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1. INTRODUÇÃO: 

 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo estudar e descrever como a linguística 

cognitiva (LC) pode ajudar no processo de aprendizagem de Língua Portuguesa. O estudo a 

seguir pretende fazer uma comparação entre as ideias de Paulo Freire e alguns dos 

conceitos gerais da linguística cognitiva, através do que acredita-se ser possível o 

desenvolvimento de pesquisas que possam enriquecer as metodologias de ensino. 

O Português do Brasil possui uma gramática normativa complexa e muitas vezes, 

estagnada. Através de estudos como os de Paulo Freire e de alguns autores da LC, 

percebemos que o ensino deve ir além de memorização de regras e controles arcaicos. em 

ambos os casos, seja na pedagogia da libertação freiriana, seja na LC, há que se 

considerar os falantes e, também os alunos de língua portuguesa, a partir de  suas 

experiências linguísticas.  

A LC é uma abordagem da linguagem em que o conhecimento linguístico está 

intimamente relacionado com a experiência humana de mundo. As unidades e as estruturas 

da linguagem são estudadas não como se fossem entidades autônomas, mas como 

manifestações de capacidades cognitivas gerais.  

A LC ainda é considerada um campo de estudo recente. Mas autores como, Lima 

(1989), Almeida (1995), Batoréo (1996) e Silva (1997), exibem trabalhos e conceitos 

importantes. Além desses autores, o trabalho ainda se apoiará nas reflexões de Paveo 

(2012), Gibbs (1996), Lakkof (1980) e outros. 

Nos capítulos a seguir, buscou-se discutir como que a educação e o ensino baseado 

exclusivamente em normas não são totalmente eficazes, como citado diversas vezes por 

Paulo Freire nas publicações: Educação Como Prática de Liberdade (2011), Pedagogia do 

Oprimido (2005) e Pedagogia da Autonomia, Saberes necessário à prática educativa 

(1996). Além disso, buscou-se trazer para o incremento do debate as novas concepções de 

língua e de seu estudo a partir da LC.  

Espera-se com este trabalho auxiliar os professores de língua portuguesa a 

refletirem sobre o ensino da gramática normativa, estimulando a pesquisa e a melhor 

aplicação deste método.  

 

 

 

 



 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Após quase três décadas de ênfase em um paradigma científico centrado nas 

descrições das estruturas das línguas (com foco nos significantes - gerativismo), os anos 80 

trouxeram, em diferentes versões e perspectivas, pesquisas focalizando o funcionamento 

das línguas naturais, em uso nas comunidades sociais e culturais. O funcionalismo surge 

enfatizando o estudo das línguas a partir da análise das formas no uso real, levando em 

conta as relações que estabelecem com o contexto comunicativo. 

A ideia fundadora do funcionalismo é a de que há um relacionamento motivado entre 

forma linguística e função comunicativa, tratando a língua como uma estrutura maleável que 

se adapta, continuamente, às necessidades de expressão de pensamentos e interação 

entre os homens. 

A linguística cognitiva caracteriza-se por adotar alguns pressupostos contrários à 

tradição formalista. Entre esses pressupostos está, por exemplo, a ideia de que a 

significação não se baseia numa relação entre símbolos e dados de um mundo real de vida 

independente, mas no fato de que as palavras e as frases assumem seus significados no 

contexto, o que implica a ideia de que os conceitos são consequentes de padrões criados 

culturalmente.   

Os cognitivistas propõem também que o pensamento é consequente da constituição 

corporal humana, apresentando características derivadas da estrutura e do movimento do 

corpo e da experiência física e social que os humanos vivenciam através dele.  

Além disso, o pensamento é imaginativo, o que significa dizer que, para 

compreender conceitos que não são diretamente associados à experiência física, emprega 

metáforas e metonímias que levam a mente humana para além do que se pode ver ou 

sentir. Sendo assim, a sintaxe não é autônoma, mas subordinada a mecanismos 

semânticos que nossa mente processa durante a produção linguística em determinados 

contextos de uso. 

Seu início remonta às primeiras publicações de Langacker (1980) e Lakoff (1980).  

Em seu estudo, Lima (1989) inspira-se em mais antigos precursores como em Wittgenstein 

(1953) e na teoria do protótipo desenvolvida por Rosch et all (1975).  

Nos anos 90 começam a surgir outros trabalhos cognitivos como a teses de 

doutoramento: Almeida (1995), com um estudo prototípico-analogista sobre as concepções 

de ‘abrir e de ‘cortar’ em português e alemão. E Batoréo (1996), com um estudo linguístico e 

sociolinguístico sobre a expressão do espaço em português (publicado em 2000), ambas da 

Faculdade de Letras de Lisboa. 



 

Silva (1995) fala sobre o paradigma da Gramática Cognitiva. Silva (1997) aborda 

pressupostos ferais da LC. Batoréo (2004), por desenvolver uma análise linguística com 

base na observação do uso linguístico (cf. Langaker 1987: 46, 1988 que caracteriza a 

linguística cognitiva justamente como "usage-based model"), vem confronta o conceito 

chomskyano da "performance" linguística. 

Para Nuyts (1993) a LC se sintoniza, portanto, com várias escolas e teorias 

(recentes e antigas) que se concentram no uso da linguagem e nas funções por esta 

desempenhadas.  

Lakoff (1987), Johnson (1987) Johnson (1992) apresentam a perspectiva segundo a 

qual a cognição (e logo também a linguagem) é determinada pela nossa própria experiência 

corporal (o "corpo na mente", na expressão de Johnson 1987). 

Lakoff (1987) acerca do paradigma cognitivista, vai destacar que contribuição dos 

teóricos da linha cognitiva permite-nos abrir possibilidade de debate sobre a importância do 

léxico em consonância com a cognição humana – fruto das experiências corpóreas dos 

indivíduos. No que diz respeito à avaliação de estruturas gramaticais, essa corrente ajuda 

no entendimento do simbólico e do predomínio da cognição.  

Geeraerts (1997: cap. 5), assinala que a interpretação e a aquisição de novas 

experiências é feita à luz de conceitos e categorias já existentes, que, por isso mesmo, 

funcionam como modelos interpretativos, como paradigmas ou protótipos. Geeraerts (1993) 

declara que estas duas posições são efetivamente complementares, e é pela sua 

integração, mais precisamente pela integração de fatores subjetivos (a experiência 

individual determina o conhecimento). 

Para Paveau (2012) a cognição distribuída são os processos mentais e cognitivos 

prolongados e distribuídos entre agentes e seu ambiente, compreendendo os dois artefatos 

e as estruturas sociais. 

Já para Silva “um dos objetivos básicos da escola é o de formar o leitor crítico da 

cultura – cultura está encarnada em qualquer tipo de linguagem, verbal e/ou não verbal”. 

(SILVA, 1985, p. 58) 

Por sua vez, desde uma perspectiva funcionalista, já no Brasil, em 2001, Perini 

destacava a gramática não deve ser suprimida. Mas que ela precisa apenas ser repassada 

aos alunos em outro formato, com mais flexibilidade e acima de tudo aberta a reflexões. 

 

 

 

 

 

 



 

3. ANÁLISES 

 

 

3.1. LINGUISTICA COGNITIVA 

 

 A LC estuda e defende a linguagem como meio de conhecimento em conexão com a 

experiência humana de mundo.  As unidades e estruturas da língua são consideradas uma 

capacidade cognitiva geral, de organização de conceitos, mecanismos de processamento, 

experiência cultura e social. A LC pesquisa as características estruturais, protótipo, 

polissemia, modelos cognitivos, metáfora, esquemas imagéticos, princípios funcionais 

(iconicidade e naturalidade), interface conceptual entre sintaxe e semântica, a base 

pragmática ligada à experiência de linguagem no uso e a relação entre linguagem e 

pensamento. 

Geeraerts e Cuyckens dizem:  

(…) sees languafe as embedded in the ovarall cognitive capacities of man, 

topics of special interest for cognitive linguistics include: the structural 

characteristics of natural language categorization (such as prototypicality, 

systematic polysemy, cognitive models, mental imagery, anda metaphor); the 

functional principles ofr linguistic organization (such as iconicity and 

naturalness); the conceptual interface between syntax and semantics (as 

explored by congnitive grammar and construction grammar); the experiential 

and paragmatic background of language-in-use an the relation between 

langua and thought, including questions about relativism and conceptual 

universals. (GEERAERTS e CUYCKENS, 2007: 04)1 

 

Embora a Linguística cognitiva possa ser considerada um estudo recente, observa-

se que apresenta relação com ideias anteriores ao séc. XX: a hermenéia (expressão ou, 

melhor, interpretação de um pensamento) de Aristóteles, a gramática especulativa medieval 

(dos modistas) e a gramática filosófica (grammaire générale ou raisonné) dos séculos XVII e 

XVIII.   

Geeraerts (1988) faz notar as afinidades entre a Semântica Cognitiva e a semântica 

histórico-filológica do último quartel do século passado e primeiro do nosso século: ambas 

partilham de uma concepção "psicológica" e "enciclopédica" da significação, ambas 

concebem os conceitos lexicais como complexos polissêmicos flexíveis, ambas tomam, 

metodologicamente, uma orientação hermenêutica.  

                                                 
1 Tradução não apenas por seu compromisso de incorporar uma ampla gama de dados de outras disciplinas 

cognitivas, mas porque busca ativamente analogia entre o pensamento conceitual 

 



 

Gibbs esclarece que a linguística cognitiva é especificamente cognitiva "not solely 

because of its commitment to incorporating a wide range of data from other cognitive 

disciplines, but because it (a) actively seeks correspondences between conceptual thought, 

bodily experience, and linguistic structure, and (b) because it seeks to discover the actual 

contents of human cognition" (GIBBS, 1996: 49).2  

Acrescenta que a linguística cognitiva ocupa um lugar único dentro da ciência 

cognitiva e é até mais cognitiva na sua orientação do que as outras ciências cognitivas, 

visto que procura também encontrar, através da análise sistemática da estrutura e do uso 

linguísticos, os conteúdos da cognição humana, e não propriamente a sua arquitetura (o 

objetivo tradicionalmente mais perseguido, por exemplo, pela psicologia cognitiva ou pela 

psicolinguística) iv[iv]). 

A LC defende que o conhecimento não é estático, mas estruturado por padrões 

dinâmicos. Temos os chamados esquemas imagéticos ("image schemas"; cf. JOHNSON 

1987 e LAKOFF 1987, 1990), os esquemas imagéticos não existem como entidades 

individuais e isoladas, mas ligam-se entre si através de transformações de esquemas 

imagéticos ("image-schema transformations"). LAKOFF (1987: 442-3) aponta: da focagem 

do percurso para a focagem do ponto final (seguir mentalmente o percurso de um objeto em 

movimento e depois focalizar o ponto onde ele para ou virá a parar), do múltiplo para a 

massa (a partir de um grupo de vários objetos, imaginá-lo como um conjunto de entidades 

e, finalmente, como uma massa homogênea; analogamente, uma sequência de pontos é 

vista à distância como uma linha contínua), seguir uma trajetória ou, por outras palavras, do 

movimento zero dimensional para o movimento unidimensional (percepcionando um objeto 

em movimento contínuo, pode mentalmente traçar-se o seu percurso ou a sua trajetória) e 

sobreposição (imaginando uma esfera grande e um cubo pequeno, aumentar o tamanho do 

cubo até que a esfera possa caber dentro dele e, depois, reduzir o tamanho do cubo e 

colocá-lo dentro da esfera). Cada transformação de esquema imagético reflete pois 

aspectos importantes da experiência humana (sobretudo corporal) visual, auditiva ou 

cenestésica. 

 

 

3.2 ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA SOBRE OS CONCEITOS DA LINGUÍSTICA 

COGNITIVA 

 

Na discussão sobre o ensino de Língua Portuguesa é importante conhecer sua 

diacronia. A língua portuguesa é originária do latim vulgar. Ressaltando que o Português é 

                                                 
 



 

adotado por cerca de 230 milhões de pessoas, sendo o oitavo idioma mais falado no 

planeta. Está presente em quatro continentes. 

No ano de 1757 uma Provisão Real proibiu a utilização das línguas gerais de base 

indígenas, época esta, em que o Português começa a suplantar essas línguas, ficando ele, 

o Português, com o título de idioma oficial. Em 1759 os jesuítas foram expulsos, e a partir 

de então a língua portuguesa se tornou definitivamente a língua oficial do Brasil. Porém a 

língua Portuguesa do Brasil possui influência de outras línguas pelo processo de 

colonização, temos influência indígena, africana, espanhola e etc. Isso se refletiu numa 

difusão do português através do Lucchesi (1998) denomina de transmissão linguística 

irregular, que veio a marcar profundamente as diferenças dialetais e socioletais no Brasil. 

A normatização da língua foi consagrada pelo movimento modernista (1922), que 

trouxe como crítica a valorização excessiva que ainda se dava à cultura europeia, e motivou 

o povo a valorizar sua própria língua como “brasileira”. Como se percebe ao longo dos anos 

ensino tem passado por grandes mudanças.  

A gramática tradicional normativa tem sido duramente criticado por diversos 

linguistas, uma vez que não pode representar todas as formas de uso do português e por 

seu caráter normativo. Segundo Travaglia (2001, p.24), a gramática só trata da variedade 

de língua que se considerou como a norma culta, fazendo uma descrição dessa variedade e 

considerando erro tudo o que não está de acordo com o que é usado nessa variedade da 

língua. Tudo o que foge a esse padrão é “errado” (agramatical, ou melhor, dizendo, não 

gramatical) e o que atende a esses padrões é “certo” (gramatical). 

Para Paulo Freire aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta, isto é, 

da situação real vivida pelo educando e só tem sentido se resultar de uma aproximação 

crítica dessa realidade. Pensamento que se assemelha ao que entende a LC acerca da 

relação do homem com a língua.  

Freire afirma que não vivemos sozinhos, estamos em uma sociedade na qual 

recebemos influências do meio estabelecendo assim relações e aprendizado constante Por 

isso mesmo é que os reconhece como seres que estão sendo, como seres inacabados, 

inconclusos, em e com uma realidade que, sendo histórica também, é igualmente 

inacabada. (FREIRE 2005.p.83). 

Freire (1987) fala que que atitude dialógica é, antes de tudo, uma atitude de amor, 

humildade e fé nos homens, no seu poder de fazer e refazer, de criar e de recriar, com base 

na experiência. (FREIRE, 1996) destaca a autonomia do aluno e professor. Na obra 

"Educação com liberdade" (2006), reflete sobre alfabetização “na alfabetização de adultos, 

para que não seja puramente mecânica e memorizada, o que há de fazer é proporcionar-

lhes que se conscientizem para que se alfabetizem” (FREIRE, 1994.p.119). 



 

A literatura é um importante instrumento de formação. Capaz de levar os leitores a 

mundos, épocas distintas com um único conto ou poema. É parte da formação histórica, 

política e cultural de um povo. Com isso seu ensino nos dias atuais trazem muito 

conhecimento e sua abordagem podem ser de várias maneiras, trabalhando o lúdico, a 

interpretação e o texto literário. 

Leite (1988, p. 12) afirma que o texto literário não só exprime a capacidade de 

criação e o espírito lúdico de todo ser humano, pois todos nós somos potencialmente 

contadores de histórias, mas também é a manifestação daquilo que é mais natural em nós: 

a comunicação. 

Ao trabalhar o texto literário em sua totalidade, na formação de leitores, buscando a 

formação de leitores críticos que serão capazes de interpretar o texto nas entrelinha nos 

anos seguintes, considerando época, autor, estilo e a essência do texto. 

Com surgimento de novos modelos e métodos de aprendizagem, está 

acrescentando o nível de discussão da educação. Isso é muito importante e proporciona 

para nós educadores partilhar e aprender, melhorando cada vez mais a didática em sala de 

aula. Levar também os conhecimentos da linguística cognitiva para ajudar a desenvolver o 

ensino. 

 

 

3.3 NOVAS DEMANDAS E PERSPECTIVAS DE ABORDAGEM PARA O ENSINO DA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

As novas demandas para o ensino em todo o Brasil devem ser avaliadas e 

ajustadas. Na faculdade vemos a importância da didática, linguística e seus estudos para o 

desenvolvimento da língua e do educador. Porém, sem Estado e políticas públicas para dar 

o mínimo de acesso à educação, tais teorias não se sustenta isoladamente. 

Um dos resultados do processo peculiar de desenvolvimento da sociedade brasileira 

e latino-americana é a situação socioeconômica de sua população, distribuída em uma 

pirâmide cujo cume se está tornando cada vez mais alto mais fino e cuja base se torna cada 

vez mais alargada. Uma das consequências dessa situação são o analfabetismo e a 

marginalização cultural. Sem dúvida, o analfabetismo tende a desaparecer à medida que se 

resolvem os problemas socioeconômicos. No entanto, a maneira como é visto o 

analfabetismo tem repercussões variadas no desenrolar da questão socioeconômica e 

educacional. 

É notória a falta de estrutura básica, como papel para Xerox, não possuir livro 

didático ou material de apoio para o professor e alunos. A falta de professores, 

administrativo, segurança, gestão e etc. Tais questões demonstram a grande carga sofrida 



 

por esses profissionais. Estudam longos anos, realizam mestrado em grandes instituições e 

quando vão para sala de aula de ensino público básico e fundamental do País não tem o 

mínimo de estrutura física e nem material didático para desenvolver as atividades exigidas e 

que serão cobrados dos estudantes. 

O ensino deve ser acessível a todos, os professores têm um grande desafio a 

seguir, para tentar aplicar à teoria à prática docente na realidade mencionada. O uso da 

didática é uma importante ferramenta nesse processo, para compreensão e ensino da 

língua e considerar a realidade vivida pelos estudantes. 

Na sociedade em que vivemos, o professor tem em suas tarefas levar o aluno a 

questionar e buscar o conhecimento, criando novos modelos didáticos. Estimular a 

autonomia dos alunos, afim da busca do conhecimento e ter a liberdade em expressar sua 

experiência.  

"A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a 

ser. Não ocorre em data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da 

autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão 

e da responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade. 

(FREIRE, 1996.p.107). 

 

A mudança da sociedade depende da mudança no ensino que, por sua vez, 

depende de nossa formação e da transformação das práticas docentes. Partir do princípio 

que só podemos mudar em nós mesmos, no momento em que houver mudanças no meio e 

nas práticas do fazer. A prática pedagógica ultrapassa uma exigência da vida, promovendo 

nos indivíduos conhecimentos e experiências em todos os ramos da ciência, tornando-os 

aptos a atuar na sociedade, transformando-a. Cabe aqui uma afirmação de Freire na obra 

“Pedagogia do Oprimido”: 

 

A tendência, então, do educador-educando como dos educandos- 

educadores é estabelecerem uma forma autêntica de pensar e atuar. 

Pensar-se a si mesmos e ao mundo, simultaneamente, sem dicotomizar 

este pensar da ação. (FREIRE, 2005.p.82) 

 

À medida que criamos condições para que os estudantes possam ampliar seu 

universo de comunicações como perspectiva de situar-se melhor em meio aos conflitos 

decorrentes. A leitura é uma importante ferramenta para esse processo de aprendizagem, 

apresentando aos alunos novos caminho para novas informações, conhecimento e visões 

diferentes de suas interpretações do mundo. Além de engatilhar processos de 

conhecimento linguístico, cultura, literário e gramatical. 



 

Para Freire o ensino não pode depender exclusivamente do professor, o professor é 

uma ferramenta. O aluno é a peça principal e o professor deve observar suas necessidades 

didáticas. O aprendizado não é só do aluno, como também vemos na LC é uma construção 

conjunta e social. Segundo Freire (1996): 

 

Não há docência sem discência, as duas se explicam, e seus 
sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à 
condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar, 
e quem aprende ensina ao aprender" (p. 25) 
 

 

Na LC podemos o ensino também depende de outros fatures, deve-se considerar a 

cognição, a interação com dados históricos e sociais. Como citado Paveau (2007): 

 
 (...) o discurso, articulado com dados exteriores, históricos, culturais, sociais, 
ambientais, que o impedem de ser um simples interior fechado em si mesmo: 
é um discurso orientado por seus anteriores (memória dos pés-discursos) e 
configurado pelos quadros da percepção e da categorização de um mundo 
“tanto feito quanto encontrado” (PAVEAU, op.cit, p. 312).  

 

Para Gabriela Rodella, especialista em ensino de literatura e doutora pela Faculdade 

de Educação da Universidade de São Paulo, a leitura do texto literário tem que estar 

presente no currículo escolar. “A partir dessa leitura você pode construir diferentes 

interpretações que vão formando uma comunidade de leitores que passam a compartilhar 

suas impressões e aprendem juntos a ler o texto”. (RODELLA,2014.) 

Completa com uma fala importante:  

Ninguém nem discute a leitura que eles fazem e isso é um problema porque aí a 
prática da literatura fica fora da escola. O que eles leem fica fora da escola e o que 
a escola quer eles não leem”, justifica, indicando que para mudar esse cenário e 
convidar os estudantes às obras de importância para escola, é preciso trazer a 
discussão à sala de aula. “Não será ignorando o que eles leem que iremos 
conseguir construir essa ponte. 

 

A leitura passa a ser instrumento de libertação para a pessoa interpretar, refletir, 

formar-se, conscientizar-se. O mais importante da leitura, nesse enfoque, é que elas nos 

tornam pensadores, pois irá instrumentalizar o indivíduo para uma compreensão mais 

ampla do seu mundo e para a comunicação.  

Dessa forma, a escola ganha novo sentido, o professor já não é a única fonte de 

informação e ganha um aliado no processo de aprendizagem. As abordagens no ensino de 

língua Portuguesa devem ter enfoque na leitura e no desenvolvimento da língua. 

Concordando também com as ideias de Freire.  

 

 

 

 



 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A educação precisa de um modelo de ensino que consiga atravessar as barreiras 

que dificultam a aprendizagem. A realidade em sala de aula não condiz com o que se prega 

na teoria: escolas sem recursos mínimos (de estrutura, pessoal, material didático), falta de 

professores habilitados, professores desmotivados. Tais fatos foram um estimulo para 

realizar esta pesquisa. Através da educação e de sua extensão que se consegue atingir os 

mais altos objetivos, políticos, históricos e sociais.  

Permitir que o conhecimento seja acessível a toda a população, visto que todos têm 

direito a educação, e este, embora regulamentado, não é ofertado a todos. O educador 

também é agente da transformação, em partilhar e multiplicar o conhecimento. 

O ensino de Língua Portuguesa é uma ferramenta dessa mudança, política, histórica 

e social. O poder da literatura, têm a visão ampliada, de sair das quatro paredes e ir para 

outras dimensões, realidades, mundos e ideias. Como na LC considerar a história da língua, 

o desenvolvimento individual. Tentar métodos já descritos na LC e por Freire na prática.  

A formação de leitores é o começo da grande mudança que pode ser feita na 

educação. Estimular a leitura, conhecer novos autores, autores importantes da literatura, 

compartilhar visão de leitura, desenvolver a capacidade crítica e de formação de leitores em 

todos os estudantes e discentes para busca por conhecimento.  
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