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3 
UMA ABORDAGEM COGNITIVISTA 

DA LÍNGUA

Neste capítulo faz-se um breve histórico dos estudos da Lin-

guística Cognitiva, a fim de se delinear a perspectiva adotada neste 

trabalho. Especificamente, trata-se do processo cognitivo da Inte-

gração Conceptual proposto por Fauconnier e Turner (2002), que 

possibilita uma melhor compreensão de fenômenos subjacentes à 

competência linguística dos indivíduos e, em particular, das ora-

ções estudadas.

A Linguística Cognitiva

A ciência cognitivista, de um modo geral, busca compreender 

como se organiza ou se estrutura o conhecimento na mente huma-

na, como ele surge (se é inato ou adquirido), como se processa e 

como se expressa. Pesquisas em diversas áreas contribuíram para 

o seu desenvolvimento, tais como a matemática (especialmente 

com a lógica), a computação (com o interesse pelo processamento 

automático das línguas naturais), a neurologia (com estudos acerca 

do sistema nervoso) e a psicologia (com estudos sobre os processos 

mentais e o comportamento humano). Em relação à faculdade de 

linguagem, propriamente, acredita-se que esse fenômeno é resul-
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56  ANA CAROLINA SPERANÇA-CRISCUOLO

tado da interação entre processos linguísticos e não linguísticos (de 

ordem individual, social, histórica e cultural). A Linguística Cog-

nitiva1 – que corresponde a uma abordagem relativamente recente 

na investigação da língua – procura compreender de que maneira 

a experiência humana geral interfere na organização, consolidação 

e mudanças na estrutura e funcionamento linguísticos, através de 

processos cognitivos.

De um modo geral, parece-nos não haver dúvidas de que o ser hu-

mano possui uma capacidade inata que lhe permite desenvolver e/ou 

aprender uma ou mais línguas (o que confirmaria, em parte, o pres-

suposto de Chomsky (1957; 1965) de que a linguagem é uma capaci-

dade inata). No entanto, tal capacidade envolve diversos aspectos, o 

que nos impossibilita defini-la ou descrevê-la de maneira puramente 

objetiva. O que se tem são processos que, interligados, diferenciam o 

ser humano das demais espécies em relação à linguagem.

Sob a perspectiva cognitivista adotada nesse trabalho, a lín-

gua reflete propriedades fundamentais da mente humana (Evans; 

Green, 2006): as expressões linguísticas fornecem evidências de 

que a estrutura dos sistemas conceituais do pensamento se reflete 

nos padrões da linguagem. Os dois princípios gerais que orientam 

essa abordagem da língua são: (1) o Princípio da Generalização, que 

representa o compromisso de caracterização dos princípios gerais 

responsáveis por todos os aspectos da linguagem humana2 e (2) o 

 1 Cabe aqui um esclarecimento: Segundo Geeraerts (2006, p.3), a Linguística 

Cognitiva (termo grafado com iniciais maiúsculas) é uma área do paradigma 

cognitivista geral (que compreende qualquer abordagem da língua como um 

fenômeno mental – inclusive o gerativismo). A Linguística Cognitiva – que 

embasa este trabalho – tem como pressupostos que o sentido linguístico é 

flexível, contextualizado, enciclopédico, não autônomo e baseado no uso e na 

experiência.

 2 Ao contrário das abordagens formais da língua, que fragmentam seu estudo 

em fonologia, morfologia, semântica, sintaxe e pragmática, a Linguística Cog-

nitiva reconhece tal divisão apenas para fins práticos. Na verdade, todos os 

níveis de análise linguística interagem constantemente, e compartilham carac-

terísticas fundamentais de organização motivadas por processos cognitivos da 

mente humana.
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Princípio Cognitivo, a partir do qual se propõe caracterizar os prin-

cípios gerais da linguagem que estão de acordo com o conhecimento 

que outras disciplinas fornecem sobre a mente e o cérebro.3

A Linguística Cognitiva (LC) começou a se estabelecer como 

ciência a partir dos anos 1980. A noção de mente corporificada, se-

gundo a qual mente e corpo não são entidades estanques, mas re-

lacionam-se mutuamente, é central nesse paradigma (em oposição 

à tradição filosófica de mente como capacidade autônoma), e está 

fortemente relacionada ao processo de categorização: um proces-

so básico de qualquer espécie animal, resultante de sua interação 

com o ambiente (o que permite, a partir do estabelecimento de 

padrões, o reconhecimento de alimentos, seres semelhantes, preda-

dores etc.). Segundo Lakoff e Johnson (1999), a natureza peculiar 

de nosso corpo modela a maneira como percebemos e interagimos 

com o mundo, e tem influência direta em como o categorizamos, 

conceptualizamos e raciocinamos sobre ele.

Em outras palavras, os conceitos a que temos acesso e a natureza 

da “realidade” que pensamos ou da qual falamos são uma função 

de nossa corporificação: só podemos falar sobre o que podemos 

perceber e conceber, e as coisas que podemos perceber e conceber 

derivam da experiência corporificada. (Evans; Green, 2006, p.46)4

No caso dos seres humanos, não somente as ações como tam-

bém a linguagem refletem nossa interação com o mundo. Para a 

 3 O Princípio Cognitivo orienta para a não modularidade da mente e, conse-

quentemente, da linguagem. A língua é o reflexo de funções cognitivas decor-

rentes da experiência humana geral: a organização sintática da voz ativa ou da 

voz passiva, por exemplo, reflete a maneira como o usuário percebe o evento, 

destacando um determinado elemento da cena (o agente, o paciente ou o pró-

prio evento). A metáfora, mais que um fenômeno linguístico, é um fenômeno 

conceitual (Evans; Green, 2006, p.44), resultado de associações diversas que 

ocorrem na mente.

 4 No original: “In other words, the concepts we have access to and the nature of the 

‘reality’ we think and talk about are a function of our embodiment: we can only 

talk about what we can perceive and conceive, and the things we can perceive and 

conceive derive from embodied experience”.
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LC, a língua é um instrumento para organizar, processar e trans-

mitir informações. A partir da experiência concreta adquirida na 

interação com o ambiente, criam-se na mente padrões que permi-

tem a estruturação de conceitos mais abstratos e complexos. É o que 

Lakoff e Johnson (1999) chamaram de esquemas de imagem. Alguns 

exemplos são:

a) CONTAINER (dentro, fora, entrar, sair, colocar, tirar). Esse 

esquema, talvez, resulte da mais básica experiência corporal 

que se estabelece com o meio, uma vez que os próprios seres 

estão como que inseridos, contidos, no ambiente, pelo sim-

ples fato de existirem. Tanto uma região ou superfície deli-

mitadas como um lugar em que se pode entrar ou sair pro-

movem essa experiência física e a estruturação do esquema 

de CONTAINER. De acordo com Lakoff e Jonhson (1980, 

p.30), esse esquema é projetado em inúmeras situações. 

Ideias ou pensamentos, por exemplo, são conceptualizados 

como objetos e a mente, como o lugar em que são guardados: 

Ele guardou tudo o que ela disse na cabeça.

b) PERCURSO (origem-trajeto-meta). O esquema de PER-

CURSO, que envolve partir de um lugar de origem, percor-

rer um trajeto e chegar a um lugar final, também corresponde 

a uma experiência básica de qualquer espécie animal, que é a 

locomoção. Esse esquema se projeta em situações como: Não 

sei aonde ele quer chegar com essa discussão.

c) ESPAÇO-LOCALIZAÇÃO (frente, atrás, em cima, 

embaixo, longe, perto). A localização, que permite situar 

qualquer elemento no espaço, tem sempre um ponto de refe-

rência, e a primeira referência que se estabelece ao homem é 

seu próprio corpo. A partir de suas experiências espaciais, 

certos conceitos são estruturados e ganham orientação espa-

cial: Ele está no topo da carreira. Nesse caso, a noção de estar 

“em cima” ou “para cima” representa algo positivo também 

em decorrência de aspectos culturais; por exemplo, o vence-

dor de uma luta fica em cima do seu adversário.
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d) CENTRO-PERIFERIA (maior ou menor importância 

de acordo com a localização). O centro de uma cidade, por 

exemplo, é o lugar onde se concentram o comércio, bancos, 

instituições etc., ou seja, “elementos” de maior importância 

e essenciais para o funcionamento da cidade. Essa ideia, que 

tem motivação espacial, é também vista em: Essa questão é 

central no trabalho.

e) DINÂMICA DE FORÇAS (empurrar, puxar, suportar). 

Esse esquema resulta do contato dinâmico que se estabelece 

entre duas ou mais entidades. A partir da projeção desse 

esquema em ideias tem-se: Ela empurrou todo o trabalho só 

para mim.

A projeção dos conceitos estruturados nos esquemas de imagem 

revela grande potencial de significação, tanto no que se refere à 

descrição de como o homem percebe (fisicamente) o mundo quanto 

no que diz respeito às relações que se estabelecem neste. A ma-

neira como o homem codifica sua percepção, ou seja, pelo uso da 

língua, possibilita construções altamente criativas, como as metá-

foras conceituais (que estão diretamente relacionadas à experiência 

corporal básica, como se pode perceber pelos esquemas de imagem 

anteriormente exemplificados).

Pode-se observar que aspectos perceptivos, sensoriais e motores 

(de natureza concreta) se relacionam profundamente com formas 

de raciocínio abstrato, compondo, juntos, processos cognitivos 

gerais. Dentre esses, tem-se inicialmente a metáfora e a metonímia.

A metáfora e a metonímia como processos 
cognitivos

Lakoff e Johnson (1980), a partir da revisão do conceito clássico 

de metáfora como figura estilística e retórica, apresentam esse fe-

nômeno como um dos processos cognitivos fundamentais do pen-

samento humano. “Nosso sistema conceptual ordinário, em termos 
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de como pensamos e agimos, é fundamentalmente de natureza 

metafórica” (p.3).5 Isso significa dizer que entendemos as coisas, 

essencialmente, em termos de outras das quais temos maior do-

mínio ou conhecimento. Em muitos casos, certas associações, que 

envolvem aspectos e valores culturais (por isso podem variar entre 

as culturas), resultam em conceitos metafóricos que se fixam nas 

línguas, como por exemplo as expressões idiomáticas. A polissemia 

também é uma característica linguística resultante de associações 

conceptuais metafóricas.

Enquanto processo cognitivo, pois, a metáfora envolve dois 

domínios distintos de conhecimento: um domínio de Origem e um 

domínio Alvo, em que um mapeamento relaciona elementos com-

paráveis (Evans; Green, 2006). O domínio Alvo é entendido pela 

estrutura metafórica projetada, relativamente estável, do domínio 

de Origem. Os esquemas de imagem frequentemente estão envolvi-

dos nas projeções metafóricas entre esses domínios. Vejamos: “O 

projeto vai de vento em popa” (Figura 3.1).

Figura 3.1 – Exemplo de projeção por metáfora

Fonte: elaborada pela autora

Nesse exemplo, a partir do esquema de imagem PERCUR-

SO, tem-se a projeção da situação de um navio que desliza calma 

 5 No original: “Our ordinary conceptual system, in terms of which we both think 

and act, is fundamentally metaphorical in nature”.
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e velozmente, com o vento a favor, soprando em sua parte de trás 

(a popa), em outra situação: um projeto qualquer que está se de-

senvolvendo bem, uma vez que não há dificuldades e tudo está 

correndo como esperado.

O processo de metonímia, por sua vez, também considerado 

fundamental no sistema de conceptualização, difere da metáfora 

porque envolve projeções num único domínio: partes (relevantes) 

são projetadas no todo (o que corresponde ao conceito clássico de 

metonímia) ou mesmo elementos de alguma forma já associados 

podem estabelecer uma relação metonímica (em que um deles re-

presenta o outro). Em “Ele finalmente conseguiu comprar um Picas-

so” (Figura 3.2),

Figura 3.2 – Exemplo de projeção por metonímia

Fonte: elaborada pela autora

ocorre a projeção de um dos elementos do frame6 relacionado a 

“obra de arte”, presente no Domínio de Origem. É interessante 

observar, também, que a referência à obra de arte a partir de seu 

pintor, nesse caso, não corresponde unicamente à pintura. Estabe-

lece uma relação com o artista, sua concepção de arte, sua técnica 

(Lakoff; Johnson, 1980), seu papel na história e, até mesmo, com o 

valor cultural e financeiro atrelado à obra.

 6 De acordo com Kövecses (2006 apud Abreu, 2010), frames são constructos 

da nossa imaginação; aquilo que nós associamos a determinada palavra. É o 

domínio semântico vinculado a uma palavra. 
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Assim como as metáforas, as metonímias não se constroem 

arbitrariamente, mas dependem da percepção humana, o que, 

inevitavelmente, envolve aspectos culturais e pragmáticos: a parte 

escolhida é a que, por algum motivo, se quer destacar, pois está 

associada à construção de um sentido pretendido. Quando al-

guém, na construção de uma casa, diz “Preciso de uma mão aqui!”, 

provavelmente é porque precisa da ajuda de uma pessoa forte, 

para algum trabalho pesado (mão = força); no entanto, se disser 

“Preciso de uma boa cabeça aqui!”, certamente precisa de uma opi-

nião inteligente para resolver algum impasse na obra (cabeça = 

inteligência).

Além da relação PARTE-TODO, outras relações metonímicas 

frequentemente usadas para construir a referência são: PRODU-

TOR-PRODUTO (“Não se pode passar a vida sem ler um Macha-

do de Assis”), OBJETO-USUÁRIO (“Os ônibus estão em greve”), 

INSTITUIÇÃO-PESSOAS RESPONSÁVEIS (“O Congresso 

não se pronunciou sobre o fato”), LUGAR-INSTITUIÇÃO (“Wa-

shington está insensível às reivindicações”) etc.

De acordo com Lakoff e Johnson (1980, p.39), metáfora e meto-

nímia não correspondem apenas à organização estilística da lingua-

gem. Ambos são processos cognitivos que permitem a estruturação 

de conceitos básicos e recorrentes do nosso dia a dia e também de-

terminam nossa maneira de pensar, raciocinar e agir, por meio da 

associação de conceitos, eventos, ideias etc.

A Teoria da Metáfora Conceitual, como assim é conhecida essa 

primeira abordagem cognitiva da metáfora, revelou-se extrema-

mente eficaz principalmente na explicação de projeções baseadas 

na experiência humana corpórea, ou seja, resultantes da interação 

do homem com o ambiente (as metáforas primárias). No entanto, 

nem todas as projeções metafóricas podem ser explicadas a partir 

desse mapeamento, unidirecional, uma vez que sentidos adicionais 

podem surgir da relação que se estabelece entre esses domínios 

(retomar-se-á essa questão ao se tratar da Teoria da Integração 

Conceptual).
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Considerando a natureza dinâmica do pensamento e das rela-

ções que se manifestam no discurso, em geral, Fauconnier (1994) 

propôs a Teoria dos Espaços Mentais, que avança no sentido de 

explicar outros fenômenos que ocorrem na construção do signi-

ficado (tais como a referenciação, a pressuposição, a inferência, a 

anáfora, a contextualização etc.), além de tentar mostrar de que 

maneira a língua representa essas relações, que ocorrem no sistema 

conceptual. 

A Teoria dos Espaços Mentais

Os espaços mentais (EMs) são constructos conceptuais, que 

podem se referir ao mundo real ou a mundos possíveis, apresen-

tando elementos que podem ou não ter conexão direta – referência 

– com esses mundos (por exemplo, no enunciado “Eu sonhei que 

você tinha ganhado na loteria”, a oração principal “eu sonhei” abre 

um espaço mental [EM] representante de um mundo imaginário 

em que o interlocutor ganha na loteria. Esse evento, portanto, tem 

referência apenas no mundo imaginário, e não no mundo real).

Esses espaços são “parcelas” de informação (que envolvem es-

quemas de imagem, frames,7 valores, elementos culturais, prag-

máticos e linguísticos etc.) ativadas à medida que o pensamento/

discurso se desenvolve (Fauconnier, 1994, p.16). Apesar de cons-

tituírem um processo dinâmico, fortemente ligado à memória de 

curto prazo, uma vez que podem ser recriados com o desenrolar do 

pensamento/discurso, também ativam a memória de longo prazo, 

recuperando informações que, no contexto, são fundamentais para 

a construção do sentido – ou conceptualização, de acordo com 

Evans e Green (2006, p.363).

Para Fauconnier (1994), a construção do sentido envolve: (a) a 

construção dos EMs e (b) o estabelecimento de mapeamentos entre 

 7 “The frames provide the abstract-induced schemas that drive mapping across 

mental spaces” (Fauconnier, 1994, p. xxxix).
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eles. As conexões (mapeamentos) que se estabelecem entre os EMs 

são um tipo de projeção conceptual, assim como as metáforas con-

ceptuais e as metonímias conceptuais. A ideia geral é que usamos, 

frequentemente, elementos/estruturas de um domínio para falar 

ou pensar em outro, estabelecendo mapeamentos entre domínios. 

No entanto, esse processo entre EMs é mais abrangente e dinâmi-

co, visto que ocorre na interação discursiva e pode ser mudado à 

medida que esta progride. De acordo com Fauconnier (1997, p.34), 

a língua

é uma manifestação superficial de construções cognitivas escondi-

das e altamente abstratas. Essencial a essas construções é a opera-

ção de projeção de estruturas entre domínios. E por isso, essencial 

para o entendimento da construção cognitiva é a caracterização 

dos domínios sobre os quais a projeção atua. Os espaços mentais 

são os domínios que o discurso constrói para prover o substrato 

cognitivo para o raciocínio e para o estabelecimento de interface 

com o mundo.8

A língua é a expressão concreta (não total) de processos cog-

nitivos abstratos que ocorrem na interação discursiva. Embora 

o sentido não seja totalmente codificado nas palavras e constru-

ções gramaticais, elas possuem potencial de significação e forne-

cem pistas para a construção do sentido. “A língua não carrega o 

sentido, mas o guia” (Fauconnier, 1994, p.xxii).9 De acordo com 

os pressupostos teóricos da Gramática Funcional e da Gramática 

Discursivo-Funcional, as palavras não são estabelecedoras, mas 

mediadoras do sentido. “A gramática tem um papel fundamen-

 8 No original: “Language [...] is a superficial manifestation of hidden, highly 

abstract, cognitive constructions. Essential to such constructions is the operation 

of structure projection between domains. And therefore, essential to the understan-

ding of cognitive construction is the characterization of the domains over which 

projection takes place. Mental spaces are the domains that discourse builds up to 

provide a cognitive substrate for reasoning and for interfacing with the world”.

 9 No original: “Language does not carry meaning, it guides it”.
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tal nesse esquema porque é a ligação visível entre os mistérios da 

cognição e o comportamento superficial aparente do pensamento 

humano” (Fauconnier, 1994, p.xviii).10

Segundo Fauconnier (1994), a língua dispõe de dispositivos que 

guiam a construção dos EMs e os mapeamentos que se estabelecem 

entre eles. Alguns exemplos são:

a) Space Builders (Construtores de EMs):11 são palavras, 

expressões ou construções gramaticais que criam EMs ou 

redirecionam o discurso para outros já existentes:

a.1 Advérbios: “Provavelmente, eles serão condenados”.

a.2 Conjunções: “Se eles fizeram isso, deverão pagar”.

a.3 Construções complexas: “Ele pensa que agiu correta-

mente”.

a.4 Locuções prepositivas: “Do ponto de vista dela, ele é 

culpado”.

b) Nomes, descrições e referenciação (pode-se incluir aqui o 

processo de aposição), mais específicos e dependentes do 

contexto:

“O Lula operário e o Lula presidente são pessoas diferentes”.

c) Tempo, modo e aspecto verbais:

“Se eu ganhar na loteria, comprarei uma casa” (possibilidade).

“Se eu ganhasse na loteria, compraria uma casa” (hipótese).

“Se eu tivesse ganhado na loteria, teria comprado uma casa” 

(possibilidade que não se realizou).

Ao aparecer no discurso, uma expressão linguística trará infor-

mações de diversos níveis (pragmático, lexical, sintático, referen-

cial, retórico...), marcadas por esses dispositivos. “Uma sentença 

em língua natural é cognitivamente complexa, porque incorpora 

informação e instruções de construção em todos esses diferentes 

 10 No original: “Grammar plays a major role in this overall scheme because it is the 

visible link between mysterious backstage cognition and the superficial apparent 

behavior of human thinking organisms”.

 11 Optou-se por utilizar o termo em inglês.
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níveis” (Fauconnier, 1994, p.xxiii).12 No enunciado “Eu acho que 

Joana, filha da secretária, embora tenha estudado em escola pública, 

tem condições de passar em uma universidade pública, pois é muito 

esforçada”, observam-se vários EMs abertos: 

– predicador “achar”: cria um EM que expressa uma crença 

do Falante (Joana tem condições de passar em uma universi-

dade pública);

– oração subordinada substantiva objetiva direta: expressa 

um conteúdo proposicional, embora esteja no modo indica-

tivo. A expressão “ter condições de” aponta para um fato 

possível, o que é compatível com um EM de crença;

– aposto: aponta para um EM de construção da referência do 

ser do qual se fala (Joana é a filha da secretária);

– conjunção “embora”: abre um EM de concessão, cujo 

pressuposto negaria o EM da crença do Falante (visto que 

estudar em escola pública, atualmente, dificilmente pos-

sibilita o ingresso em uma universidade pública); esse EM 

também participa da construção da referência do que se fala 

(Joana estuda em escola pública);

– oração explicativa: sugere um EM que mostra, num nível 

interpessoal, o que motiva a crença – e consequentemente, a 

asserção – do Falante (Joana é esforçada, por isso ele acredita 

que ela tem condições de ingressar em uma universidade 

pública).

Esses são alguns exemplos de como a língua reflete os mapea-

mentos que se estabelecem entre os EMs, à medida que Falante e 

Ouvinte interagem. É interessante lembrar, porém, que nem todos 

os EMs são introduzidos por um elemento gramatical ou lexical 

explícito: até mesmo uma entoação específica pode abrir um EM 

criando, por exemplo, uma ironia. Como resposta ao comentário 

 12 No original: “A natural language sentence is cognitively complex, because it 

incorporates information and building instructions at all these different levels”.
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“Ela está elegante hoje, não?”, alguém pode dizer “Elegantíssima!”, 

expressando tanto concordância quanto discordância. O que vai 

determinar uma ou outra interpretação é a entoação usada pelo 

Falante.

Fatores contextuais e pragmáticos, bem como o próprio conhe-

cimento de mundo, também atuam na construção e conexão dos 

EMs (Fauconnier, 1994, p.xxxiv). Na manchete veiculada pelo 

jornal Folha de S.Paulo, em 21/5/2010, “PSB confirma expulsão 

de deputado suspeito de participação no mensalão do DF”, a palavra 

“mensalão” abre um EM que busca, no conhecimento de mundo 

do leitor, elementos que permitam construir o sentido do enun-

ciado. É interessante lembrar que esse EM é estruturado por um 

frame relacionado a falcatruas políticas: desvio, propina, roubo, 

superfaturamento, licitações etc. Embora haja um item lexical que 

orienta a construção do sentido, esse sentido depende de um con-

texto pragmático-discursivo específico. Quem não tiver conheci-

mento do ocorrido Mensalão não compreenderá totalmente do que 

se trata, apesar de apreender sua conotação negativa. 

A partir de algumas limitações da Teoria da Metáfora Concei-

tual, como já dito, e do desenvolvimento da Teoria dos Espaços 

Mentais, Fauconnier e Turner (1994, 1996, 1998, 2002) propu-

seram um modelo de processamento cognitivo capaz de explicar 

relações conceituais mais complexas: o modelo de Integração Con-

ceptual (Conceptual Integration).13 Também algumas metáforas 

(complexas) e metonímias passaram a ser vistas como um subcon-

junto desse processo, uma vez que a complexidade e a riqueza das 

construções não podiam ser explicadas diretamente pelo mapea-

mento Origem-Alvo (Fauconnier, 1997, p.181). Vejamos.

 13 Esse processo (Integração Conceptual) também é chamado de Blending ou, 

em português, Mesclagem. Neste trabalho, optou-se por utilizar o termo 

“Integração Conceptual”. Entretanto, atualmente os autores preferem utilizar 

o termo “Blending”, a fim de evitar a ideia de que esse processo ocorra apenas 

no nível conceptual.
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O processo de Integração Conceptual

O processo de Integração Conceptual (IC), proposto por Fau-

connier e Turner (1994, 2002) e Turner e Fauconnier (1995), é visto 

como um fenômeno mais geral da cognição humana, não apenas re-

lacionado ao uso da língua, mas também presente em rituais, litera-

tura, matemática, arte, comportamentos etc. (Fauconnier; Turner, 

2002). Ao contrário de um mapeamento unidirecional entre dois 

domínios de conhecimento (Domínio de Origem e Domínio Alvo), 

esse processo envolve no mínimo quatro espaços mentais: dois ou 

mais “espaços input” (os quais contêm as conceptualizações), um 

“espaço genérico” em que se integram, ou se mesclam, as informa-

ções relevantes desses inputs, e o espaço resultante dessa integração: 

o “espaço blend” (esquema na Figura 3.3).

Figura 3.3 – Esquema do processo de Integração Conceptual 

Fonte: adaptado de Fauconnier e Turner (1994, 2002)
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Há uma relação de correspondência entre os elementos dos 

inputs, mas não necessariamente uma relação metafórica. Esse pres-

suposto eleva o poder explanatório da teoria, que não trata apenas 

de projeções metafóricas, mas de diversos tipos de integrações con-

ceptuais que ocorrem no domínio da cognição: elementos dos dois 

(ou mais) espaços input (que corresponderiam, grosso modo, ao 

Domínio de Origem e ao Domínio Alvo) participam da integração 

que resulta em novas conceptualizações.

Primeiramente, há um mapeamento parcial entre os elementos 

dos inputs; em seguida, a estrutura ou os elementos compartilhados 

(ou não) pelos inputs são projetados no espaço genérico, no qual 

ocorre a integração que será projetada, por fim, no espaço blend. 

Este possui uma nova estrutura que, embora contenha elementos 

parciais dos inputs, tem características próprias. Um exemplo muito 

utilizado na literatura para ilustrar esse processo, especialmente no 

que diz respeito à emergência de sentidos não presentes em ne-

nhum dos inputs, é a metáfora “Aquele cirurgião é um açougueiro” 

(Grady et al., 1999; Evans; Green, 2006).

Analisar a construção dessa metáfora a partir da Teoria da Me-

táfora Conceitual resultaria em estabelecer uma correlação entre 

açougueiro-cirurgião, faca-bisturi, carcaça animal-paciente humano, 

dissecar-operar. Nesse caso, cirurgião seria entendido em termos 

de açougueiro. No entanto, apesar de açougueiro ser uma profissão 

que requer habilidade, o sentido que emerge desse mapeamento é 

negativo: um cirurgião comparado a um açougueiro é um mau ci-

rurgião. A Teoria da Integração Conceptual, por sua vez, explica a 

emergência desse sentido: apesar de o input 1 (açougueiro) apresen-

tar um profissional habilidoso, suas habilidades não são suficientes 

ou adequadas para atuar como um cirurgião, input 2. O sentido 

de “incompetência” que emerge dessa integração é característica 

própria do espaço blend, e não está presente em nenhum dos inputs 

(Figura 3.4).
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Figura 3.4 – Exemplo de integração conceptual com sentido negativo emergente

Fonte: adaptado de Grady et al. (1999)

Outro exemplo de IC – que não resulta em metáfora – é a uti-

lização do nome Bluetooth14 para se referir à tecnologia de união 

de redes e dispositivos que utiliza ondas de rádio e não cabos.15 

Bluetooth era o apelido de um rei dinamarquês, Harald Blatand, 

conhecido por unificar a Dinamarca e a Noruega, e por difundir o 

cristianismo, no século X.16 O processo de IC que dá origem a esse 

apelido está representado na Figura 3.5.

 14 Exemplo de Antônio Suárez Abreu, comunicação pessoal.

 15 <http://www.infowester.com/bluetooth.php>.

 16 <http://pt.wikipedia.org/wiki/Haroldo_I_da_Dinamarca>.
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Figura 3.5 – Exemplo de Integração Conceptual no nível semântico

Fonte: elaborada pela autora

Como se pode observar, esse é um exemplo mais complexo, em 

que se tem uma dupla IC (ou um “multiple blending”): primeira-

mente, o apelido do rei Harald resulta da associação entre comer 

blueberries e ficar com os dentes azulados. Dessa integração entre 

causa-efeito (que, como será visto, é uma relação vital) resulta Blue-

tooth, cujo sentido literal é projetado, numa relação metonímica, 

na figura do rei. Um dos grandes feitos desse rei foi a unificação 

da Dinamarca, e é em alusão a esse fato que o apelido Bluetooth foi 
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escolhido para nomear a tecnologia que proporciona a unificação de 

variados dispositivos wireless.17

Outro aspecto fundamental do processo de IC é sua referência 

constante ao contexto: segundo Turner (2007), nem todos os ele-

mentos e relações presentes nos inputs são projetados no espaço 

blend, o que justifica o fato de os mesmos espaços input servirem à 

estruturação de diferentes espaços blend, em função de contextos 

diversos, ou mesmo línguas diversas (diferentes culturas). De 

acordo com Abreu (2010), a seleção dos elementos dos espaços 

input se dá através de dois (ou mais, dependendo de quantos forem 

os inputs) processos gestálticos18 simultâneos, em que são selecio-

nados os traços que, na percepção do Falante, são mais relevantes 

no atual contexto. Logo, dependendo do contexto e das intenções 

do Falante, pode haver diferentes sentidos para um mesmo enun-

ciado. Um exemplo clássico é o de uma babá que, diante do mau 

comportamento de um garoto, diz: “Se eu fosse seu pai, daria uma 

surra em você!” (Fauconnier, 1997). De acordo com os elementos 

 17 Fauconnier e Turner (1998, 2002) reconhecem poder haver uma diversidade 

de tipos de redes de integração. Os autores, contudo, delimitam quatro tipos 

básicos num continnuum: a) redes de integração simples (simplex networks), 

em que apenas o input 1 possui um frame, o mesmo que estruturará o espaço 

blend; b) redes de integração espelhada (mirror networks), em que todos os 

espaços compartilham o mesmo frame; c) redes de um único escopo (single-

-scope networks), em que cada input possui um frame distinto, mas apenas um 

deles será projetado no espaço blend; d) redes de duplo escopo (double-scope 

networks), em que os espaços input possuem frames distintos, os quais servirão 

de base para a estrutura emergente do espaço blend. Esse é o tipo de rede que 

promove integrações altamente criativas e inovadoras.

 18 Gestalt é uma teoria alemã, do início do século XX, baseada na relação figura-

-fundo. É a percepção do indivíduo que vai determinar o que é figura e o que 

é fundo. Sendo assim, em um mesmo contexto, os mesmos elementos podem 

funcionar como figura ou como fundo, dependendo de quem os percebe, 

além de poderem passar de figura a fundo, e vice-versa, na percepção de um 

mesmo indivíduo. Em uma festa, por exemplo, alguém pode ter ido só para 

beber, outro para encontrar a namorada, outro para dançar. A festa é o fundo 

para diferentes figuras, ou seja, ao atingir seus respectivos interesses, cada 

indivíduo fecha sua gestalt (Abreu, 2010, p.44-45).
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projetados dos EMs, três possíveis sentidos podem ser construídos 

para esse enunciado: (1) O pai não tem nenhuma autoridade com 

o garoto. Logo, o enunciado da babá integra, conceptualmente, 

uma crítica à postura do pai. (2) O pai é extremamente autoritário 

com o garoto. O enunciado integra a avaliação de que o garoto 

tem sorte de ela não ser como seu pai. (3) A babá, por não ser pai 

do garoto, não pode bater nele, embora ele mereça. O enunciado 

expressa a vontade da babá, diante do comportamento reprovável 

do garoto.

O processo de IC tem por objetivo principal facilitar a com-

preensão de ideias e novos significados, enfim, a interação entre 

os seres humanos. Como um evento cognitivo complexo, atua em 

diversos tipos de situações. A seguir, serão apresentados diferentes 

tipos de mapeamentos que se estabelecem entre os EMs (inputs), 

possibilitando diferentes tipos de integrações.

Relações vitais entre EMs e compressão 

As conexões (mapeamentos) que ocorrem entre os espaços input 

não são aleatórias, mas motivadas pelo que Fauconnier e Turner 

(2002, p.93-102) chamam de relações vitais: relações conceptuais 

fundamentais que se estabelecem entre elementos e/ou eventos 

dos inputs (EMs). Dentre elas, é necessário que no mínimo uma 

exista entre os inputs. Os autores apresentam as seguintes relações 

vitais: 

a) Mudança: é uma relação vital muito geral que pode ocorrer 

entre inputs diferentes ou num mesmo input. No primeiro 

caso, por exemplo, a idade muda uma pessoa, uma tradução 

muda um texto, a “americanização” de algo torna algo apro-

priado para americanos; tem-se, portanto, dois inputs: algo 

que era de um jeito e passou por um processo de mudança, 

transformando-se. No entanto, é possível que apenas uma 

propriedade ou um estado de alguma coisa seja mudado: 

alguém que fica com fome, com frio; algum objeto que é 
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mudado de lugar. Nesse caso, tem-se apenas um input. No 

exemplo “Minha conta fica maior a cada ano” (p.94), inte-

gra-se em uma única conta a mudança (aumento de valor) 

ocorrida em todas as contas ao longo de um ano, ou seja, doze 

contas são comprimidas em uma.

b) Identidade: talvez essa seja a mais relação mais básica entre 

inputs e, muitas vezes, ocorre associada à relação de mudança. 

Ao se lembrar de um filho, o pai cria um EM para cada uma 

de suas diversas fases: bebê, criança, adolescente, jovem, 

adulto. Em todos eles há uma relação de identidade – o filho 

– e também a de mudança. Diversos tipos de elementos, 

menos típicos, podem ser mapeados por essa relação vital. 

No exemplo “Na França, o presidente é eleito por um período 

de sete anos, enquanto nos Estados Unidos ele é eleito por um 

período de quatro anos” (p.96), há uma identidade entre “o 

presidente” e “ele”; contudo, essa identidade se refere a um 

papel e não a um indivíduo específico.

c) Tempo: relaciona memória, mudança, continuidade, simul-

taneidade, não simultaneidade. A lembrança das diferentes 

fases da vida de um filho também é permeada pela relação 

vital de tempo (que é a causa da mudança).

d) Espaço: é uma relação vital que estabelece mapeamentos 

muito parecidos com os de tempo. Frequentemente, o pro-

cesso de IC comprime essas relações entre os inputs, como 

será discutido posteriormente no exemplo do debate com 

Kant: ao se retomar ideias e teorias, por meio de citações de 

seus autores, comprime-se o espaço (e também o tempo) que 

separa aquele que cita e o que é citado.

e) Causa-efeito: é a relação que se estabelece, por exemplo, 

entre cinzas e gravetos queimando. É o que permite ao ser 

humano inferir a causa ou a consequência de situações e 

eventos. Em uma situação de interação discursiva, é a relação 

que se estabelece entre um ato de fala e a reação de seu desti-

natário, por exemplo. Ao dirigir uma ordem a um interlocu-
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tor, o Falante espera ser atendido. Embora a reação possa não 

ser a esperada, algum efeito decorrerá desse ato de fala. 

f) Parte-todo: essa relação vital estabelece conexões entre o 

indivíduo e suas partes: uma foto 3x4, impressões digitais, 

uma radiografia. No espaço blend, o todo e a parte são fun-

didos e têm equivalência entre si. Na língua, é a relação que 

permite a criação das representações metonímicas.

g) Representação: um EM contém a representação do que há 

em outro EM, como um esboço de uma pessoa, uma foto, 

um ator que representa um personagem histórico num filme 

e acaba sendo referido como este.

h) Papel-valor: essa relação se define pela integração de valores 

a papéis que são relativos, culturais, momentâneos. “Presi-

dente”, “rainha” e “chefe de Estado” são papéis cujos valo-

res mudam ao longo do tempo. Por exemplo, “presidente” 

foi um papel de “Lincoln”, em 1863, e é também o valor de 

“chefe de Estado”.

i) Analogia: quando dois espaços input possuem ou adqui-

rem a mesma estrutura, um frame ou um papel em comum, 

estabelece-se a relação vital de analogia. Um exemplo seria o 

enunciado “O papa morre novamente”, que depende da com-

pressão da relação papel-valor. De acordo com Hofstadter e 

Sander (2013), analogias são a base do pensamento humano 

e dos processos de conceptualização. 

j) Disanalogia: essa relação vem associada à de analogia, uma 

vez que se buscam diferenças entre coisas da mesma natu-

reza (análogas). Essa relação vital é frequentemente com-

primida em mudança, como por exemplo a evolução de uma 

determinada espécie. 

k) Propriedade: as características intrínsecas de um elemento do 

espaço blend podem resultar, por exemplo, da relação causa-

-efeito entre os espaços input: um casaco que esquenta seu 

usuário é um casaco quente. A propriedade de “ser quente” 

decorre, na verdade, de um efeito que o casaco proporciona 

ao seu usuário.
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l) Similaridade: a partir dessa relação vital, propriedades e 

elementos compartilhados são mapeados. Comparando-se 

duas salas de aula, por exemplo, há alunos semelhantes em 

comportamento em ambas as salas.

m) Categoria: é uma relação vital intrínseca de um elemento, 

como a de propriedade. A analogia entre um vírus biológico 

e um programa que destrói os arquivos de um computador 

cria, no espaço blend, uma categoria de programas de com-

putador que são destrutivos: os vírus.

n) Intencionalidade: essa relação vital envolve esperanças, 

desejos, vontades, medos, crenças, memória e outras atitu-

des mentais do Falante que se refletem na maneira como ele 

age e interage com o mundo e, especialmente, com o outro. 

Por mapear aspectos diretamente relacionados às intenções 

do Falante, essa relação vital é fundamental na análise das 

orações subordinadas estudadas neste trabalho, uma vez que 

codificam a subjetividade do Falante. 

o) Singularidade: essa relação corresponde ao resultado que se 

obtém no espaço blend, a partir da compressão das relações 

vitais que se estabelecem entre os inputs.

De acordo com a teoria da IC, outro aspecto envolvido na cria-

ção de novas conceptualizações é a compressão (compression) das 

relações vitais entre inputs em configurações mais simples no es-

paço blend, o que torna o ser humano altamente criativo e eficiente 

(Fauconnier; Turner, 2002, p.92). Como visto em alguns exemplos 

comentados anteriormente, isso também facilita a compreensão e 

a percepção do mundo, pois permite ao homem relacionar eventos 

e experiências que, aparentemente, não têm nenhuma relação, ou 

que ocorrem em diferentes espaços e tempos.

Na vida conceptual diária, nós integramos oposições e compri-

mimos relações vitais como identidade, tempo, espaço, causa-efeito, 

mudança e parte-todo. A vida é variada e difusa, percorrendo gran-

des distâncias de tempo e espaço. Ter uma vida humana, uma mente 

Miolo_Funcionalismo_e_cognitivismo_(GRAFICA).indd   76Miolo_Funcionalismo_e_cognitivismo_(GRAFICA).indd   76 15/03/2016   17:16:4115/03/2016   17:16:41



FUNCIONALISMO E COGNITIVISMO NA SINTAXE DO PORTUGUÊS  77

humana e um sistema de construção de significados inteligíveis é 

fundamentalmente uma questão de comprimir continuamente tais 

relações vitais. (Fauconnier; Turner, 2000, p.297)19

Um exemplo dos autores que ilustra a compressão das relações 

vitais de tempo e espaço é o de um debate entre um filósofo con-

temporâneo e Kant (filósofo alemão, 1724-1804). O filósofo, em 

um seminário, diz:

Eu afirmo que a razão é uma capacidade que se autodesenvolve. 

Kant discorda de mim nesse ponto. Ele diz que é inata, mas eu 

respondo que isso ainda precisa ser provado, ao que ele se opõe, na 

Crítica da razão pura, que apenas ideias inatas têm poder. Mas eu 

digo: E a seleção de grupo neuronal? E ele não dá resposta. (Fau-

connier; Turner, 2002, p.59)20

Nesse caso, a integração conceptual das ideias de Kant à argu-

mentação do filósofo moderno acerca da natureza da razão promo-

ve a compressão do tempo e do espaço geográfico, em que ambos se 

situam. Na rede de integração que se estabelece nesse caso, tem-se 

no input 1 o filósofo moderno fazendo suas asserções; no input 2, 

tem-se o pensamento, a obra de Kant. Embora em nenhum dos 

inputs exista um debate, a estrutura que emerge no espaço blend 

contém as duas pessoas (o filósofo moderno e Kant) debatendo 

ideias (Figura 3.6). De forma muito interessante, mas não inex-

 19 No original: “In everyday conceptual life, we integrate clashes and compress vital 

relations such as identity, time, space, cause-effect, change and part-whole. Life 

is various and diffuse, running over large expanses of time and space. To have a 

human life, a human mind, and a system of constructing intelligible meanings is 

fundamentally a matter of continually compressing over such vital relations”.

 20 No original: “I claim that reason is a self-developing capacity. Kant disagrees 

with me on this point. He says it’s innate, but I answer that that’s begging the 

question, to which he counters, in Critique of Pure Reason, that only innate 

ideas have power. But I say to that, What about neuronal group selection? And 

he gives no answer”.
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plicável, o espaço e o tempo que separam os filósofos, devido ao 

processo de compressão, parecem não fazer diferença, permitindo a 

percepção desse evento – o “debate” – naturalmente.

Figura 3.6 – Exemplo de Integração Conceptual no nível discursivo

Fonte: adaptado de Fauconnier e Turner (2002, p.62)

É interessante observar que a língua reflete esse processo, uma 

vez que são usados verbos no tempo presente também para se refe-

rir a Kant, como se de fato ele estivesse presente na mesma sala, no 

mesmo momento, com o filósofo moderno. De acordo com Fau-

connier e Turner (2002, p.114), “a Integração Conceptual é uma 

ferramenta de compressão por excelência. A projeção seletiva de 

diferentes espaços relacionados e a integração no blend provêm um 
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processo de compressão excepcionalmente forte”.21 Esse conjunto 

de processos (estabelecimento de EMs, mapeamento entre eles, IC, 

compressão) participa da interação do homem com o meio em que 

vive e com o outro, tornando-a mais eficiente e produtiva. Dentre 

estes, verifica-se também a relevância do processo de desintegra-

ção conceptual, que pode ser considerado um requisito para o 

processo de IC.

O processo de desintegração

A teoria da IC, como se pôde observar pela sua apresentação, 

tem o foco no processo de construção de significados da perspec-

tiva de sua produção: os mapeamentos que se estabelecem entre 

os inputs, a projeção dos elementos para o espaço genérico e, em 

seguida, para o espaço blend. 

Bache (2005) e Hougaard (2005) propõem a incorporação do 

conceito de desintegração conceptual, ou simplesmente desin-

tegração, à teoria. Embora essa noção já esteja em Fauconnier e 

Turner (2002, p.119),22 ela não é aprofundada por esses autores. 

Bache (2005) considera a desintegração crucial para o processo de 

IC, uma vez que possibilita a fragmentação do todo em partes (nos 

espaços input), dentre as quais algumas serão projetadas no espaço 

blend de acordo com os propósitos da interação discursiva e outras 

serão “desintegradas”. Para que isso ocorra, é necessária a identifi-

cação de características particulares e de propriedades de objetos, 

eventos, estruturas etc., habilidade fundamental para a capacidade 

humana de categorização, detalhamento, metaforização, perspecti-

vização, comparação e atribuição de valores e papéis. Dessa forma, 

o processo de desintegração é visto como precondição e motivação 

para a IC. Segundo Bache (2005, p.1616),

 21 No original: “Blending is a compression tool par excellence. Selective projection 

from different related spaces and integration in the blend provides an exceptio-

nally strong process of compression”.

 22 Os autores relacionam essa noção aos termos “decompression”, “partitioning”, 

“unpacking”.
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apesar de a IC ser imensamente importante para a compreensão da 

mente humana, nossa habilidade de fazer o contrário, por exemplo, 

de discriminar e extrair propriedades e características de objetos e 

situações, é tão importante quanto, não apenas porque facilita os 

processos de IC, entre outras coisas, e lhes dá um potencial forte-

mente criativo. Assim, enquanto a IC serve para combinar e unificar 

inputs distintos em espaços mentais integrados, a desintegração serve 

para fragmentar ou partir todos conceptuais em elementos, caracte-

rísticas e estruturas parciais que podem ser recrutados por projeções 

individuais em espaços blend. Se não fosse pela desintegração nesse 

sentido técnico, haveria pouca ou nenhuma base para a IC.23

Dessa forma, pode-se dizer que a seleção dos elementos dos 

espaços input só ocorre após o processo de desintegração do todo 

que constitui cada um desses inputs. Hougaard (2005) defende 

a análise do processo que gerou determinado produto no espaço 

blend, a fim de explicitar melhor suas propriedades, da perspectiva 

da compreensão do sentido. No exemplo com Kant, pode-se ob-

servar no input referente a ele a desintegração do tempo, do espaço 

e também da língua (alemã). Quando o filósofo moderno retoma 

seu discurso, ele o faz em inglês (no caso do exemplo citado ou, 

em outro caso, qualquer outra língua), numa interação simultânea, 

com forma de debate.

Um aspecto bastante interessante apontado por Hougaard 

(2005) em relação ao processo cognitivo de IC é sua dinamicidade, 

uma vez que pode ocorrer e se alterar à medida que o discurso se 

 23 No original: “[...] though blending is immensely important to an understanding 

of the human mind, our ability to do the opposite, i. e., to discriminate and 

extract properties and features from objects and situations, is just as important, 

not least because it facilitates blending processes, among other things, and gives 

them a strong creative potential. Thus, while blending serves to combine and unify 

separate inputs in blended mental spaces, disintegration serves to fragment or par-

tition conceptual wholes into elements, features and partial structures that may be 

recruited for individual projection to blended spaces. If it were not for disintegra-

tion in this technical sense, there would be little or no basis for blending”.
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desenvolve. Visto que a interação F-O nem sempre se dá de acordo 

com o que ambos intencionam, frequentemente são necessárias a 

recondução e a negociação dos processos de integração realizados. 

Se em uma interação discursiva, por exemplo, o Falante assevera 

algo que não é bem recebido ou com o qual o seu interlocutor não 

concorda, dependendo da intenção do Falante ele pode reestru-

turar sua fala, relativizando suas afirmações, modalizando seus 

enunciados, enfim, desintegrando aspectos que marcam certeza 

(uso do indicativo, afirmações diretas etc.) e integrando elementos 

que marcam um menor comprometimento seu (uso do subjuntivo, 

construções subordinadas com “eu acho”, “é possível”, “acredito”, 

advérbios, e mesmo enunciados completos como “não foi bem isso 

que eu quis dizer”).

O processo de desintegração mostra-se também relevante da 

perspectiva da compreensão linguística (não apenas da produção), 

estando associado à percepção do usuário. Em termos de ensino, 

pode-se considerar essa noção fundamental, tendo em vista o obje-

tivo de se trabalhar com as habilidades de produção e de compreen-

são de textos do aluno.

Os processos cognitivos, de um modo geral, influenciam a 

maneira como a língua se organiza, ou seja, de alguma forma são 

codificados linguisticamente: a gramática é, pois, resultado de con-

ceptualizações (Abreu, 2010).

Por meio dos processos de metáfora e metonímia, é possível 

(re)construir sentidos de palavras ou expressões para se referir a 

elementos ou eventos do mundo. Pode-se dizer que muitas das 

projeções que ocorrem nesses processos se dão no nível semântico, 

uma vez que, de certa forma, nomeiam elementos ou caracterizam 

eventos e situações.

Como mostra Abreu (2010), esses processos podem assumir 

diversas funções. A metáfora é um recurso muito usado na persua-

são, conferindo maior intensidade emocional aos argumentos e, ao 

mesmo tempo, aproximando-os da experiência humana. A me-

tonímia, por sua vez, além de também ser utilizada como recurso 

retórico, promove a coesão textual e a construção da referenciação.
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O processo de Integração Conceptual permite explicar relações 

ainda mais complexas: no exemplo do debate com Kant, pode-se 

dizer que um discurso assume a forma de uma das pessoas do de-

bate – Kant – por um processo metonímico e pela compressão do 

espaço e do tempo. Em termos discursivos, “dialogar” com Kant e 

deixá-lo sem resposta tem um efeito favorável ao filósofo moderno, 

reforçando o valor das ideias que defende. Nesse caso, esse processo 

também tem função retórica, uma vez que o filósofo moderno pro-

cura convencer seu público sobre a pertinência de suas ideias.

No próximo capítulo, busca-se discutir como o processo cog-

nitivo da Integração Conceptual se reflete na sintaxe das orações 

subordinadas substantivas e as motiva, a partir da percepção e das 

intenções do Falante. Com base nos estudos da Gramática Fun-

cional e da Gramática Discursivo-Funcional, essa construção é 

descrita também de uma perspectiva gramatical, de maneira mais 

clara que a proposta pela gramática tradicional.

A abordagem funcionalista-cognitivista da língua que se pro-

põe permite compreender não apenas as características sintáticas 

ou os efeitos semânticos das construções, mas também as funções 

pragmáticas e discursivas a que servem. Além disso, a observação 

da funcionalidade da subordinação substantiva em diferentes con-

textos está pautada em possíveis processos cognitivos subjacentes a 

essas construções.

Acredita-se que o estudo e o ensino da língua, em geral, tornam-

-se mais coerentes quando realizados a partir do uso que os falantes 

dela fazem. O estudo da sintaxe, que é um tópico que causa tanto 

aversão aos alunos quanto insegurança aos professores, devido a 

sua relativa complexidade, pode ser visto como uma ferramenta de 

papel fundamental na comunicação, como se pretende demonstrar 

a seguir.
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