomina 

agora a noção metafórica de movimento, estabelecendo-se outro contraste conceitual com a 

experiência escolar, quando a conceitualização da aprendizagem se fundamentou no conceito 

de objeto discreto e estático. Curiosamente, o conceito de objeto reaparece no contexto da 

aprendizagem não instrucional, porém não mais como uma coisa que o aprendiz recebe ou 

enxerga por intermédio do professor. O objeto agora se constitui em algo que o aprendiz já 

possui: a motivação, que o induz a buscar a aprendizagem – agora, uma entidade em 

movimento. 
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Em síntese, tanto os atributos do frame do contexto de aprendizagem na escola 

como os atributos do frame da aprendizagem não instrucional estabelecem entre si relações 

causais. No primeiro frame, as causas de uma aprendizagem mal sucedida; no segundo, de 

uma aprendizagem perceptível. Nos dois casos contrastam-se, respectivamente, a noção de 

imobilidade (da noção de objeto) e de mobilidade (da noção de busca, perseguição), que nos 

frames se associam respectivamente ao insucesso e ao sucesso na aprendizagem. 

 

 

4.4. Conclusões 

As conceitualizações reveladas nos dados apresentam sistematicidade quanto às 

predominâncias dos conceitos em cada contexto de experiência e quanto às avaliações que os 

aprendizes fazem dessas experiências.   

Os dados sugerem uma evolução conceitual direcionada em cujo ponto inicial 

estaria a estaticidade representada pela noção de objeto físico: como exaustivamente 

demostrado, a aprendizagem e o ensino na escola associam-se conceitualmente à noção de 

objeto. Esse seria o primeiro momento, o das experiências na escola. O ponto final teria como 

marca a dinamicidade vinculada à noção de movimento: essa ideia ficou demonstrada nas 

discussões sobre a aprendizagem em ambiente não instrucional, em que a noção de 

aprendizagem se constrói pela ideia de movimento persecutório a uma entidade que se 

desloca no espaço. Foi o que se demonstrou nas análises sobre as experiências de 

aprendizagem em ambiente não instrucional.  

Num estágio intermediário, haveria a convivência dos dois conceitos – o de 

estaticidade, vinculado à noção de objeto, e o de dinamicidade, ligado à noção de movimento. 

Esse estágio intermediário se faz representar pela experiência no curso de língua, onde 

surgem conceitos indicadores de compreensões negativas e positivas dos aprendizes em 

relação a suas experiências no curso livre de inglês. 

As experiências de aprendizagem na escola – geralmente o primeiro momento do 

contato do aprendiz com o idioma – são, com frequência, negativas. De modo geral, não há 

expectativa de a escola proporcionar a seus alunos real aprendizagem, que lhes capacitem à 

interação linguística. Os dados revelaram estruturas conceituais indicadoras da insuficiência 
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da escola no ensino da língua. A essa noção de insuficiência, associou-se, por vias 

metafóricas, o conceito de estaticidade/imobilidade (em oposição à dinamicidade) 

representado pela noção de objeto físico e estático. 

Ao avançarmos do contexto de aprendizagem instrucional (na escola) para o 

contexto de aprendizagem não instrucional – passando pela experiência do curso de língua –, 

essas compreensões se modificam radicalmente. Há mesmo uma inversão dos conceitos. Em 

primeiro lugar, a percepção de aprendizagem insuficiente dá lugar à percepção de 

aprendizagem real. Os participantes foram unânimes ao compreenderem essas experiências 

como satisfatórias e, não raramente, prazerosas. Em segundo lugar, a concepção de 

estaticidade, ou imobilidade – representada pelo conceito de objeto, no contexto de 

aprendizagem instrucional – cede lugar à noção de movimento, no contexto de aprendizagem 

não instrucional.    

Entre esses dois momentos – a aprendizagem instrucional da escola e a não 

instrucional – surge a experiência de aprendizagem no curso de idioma. Os dados apontam 

para as experiências no curso como uma espécie de estágio intermediário, onde se sobrepõem 

conflituosamente experiências semelhantes às de aprendizagem da escola e experiências 

semelhantes às de contexto de aprendizagem não instrucional. Experiências negativas e 

positivas, respectivamente. Podemos concluir defendendo a existência de um continuum em 

que num dos polos estaria a experiência escolar, predominantemente negativa e acompanhada 

da noção de insuficiência e imobilidade. No outro polo se apresentaria a noção de 

dinamicidade, construída a partir das experiências em ambiente de aprendizagem não 

instrucional, avaliadas positivamente. Entre as duas extremidades do continuum, residiria uma 

fase intermediária onde haveria sobreposições dos conceitos dos dois polos; essas 

sobreposições conceituais se identificam com as experiências de aprendizagem no curso de 

língua. 

A afirmação de que as noções de objeto e de movimento estão em polos 

conceituais opostos alinha-se à discussão a respeito dos fundamentos cognitivos da semântica 

do substantivo e do verbo, duas categorias gramaticais universais, conforme Langacker 

(1991). Os objetos físicos e os movimentos (estes últimos tratados em termos de “interações 

energéticas” 42  por Langacker) se relacionam, respectivamente, ao espaço e ao tempo. 
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Segundo Langacker (1991, p. 14), “a essência do tempo e do espaço é a extensionalidade”43. 

Os objetos físicos se apresentam discretos na dimensão espacial; as interações, na dimensão 

temporal. Ou seja, assim como o espaço delimita a instância do objeto, o tempo delimita a 

instância da interação. Inversamente, a extensionalidade do objeto se vincula ao tempo pois, 

prototipicamente, o tempo não impõe restrições aos objetos físicos; concebemos os objetos 

como entidades estáveis de duração indeterminada. De igual modo, a extensionalidade das 

interações se dá no eixo espacial, prototipicamente (Langacker, 1991, p. 14). É o tempo – e 

não o espaço – que impõe limites às instâncias das interações. 

Essas considerações são importantes porque ajudam a evidenciar peculiaridades 

da experiência do aprendiz na escola. Primeiro, de certa forma, a experiência de 

aprendizagem instrucional não se associa à noção de extensionalidade espacial, pois as 

atividades acontecem num espaço delimitado – a sala de aula, demarcada por quatro paredes. 

Ou seja, a própria configuração espacial onde ocorre a aprendizagem formal não proporciona 

uma experiência compatível com o fundamento conceitual das interações – a extensionalidade 

espacial. Segundo, mesmo metaforizada como objeto, a experiência de aprendizagem formal 

também não se associa à noção de extensionalidade temporal, as atividades de ensino 

acontecem em tempo extremamente delimitado – o período da aula, cronometrado em 

minutos. Em síntese, por essa perspectiva, a experiência de aprendizagem formal reúne as 

limitações espaciais peculiares ao objeto e às limitações temporais peculiares às interações. 

Evidencia-se um contraste importante entre a experiência da aprendizagem instrucional e da 

aprendizagem não instrucional. Esta última não se limita nem ao tempo nem ao espaço. Por 

muitas vezes estar entranhada às mais diversas interações sociais, a aprendizagem não 

instrucional não se submete a restrições temporais nem espaciais. 

A análise dos dados revela a importância de se levarem em conta os contextos nos 

quais as conceitualizações, dentre elas as metafóricas, emergem. Os pesquisadores da 

linguística cognitiva enfatizam com frequência o papel da corporeidade e do ambiente físico 

na construção do sistema conceitual. Nesse sentido, Farias e Lima (2010, p. 455) observam 

que o ambiente e a experiência são fundamentais à forma como raciocinamos sobre o mundo. 

Para as autoras, a nossa interação tanto com o ambiente como no ambiente (ênfases nossas) e 

os aspectos quantitativos e qualitativos de nossas experiências no mundo fornecem a base que 

resultam em relações intrigantes no nível cognitivo. Na mesma direção, Kövecses (2015, p. 
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115), chama a atenção para os diversos fatores contextuais – dentre eles os contextos cultural 

e social – aos quais os falantes (conceptualizers) recorrem ao usarem metáforas. Tais 

observações são corroboradas pelas metáforas que identificamos e analisamos nos diferentes 

contextos de aprendizagem. 

Se para Farias e Lima (2010, p. 461), as metáforas, através de suas realizações 

linguísticas, podem ser um “elemento chave para os aprendizes de língua estrangeira”, mais 

precisamente para a aprendizagem de vocabulário, defendemos neste trabalho que a metáfora 

faz-se, outrossim, um instrumento para se compreender as motivações e as atitudes do 

aprendiz em relação à língua e à sua aprendizagem. Os dados analisados em nosso estudo 

resultaram em revelações significativas concernentes às motivações dos aprendizes em seus 

respectivos contextos de aprendizagem. Essa compreensão pode ser, igualmente, uma 

ferramenta de grande importância nas mãos tanto do professor como do aprendiz. 

As conclusões a que chegamos até este ponto são corroboradas pelos dados (não 

pelas análises) da pesquisa de Paiva e Gomes Júnior (2016). Em primeiro lugar, os autores 

identificaram que na fase inicial da aprendizagem predominavam metáforas de aprendizagem 

baseadas no conceito de objeto, descartadas por não serem o objeto de análise daquele 

estudo44. O que vimos em nossa pesquisa é que essas metáforas predominaram exatamente no 

contexto de aprendizagem instrucional, onde, no contexto brasileiro, os aprendizes têm seu 

primeiro “contato” com a língua, o que seria para Paiva e Gomes Júnior (2016) o “início da 

viagem”.  

Além disso, como observamos na introdução dessa tese, as metáforas do 

PERCURSO, analisadas por Paiva e Gomes Júnior (2016),  se relacionam a atitudes diferentes – 

e até opostas – por parte dos participantes: há aqueles que diante de um obstáculo se veem 

impedidos de prosseguir no caminho; e há aqueles cujo entusiasmo o fazem superar tais 

obstáculos e seguir em frente na “viagem da aprendizagem”. Um olhar detido sobre o corpus 

daquela pesquisa ratifica as análises do nosso estudo quanto aos contextos de aprendizagem. 

Naqueles dados, os participantes se percebem vencidos pelos obstáculos, contidos pela 

imobilidade, predominantemente no contexto de aprendizagem instrucional; por outro lado, os 

participantes superam os obstáculos, e, portanto, reafirmam a capacidade de movimento, 

predominantemente no contexto de aprendizagem não instrucional. Observa-se nos exemplos 
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 Como explicitamos na seção de introdução desta tese, Paiva e Gomes Júnior (2016) elegeram como objeto de 

investigação metáforas de aprendizagem fundamentadas no conceito de VIAGEM. 
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usados pelos autores a predominância de conceitualizações negativas no contexto de 

aprendizagem instrucional e a predominância de conceitualizações positivas no contexto de 

aprendizagem não instrucional. Os autores não explicitam os contextos de aprendizagem, mas 

na maioria dos casos esses contextos são facilmente identificáveis45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
45

 São exemplos de dados usados pelos autores: (4) No segundo ano tivemos alguns problemas com trocas de 
professores e greve, mas eu continuava determinada... sim, até que o tal do Present Perfect atravessou o meu 
caminho. Eu não conseguia entender aquilo por nada; (10) Para aprender inglês o primeiro passo foi a vontade 
genuína de saber entender e falar fluentemente sem timidez. Para isso eu comecei a traduzir com dicionários 
letras de músicas, e ler livros de nível mais básico. É possível identificar, pelos próprios dados linguísticos, que 

os exemplos 4 e 10 são de contexto instrucional e não instrucional, respectivamente. 
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5. DISCUSSÃO: ONDE MORAM AS METÁFORAS? 

Os estudos sobre metáfora conceitual têm-se pautado, normalmente, pela noção de 

domínios, de modelos cognitivos (MCIs) ou mesmo pelo conceito de frames. A opção por 

uma dessas perspectivas, no entanto, não tem se traduzido em particularidades quanto aos 

procedimentos metodológicos ou mesmo quanto aos resultados alcançados. De modo a 

sugerir tratar-se de uma decisão teórica que não se revela muito além de opção terminológica. 

Isso, pelo menos em parte, se explica pelas sobreposições existentes entre os três conceitos, 

visivelmente perceptíveis na forma como os autores caracterizam os domínios, os MCIs, e os 

frames (LANGACKER, 1987, 2008; LAKOFF, 1987; FILLMORE, 2006)46. Ainda conforme 

Cienki (2007, p. 183), a natureza inerente a essas formas de caracterização dos conceitos pode 

tornar complicado sua utilização como ferramentas analíticas de forma confiável e replicável. 

Buscamos demonstrar que a presente pesquisa viabiliza avanços nesse aspecto 

específico. Na seção 2, argumentamos sobre a adequação de uma interface teórica de 

princípios da linguística cognitiva com o modelo de frames proposto por Barsalou (1992b). A 

se confirmar tal adequação, será confirmada também a contribuição da teoria do autor não só 

para a TMC, mas para a própria semântica de frames. E não menos importante: aponta-se para 

uma solução metodológica a preencher a lacuna levantada por Cienki (2007), como 

mencionado no parágrafo anterior. Nesse sentido, o próprio Barsalou (1992b, p. 44) não 

escondeu sua pretensão de propor um modelo teórico que também se mostrasse viável como 

ferramenta metodológica. 

Propomos nesta seção um aprofundamento de algumas análises da seção anterior 

com o propósito de explicitar os desdobramentos de nossa opção teórico-metodológica. Seria 

difícil justificar a adoção de uma teoria que não produzisse resultados ou que simplesmente 

conduzisse a resultados já alcançados por outros caminhos teóricos. Barsalou (1992b) 

caracteriza um frame como uma estrutura conceitual recursiva composta por atributos e 

valores, estruturas invariantes e restrições. A pergunta a ser feita é: quais seriam as 

implicações de analisarmos a metáfora a partir dessa perspectiva teórica de frames? Como 

esses elementos dos frames, e quais deles, estariam envolvidos nos mapeamentos interframes, 

ou metafóricos? São questionamentos aos quais buscaremos respostas nas considerações a 

seguir, retomando as discussões de alguns dos excertos analisados na seção anterior.  
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 Deve-se ressaltar que Lakoff e Johnson tanto em sua proposta inicial da teoria da metáfora (1980), como em 

sua reformulação (1999) não caracterizaram detalhadamente a noção de domínio conceptual, central a sua teoria. 
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5.1. Atributos-valores e metáforas 

Os dados apresentam um número significativo de exemplos em que a metáfora se 

realiza através do valor do frame. Ou seja, o conceito fonte (da metáfora) é representado pelo 

valor, subordinado ao atributo  (do frame). Relembrando o que expusemos na seção  2.1.2, o 

valor de um frame consiste no conceito especificador de um atributo. Um atributo de um 

pássaro, por exemplo, é sua cor – todo pássaro tem uma ou mais cores. Mas o atributo de cor 

assume valores específicos como azul, vermelho, amarelo, etc. O que examinamos agora são 

os valores dos frames através dos quais as metáforas se realizam. Considerando-se a estrutura 

linguística aqui adotada como unidade de análise – os agrupamentos simbólicos 

(LANGACKER, 2008) – a metáfora se faz instanciar linguisticamente na estrutura 

categorizante do agrupamento simbólico (seção 2.5). Iniciemos com a participação de Dália, 

registrada em EA2: linhas 8 a 12.  

8 desde pequeno teve inglês 

9 na 

10 nas séries e tudo mas eu achei 

11 hoje eu consigo ver - 

12 que era bem fraco 

 

O excerto foi objeto de análise em 4.1.1; focamos aqui apenas no segmento que 

interessa a esta discussão, ou seja, no agrupamento simbólico “(inglês) bem fraco” (linha 12). 

Já vimos que “fraco” realiza linguisticamente a metáfora (ENSINO DA) LÍNGUA INGLESA COMO 

UM OBJETO FÍSICO. O que agora questionamos é em qual componente do frame a metáfora se 

realiza, se no atributo, no valor ou na estrutura invariante. 

O significado simbolizado por “fraco” conceitualiza prototipicamente objetos 

físicos. No exemplo em análise seu uso é metafórico. Seu papel conceitual é a de um 

elemento categorizante que especifica o significado de “inglês”, o elemento categorizado. Em 

“inglês fraco”, “inglês” é o elemento principal ao qual se subordina a noção lexicalizada em 

“fraco”. Dessa forma, na composição do frame de aprendizagem de inglês língua estrangeira, 

“inglês” representa um atributo, e “fraco”, o valor desse atributo. Ou seja, o componente do 

frame que incorpora o conceito fonte da metáfora, neste caso é o valor fraco. Defendemos que 
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“inglês”, registrado na linha 8 e implícito na linha 12, realiza uma metonímia e se refere ao 

ensino do inglês na escola. A figura abaixo ilustra como esses elementos configuram o frame. 

O conceito ENSINO, instanciado por “inglês”, é um atributo do frame APRENDIZAGEM NA 

ESCOLA; FRACO é o valor que categoriza o atributo ENSINO, conceitualizando-o 

metaforicamente. 

Figura 14 – Relação atributo-valor (metafórico) 

entre os conceitos ENSINO e FRACO 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Vejamos outro exemplo, um excerto da participante Hana (EA2, linhas 1081 a 

1082). 

1081 agora, eu tive duas realidades 

1082 assim, quando eu me relacionava com pessoas da minha idade, eu falava muito 

inglês, então isso trabalhou muito a minha fala 

 

A estrutura simbólica que nos interessa aqui é “muito inglês”, da linha 1082. Não 

descartamos a possibilidade de “muito” constituir uma unidade simbólica (de significado) 

com “falava”, resultando na expressão “falava muito”. Mas o nosso entendimento, com base 

em outros exemplos dos dados, é que “muito” (de “falava muito inglês”) tem seu significado 

integrado a “inglês”, não a “falava”. Em outros exemplos, os participantes falam em “muito” 

e “pouco” quantificando uma matéria metafórica, a língua inglesa (EA1, linhas, 9, 862; EA2, 

linha 531).  O caso é um exemplo de que a língua pode ser metaforizada como coisa 

quantificável.  

Considerando-se o frame de uma coisa ou objeto quantificável (areia, água, 

pássaros, pessoas, etc.), identificamos que um de seus atributos é quantidade pela qual se 
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manifesta no espaço físico. E o atributo de quantidade pode assumir vários valores: pouco, 

muito, insuficiente, bastante, oito, etc. No exemplo, o valor realizado linguisticamente por 

“muito” é metafórico por se relacionar a um atributo – a língua inglesa – que só pode ser 

compreendido como quantificável pela via da metáfora. A língua é metaforicamente 

compreendida como um objeto quantificável e a sua quantidade assume como valor a noção 

de muito. 

Figura 15 – Noção de quantidade metaforizando a 

língua inglesa através do valor muito 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Poder-se-ia argumentar que, nesse caso, a metáfora reside no atributo OBJETO 

QUANTIFICÁVEL, não no valor MUITO. E que o valor seria metafórico tão somente devido ao 

fato de o atributo ser metafórico. Não é esse o nosso entendimento. Pelo seguinte: como 

vimos na seção 2.1.2, o atributo não existe por si só, ele é, na verdade, uma abstração que se 

constrói a partir de nossas experiências com os seus valores. A noção de cor, por exemplo, só 

se faz realizar por meio de uma cor concreta (vermelho, azul, verde, dentre outros.) Do 

mesmo modo, só conseguimos identificar que a língua é metaforizada como objeto físico por 

causa das várias manifestações de valores de objetos físicos atribuídos à língua, como visível, 

tocável, transportável, divisível, dentre outros. Estamos diante de mais um exemplo em que a 

metáfora se realiza no valor do frame.  Prossigamos com outro exemplo. 

Ao ser indagado sobre como era seu inglês antes de viajar para o exterior (linha 

595), Andel responde: 
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 ... 

602 era o básico da comunicação 

603 conseguia o básico da comunicação 

604 .... e... já depois, né, agora, assim já é uma coisa mais fluente, mais... 

 

O excerto traz mais uma realização metafórica que se soma àquelas já citadas, em 

que a noção de movimento atua no frame de inglês como língua estrangeira em contexto de 

aprendizagem não instrucional. Mas MOVIMENTO não é o único conceito instanciado. Andel 

fala do seu inglês como “uma coisa mais fluente”. Uma conceitualização baseada na 

convergência da noção de movimento, instanciada por “fluente”, e a noção de objeto, 

instanciada por “coisa”. A língua, quando falada bem pelo indivíduo, é compreendida como 

um objeto em movimento, e no caso de “fluente”, a noção de objeto se relaciona a de um 

líquido que corre livremente sobre uma superfície. Fluente é, pois, uma característica de uma 

substância líquida. Considerando-se a teoria de frames, pode-se afirmar que fluente é um 

valor especificador de um atributo de uma substância: o de consistência. A depender da 

consistência, uma substância pode ser fluida ou não, e mesmo sendo fluida, a fluidez pode se 

fazer em vários níveis de intensidade. No exemplo, fluente é um valor metafórico, pois se 

aplica a um atributo não relacionado a objeto ou substância física. Relaciona-se, no caso, à 

língua inglesa em uso. É mais um caso em que a metáfora se realiza no valor do atributo do 

frame. 

Figura 16 – Noção de movimento metaforizando 

a língua inglesa através do valor fluente 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

No excerto EA1: linha 23, Baris declarou que “o contato a nível fundamental é 

a carga horária muito baixa”. A expressão “carga horária”, embora constituída por duas 
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unidades lexicais, reflete uma unidade semântica, ou seja, seu significado refere-se ao tempo 

que se dedica ao ensino de alguma disciplina. A noção de carga horária consiste num atributo 

relacionado ao conceito de TEMPO no frame de ENSINO. Mas o significado da expressão 

permite a análise de seus elementos internos menores, o que revelará o fenômeno da 

recursividade do frame, bem como o detalhe de em qual elemento do frame a metáfora se 

realiza. Quanto à construção carga horária, cabe perguntarmos: qual de seus elementos seria 

a estrutura categorizante e qual seria a estrutura alvo (da categorização)? Ou, pela perspectiva 

da estrutura do frame, qual componente seria o atributo e qual seria o valor?   

Uma análise do ponto de vista da sintaxe tradicional apontaria para carga como 

elemento nuclear e horária como seu adjunto. Do ponto de vista da relação dos significados, 

entretanto, a análise aponta na direção oposta. A construção simbólica carga horária se 

realiza no contexto do frame de aprendizagem na escola, do qual o conceito TEMPO é um 

atributo: as atividades de ensino são quantificadas em horas, daí a expressão “carga horária”. 

O conceito vinculado à expressão “carga” não se faz intrínseco ao frame de aprendizagem, ou 

seja, não é um atributo nuclear (core attribute) desse frame. Sua função é atribuir uma noção 

de quantidade à ideia de tempo (horário). A conclusão é de que, do ponto de vista das relações 

semânticas, a noção de “carga” (quantificador) se subordina a noção de “horária” (tempo). Ao 

falarmos de “carga horária” nos referimos ao tempo (horário), não à carga. Dessa forma, no 

agrupamento simbólico carga horária, carga corresponde à estrutura categorizante e horária, 

à estrutura alvo; no frame de APRENDIZAGEM NA ESCOLA são, respectivamente, o valor e o 

atributo. A metáfora se realiza em “carga”, a instância linguística do valor do frame, pois 

“carga” evoca a noção de quantidade, uma quantidade geralmente pesada, que mapeia a 

compreensão do tempo de ensino/estudo. Sendo a APRENDIZAGEM NA ESCOLA o elemento 

central do frame aqui investigado, sugerimos a figura abaixo para ilustrar as relações 

conceituais entre esses conceitos no frame. 
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Figura 17 – Relação atributo-valor na expressão “carga 

horária” 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

A relação sequencial valor-atributo – que linear ou temporalmente se instancia na 

estrutura fonológica de “carga horária” – se inverteria caso, excepcionalmente, o frame sob 

análise fosse, por exemplo, o de CARGA. Caso em que teríamos valores diversos 

categorizantes de carga, como por exemplo, carga de madeira, carga de papel, carga de 

combustível, carga leve, dentre inúmeros outros. Nesses exemplos, a sequência das estruturas 

fonológicas realiza a ordem atributo-valor dos conceitos. Mas nosso objeto de análise não é o 

frame de carga, o que temos é um frame de aprendizagem na escola em que o atributo tempo 

é instanciado linguisticamente por “horária” e compreendido metaforicamente em termos de 

carga. Isso demonstra que o frame se constrói a partir de uma determinada perspectiva ou 

fundamentado num contexto, e o contexto é, em muitos casos, um construto analítico de um 

observador posicionado espacial e temporalmente. Em “carga horária”, a ordem conceitual 

atributo-valor se inverte na sua realização linguística, o que se mostra como tendência em 

expressões envolvendo noção de quantidade. Poderíamos citar exemplos como, copo d’água, 

garrafa de vinho, lata de cerveja, litro de gasolina. Os elementos nucleares, ou atributos são 

respectivamente, água, vinho, cerveja, gasolina – não as noções de quantidade, estas exercem 

função de valor, que especifica ou categoriza os atributos. 

Essa discussão em torno da metáfora realizada pela expressão “carga horária” 

sugere que o mapeamento ocorre em um componente específico do frame: o valor. Entretanto, 

uma vez que uma das principais características dos frames é a recursividade, conclui-se que a 
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metaforização poderia se dar também no atributo. Essa conclusão se justifica e produz 

inferências importantes sobre os níveis conceituais em que a metáfora se instancia. A partir do 

momento em que um valor metafórico assume posição de atributo e se instancia em valores 

ainda mais específicos, ele mesmo (o valor) emerge como um frame e seus novos atributos e 

valores aumentam as possibilidades de os mapeamentos se instanciarem na forma de 

metáforas novas ou não convencionais. Caso o conceito CARGA, da figura 15, emergisse como 

frame, com atributos e valores específicos, haveria uma grande possibilidade do surgimento 

de conceitos recrutáveis para a elaboração de metáforas criativas.  

Tal discussão se alinha ao argumento de Lakoff e Turner (1989, p. 67) de que 

“uma forma importante do pensamento poético é pegar uma metáfora convencionalizada e 

estendê-la”. Os autores recorrem ao texto shakespeariano, mais precisamente ao solilóquio de 

Hamlet, onde Shakespeare estende a metáfora convencional MORTE COMO SONO através da 

noção de sonho (dream) na seguinte passagem: “To sleep? Perchance to dream! Ay, there's 

the rub; For in that sleep of death what dreams may come?” O exemplo de Lakoff e Turner 

(1989) é facilmente acomodado ao modelo de frame que adotamos: a realização criativa da 

metáfora MORRER É DORMIR se deve ao conceito sonho, mais específico e subordinado a 

dormir, podendo mesmo ser percebido como seu atributo. 

No exemplo EA1, linha 4, Andel declara que sua experiência de aprendizagem na 

escola “foi um contato bem básico”. O significado construído por “contato bem básico” 

forma uma unidade que conceitualiza a experiência na escola. Mas essa unidade pode ser 

analisada em partes menores, pois apresenta recursividade na relação atributo-valor. A 

expressão usada pelo participante refere-se a um tipo específico de contato, um contato 

básico. Nessa construção, contato é o conceito mais geral, portanto o atributo em relação a 

básico; básico é o conceito que torna contato mais específico, categorizando-o, sendo assim o 

seu valor. Este é um exemplo de metáfora que se constrói sobre o atributo – contato. 

Entretanto, esse atributo recebe um componente categorizante: o valor representado por 

básico. A consequência é que o valor (básico) exerce uma função de elaboração semântica em 

relação a contato e, exatamente por isso, contribui juntamente com contato para a extensão 

metafórica de aprendizagem na escola. Seus significados elementares, físicos não se aplicam 

à noção abstrata de experiência de aprendizagem, a não ser pelo expediente da extensão 

metafórica. 
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À proporção que o atributo ou (sub)frame CONTATO é elaborado com novos 

atributos e valores mais específicos, aumenta a possibilidade da emergência de conceitos 

recrutáveis para a estruturação de metáforas não convencionais. Uma busca no Webcorp47, 

por exemplo, apresenta-nos várias ocorrências da expressão “inglês rasteiro”. O significado 

simbolizado por “rasteiro” acomoda-se prontamente ao frame BÁSICO (figura 16). Podendo 

compor o frame como um valor vinculado a básico. A noção de rasteiro acrescenta ao 

conceito de básico a ideia de movimento lento e dificultoso, rente ao chão, de modo a 

metaforizar o conhecimento da língua de forma mais criativa do que “básico”. Essa 

constatação reforça nosso argumento de que a metáfora não convencional busca seus 

elementos conceitualizadores na estrutura profunda do frame. Por essa metáfora da estrutura 

profunda, referimo-nos aos componentes conceituais mais específicos do frame, uma vez que 

a representação gráfica do frame proposta aqui assemelha-se a imagem de raízes, que se 

ramificam e se aprofundam. 

 

Figura 18 – Aprendizagem como contato básico; proposta de 

elaboração conceitual motivadora de metáfora nova (inglês rasteiro) 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Kövecses (2015, p. 97) defende que os contextos exercem influência sobre o 

recrutamento de materiais conceituais estruturadores de metáforas novas ou não 

convencionais. São contextos apontados pelo autor: (1) a configuração física imediata, (2) o 

que sabemos sobre as principais entidades participantes no discurso, (3) o contexto cultural 

imediato, (4) a configuração social imediata e (5) o próprio contexto linguístico imediato. 

                                                
47

 Busca realizada em 21 de março de 2018. 
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Defendemos que esses conceitos (e suas respectivas simbolizações linguísticas), cuja 

emergência é motivada por contextos específicos de interação linguística, se fazem 

representar por componentes de significados também específicos nos frames. Seriam 

conceitos específicos como valores antecedidos por – e hierarquicamente subordinados a – 

uma sequência recursiva de atributos e valores mais gerais.   

Por fim, reiteramos haver, no exemplo “contato (bem) básico” (EA1: 04), sob 

análise, correspondências entre as estruturas do frame e as respectivas estruturas simbólicas 

de sua realização linguística. O elemento simbólico da estrutura alvo – “contato” – realiza o 

atributo do frame; o elemento simbólico da estrutura categorizante – “básico” – realiza o valor 

do frame. Vale relembrar que, assim como a estrutura alvo do agrupamento simbólico, o 

atributo do frame é de natureza conceitual mais geral; da mesma forma, assim como a 

estrutura categorizante do agrupamento simbólico, o valor é de natureza conceitual mais 

específica. 

A participante Dália, no excerto EA2, linha 23, expressa sua percepção negativa 

da escola afirmando que “a escola é realmente muito fraca”. O segmento descreve uma 

relação conceitual em que escola se constitui no elemento principal, ou seja, a noção mais 

geral – o atributo; esse atributo é categorizado pela noção de fraca, seu valor. Como nos 

exemplos anteriores, a metáfora repousa sobre o valor do frame, pois o significado de “fraca” 

não pode ser interpretado no aspecto concreto, físico. Repete-se, outrossim, a correspondência 

entre os componentes do agrupamento simbólico e os componentes do frame. Uma vez que 

esse é também mais um exemplo linguístico em que o elemento conceitualizador da metáfora 

recai sobre o valor, julgamos importante uma reflexão. Vejamos. 

A noção do atributo como um conceito mais geral, e a noção do valor como um 

conceito mais específico sugere um paralelo com a estrutura da metáfora. O paralelo segundo 

o qual o frame-alvo seria representado pelo atributo, e o frame-fonte teria sua representação 

no valor. Nessa perspectiva, fundamentada nesse modelo de frame, o conceito fonte e o 

conceito alvo do mapeamento não seriam caracterizados, necessariamente, como abstrato e 

concreto. A caracterização seria de mais generalidade para o conceito alvo e de mais 

especificidade para o conceito fonte. Isto não negaria a visão teórica pela qual se caracteriza o 

alvo como abstrato e a fonte como concreto. Mas categorizar fonte e alvo, respectivamente, 

pelo aspecto de generalidade e de especificidade nos parece uma perspectiva igualmente 

consistente para os dados dessa pesquisa, pois, com frequência, conceitos abstratos mapeiam 
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conceitos igualmente abstratos; e conceitos concretos mapeiam conceitos semelhantemente 

concretos. São casos identificáveis em exemplos utilizados na própria literatura teórica da 

TMC. Ademais, o que temos visto nos dados aqui analisados é que o conceito fonte tem 

sistematicamente se mostrado mais específico do que o conceito alvo, dentro de seus 

contextos. 

Os exemplos examinados nesta (sub)seção demonstram a conciliabilidade entre as 

teorias adotas nesta pesquisa: a teoria da metáfora (LAKOOF, 2006; LAKOFF; JOHNSON, 

1980, 1999), a teoria de frames (BARSALOU, 1992a, 1992b) e o conceito de estruturas 

simbólicas (LANGACKER, 1987, 2008). Há paralelismo entre os componentes estruturantes 

da metáfora, do frame e do agrupamento simbólico, como ilustramos no quadro abaixo, 

replicado da seção 3. 

 

Quadro 1: Correspondências entre os elementos estruturantes da metáfora, do 

frame e do agrupamento simbólico 

Correspondências entre componentes estruturantes 
METÁFORA Conceito alvo Conceito fonte 

FRAME Atributo Valor (e estrutura invariante) 

AGRUPAMENTO SIMBÓLICO Estrutura alvo Estrutura categorizante 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Nesta seção, além desses paralelismos estruturais, vimos que a tendência de 

realização da metáfora num frame ocorre no conceito do valor, não no conceito do atributo. 

Ainda, à proporção que um valor metafórico se torna atributo, sendo categorizado por valores 

ainda mais específicos, aumenta a possibilidade da realização linguística de metáforas menos 

convencionais – quanto mais profundo o conceito do valor metafórico no frame, maior a 

possibilidade de instância de metáfora não convencional. São constatações que reforçam a 

adequação da interface da metáfora de Lakoff (2006) com os frames de Barsalou (1992b) e as 

estruturas simbólicas de Langacker (1987, 2008). Esta última, uma ferramenta metodológica 

que viabiliza a análise das metáforas e dos frames instanciados na linguagem humana. 

Ressaltamos que escolhemos os exemplos utilizados nessa (sub)seção por considerarmos 

representativos em relação aos exemplos em que a metáfora se instanciou pelo valor do 

frame. Ao todo foram 61 ocorrências de exemplos em que a metáfora se realizou dessa forma, 

muitos deles, exemplos repetidos. Por fim, anunciamos que o conceito representante do valor 
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do frame não é o único componente através do qual a metáfora se realiza. É o que discutimos 

na próxima seção. 

 

 

5.2. Estruturas invariantes e metáforas 

 

Conforme tratamos na seção 2.1.2, os atributos de um frame não se fazem 

isolados uns dos outros. Eles estabelecem entre si relações diversas, tais como espacial, 

temporal, causal e intencional. Estas relações são captadas por um componente conceitual 

específico do frame – a estrutura invariante. A exemplo do que fizemos anteriormente quanto 

à atuação dos valores dos frames nos mapeamentos metafóricos, propomo-nos, agora, 

examinarmos o papel das estruturas invariantes nas conceitualizações metafóricas. 

No excerto EA1, linha 08, o participante Rafal afirma que “eles focavam muito na 

parte da gramática”. No exemplo, há claramente dois componentes do frame de aprendizagem 

de língua: os professores – representado pelo pronome “eles”, e a matéria (ou objeto de 

ensino) – representada por (parte da) “gramática” e, implicitamente, o estudante, a quem se 

ensina “gramática”. São atributos que compõem o frame APRENDIZAGEM DE INGLÊS COMO 

LINGUA ESTRANGEIRA, e que, no frame de aprendizagem, relacionam-se pela noção de 

ensinar. O professor ensina algo, no caso (parte da) gramática, ao aprendiz. Como o conceito 

aprendiz não foi instanciado linguisticamente no excerto, limitemo-nos aos conceitos de 

professor e de gramática. A metaforização não se faz por nenhum desses componentes, que 

são atributos do frame. Da mesma forma, não há no excerto nenhum valor relacionado a 

qualquer desses atributos no qual a metaforização encontre guarida.  

Em que componente do frame, então, realizar-se-ia a metáfora do caso em foco? 

O mapeamento se faz exatamente pela estrutura invariante, ou seja, pelo conceito que 

estabelece a relação entre os atributos do frame – professor e gramática. No caso, o conceito 

que estrutura o vínculo entre esses atributos se materializa linguisticamente no verbo focar 

(realizado mais especificamente na forma “focavam”). Sendo um elemento que estabelece 

relação entre os atributos (professor, gramática e, implicitamente, aprendiz), a metáfora 

representada na estrutura invariante deve repercutir em todos os elementos entre os quais 

estabelece vínculo conceitual. É o que defendemos aqui.  
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É possível argumentar que focar pode ser considerado um atributo de professor. 

Não nos colocamos contra tal perspectiva, mas julgamos mais adequado considerar esse 

conceito como uma estrutura invariante. Por motivos claros. Sendo um evento, a ação de 

focar tem limitações temporais e sua manifestação não prescinde de outros componentes do 

frame além de professor. O foco, como realizado no frame, está condicionado à presença dos 

outros dois elementos no mesmo frame: o assunto (gramática) e o aprendiz/estudante. O 

assunto é o objeto do foco, sem ele a ação de focar não se concretiza; da mesma forma, o 

aprendiz é o motivo da ação de focar, a ação do professor perde a razão de ser na ausência da 

figura do aprendiz. De modo que a noção de focar se articula e se relaciona 

concomitantemente entre os elementos professor, assunto e aprendiz, estabelecendo uma 

relação de intencionalidade. Portanto, não o consideramos um atributo independente, 

vinculado apenas a professor. Consideramo-lo, sim, uma estrutura invariante que inter-

relaciona os componentes desse conjunto de conceitos, como ilustrado na figura abaixo. 

 

Figura 19 – Estrutura invariante realizado pelo 

conceito FOCAR 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

No exemplo em análise, qual dos elementos estaria sendo conceitualizado 

metaforicamente: professor, gramática (assunto) ou estudante? A resposta é todos eles, pois a 

metáfora se realiza na estrutura invariante do frame, uma estrutura conceitual pela qual todos 

esses elementos são concomitante e conceitualmente interligados; e linguisticamente essa 

estrutura invariante se realiza no verbo focar. Se é verdade que focar metaforiza gramática 
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como um objeto visível (conforme já detalhamos na seção da análise), deve-se considerar a 

metaforização também sobre professor (e sobre estudante, implicitamente). É exatamente o 

que ocorre: o significado básico de “focar”, categorizante da ação do professor, resulta na 

metaforização do professor também – como alguém que foca, que lança luz, que faz ver. A 

metáfora recai ainda sobre o aprendiz porque a ele caberia a função de enxergar o objeto 

focado pelo professor, um evento que não acontece literalmente no contexto de 

ensino/aprendizagem. O resultado produzido por focar consiste numa manifestação 

metafórica tripla, conforme o quadro a seguir. 

 

Quadro 3 – Metáforas emergentes a partir da estrutura invariante FOCAR 

 

 PROFESSOR  ENSINAR É ILUMINAR 

FOCAR ESTUDANTE  APRENDER É VER 

 ASSUNTO  CONHECIMENTO É OBJETO ILUMINADO 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Buscas na ferramenta de corpus online48, Webcorp, confirmam essa análise ao 

apresentar ocorrências como “professor é uma luz”, “professor ilumina”, “professor é um 

farol”. Torna-se defensável a afirmação de não se tratar aqui de acarretamentos ou inferências 

metafóricas (LAKOFF; JOHNSON 1980, 1999), pois a metáfora realizada através da 

estrutura invariante causará efeitos simultaneamente nos elementos aos quais interliga. 

Outro ponto importante é que não podemos compreender a estrutura invariante 

apenas como um conceito cuja função se limita a estabelecer relação conceitual (no caso 

semântica) entre os componentes do frame. A estrutura invariante é, ela mesma, uma 

categoria, analisável como um frame, com seus atributos e valores (BARSALOU, 1992, p. 

41). Essa visão é compartilhada por Chaffin (1992, p. 256), para quem as relações semânticas 

apresentam estrutura gradiente. O motivo dessas considerações é, mais uma vez, 

demonstrarmos como esse modelo de frame se mostra frutífero para a análise das metáforas. 

Para tanto, continuamos com a metáfora realizada por “focar”, a estrutura invariante do frame. 

                                                
48

 Buscas realizadas em www.webcorp.org.uk no dia 31 de janeiro de 2018. 
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Já vimos que ao ser realizada pela estrutura invariante, o mapeamento metafórico 

se faz concomitantemente sobre vários elementos do frame. Agora, nosso argumento é que, 

por ser em si mesma uma categoria (ou frame), a estrutura invariante pode apresentar 

atributos e valores com níveis diversos de especificidade. Como nos exemplos acima, os 

elementos conceituais mais específicos estariam na estrutura profunda do frame e seriam 

potenciais candidatos a realizarem o mesmo mapeamento na forma de metáforas menos 

convencionais. Reconhecemos que focar, em si, é um conceito que categoriza o ato do ensino 

de forma metaforicamente não convencional, pela sua forte relação semântica com a noção de 

luz e do sentido da visão. Contudo, focar pode se instanciar em conceitos mais específicos, 

tornando a metáfora ainda menos convencional.  

Uma pesquisa no mecanismo de busca do google49 nos levou à seguinte realização 

linguística da metáfora: “Nossa, você simplesmente tirou todas as dúvidas! Não só clareou, 

mas jogou um canhão de luz na minha mente! Obrigado mesmo!” (grifo nosso). Duas 

unidades simbólicas se associam ao significado de focar: clareou e jogou um canhão de luz. A 

segunda construção simbólica (jogou um canhão de luz) tem o objetivo de superdimensionar 

o significado da primeira (clareou). Os conceitos simbolizados nessas expressões podem 

figurar no frame de focar. A construção jogar um canhão de luz estrutura uma metáfora 

criativa, não convencional, por elaborar um significado mais específico. O conceito de seu 

polo semântico ocuparia um nível mais profundo no frame do que o conceito da expressão 

clareou, pois jogar um canhão de luz é uma instância específica de clarear. Na Figura 20, 

propomos uma ilustração que julgamos plausível para representar o frame da estrutura 

invariante conceitualizadora. A figura demonstra ainda a recursividade característica dos 

frames, pela qual cada um de seus componentes (atributo, valor ou estrutura invariante) pode 

ser representado por frames mais específicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
49

 Busca realizada em 23 de março de 2018. O exemplo foi localizado no fórum 

https://www.clubedohardware.com.br/forums/topic/376052-o-que-dizer-sobre-a-creative-sound-blaster-71-

audigy-se/ 
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Figura 20 – Frame da estrutura invariante FOCAR 

 

  

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

As estruturas invariantes do frame em foco demonstram que as relações entre os 

elementos do frame não são estáticas. Essas relações são condicionadas aos eventos dos quais 

participam esses componentes. 

Em outro excerto, EA1: linhas 20 e 21, Darien afirma:  

20 E eu acho que até eu conseguir 

21 aprender alguma coisa foi só quando eu entrei num curso de inglês 

 

Destacamos o último segmento do excerto – “quando eu entrei num curso de inglês”, linha 

21. Se no excerto anterior o pronome “eles” representava os professores, agora o pronome 

“eu” representa o aprendiz. Neste exemplo, chamamos à atenção dois elementos do frame de 

aprendizagem de ILE, esses elementos são os atributos aprendiz (eu) e curso de inglês. A 

estrutura invariante é o conceito através do qual os dois atributos se relacionam entre si. Neste 
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caso específico, a estrutura invariante poderia se fazer por conceitos diversos. Em relação ao 

curso de inglês, o aprendiz pode frequentar, matricular-se, iniciar atividades, encerrar 

atividades, gostar, desgostar, dentre outros. Na direção inversa, o curso de inglês (pela via da 

metonímia) pode se relacionar com o aprendiz ensinando-lhe (a língua), avaliando (seus 

conhecimentos), exercitando as habilidades aprendidas, dentre outros.   

No excerto, a relação entre as noções aprendiz e curso de inglês se faz pelo 

conceito lexicalizado no verbo “entrar”. O participante Darien declara ter aprendido inglês 

apenas depois de “entrar num curso de inglês”. Vimos em ocasião anterior que o exemplo 

realiza linguisticamente a metáfora CURSO COMO RECIPIENTE. O que discutimos agora são 

desdobramentos importantes da análise da metáfora a partir do modelo de frame de Barsalou. 

Estamos diante de mais um caso em que a metáfora se faz não de forma circunscrita a um 

elemento, ou entidade discreta específica do frame; ela se realiza na forma como seus 

elementos se relacionam. No caso, o conceito realizado no verbo “entrar”, estabelece entre os 

conceitos aprendiz e curso de inglês uma relação de inclusão espacial (CHAFFIN, 1992, p. 

262). O verbo metaforiza sim o curso de inglês como um recipiente. Mas não apenas isso. Por 

funcionar como um elo entre os dois conceitos, a noção de entrar produzirá efeitos tanto em 

curso de inglês como em aprendiz, pois estabelece vínculo conceitual entre eles. A novidade 

agora é que a metáfora não se resume à compreensão do curso como um recipiente. Ela se 

estende à noção do aprendiz como o conteúdo desse recipiente.  

Essa interpretação se mostra coerente com as discussões anteriores. Diferente dos 

contextos de aprendizagem não instrucional, o aprendiz do curso de língua se encontra numa 

condição que lhe impõe limites. Se em situações de aprendizagem não instrucional o 

aprendiz, como vimos, “vai atrás”, “vai buscar”, o mesmo não se aplica ao aprendiz no curso, 

onde ele se encontra, metaforicamente, contido num recipiente. O verbo “entrar”, por 

representar a estrutura invariante do frame, realiza linguisticamente duas metáforas ao mesmo 

tempo: a de CURSO COMO RECIPIENTE e a de APRENDIZ COMO CONTEÚDO (DO RECIPIENTE). 
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Figura 21 – Estrutura invariante de relação de inclusão 

espacial metaforizada pelo conceito ENTRAR 

 

  
 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

O participante Rafal, no excerto EA1: linhas 50 a 52, revela o que segue.  

50 É, da escola eu acho que você acaba pegando muito pouco, né, como eu falei 

51 Você pega mais a gramática do que, é... 

52 as habilidades linguísticas que você desenvolve, se você tivesse morando no país 

 

 

O exemplo exibe inequivocamente três componentes do frame de aprendizagem de ILE. Esses 

componentes são o aprendiz, representado linguisticamente por “você”, a escola e a 

gramática, como objeto de ensino/aprendizagem. Em si mesmos, nenhum apresenta 

metaforicidade, são elementos típicos do frame de aprendizagem de língua. A metáfora 

emerge mais uma vez através do elemento que assume a função de interligar esses conceitos 

dentro do frame de aprendizagem. Referimo-nos ao conceito instanciado linguisticamente  

pelo verbo “pegar”. Curiosamente, o polo semântico do verbo interliga simultaneamente os 

três elementos do frame: aprendiz, escola e gramática. Vimos em discussão pretérita que, 

nesse exemplo, o conhecimento (gramática) é compreendido metaforicamente como um 

objeto físico. Porém, ao lançarmos o olhar sobre a estrutura invariante do frame, outras 

relações metafóricas se fazem evidentes. Neste caso específico, é o que ocorre com a 

compreensão de aprendiz e de escola. 

Se é verdade que o conhecimento é metaforizado como um objeto físico, é 

verdadeiro também a conclusão segundo a qual o aprendiz é o receptor desse objeto. Essa 
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compreensão metafórica do APRENDIZ COMO UM RECEPTOR ou RECEBEDOR DE UM OBJETO é 

relevante porque produz inferências sobre suas atitudes – a de passividade, por exemplo. É 

uma compreensão que se opõe a outras compreensões também metafóricas, inclusive do 

universo teórico como, por exemplo, a da aquisição da língua como uma construção 

(TOMASELLO, 2002). Da mesma forma, a estrutura invariante que se realiza no verbo 

“pegar” constrói uma metáfora sobre o conceito de escola, afinal, é “da escola” que o 

participante Rafal afirma “pegar” o conhecimento. A escola seria, portanto, compreendida 

como uma entidade à qual se atribui o status de proprietária do conhecimento; essa 

propriedade tem sua posse transferida para o aprendiz a partir do momento em que ele “pega” 

tal conhecimento. Em síntese, essas três metáforas – CONHECIMENTO COMO OBJETO, APRENDIZ 

COMO RECEPTOR, e ESCOLA COMO PROPRIETÁRIA (DO CONHECIMENTO) – realizam-se  

simultaneamente através do polo semântico do verbo “pegar”, que exerce a função de 

estrutura invariante do frame, estabelecendo as relações entre esses conceitos. Nos dados 

identificamos 6 (seis) ocorrências de metáforas realizadas a partir do verbo “pegar”. 

O participante Rafal, na transcrição EA1, linhas 286 e 287, declarou o que segue. 

286 então assim, é... 

287 ter esse conhecimento da língua, eu acho importante. 

 

No excerto são identificáveis dois elementos do frame de aprendizagem a partir do segmento 

“ter esse conhecimento da língua”: o aprendiz, para quem é importante ter o conhecimento, e 

o próprio conhecimento da língua. Esses dois elementos são relacionados através do conceito 

do verbo “ter”. O significado desse verbo constrói a ideia de posse, o que implica na 

existência de alguém que possui, bem como na existência de um objeto possuído. No caso sob 

análise, o objeto da posse não é uma entidade física literal. Literalmente, pode-se falar em ter 

(ou possuir) um livro, uma casa, um carro. Mas a literalidade se desfaz se o objeto da posse 

não se constitui em objeto físico, como é o caso de “conhecimento da língua” do exemplo em 

discussão. Caso em que há de se falar em conceitualização metafórica. Entendemos que se o 

objeto de posse é metafórico, a metáfora também recairá no possuidor. O possuidor de um 

objeto metafórico não pode tocá-lo, vê-lo, manipula-lo literalmente. O que nos leva a 

compreendê-lo como um possuidor metafórico. 
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O conceito realizado pelo verbo “ter” estrutura concomitantemente duas 

conceitualizações metafóricas: a de CONHECIMENTO (DA LÍNGUA) COMO UM OBJETO DE POSSE, 

e a de INDIVÍDUO COGNOSCENTE COMO UM POSSUIDOR DE UM OBJETO.  

 

Figura 22 – Estrutura invariante de relação 

de posse metaforizada pelo conceito TER 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 

  

 

Uma conceitualização semelhante se apresenta no exemplo abaixo. O participante 

Andel, no excerto EA1, linhas 452 a 454 afirma: 

 

452 o que melhorou mais assim.... 

453 no meu inglês foi... 

454 a questão de ter amigo mesmo 

 

Esse exemplo se assemelha ao anterior em todos os aspectos, exceto na forma pela 

qual a estrutura invariante se realiza linguisticamente. No caso anterior, a invariante 

materializou através do verbo “ter”, construindo a conceituralização metafórica do possuidor 

e do possuído. Nesse novo excerto (linhas 452 a 454), a estrutura invariante toma forma não 

mais por um verbo, mas pelo pronome possessivo de primeira pessoa “meu”, na linha 453, da 

construção “no meu inglês”.  Assim como o verbo “ter”, do caso anterior, o pronome “meu” 

relaciona um possuidor e um possuído, o aprendiz e o inglês (aprendido), respectivamente. 

São dois elementos do frame de aprendizagem de língua. E linguisticamente uma instância da 

metáfora em que o aprendiz é conceitualizado como o possuidor de um objeto, e o 

conhecimento, como um objeto físico. As mesmas metáforas do exemplo acima: INDIVÍDUO 
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COGNOSCENTE COMO POSSUIDOR DE UM OBJETO físico e CONHECIMENTO COMO OBJETO 

POSSUÍDO. Ilustramos a realização metafórica por meio da estrutura invariante na Figura 23 

abaixo. 

Figura 23 – Estrutura invariante de relação de posse 

estruturada metaforicamente pelo significado de “meu” 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Nos dados, identificamos 119 ocorrências de estruturas invariantes que realizam a 

conceitualizações metafóricas (e 61 realizadas por valores do frame). Se a quantidade parece 

elevada, a variedade dos componentes linguísticos que representam as estruturas invariantes é 

bastante limitada. Em sua maioria são expressões verbais repetidas. Dentre eles predominam 

“ter”, “fazer”, “ver”, “ir atrás”. Os exemplos tratados acima foram escolhidos por 

considerarmos representativos do conjunto identificado. 

 

Nessa seção buscamos demonstrar como a teoria de frames de Barsalou (1992b) 

lança luz sobre a análise de metáforas conceituais instanciadas linguisticamente. Na relação 

entre atributos e valores, constatamos como essa abordagem de frames viabiliza a 

investigação dos vários níveis conceituais através dos quais as metáforas se realizam. As 

metáforas podem envolver mapeamentos entre conceitos gerais, de grande abrangência de 

significado; um exemplo seria a própria metáfora de APRENDIZAGEM COMO OBJETO. O 

conceito fonte (OBJETO) é bastante vago, impreciso, esquemático enfim. Mas as metáforas 

também podem se realizar através de conceitos mais específicos, a ponto de sua própria 

instanciação linguística evidenciar de imediato sua natureza criativa; serve de exemplo a 

expressão “jogar um canhão de luz”, discutida acima. Em nosso trabalho, essa análise se 

tornou possível devido ao modelo de frames de Barsalou (1992b); o modelo não apenas 
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propõe elementos específicos da constituição dos frames – no caso, atributos e valores – como 

também uma característica fundamental entre eles, sua recursividade. 

Mas vimos ainda outra contribuição possível da teoria de Barsalou (1992b) à 

TMC. A contribuição se fez possível graças a mais um componente que o autor especifica 

como elemento constituinte dos frames – as estruturas invariantes. Vimos acima que este 

componente, responsável pelo estabelecimento das relações entre os atributos de um frame, 

revela uma característica importante quanto à realização da metáfora. Quando a metaforização 

acontece através de uma estrutura invariante, o processo de conceitualização irradia 

simultaneamente entre os vários atributos vinculados pela estrutura invariante. De modo que 

se evidenciam dois tipos distintos de metaforização: (1) quando a metáfora se realiza nos 

pares atributos-valores, a metaforização se circunscreve a um elemento só, sua transitividade 

é contida; (2) por outro lado, quando a metáfora se faz através das estruturas invariantes, o 

processo de conceitualização se manifesta em elementos múltiplos, ou seja, há um maior grau 

de transitividade. Os dois tipos de metaforização que se evidenciam nos frames nos convidam 

a aprofundarmos essa discussão teórica. É o que fazemos na seção seguinte. 

 

 

5.3. A metáfora nos eixos vertical e horizontal dos frames 

A forma como as metáforas se configuram, ao serem realizadas pelos atributos-

valores ou pelas estruturas invariantes dos frames, guarda uma convergência com o que 

discutimos na seção 4, onde vimos a influência que os conceitos OBJETO e 

MOVIMENTO/INTERAÇÃO exercem na construção do pensamento metafórico sobre a 

aprendizagem da língua inglesa. Relembrando, constatamos a predominância do conceito de 

objeto no contexto de aprendizagem formal e a predominância do conceito de interação no 

contexto de aprendizagem não instrucional. Vimos ainda sobreposições entre esses dois 

conceitos no contexto de aprendizagem no curso livre. 

Os dados, conforme analisados nas seções 5.1 e 5.2, sugerem que a noção de 

objeto e a de interação imprime certa sistematicidade também às relações metafóricas entre 

os componentes dos frames. Nas relações entre os elementos do eixo vertical do frame – ou 

seja, entre atributos e valores – constata-se a predominância da noção de objeto estruturando a 

metáfora. Por outro lado, é o conceito de interação que predominantemente estrutura as 
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metáforas no eixo horizontal do frame – ou seja, o conceito que se realiza na estrutura 

invariante, ligando coordenadamente os atributos do frame. Detalhamos, a seguir, os dois 

casos. 

A metaforicidade emergente nos valores dos frames, e concretamente identificada 

nos dados em análise, fundamenta-se fortemente na noção de objeto. Dos exemplos revelados 

nos dados, recorremos mais uma vez àqueles selecionados acima: fraco conceitualizando 

ensino, carga mapeado horas (horário), e básico conceitualizando ensino. Conforme 

Langacker (1991, p. 14), a noção de objeto tem por domínio de instanciação o espaço. O 

objeto arquetípico apresenta-se discreto na dimensão espacial; a instância prototípica da 

interação, por outro lado, delimita-se na dimensão temporal. O espaço dita os limites do 

objeto; o tempo, os limites da interação. O aspecto difuso (fuzzy) da noção de objeto se 

manifesta no tempo; o da interação se manifesta no espaço. O componente dos frames acima 

cujas características se identificam com a natureza de delimitação espacial do objeto é o 

conjunto atributo-valor. 

O valor é um conceito especificador do atributo e a ele se subordina. Por ser um 

conceito, um valor pode adquirir status de atributo e ser categorizado por outros valores ainda 

mais específicos, como já enfatizamos. Essa relação entre o atributo e o valor pode se 

instanciar recursivamente, surgindo sempre valores/atributos que se verticalizam em níveis 

cada vez mais profundos do frame. Uma vez que se subordina ao atributo, o valor tem seu 

conteúdo conceitual circunscrito a ele (ao atributo). Ressalte-se ainda um outro aspecto 

decorrente da subordinação do valor vis-à-vis ao atributo: o valor herda informação do seu 

atributo (BARSALOU, 1992, p. 31; TURNER, 1991, p. 125). Por exemplo,  fraco, 

subordinado ao atributo lutador – como em lutador fraco (sem força física) – assume facetas 

conceituais diferentes de fraco subordinado ao atributo café – como em café fraco (de baixa 

concentração), em cada caso, fraco assume informações de seus respectivos atributos; e no 

exemplo acima, fraco (de “ensino fraco”) se flexibiliza de modo a assumir significado 

metafórico. Em todos os casos, o atributo do frame impõe restrições às facetas conceituais 

manifestáveis nos valores do frame. Ainda nos exemplos acima, constata-se que as noções 

lexicalizadas em “fraco”, “carga” e “básico” têm alcance conceitualizador bastante definido, 

delimitado. Atuam especificamente na conceitualização de ensino, horário e ensino, 

respectivamente, e não atingem outras categorias do frame. Essa manifestação conceitual 

circunscrita aos limites da relação atributo-valor alinha-se à natureza da noção de objeto, 

cujos limites são estabelecidos espacialmente. 
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No eixo horizontal do frame, no entanto, percebe-se um fenômeno diferente na 

relação entre os componentes conceituais; referimo-nos à relação entre atributos. Conforme 

Barsalou (1992, p. 37), as estruturas invariantes são “relações relativamente constantes entre 

os atributos (ênfase nossa) de um frame”. São relações coordenadas, entre elementos de 

mesmo nível conceitual (os atributos); diferente da relação subordinada entre o atributo e o 

valor, a estrutura invariante estabelece vínculo de coordenação entre elementos de mesma 

natureza conceitual. Essa relação se dá no que nessa discussão temos nos referido como o eixo 

(ou dimensão) horizontal do frame. 

Se no eixo vertical, as relações subordinadas entre os elementos do frame têm um 

efeito categorizante limitado – a conceitualização fica restrita ao conjunto atributo-valor – o 

mesmo não ocorre nas relações coordenadas do eixo horizontal. Como vimos acima, o 

conceito pelo qual a estrutura invariante se realiza pode atuar na conceitualização de 

elementos múltiplos. Nesse sentido, percebe-se uma convergência entre a natureza conceitual 

das interações – que Langacker (1987, 2008) relaciona à categoria linguística do verbo – e o 

modo como a estrutura invariante interliga os atributos de um frame. Conforme o autor, as 

interações são limitadas no tempo (é o tempo que estabelece o limite entre o início e o 

término das interações), porém, quanto ao espaço, as interações se caracterizam pela 

extensionalidade. Noutras palavras, o espaço não impõe limites às instanciações das 

interações. E nisso mesmo está a convergência: diferente do que ocorre na relação atributo-

valor, a estrutura invariante pode estabelecer relações entre diversos atributos do frame. 

Não estamos propondo uma análise reducionista, que vincula o eixo vertical dos 

frames à noção de objeto, linguisticamente simbolizada nos nomes, nem o eixo horizontal à 

compreensão de interação, linguisticamente traduzida nos verbos. Afinal, o eixo vertical de 

um frame pode representar tanto conceitos de nomes como conceitos de verbos50. Para citar 

um exemplo, a relação de hiperonímia (ou hiponímia) se faz representar no eixo vertical de 

um frame, notavelmente na recursividade identificável entre atributos e valores. E esses 

fenômenos semânticos (hiperonímia e hiponímia) podem se materializar tanto com conceitos 

expressos por nomes como por conceitos expressos por verbos. Além disso, um nome pode 

ser derivado a partir de um verbo, e vice-versa. Tanto a complexidade dos frames, como as 

complicações inerentes aos processos de simbolizações linguísticas não permitem o 

reducionismo de equipararmos o eixo vertical do frame a nomes e o eixo horizontal a verbos. 

                                                
50

 Em nossa própria discussão, na figura 19, há um exemplo nítido de como uma categoria relacional, no caso o 

verbo “ensinar”, pode ser representado no eixo vertical de um frame. 
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Entendemos, entretanto, que essas convergências são consistentes e demonstram a adequação 

de serem discutidas no arcabouço teórico de frames. 

Podemos ainda lançar luz sobre esses pontos se trouxermos à baila uma reflexão 

sobre as categorias entidades e sobre as categorias relacionais (GENTNER; KURTZ, 2005; 

ASMUTH; GENTNER, 2016; FEIST; FERÉZ, 2007; BARR; CAPLAN, 1987). As chamadas 

categorias entidades têm características distintas daquelas denominadas categorias 

relacionais. As categorias entidades não são identificadas por suas relações com outras 

categorias, são identificadas por suas características intrínsecas; uma mudança em qualquer de 

suas propriedades resulta em mudança na própria categoria. Categorias como gato ou maçã 

podem ser caracterizadas em termos das propriedades intrínsecas entre seus membros 

(ASMUTH; GENTNER, 2016, p. 2008). 

As categorias relacionais, por outro lado, se notabilizam não necessariamente por 

suas propriedades intrínsecas, mas por suas relações extrínsecas com outras categorias. 

Conforme Gentner e Kurtz (2005, p. 153), as categorias entidades podem ser pensadas como 

partições de primeira ordem do mundo, organizadas e relacionadas por formas de segunda 

ordem – as categorias relacionais. Entendemos que a reflexão sobre as categorias entidades e 

as categorias relacionais lançam luz sobre nossa investigação por encontrarem paralelo com 

as representações dos eixos vertical e horizontal dos frames, respectivamente. Além disso, à 

semelhança do que discutimos anteriormente, as categorias entidades e as relacionais 

alinham-se também a aspectos conceituais de objeto – cuja instanciação linguística prototípica 

se faz pelos nomes/substantivos; e a aspectos conceituais de interação – cuja realização 

linguística se faz prototipicamente por verbos, como evidenciado pelos autores acima 

mencionados. Substantivos entidades (entity nouns) como gato são compreendidos por suas 

próprias características intrínsecas, a semelhança da noção de objeto, delimitado 

espacialmente. Por sua vez, “os substantivos relacionais, assim como os verbos e as 

preposições, têm significados que são centrados nas relações com outros conceitos” 

(GENTNER; KURTZ, 2005, p. 154). Os autores exemplificam com o substantivo relacional 

roubo (robbery), considerado um esquema ou sistema relacional entre os argumentos ladrão, 

bem (objeto roubado) e vítima. 

As distinções atribuídas a essas duas categorias não devem nos levar ao equívoco 

de tratá-las como unidades discretas, de fronteiras sempre bem delimitadas. Feist e Férez 

(2007) bem como Gentner e Kurtz (2005) veem-nas como distribuídas num continuum. A 
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categoria vaca, por exemplo, pode ser compreendida por suas propriedades intrínsecas como, 

na condição de ruminante, seu processo de digestão implicar em a comida passar por várias 

câmaras do estômago. Nesse sentido, vaca se apresenta como uma categoria entidade. Se 

considerarmos, no entanto, as relações da vaca com outras entidades (por exemplo, comer 

capim, abrigar-se num celeiro, produzir leite para o fazendeiro), a caracterização de vaca 

exclusivamente como uma categoria entidade já não se faz tão evidente. Pode-se afirmar, 

portanto, que a caracterização da categoria entidade e da categoria relacional é também uma 

questão de contexto de uso. 

Nos dados, as categorias entidades se manifestaram nos atributos e valores, 

enquanto as categorias relacionais se apresentaram nas estruturas invariantes. Exemplos do 

primeiro caso, citados acima, encontram-se nas expressões “ensino fraco”, “carga horária” e 

“contato básico” (além de muitos outros que emergiram nos dados analisados). As expressões, 

cujos polos semânticos se organizam no eixo vertical do frame – ou seja, na estrutura 

recursiva de atributos e valores – caracterizam-se como categorias entidades. Juntos os 

elementos do polo semântico se relacionam de forma interdependente na construção da 

unidade conceitual. Essas categorias são compreendidas por suas propriedades intrínsecas, 

não por suas relações com outras categorias. Qualquer modificação em suas propriedades 

implicará em modificação na própria categoria. Tomemos o caso de “ensino fraco”. A 

categoria sofreria modificação, caso substituíssemos a estrutura conceitualizadora fraco – o 

valor do atributo ensino – por outro componente conceitual, evidenciando que a categoria 

ensino fraco é uma unidade conceitual compreendida por suas características intrínsecas.  

O mesmo raciocínio se aplica a “carga horária” (EA1: 23) e a “contato básico” 

(EA1: 4). A categoria carga horária constitui-se numa unidade e tem sua estrutura conceitual 

diversa de, por exemplo, grade horária, ou simplesmente horário. Em carga horária, a 

compreensão de tempo de estudo se estrutura pela noção de peso, o que não se dá em grade 

horária, ou horário, numa clara demonstração de que, como categorias entidades, suas 

propriedades se integram e estruturam uma unidade conceitual. Mudar qualquer das 

propriedades resulta em mudar a própria categoria. 

Um fenômeno conceitual diferente constata-se nos conceitos realizados nas 

estruturas invariantes. Nesse caso, a conceitualização não fica mais restrita a uma entidade 

delimitada espacialmente, em alinhamento aos aspectos da noção de objeto. A 

conceitualização agora pode se propagar em mais de uma entidade, ou seja, os limites 
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espaciais se desfazem, e cedem lugar a limites temporais51. Um exemplo dessa relação 

conceitual encontramos no verbo “focar” como no exemplo “eles focavam muito na parte da 

gramática” em EA1: 08, acima. O significado do verbo interage com pelo menos três 

conceitos ou categorias: professor, aprendiz e gramática. São categorias do frame de 

aprendizagem cujos aspectos conceituais os fazem relacionar-se de forma coordenada. 

Qualquer tentativa de atribuir relação de superordenação/subordinação entre esses elementos 

nos parece suscetível a contestação. 

Não podemos compreender adequadamente o significado lexicalizado em “focar” 

sem recorrermos aos elementos interligados pelo conceito focar, em seu contexto de uso. É 

um conceito que se manifesta entre atributos diversos no eixo horizontal do frame. Há um 

sujeito que foca, um instrumento utilizado na ação de focar, e o objeto do foco. Num contexto 

de literalidade o instrumento do foco pode se instanciar por uma fonte de luz, uma lanterna, 

por exemplo. Focamos um feixe luminoso sobre um objeto para o enxergarmos melhor. 

Metonimicamente, a ação do foco pode ter como instrumento o sentido da visão – a visão 

humana depende da luz, por isso nossa referência à metonímia; no âmbito da metáfora, o ato 

de focar pode se realizar pela audição (ou outros sentidos). Ambos os casos podem ser 

conceitualmente abrigados pela ideia de concentração: o foco consiste em concentrarmos a 

visão, audição – ou outro sentido – com o objetivo de otimizar nossa percepção do objeto do 

foco. No caso da aprendizagem da língua inglesa, mais precisamente da gramática, conforme 

o exemplo “eles focavam muito na parte da gramática”, não é possível atribuirmos 

exclusividade a um sentido apenas: no contexto de sala de aula, a aprendizagem se dá pelo 

menos através da visão e da audição. 

No contexto de ensino/aprendizagem, a ação do foco traz uma peculiaridade. O 

sujeito que foca (o professor), não o faz para a sua própria percepção, uma vez que ele, 

teoricamente, já conhece bem o objeto do foco. A ação de focar, executada pelo professor, 

ocorre por causa da necessidade de percepção de terceiros, os aprendizes: o professor não 

foca para ele mesmo, mas para que o aprendiz “enxergue” o objeto do foco, o conhecimento, 

que no exemplo acima é especificamente o da “gramática”. No exemplo, torna-se evidente 

que o conceito lexicalizado em “focar” consiste numa categoria relacional. A noção de focar 

estabelece relações entre elementos conceitualmente coordenados, a saber, o professor, o 

                                                
51

 Num paralelo à noção de objeto, as categorias entidades se expandem no tempo, mas se limitam no espaço. 

Inversamente, as categorias relacionais alinham-se à noção de interação, sua manifestação se expande no espaço, 

mas é limitada no tempo. Ver discussão na seção 4.4.  
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objeto (gramática), o aprendiz e, ainda, o instrumento (sentido da visão ou audição) pelo qual 

se dá a ação do foco. No frame, são conceitos associados a atributos distintos, cada um 

caracterizado por suas propriedades intrínsecas e, sobretudo, distribuídos no eixo horizontal 

do frame, metaforizados simultaneamente pelo conceito de focar. 

No exemplo EA1: 20, 21 encontramos outro caso de conceitualização realizada 

por categoria relacional, instanciada pelo verbo entrar. Embora não estabeleça vínculo 

conceitual com a mesma quantidade de elementos de “focar” (da discussão anterior), o polo 

semântico de “entrar” atua no mapeamento metafórico de mais de um atributo no eixo 

horizontal do frame. No exemplo “E eu acho que até eu conseguir aprender alguma coisa foi 

só quando eu entrei num curso de inglês” (EA1: 20, 21), o verbo “entrar” conceitualiza 

metaforicamente dois atributos do frame, são eles o “curso de inglês”, compreendido em 

termos de um recipiente, e o aprendiz, compreendido como o conteúdo desse recipiente. Já 

discutimos essas metaforizações em seção anterior. O cerne da discussão agora consiste no 

modo como os elementos se relacionam nos eixos dos frames. Na condição de categoria 

relacional, entrar mapeia metaforicamente e de forma concomitante dois componentes 

coordenados como atributos do frame de aprendizagem: aprendiz e curso de inglês.  

Em contraste com as relações do eixo vertical (entre atributos e valores), as 

conceitualizações do eixo horizontal (entre atributos), aqui realizadas por um verbo, são 

limitadas na dimensão temporal, ou seja, “entrar” não constrói conceitualização das 

propriedades intrínsecas às categorias: a compreensão de curso de inglês como recipiente e de 

aprendiz como conteúdo (desse recipiente) estão condicionadas ao tempo de duração do 

evento descrito pelo verbo. 

No excerto de EA1, linha 62, onde se lê “tipo, do colégio... o colégio deu a 

introdução”, o agrupamento simbólico “o colégio deu a introdução” se estrutura em mais um 

elemento conceitual que estabelece relação entre atributos do frame. O verbo “dar”, do 

segmento “deu introdução” constrói relações metafóricas entre os atributos colégio, objeto de 

ensino/aprendizagem e aprendiz. No frame de aprendizagem, são componentes coordenados, 

distribuídos no eixo horizontal do frame. O polo semântico do verbo “dar” estabelece relação 

entre esses componentes ao mesmo tempo em que metaforiza o ensino como um objeto, o 

colégio como o doador desse objeto e o aprendiz como seu recebedor. Uma vez que esse 

processo se realiza através de uma categoria relacional (o verbo dar), a conceitualização não 
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mapeia uma propriedade intrínseca dos elementos, a categorização (nesse caso, metafórica) é 

circunscrita ao tempo do evento descrito pelo verbo.  

Sintetizando a discussão da seção 5, vimos que as metáforas, conforme os dados 

analisados, realizam-se tanto no conjunto atributos-valores como nas estruturas invariantes. 

No primeiro caso (atributos-valores), as conceitualizações metafóricas estruturam categorias 

entidades do eixo vertical do frame. No segundo caso (estruturas invariantes), o processo de 

metaforização conceitualiza categorias relacionais, situadas no eixo horizontal do frame. A 

identidade de categorias entidades e categorias relacionais com os eixos vertical e horizontal, 

respectivamente, aponta para uma proposta de sistematização dos procedimentos 

metodológicos para representação dos frames. Ressaltamos que a complexidade dos frames, 

combinada aos objetivos da pesquisa não permitem que essa orientação metodológica seja 

encarada com rigidez (a noção de um verbo, por exemplo, pode demandar que a sua 

representação no frame se dê através de substantivo, pelo processo de nominalização). 

Defendemos, contudo, que a sistematização se mostra consistente e pode ser considerada 

como referencial para os procedimentos de análise de frames semânticos. 

 

5.3.1. Interação metáfora-metonímia nos (eixos verticais e horizontais dos) 

frames. 

Vimos que no eixo vertical dos frames predominam as conceitualizações 

vinculadas à noção de objeto; no eixo horizontal, aquelas vinculadas à noção de movimento. 

O que propomos agora é uma discussão sobre a interação dos dois eixos do frame. Nisso, 

consideramos que a proposta de frame de Barsalou (1992b) oferece outra contribuição ao 

estudo da metáfora: a interação dos eixos vertical e horizontal lança luz sobre a interação 

metáfora-metonímia.  

A interação metáfora-metonímia tem sido bastante discutida por pesquisadores da 

linguística cognitiva; vários exemplos de pesquisas nesse sentido se reúnem em Dirven e 

Pörings (2002). Apesar de essa questão ter sido consideravelmente contemplada, o caminho 

teórico-metodológico adotado nessa pesquisa aponta para novas perspectivas de análise da 

interação entre os dois fenômenos linguístico-cognitivos. Barsalou (1992b), em seu modelo 

teórico de frames, não trata de metáforas nem de metonímias como fenômenos cognitivos (e 

menos ainda linguísticos); o autor também não faz referências explícitas em termos de eixo 
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vertical ou eixo horizontal dos frames, como fazemos em nossa discussão. Contudo, 

entendemos que a teoria de frames por ele proposta possibilita não apenas o tratamento dessas 

questões, mas tem o potencial de lançar luz sobre a relação entre a metáfora e a metonímia 

nos frames. 

A noção que utilizamos aqui em termos de eixo vertical do frame deriva de modo 

praticamente automático da relação recursiva entre atributos e valores nos frames. Por sua 

vez, a ideia do eixo horizontal surge da relação entre atributos, que em Barsalou (1992b) se 

incorpora no componente do frame que o autor denominou estrutura invariante. A metonímia 

estaria mais relacionada ao eixo vertical; a metáfora, ao eixo horizontal. Prossigamos no 

desenvolvimento desse raciocínio. 

A metonímia, como costumeiramente se coloca, consiste na relação entre 

entidades pertencentes ao mesmo domínio conceitual. Suas instâncias se circunscrevem 

basicamente a três casos: o todo pela parte; a parte pelo todo; e a parte pela parte (IBÁÑEZ; 

VELASCO, 2002; BARCELONA, 2002; LAKOFF, 1987). As três possibilidades de 

manifestações metonímicas nos permitem afirmar que a metonímia se realiza principalmente 

no eixo vertical do frame. Na relação atributo-valor, da dimensão vertical, evidenciam-se os 

casos de todo pela parte e parte pelo todo. Na estrutura do frame, o atributo representa 

prontamente o todo52 e o valor representa a parte – ou, se consideramos elementos de 

natureza conceitual mais geral, podemos afirmar que o frame representa o todo e a parte 

estaria nos atributos. Desse modo, o todo pela parte, no frame, é uma referência ao valor a 

partir do atributo (ou do atributo em referência ao frame); na ordem inversa, a parte pelo todo 

é uma referência ao atributo a partir do valor. Cabe aqui a observação de que a realização da 

metonímia não se dá necessariamente na relação imediata entre atributos e valores; ela pode 

ocorrer entre componentes (atributos e valores) mais remotos na cadeia recursiva do eixo 

vertical do frame. 

Mesmo no caso da relação parte pela parte – em que as partes estruturantes da 

metonímia estariam supostamente coordenadas, portanto orientadas horizontalmente – os 

conceitos instanciadores das partes atuam na composição de uma categoria comum, mais 

geral e localizada em nível superior do frame; são elementos coordenados mas que atuam na 

construção de uma estrutura conceitual superior. Desse modo, os conceitos estruturantes da 

                                                
52

 Esta afirmação é válida neste contexto específico, em que discutimos a relação atributo-valor; obviamente o 

atributo não pode ser considerado “o todo” em relação ao frame no qual exerce tal função. 
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metonímia parte pela parte elaboram um conceito mais geral comum no eixo vertical do 

frame. Essa relação (parte pela parte) parece o ponto em que a metonímia pode fugir de sua 

realização prototípica e pode mesmo se confundir com um mapeamento metafórico, o que 

depende do julgamento de as partes estarem realmente cooperando para a constituição de uma 

mesma entidade superior. Não havendo equívoco nessas constatações, pode-se afirmar que a 

metonímia teria no eixo vertical dos frames o seu espaço natural de formação. 

Para fundamentar essa linha de argumentação, podemos recorrer ao exemplo  

“a escola é realmente muito fraca” (EA2, linha 23).  

O polo semântico simbolizado por “escola” denuncia a existência de uma metonímia nesse 

contexto. Evidentemente, a informante não está fazendo uma referência irrestrita à escola, 

mas a aspectos de suas experiências nela, relacionadas ao ensino da língua na instituição. 

Infere-se que o alvo da metáfora realizada por “fraca”, consiste, via metonímia, no ensino, 

não na escola como um todo. Escola é um conceito extremamente amplo, que envolveria até 

mesmo a estrutura física do estabelecimento de ensino. As noções de ensino e de escola 

podem se posicionar numa distribuição verticalizada no frame por apresentarem níveis 

diferentes de especificidades. Podemos compreender o ensino como um evento específico 

realizado na escola. De modo que partimos de uma noção de significado mais abrangente – a 

de escola – para chegarmos a uma noção mais específica – a de ensino. Uma metonímia 

estruturada a partir de uma noção geral, a noção de escola, utilizada para acessar um conceito 

mais específico, o ensino – o todo pela parte. Nesse caso, o movimento conceitual 

metonímico no frame se dá numa orientação verticalizada, de cima para baixo, ou seja, do 

conceito mais abrangente, para o mais específico. A metáfora apenas se realizará por 

intermédio do conceito fraco. Esse, sim, pertencente a outro frame conceitual, o de estrutura 

física. O exemplo linguístico acima – “a escola é realmente muito fraca” – demonstra a 

interação entre metáfora e metonímia prontamente representável no modelo de frame 

utilizado nesse estudo. A figura abaixo ilustra a interação metáfora-metonímia identificada na 

expressão “escola fraca”, do excerto EA1, linha 23. 
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Figura 24 – Interação metáfora-metonímia, baseada no exemplo “a 

escola é realmente muito fraca” 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

A relação metafórica se dá entre elementos coordenados, e a projeção do 

mapeamento ocorre no eixo horizontal dos frames. A afirmação de que a metáfora ocorre no 

eixo horizontal do frame parece entrar em conflito com a discussão acima, onde defendemos 

que a metáfora se apresenta tanto na relação atributo-valor (eixo vertical) –  na construção das 

categorias entidades, como na relação entre atributos por intermédio da estrutura invariante 

(eixo horizontal) – na construção dos categorias relacionais. O conflito não existe, e ocorreria 

apenas se ignorássemos a distinção da metáfora enquanto processo e da metáfora enquanto 

produto desse processo.  

Um conceito construído metaforicamente, ou seja, o produto de um mapeamento 

metafórico, pode se colocar como elemento categorizante tanto no eixo vertical como no eixo 

horizontal do frame, o que já se demonstrou com exemplos acima. Por outro lado, o 

mapeamento enquanto processo metafórico ocorre somente na dimensão horizontal dos 

frames. Em “escola fraca”, por exemplo, fraca categoriza escola e se coloca no eixo vertical, 

subordinando-se conceitualmente a escola; contudo, o conceito fraco tem sua origem em 

outro frame – o de objeto físico – e alcança (ou mapeia) o frame de aprendizagem via 

projeção metafórica: um caso de metáfora prototípica, onde não há dúvida de que seus 

componentes pertencem naturalmente a frames distintos. Como já assinalamos, há os casos de 

metonímias do tipo parte pela parte que podem se confundir, ou mesmo serem, 

contestavelmente, consideradas metáforas, uma vez que a identificação de suas partes como 

pertencentes a frames distintos nem sempre é ponto pacífico. 
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Reforcemos a argumentação com mais um exemplo. Dessa vez, da fala de Darien, 

da transcrição EA1, linha 19. O participante declarou o seguinte: 

“Eu pelo menos tive... comecei a ter inglês no colégio na terceira série.” 

Como no exemplo anterior, (de EA1, linha 23, sobre a “escola fraca”), a metáfora que 

examinamos agora se realiza interagindo com uma metonímia. Mas há uma diferença: no 

exemplo anterior, a metáfora se construiu na relação atributo-valor, no eixo vertical do frame; 

agora, a metáfora se dará na estrutura invariante, ou seja, no eixo horizontal – a dimensão do 

frame onde a conceitualização pode irradiar sobre vários atributos do frame de aprendizagem. 

Tratemos primeiro da questão da metáfora no eixo horizontal; em seguida, da interação 

metáfora-metonímia nesse exemplo. 

Em “comecei a ter inglês no colégio”, a metáfora se realiza linguisticamente 

através do verbo “ter”. O significado de “ter”, como discutido em outros exemplos, associa-se 

à ideia de posse, e relaciona duas entidades físicas: um ser possuidor e um objeto possuído. A 

noção simbolizada por esse verbo constitui-se numa categoria relacional, ou seja, estabelece 

relação entre duas ou mais categorias. A ideia do verbo “ter” não fica restrito ao seu sujeito. O 

verbo simboliza a noção de posse, o que envolve um sujeito – possuidor, e um objeto – 

possuído; no frame sob análise, o sujeito e o objeto da posse são, respectivamente, o aprendiz 

e o inglês, dois atributos do frame de aprendizagem. Desse modo, na condição de verbo 

relacional instanciador da metáfora, o verbo (ter) produzirá efeitos metafóricos em todos os 

elementos com os quais estabelece relação. É exatamente o que acontece:  em “comecei a ter 

inglês”, o verbo “ter” conceitualiza metaforicamente o inglês com um objeto de posse e o 

aprendiz como um possuidor desse objeto; se o objeto possuído é metafórico, compreendemos 

que o possuidor também o é. A seguir, discutiremos o aspecto metonímico, que interage com 

a metáfora. Na sequência, apresentamos uma figura ilustrando os dois fenômenos discutidos. 

Nessa discussão, argumentamos que o verbo “ter” metaforiza a noção simbolizada 

por “inglês”. Se o aprendiz “começou a ter inglês”, metaforicamente inglês seria um objeto de 

posse. Um olhar mais atento, contudo, revelará que “inglês” não representa, com precisão, a 

noção conceitualizada metaforicamente. A que o participante se refere ao dizer que começou 

a “ter inglês no colégio na terceira série”? A referência se faz às aulas de inglês. O uso da 

metonímia se mostra evidente: o participante se referiu à disciplina pela aula. Pode-se 

entender essa relação metonímica como a parte pelo todo. No frame de aula, a disciplina é 

um dos atributos, juntamente com aprendiz e professor. A aula é o evento que reúne todos 
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esses elementos. Isso nos leva à conclusão de que a metáfora conceitualiza a aula com um 

objeto de posse do aprendiz, não o (conhecimento do) inglês (conceitualização identificada 

em outros exemplos dos dados). Esse é mais um exemplo de interação entre metáfora e 

metonímia ocorrida no frame de aprendizagem de ILE: o mapeamento metafórico se projeta 

no alvo não de forma direta, mas mediado por uma estrutura metonímica, como ilustra a 

figura abaixo. 

 

Figura 25 – Mapeamento metafórico no eixo horizontal do frame 

interagindo com estrutura metonímica, baseado no exemplo “comecei 

a ter inglês no colégio na terceira série.” 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Em síntese, a Figura 25 ilustra a interação metáfora-metonímia no frame de 

aprendizagem, conforme identificado no exemplo EA1, linha 19. A metáfora, no eixo 

horizontal, se constrói pela noção de posse, simbolizado pelo verbo “ter”; o conceito de ter 

exerce a função de estrutura invariante no frame, estabelecendo relação entre dois atributos, o 

aprendiz e a aula – o primeiro é conceitualizado (por ter) como possuidor, o segundo, como 

possuído. A metonímia, no eixo vertical, realiza-se porque a conceitualização instanciada por 

“ter” não mapeia aula diretamente. Em sua fala, o participante se refere a “inglês”, ou seja, 
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inglês pela aula (de inglês). Essa metonímia pode ser compreendida como instância da 

estrutura todo pela parte, o evento (aula) pelo objeto do evento (inglês).  

Sobre a metáfora, cabe mais uma observação. Por se realizar através da estrutura 

invariante, o movimento conceitual se dá no eixo horizontal duplamente: primeiro porque o 

conceito representado pelo verbo “ter” se origina em outro frame, o de POSSE; segundo 

porque, ao se projetar no frame de aprendizagem, o conceito de posse (realizado por “ter”) 

mapeia concomitantemente dois atributos paralelos do frame alvo, aprendiz e aula. Em 

síntese, o mapeamento metafórico se projeta no eixo horizontal de uma fonte externa (o frame 

fonte) e irradia internamente no frame alvo também na dimensão horizontal, conceitualizando 

dois atributos do frame. 

 

Na seção anterior argumentamos que as categorias entidades e categorias 

relacionais se vinculam, respectivamente, ao eixo vertical e horizontal dos frames. Quanto às 

metáforas e às metonímias faz-se necessário uma observação. Não parece contestável a 

afirmação de que a metonímia se realiza no eixo vertical do frame. Sobre a metáfora, contudo, 

a relação entre os conceitos se dá no eixo horizontal, mas entre frames distintos, o que talvez 

torne o termo dimensão horizontal mais adequada do que eixo horizontal.  

Por fim, reforçamos a ideia de que as metáforas instanciadas na linguagem nem 

sempre se farão diretamente entre os conceitos do mapeamento metafórico. Na interação 

linguística, a metonímia é um fenômeno ubíquo (LITTLEMORE, 2015), de forma a se 

interpor com frequência nos mapeamentos metafóricos, como ilustra a Figura 24 acima. 

Defendemos que o modelo de frame de Barsalou (1992b) – compreendido como uma 

estrutura recursiva de atributos-valores e estruturas invariantes – apresenta-se como uma 

ferramenta teórico-metodológica adequada para explicitação das relações conceituais 

metafóricas e metonímicas. 

 

 

 

 

 



 

 

156 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na presente pesquisa, estabelecemos como objetivo a identificação e a análise das 

formas como aprendizes brasileiros da língua inglesa conceitualizam o processo de 

aprendizagem. Cremos que os dados indicam termos alcançado esse objetivo. Lembramos, 

contudo, que esse não foi nosso objetivo principal, mas um caminho para se chegar a ele, qual 

seja, verificar a viabilidade de interface téorica entre a teoria de frames de Barsalou (1992b) e 

a Teoria da Metáfora Conceitual (TMC). Se considerarmos as metáforas identificadas em si, 

não perceberemos novidades em relação às metáforas convencionais e já discutidas na 

literatura da TMC. São metáforas gerais ou a elas relacionadas. Poderíamos citar APRENDER É 

VER, CONHECIMENTO É LUZ, EVENTOS SÃO OBJETOS, APRENDER É PEGAR (LAKOFF; 

JOHNSON, 1980, 1999; LAKOFF, 2006; KÖVECSES, 2010; GRADY, 1997). Essas 

metáforas aparecem em nossa análise através de dois mapeamentos principais: 

APRENDIZAGEM É UM OBJETO (VISÍVEL, DIVISÍVEL, QUANTIFICÁVEL, TRANSFERÍVEL) e 

APRENDER É MOVIMENTAR-SE. 

A análise dos dados permitiu constatarmos que essas metáforas se vinculam a 

frames estruturados também por conceitos não metafóricos, mas que interagem com e 

reforçam as conceitualizações metafóricas. Além disso, os dados revelaram conceitualizações 

diversas em conformidade com a variação dos contextos de aprendizagem, como explicitado 

ao longo das discussões. Esse é um aspecto que consideramos de suma importância nesta 

pesquisa; na literatura teórica, não apenas da TMC mas da Linguística Cognitiva de modo 

geral, destaca-se, com frequência, a importância do contexto para a construção dos 

significados – metafóricos ou não (KOVËCSES, 2005, 2015; EVANS; GREEN, 2006; 

FILLMORE, 2006; LANGACKER, 2008). Nesta pesquisa, consideramos as 

conceitualizações relacionadas ao contexto de aprendizagem formal, ou instrucional, e ao 

contexto de aprendizagem informal, ou não instrucional. Por contexto de aprendizagem 

instrucional, referimo-nos à aprendizagem em sala de aula, sob a atuação do professor. Por 

contexto de aprendizagem não instrucional, referimo-nos à aprendizagem, autônoma, 

informal, fora de sala de aula e sem a mediação de um professor. Não é de nosso 

conhecimento pesquisa que tenha trabalhado as conceitualizações metafóricas relacionando 

esses dois contextos de aprendizagem.  

No contexto de aprendizagem formal, os dados revelaram frames em cuja 

estrutura convivem conceitos metafóricos e não metafóricos, construindo uma compreensão 
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predominantemente negativa da aprendizagem. A noção de insuficiência – não metafórica – 

harmoniza-se, numa relação de complementaridade, com a noção de estaticidade ou 

imobilidade – cuja metaforização orbita em torno do conceito de objeto físico. A 

aprendizagem é compreendida como insatisfatória; e metaforicamente como um objeto 

transferível, divisível, mensurável e, sobretudo, frágil. Em nosso entendimento, a 

compatibilidade e a convergência entre os dois tipos de conceitualização (metafórica e não 

metafórica) validam as metáforas identificadas nos dados. Essa constatação sugere que, nos 

estudos sobre metáforas no discurso, pode-se recorrer às conceitualizações não metafóricas 

para validar a identificação das conceitualizações metafóricas; como testemunhamos neste 

estudo, as conceitualizações não metafóricas corroboraram as conceitualizações metafóricas. 

A noção de insuficiência – cuja expressão linguística se fez sem metáfora – foi acompanhada 

das noções de imobilidade, de fragilidade, expressas metaforicamente. 

As conceitualizações identificadas podem se revelar úteis no âmbito das reflexões 

pedagógicas sobre o ensino de língua estrangeira. Não se deve desprezar o fato de a noção de 

insuficiência – um dado negativo – coordenar-se com a noção de estaticidade/imobilidade. 

Defendemos que essa constatação poderá subsidiar novas pesquisas sobre 

ensino/aprendizagem de língua estrangeira. É desejável, por exemplo, que o fazer pedagógico 

do professor reforce a conceitualização da aprendizagem como um objeto físico, frágil e 

estático? Os dados encontrados apontam para a hipótese de uma resposta negativa à pergunta, 

uma vez que são conceitualizações associadas a uma percepção negativa da aprendizagem da 

língua na escola. E abre-se um amplo leque para pesquisas experimentais que busquem 

responder a questões dessa natureza. As conceitualizações encontradas no contexto de 

aprendizagem não instrucional orientam-se na direção de confirmar essa linha de 

argumentação. 

No contexto da aprendizagem não instrucional, identificou-se um frame 

conceitual bastante diferente daquele da aprendizagem formal. A noção de imobilidade, 

incorporada no conceito de objeto, cede lugar à noção de movimento. A aprendizagem agora 

se transforma numa entidade em movimento a ser perseguida pelo aprendiz. E em contraste 

com o frame de aprendizagem na escola, o frame do contexto de aprendizagem informal se 

constrói com uma compreensão positiva por parte do aprendiz. Quanto a aplicações 

pedagógicas, entendemos que esses achados reforçam a hipótese lançada acima, desta feita 

por uma outra perspectiva, e alinhada a seguinte questão: é desejável que o fazer pedagógico 

do professor seja orientado a partir de uma compreensão da aprendizagem como movimento? 
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Nossa análise sugere que sim, pois, conforme as análises, a compreensão da aprendizagem 

como movimento vincula-se a uma percepção positiva da aprendizagem da língua. Ademais, 

como defende Langacker (1987, 2008), as entidades (ou objetos) são conceitualmente 

independentes, mas as relações (ou interações) são conceitualmente dependente. Noutras 

palavras, a interações pressupõem a presença de objetos, mas os objetos, em si, não 

pressupõem interação necessariamente. Logo, as interações (movimentos) refletem um 

fenômeno conceitual mais completo do que as entidades (objetos) apenas. Se confirmadas, 

essas questões servirão de baliza para novas pesquisas experimentais sobre o aprendizado de 

língua estrangeira. 

Outra revelação da análise dos dados se apresenta quanto às experiências dos 

aprendizes em cursos livres. Nesse contexto de aprendizagem houve sobreposições da noção 

de objeto com a noção de movimento. Entendemos que isto imprime forte coerência às 

análises, afinal os cursos livres combinam características  das experiências na escola  com 

características das experiências em ambiente não instrucional. Num curso livre, assim como 

na escola, o indivíduo se submete a aulas formais, ao uso de materiais didáticos, a realização 

de testes, dentre outros; por outro lado, no curso livre, o aprendiz pode ter experiência de 

tentar interagir na língua estrangeira, o que ocorre naturalmente em ambiente não instrucional, 

como na experiência de viagem ao exterior. 

Esses achados nos permitem propor a existência de um continuum que se estende 

de um estado de pouca (ou nenhuma) interação para um estado de (muita) interação. No 

primeiro caso, temos o contexto de aprendizagem escolar, em que o aprendiz, passivo, é 

exposto à língua como a um objeto estático. Trata-se de um ambiente instrucional onde, 

normalmente, o aprendiz não é estimulado a interagir na língua alvo de sua aprendizagem. No 

segundo caso, temos a aprendizagem em ambiente não instrucional, em que o aprendiz busca 

utilizar a língua, de modo geral para conscientemente atingir um objetivo, conforme 

constatamos nos dados coletados: compreender a letra de uma música, entender o diálogo de 

um filme/vídeo, aprender os comandos de um video game, ou mesmo dialogar com um falante 

da língua, nativo ou não. Os dados apresentaram sistematicidade quanto aos contextos de 

aprendizagem. Consideramos esses achados surpreendentes. Mas além disso, houve 

sistematicidades também por outros aspectos das análises. A identificação dessas 

sistematicidades deve-se a interface teórico-metodológica proposta neste estudo, sendo ela (a 

interface) uma contribuição teórica do presente trabalho. 
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Uma dessas sistematicidades diz respeito a considerações teóricas sobre as noções 

de objeto e de interação,  conceitos fundamentais a nossa estrutura cognitiva, e que se reflete 

nas estruturas linguísticas. No âmbito da linguagem, essas duas noções equivalem – de modo 

surpreendente, mas não absoluto – às categorias gramaticais substantivo e verbo, categorias 

possivelmente universais (LANGACKER, 1987, 2008). Essas categorias gramaticais por sua 

vez encontram paralelo em duas categorias conceituais: as categorias entidades e as categorias 

relacionais, respectivamente (GENTNER; ASMUTH, 2017). 

Em consonância com Langacker (1987) e Gentner e Kurtz (2005), dentre outros – 

por exemplo, Feist e Férez (2007) – os achados das nossas análises não sugerem que as 

noções de imobilidades (do objeto) e de movimento (das interações) sejam categorias 

discretas. Pelo contrário, elas se põem num continuum em cuja área intermediária haveria 

sobreposições dos dois polos. Em nosso estudo, as sobreposições dos conceitos de objeto e de 

interação se apresentaram no contexto de aprendizagem nos cursos livres.  

Entendemos que essas constatações se harmonizam teoricamente com Langacker 

(1987). A elaboração teórica de Langacker (1987) quanto às predicações linguísticas não se 

faz pela descrição de elementos discretos. Para o autor, a diferença entre as predicações 

nominais (vinculadas à noção de objeto) e as predicações relacionais (relacionadas, 

prototipicamente, à noção de interação) não repousa, necessariamente, sobre seus elementos 

constituintes. Langacker (1987) defende que tanto as predicações nominais como as 

relacionais podem ser estruturadas, igualmente, pelos elementos constituintes e as ligações 

entre eles. A diferença reside no elemento de proeminência (profiled); nas predicações 

relacionais, os elementos proeminentes são as interconexões, o que não se dá nas predicações 

nominais, em que os elementos de interconexão não se apresentam salientes (LANGACKER, 

1987, p. 215). Compreendemos que não é possível falarmos de “proeminência” como um 

fenômeno sempre discreto; ao contrário, a proeminência é um tipo de fenômeno que se realiza 

em níveis diferentes de intensidades. 

Nos dados, as noções fundadoras das categorias entidades se manifestaram 

predominantemente na dimensão vertical dos frames; por outro lado, as noções estruturantes 

das categorias relacionais se apresentaram na dimensão horizontal (dos frames). Entendemos 

que é exatamente essa constatação que aponta para várias contribuições da teoria de frames 

para a teoria da metáfora. Destacamos aqui (1) a análise dos vários níveis conceituais das 

metáforas; (2) a análise de como um conceito metaforizante (relacional) produz mapeamentos 
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simultâneos; e (3) a possibilidade de analisar a interação do eixo horizontal com o eixo 

vertical dos frames. Os casos 1 e 2 dão-se, respectivamente, no eixo vertical e horizontal dos 

frames. 

Por caracterizar os frames como estruturas recursivas – em que conceitos gerais e 

abstratos se realizam em conceitos cada vez mais específicos e concretos ao descer no eixo 

vertical do frame –, entendemos que a teoria de Barsalou (1992b) se mostrou adequada como 

ferramenta teórico-metodológica para a análise de mapeamentos metafóricos em variados 

níveis conceituais. Propomos que essa seja uma contribuição dessa tese, pois ofereceria uma 

solução metodológica não apenas para a investigação de metáforas que envolvem conceitos 

com grau elevado de generalização, a exemplo das próprias metáforas conceituais de nível 

superordenado de Lakoff (2006). A contribuição dessa teoria de frames se estenderia também 

à análise das metáforas criativas ou novas. Foi esta a nossa percepção a partir dos exemplos 

investigados em 5.3, onde demonstramos como as metáforas se mostram cada vez mais 

específicas e inovadoras à proporção que os mapeamentos se fazem por conceitos em níveis 

mais profundos do frame. 

A análise dos mapeamentos metafóricos por essa perspectiva de frames revela que 

o processo de metaforização pode se caracterizar por menor ou maior grau de transitividade: 

no eixo vertical, a metaforização fica contida ao domínio de apenas um atributo, e o conceito 

metaforizante consiste, geralmente, numa categoria de nível mais inferior no frame (o valor 

do atributo). Percebe-se nesse tipo de metaforização o que podemos chamar de 

intransitividade (ou transitividade contida), ou seja, o mapeamento fica restrito a uma 

categoria mapeada apenas.  

Um fenômeno bem distinto ocorre com a metaforização no eixo horizontal do 

frame. É possível analisar esse tipo de processo metafórico através de um elemento específico 

do modelo de frame aqui adotado: a estrutura invariante. Quando metafórico, esse elemento – 

que exerce a função de estabelecer vínculos entre outros elementos do frame (os atributos) – 

possibilita mapeamentos de projeções múltiplas. De modo que a metaforização se dá 

simultaneamente sobre todos os elementos relacionados pela estrutura invariante do frame. 

Constata-se nesse processo o que podemos compreender como transitividade metafórica, pois 

ao se realizar na estrutura invariante, a metáfora irradia concomitantemente a atributos 

múltiplos. Defendemos que esse é outro caso em que o modelo de frames de Barsalou (1992b) 

lança luz sobre análise dos processos metafóricos. Esse fenômeno de mapeamentos múltiplos 
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e simultâneos evidenciado nos dados linguísticos não deve ser confundido com os 

acarretamentos ou inferências metafóricas (LAKOFF; JOHNSON 1980, 1999). As inferências 

se fundamentam no conhecimento enciclopédico que temos sobre do domínio fonte. O que 

temos aqui é um mecanismo conceitual dissimilar dos acarretamentos ou inferências 

metafóricas: são mapeamentos que se fazem explícitos por meio de um elemento específico 

do frame, a estrutura invariante.  

Nossa investigação se sustentou, para o tratamento das unidades linguísticas, na 

noção de estruturas simbólicas da gramática cognitiva de Langacker (1987, 2008), como 

detalhamos na seção 3.1, da metodologia. Foi uma opção para os procedimentos 

metodológicos que, nesta pesquisa, aborda a questão sobre qual deva ser a extensão do 

segmento linguístico instanciador da metáfora. Essa não é uma questão pacífica entre os 

estudiosos da metáfora na língua em uso (PRAGGLEJAZ, 2007; STEEN, 2010; CAMERON; 

MASLEN, 2010). Ao mesmo tempo, sustentamos que a solução encontrada em Langacker 

(1987, 2008) se mostrou compatível com a teoria de Barsalou (1992b), na medida em que 

compreendemos os agrupamentos simbólicos como formas de realização dos frames pela 

semiose linguística. 

As compatibilidades entre as teorias foram discutidas na seção da discussão 

teórica (2.1.2 e 2.5). Lá buscamos demonstrar como os elementos dos agrupamentos 

simbólicos (LANGACKER, 1987, 2008) sincronizam-se com os elementos do modelo de 

frames de Barsalou (1992b). 

Por fim, reiteramos nosso entendimento de que as metáforas identificadas nos 

dados, por si só, não consistem numa contribuição desta tese. São dados importantes e, ao 

nosso ver, consistentes, pois são metáforas corroboradas por dados e análises de outros 

pesquisadores, cujos trabalhos revelaram metáforas idênticas. Neste aspecto, entendemos que 

o diferencial desta investigação se fez não apenas por termos identificado e analisado as 

metáforas, mas porque propomos uma relação entre os mapeamentos e os contextos de 

aprendizagem aos quais as conceitualizações se associam. Nas discussões, sugerimos que essa 

relação pode servir de orientação para o fazer pedagógico do professor. Pelo seguinte: o 

contexto de aprendizagem instrucional caracterizou-se por conceitualizações baseadas na 

noção de objeto, e por uma percepção negativa dos aprendizes; por outro lado, o contexto de 

aprendizagem não instrucional caracterizou-se por conceitualizações baseadas na noção de 
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movimento, e por uma percepção positiva dos aprendizes. Essa seria uma contribuição deste 

estudo a ser confirmada por pesquisas experimentais no âmbito da linguística aplicada.  

Consideramos que a maior contribuição da tese repousaria principalmente no 

modelo teórico-metodológico para a análise da metáfora em dados linguísticos. Ao longo das 

discussões, enfatizamos como a interface entre a TMC de Lakoff e os frames de Barsalou 

seria adequada para a análise das metáforas em dados linguísticos. A contribuição se 

estenderia mesmo para a ontologia da teoria da metáfora: a proposta de frames de Barsalou 

possibilitou identificarmos duas formas distintas de como a metáfora conceitual se manifesta 

na linguagem, sendo essa distinção determinada pelo nível de transitividade da metaforização. 

Para a fluência das discussões, vimos a necessidade de até sugerir expressões terminológicas 

como “metáfora de transitividade contida”, “metáfora com maior nível de transitividade”; 

quanto ao frames, falamos em “eixo vertical”, “eixo horizontal”, expressões não encontradas 

em Barsalou (1992b), mas que se mostraram úteis quando operacionalizamos o modelo de 

frames para a análise das metáforas. 

Não menos importante, a interface teórica contemplaria ainda uma questão 

fundamental aos estudos da metáfora: a relação metáfora-metonímia. A teoria de frames 

revela a interação entre esses dois mecanismos cognitivos como uma interação do eixo 

vertical com o eixo horizontal dos frames. Dada a ubiquidade do fenômeno da metonímia, a 

presença dela nos mapeamentos metafóricos é de uma frequência notável. A consequência 

disso é que os elementos envolvidos nos mapeamentos metafóricos não se relacionam com 

horizontalidade absoluta: o destino final de um mapeamento metafórico, com frequência, são 

conceitos que, no eixo vertical dos frames, colocam-se em níveis acima ou abaixo da noção 

simbolizada linguisticamente. Vimos este fenômeno no exemplo “escola fraca”, em que a 

conceitualização de (objeto) fraco não categoriza a escola como um todo, mas atributos (ou 

valores) específicos dela; esses conceitos específicos se distribuem no eixo vertical do frame.  

Defendemos que a teoria de frames de Barsalou (1992b) oferece contribuições 

múltiplas à analise da metáfora. A variedade dos pontos discutidos em que a teoria de frames, 

em nosso entendimento, se mostra viável para a análise das metáforas conceituais robustece o 

nosso argumento em defesa dessa interface teórica. Sustentamos que cada um desses pontos 

merece aprofundamento. Sendo essas conclusões corretas, amplia-se o horizonte para os 

estudos da metáfora no âmbito da linguística cognitiva. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 - APROVAÇÃO PELA COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM 
PESQUISA (CONEP) 
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS EM GRUPOS 
FOCAIS53 

 

1) Como é aprender uma língua estrangeira? 

2) Por que você aprende uma língua estrangeira? 

3) Como foi seu primeiro contato com a língua estrangeira? 

4) Como você aprende a língua estrangeira? 

5) Como é sua experiência com a língua inglesa dentro e fora da sala de aula. Você aprende mais 

na sala de aula ou fora dela? Como? 

6) Comente como foi a sua experiência até a presente data, ressaltando os pontos 

positivos e os negativos dessas experiências, ou seja, os momentos mais significativos. 

7) Quais suas estratégias e dificuldades para aprender inglês? 

8) Quais eram e quais são as suas expectativas em relação à língua estrangeira? 

9) Qual a importância desse idioma para você? 

10) Caso estude língua estrangeira em algum curso de idiomas, diga o quê o levou a 

aprofundar seus estudos nessa língua estrangeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
53 Adaptado de Silva (2013) 


