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"A linguagem é tão velha como a consciência."  

— Karl Marx e Friedrich Engels, A Ideologia Alemã. 



RESUMO 

No presente trabalho investiga-se a hipótese denominada de relativismo linguístico, que afirma 
que a língua que um dado indivíduo fala pode influir sobre sua cognição. Considerando essa 
hipótese, indagamos se diferentes idiomas poderiam ter efeitos sobre negociações diplomáticas. 
A partir da perspectiva da Linguística Cognitiva e da Teoria das Metáforas Conceituais, o 
corpus que reúne debates do Conselho de Segurança das Nações Unidas em inglês, bem como 
os documentos transcritos em francês e espanhol dos mesmos debates (focando entre os anos 
de 1998 e 1999, cujo tema central fosse o Kosovo) foram analisados na busca de expressões 
metafórica de TEMPO É ESPAÇO. Os resultados evidenciaram uma considerável quantidade de 
metáforas temporais durante as negociações no Conselho de Segurança e a subsequente análise 
mostrou que diferentes conceitualizações de tempo podem causar impactos sobre o processo 
negociatório diplomático, de modo que as línguas devem ser consideradas pelos negociadores 
ao desenvolverem suas estratégias perante o processo. 

  

Palavras-chave: relativismo linguístico; Linguística Cognitiva; metáforas conceituais; 
negociações internacionais. 



ABSTRACT 

The present paper investigates the hypothesis called linguistic relativism, which states that the 
language a given individual speaks can influence one’s cognition. Considering this hypothesis, 
we asked whether different languages could have effects on diplomatic negotiations. From the 
perspective of Cognitive Linguistics and the Theory of Conceptual Metaphors, the corpus that 
gathers United Nations Security Council debates in English, as well as documents transcribed 
in French and Spanish of the same debates (focusing between the years 1998 and 1999, whose 
central theme were Kosovo) were analysed in the search for metaphorical expressions of TIME 

IS SPACE. The results showed a considerable number of temporal metaphors during the 
negotiations in the Security Council and the subsequent analysis showed that different 
conceptualizations of time can have an impact on the diplomatic negotiation process, so that 
languages must be considered by negotiators when developing their strategies before the 
process. 

  

Keywords: linguistic relativism; Cognitive Linguistics; conceptual metaphors; international 
negotiations. 
  



RÉSUMÉ 

Le présent travail étudie l'hypothèse appelée relativisme linguistique, selon laquelle la langue 
parlée par un individu donné peut influencer sa cognition. Compte tenu de cette hypothèse, 
nous nous sommes demandé si différentes langues pouvaient avoir des effets sur les 
négociations diplomatiques. Du point de vue de la Linguistique Cognitive et de la Théorie des 
Métaphores Conceptuelles, le corpus qui rassemble les débats du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies en anglais, ainsi que les documents transcrits en français et en espagnol des 
mêmes débats (concentrés entre les années 1998 et 1999, dont le thème central était le Kosovo) 
ont été analysés dans la recherche d'expressions métaphoriques de TEMPS EST ESPACE. Les 
résultats ont montré une quantité considérable de métaphores temporelles lors des négociations 
au Conseil de Sécurité et l'analyse ultérieure a montré que différentes conceptualisations du 
temps peuvent avoir un impact sur le processus de négociation diplomatique, de sorte que les 
langues doivent être prises en compte par les négociateurs lors de l'élaboration de leurs 
stratégies avant le processus. 
 

Mots clés : relativisme linguistique; Linguistique Cognitive; métaphores conceptuelles; 
négociations internationales. 
  



RESUMEN 

El presente trabajo investiga la hipótesis denominada relativismo lingüístico, que establece que 
el lenguaje que habla un determinado individuo puede influir en su cognición. Teniendo en 
cuenta esta hipótesis, nos preguntamos si los diferentes idiomas podrían tener efectos en las 
negociaciones diplomáticas. Desde la perspectiva de la Lingüística Cognitiva y la Teoría de las 
Metáforas Conceptuales, el corpus que reúne los debates del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas en inglés, así como los documentos transcritos en francés y español de los mismos 
debates (centrándose entre los años 1998 y 1999, cuyo tema central fue Kosovo) fueron 
analizados en la búsqueda de expresiones metafóricas de TIEMPO ES ESPACIO. Los resultados 
mostraron una cantidad considerable de metáforas temporales durante las negociaciones en el 
Consejo de Seguridad y el análisis posterior mostró que diferentes conceptualizaciones del 
tiempo pueden impactar en el proceso de negociación diplomática, por lo que las lenguas deben 
ser consideradas por los negociadores al desarrollar sus estrategias para el proceso. 
 

Palabras clave: relativismo lingüístico; Lingüística Cognitiva; metáforas conceptuales; 

negociaciones internacionales 
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INTRODUÇÃO 

A linguagem é um componente central para a vida social humana, a partir dela somos 

capazes de estruturar a vida em sociedade (EVERETT, 2019). Podemos empregar a linguagem 

com fins pacíficos ou belicosos. Por meio dela podemos nos comunicar, dar ordens, firmar 

acordos, modificar a realidade, nos expressar sobre coisas que não existem ou que se quer 

podem existir e podemos exercer poder (EVERETT, 2019; MARTELOTTA et al., 2011; 

MOONEY; EVANS, 2015). Essa capacidade puramente humana tem peso inegável sobre a 

vida social de nossa espécie, observável em diversas mitologias, por exemplo o mito bíblico da 

torre de Babel, que pinta uma sociedade organizada sob uma mesma língua com alto poder de 

organização e criação, ao ponto de desafiar o poder divino; a fim de minar o poder de sua 

criatura, o deus bíblico teria criado várias línguas. 

A ideia da multiplicidade de línguas como um impeditivo à organização na vida social 

dominou por séculos a busca por uma língua universal, fosse ela uma língua extinta — o que 

motivou filólogos e gramáticos comparativos na busca da “mãe das línguas naturais” por 

séculos (ORLANDI, 2007) —, ou uma “língua” comum, como os números que, segundo 

Mattelart (2006), traduz-se numa espécie de “culto ao número”. Filósofos da Idade Moderna, 

como Leibiniz que advogavam pela “língua universal” por razões religiosas e cosmopolitas, 

outros, tal como Francis Bacon a buscavam como forma de distanciar o pensamento dos ídolos 

religiosos, um modo de atingir o pensamento humano e filosófico, o próprio Descartes (que 

inspirou os ideais da Linguística cartesiana e, consequentemente, da Teoria Gerativa) propôs 

uma língua organizada matematicamente por um sistema decimal. John Walkins, filólogo e 

primeiro secretário da Royal Society criou uma nova língua baseada na categorização do 

“universo em quarenta categorias” (MATTELART, 2006, p. 16); similarmente, o 

oftalmologista polonês Zamenhof criou o esperanto. 

Todas as línguas propostas tem ou tiveram pretensões universais, baseadas na ideia de 

“organizar o pensamento” (ibid., 2006, p. 16), consequentemente, isso se traduz na ideia de 

organizar a sociedade a partir de um humanismo cosmopolita (LAKOFF, 2010; MATTELART, 

2006). Contudo, a artificialidade dessas línguas criam empecilhos à aquisição em larga escala 

— o caso mais bem sucedido de língua artificial é o esperanto, em especial por sua associação 

à religião espírita (FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA, 2012). 

Entretanto, não se buscou uma “língua universal” apenas entre línguas artificiais. O 

latim, até o século XVII tinha essa finalidade entre estudiosos e diplomatas, ou seja, à medida 

que se buscava ser universal se mantinha excludente, confinada, em geral, às classes sociais 



14 

 

 

mais abastadas. O marco do declínio do latim são os tratados de Westfália, conhecidos como a 

Paz de Westfália (BEAULAC, 2004; MATTELART, 2006). Essa virada, porém não findou 

com a visão de que há uma língua superior às demais, sendo o francês alçado ao status de 

“língua de pensamento elevado” (DEUTSCHER, 2010), isto é, o paradigma muda de uma 

língua morta, sem uma comunidade orgânica de falantes, para uma língua ainda viva, passível 

de mudança — o termo língua franca surge a partir dessa valorização do francês pós-Westfália. 

Deutscher (2010) aponta que após o declínio do latim, as línguas eram divididas entre 

as “melhores” dedicadas a certos fins, porém, o francês se manteve inconteste como língua 

franca até a segunda metade do século XX por uma combinação de razões, como poderio 

econômico e militar, legado colonial, entre outras; o francês viu seu declínio nos anos pós 

Segunda Guerra Mundial (SHERMAN, 2018). Entretanto, com a criação da Organização das 

Nações Unidas (ONU), assim como outras organizações internacionais, como a Organização 

dos Estados Americanos (OEA), a União Europeia (UE), o Mercosul e outras organizações com 

mais de uma língua oficial, o ambiente diplomático passou a observar um multilinguismo sem 

precedentes (FERREIRA, 2021). 

Se considerarmos apenas a variedade de línguas inserida à prática diplomática após a 

Segunda Guerra como um ponto de apoio para observamos a política internacional — essa é 

uma proposta meramente retórica, porque é, de fato, impraticável, pois as Relações 

Internacionais são parte das Ciências Sociais Aplicadas e que dentro de seu campo de estudo 

deve considerar variados pontos de vista para a observação e análise da política internacional, 

como economia, direito internacional, poderio militar, cultura, influência etc. —, não parece 

ser uma fraqueza à organização do pensamento e da sociedade como os filósofos da Idade 

Moderna imaginavam, pois o multilinguismo é uma realidade de diversos Estados, além de ser 

uma demanda da própria comunidade diplomática (CODREA-RADO, 2013; COHEN, 2001; 

UNITED NATIONS SECRETARY-GENERAL, [s.d.]). O deus bíblico, segundo Everett 

(2012), errou ao tentar minar as forças humanas ao criar várias línguas, pois a maior força de 

nossa espécie se encontra na diversidade e nas negociações diplomáticas não é diferente 

(COHEN, 2001). 

A diversidade linguística é central para a hipótese do relativismo linguístico (RL), onde 

a língua que utilizamos pode influenciar os processos cognitivos humanos, como memória, 

atenção, categorização, raciocínio, tomada de decisões etc. Assim, se assumida tal hipótese — 

como fizeram os filósofos que buscavam uma língua universal, pois sua busca mirava evitar os 

efeitos que as línguas possuem sobre o pensamento — há consequências para as negociações 

diplomáticas no que se refere as línguas e os processos cognitivos dos negociadores, que devem 
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ser considerados pelas demais partes no processo negociatório ao estabelecerem suas estratégias 

(LEWICKI; SAUNDERS; BARRY, 2014), em especial pelo ambiente multilinguístico ao qual 

os negociadores diplomáticos estão inseridos. 

Importantes pesquisas sobre o relativismo linguístico têm sido conduzidas nos domínios 

de TEMPO e ESPAÇO, assim como as distintas compreensões que línguas diferentes podem 

suscitar na mente dos falantes. As principais pesquisas nessas áreas estando voltadas às 

metáforas conceituais desses domínios (BORODITSKY, 2000, 2001, 2011; BORODITSKY; 

FUHRMAN; MCCORMICK, 2011; CASASANTO et al., 2004; CASASANTO; 

BORODITSKY, 2008; LEVINSON, 1996; THIBODEAU; BORODITSKY, 2013; 

THIBODEAU; HENDRICKS; BORODITSKY, 2017), pois, como afirma a Teoria das 

Metáforas Conceituais, o pensamento se estrutura de modo metafórico em certos domínios, 

como o TEMPO. 

A compreensão de tempo de formas distintas a partir da cultura é um ponto a ser levado 

em consideração quando traçadas as estratégias em negociações internacionais, de acordo com 

Manzur (2017). Nessa linha, considerar os possíveis efeitos que diferentes conceituações 

metafóricas de tempo em línguas variadas se tornam relevantes para negociadores ao 

elaborarem suas estratégias. Perguntar-se se as línguas faladas por negociadores diplomáticos 

ou as línguas de trabalho dos processos negociatórios podem influenciar nas compreensões e 

estimativas de tempo pode auxiliar negociadores a considerar pontos possíveis de estratégias a 

serem traçados antes, durante e até mesmo após a conclusão dos processos de negociação. 

Indagamos nessa pesquisa se línguas diferentes podem ter efeitos sobre a cognição 

enquanto seu uso em contextos reais de negociações diplomáticas. 

O objetivo geral desta monografia é verificar se línguas distintas podem de fato ter 

consequências para o pensamento, mais especificamente se as consequências podem influenciar 

as compreensões de negociadores diplomáticos a partir da metáfora conceitual TEMPO É ESPAÇO 

presente em diferentes línguas. Utilizamos em nossa investigação o corpus The UN Security 

Council Debates (SCHÖNFELD et al., 2021) e as transcrições originais do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas (CSNU) em francês e espanhol, que reúnem registros dos debates 

ocorridos no Conselho de janeiro de 1995 a dezembro de 2020, a fim de testar a hipótese. São 

os objetivos específicos dessa monografia apresentar aos leitores menos versados em 

Linguística (considerando tratar-se de um trabalho multidisciplinar) a hipótese do relativismo 

linguístico e a Teoria das Metáforas Conceituais; fazer um levantamento das expressões 

metafóricas de TEMPO É ESPAÇO que constam nos debates datados de 1998 a 1999 com foco na 
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Guerra do Kosovo; e analisar os mapeamentos conceituais expressos em diferentes línguas 

através do corpus e das transcrições originais do CSNU. 

Iniciamos este trabalho ao definir os conceitos de língua e linguagem, apontando como 

estes conceitos são vistos por correntes distintas da Linguística e fazendo uma breve exposição 

sobre as principais correntes da Linguística. 

No capítulo dois, apresentamos a corrente da Linguística Cognitiva (LC) e a Teoria das 

Metáforas Conceituais (TMC) de forma mais demorada, pois a partir deste referencial teórico 

serão executadas as análises e mapeamentos. Nesse mesmo capítulo, também apresentamos a 

hipótese Sapir-Whorf, apontando um breve histórico e as correntes que se põem a pesquisar a 

hipótese. 

O terceiro capítulo traça uma discussão sobre os conceitos de negociações e seus objetos 

elementares sob a perspectiva de diferentes autores. Não obstante, apresentamos uma 

conceituação para negociação que compreenda a linguagem como um dos seus elementos 

constituintes, assim como, a partir da compreensão de Manzur (2017), Oliveira e Onuki (2015), 

construímos uma conceituação para negociação diplomática. Por fim, discutimos o peso da 

cultura e do tempo sobre as negociações. 

Por último, no quarta capítulo traçamos o processo da pesquisa e apresentamos os 

resultados obtidos. A partir disto fazemos uma análise das metáforas de TEMPO É ESPAÇO, 

levando apenas em consideração as metáforas de mensuração do tempo, isto é, que lidam com 

a duração deste, apresentando os mapeamentos em inglês e espanhol e fornecendo os 

esclarecimentos sobre os mapeamentos. Finalizamos o capítulo com uma análise sobre a 

hipótese do relativismo linguístico e confirmamos que as línguas podem de fato influenciar 

sobre o processo de negociação diplomática. 



17 

 

 

I: LINGUAGEM, LÍNGUA E CORRENTES TEÓRICAS 

LÍNGUA E LINGUAGEM 

Neste capítulo apresentamos alguns conceitos para o leitor não versado em Linguística 

que serão retomados mais adiante e outros que são centrais para esta monografia. 

Aqui se propõe a esclarecer dois pontos: (1) mostrar que para a Linguística não há um 

consenso sobre se a linguagem é um sistema fruto da cultura e sociedade, ou se é um sistema 

geneticamente transferido e que está inato no cérebro humano; (2) estabelecer que a análise da 

qual partimos é linguística e mira seu olhar sobre as negociações diplomáticas, como linguistas 

como George Lakoff (1991, 2004, 2009), Paul Chilton e George Lakoff (1995) e Mark Turner 

(1996) que partiram de Linguística para observar a política e política internacional. Tais autores 

apresentam as suas análises de modo a compreender a cognição, no intuito de verificar o reflexo 

da mente expressado nas línguas. O tema sobre negociações será discorrido no capítulo três. 

Ao nos depararmos com a multidisciplinaridade deste trabalho é razoável que façamos 

um apanhado de umas questões básicas para a Linguística, mas que não estão constantemente 

presentes em outras disciplinas às quais este trabalho se propõe associar. Uma dessas questões 

é a definição do que é língua e linguagem. 

A primeira definição clara da distinção entre os termos se apresentou em Saussure 

(2017), considerado o pai da Linguística. Para o mestre genebrino, a linguagem é uma faculdade 

humana que é tão individual como social e não se pode ser concebida sem ambos, ela é “o 

cavaleiro de diferentes domínios” (ibid., p. 41) que não pode ser examinada e classificada em 

um só domínio humano, pois “não se sabe como inferir sua unidade” (ibid., p. 41). A língua, 

por outro lado, é um dos produtos da linguagem. Ela é um conjunto de signos para ele e seus 

discípulos, isto é, “um conjunto de unidades que se relacionam organizadamente dentro de um 

todo” (PETTER, 2002, p. 14). É a língua, a langue, que deve ser o objeto da Linguística, mas 

esta não deve ser confundida com a parole (fala), sendo esta última um ato individual, enquanto 

a primeira não. Contudo, a fala é necessária para a língua — a parole sendo o único meio que 

temos para acessar a langue diretamente — e esta é pré-condição para aquela (SAUSSURE, 

2017). 

Na perspectiva saussuriana, a língua possui uma estrutura em rede, onde os elementos 

que a compõem não são isolados uns dos outros, ou seja, não são modulares, e deveriam ser 

analisados em conjunto, entendendo-a como um sistema. Foi dada a essa ênfase sobre a 
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estrutura que a tradição por ele iniciada postumamente recebeu o título de estruturalismo 

(veremos nas próximas seções a Teoria Estruturalista em mais detalhes). 

Outra definição adotada por linguistas é dada por Chomsky em Estruturas Sintáticas 

(2015), obra que trouxe à Linguística a chamada “revolução cognitivista” (FRANÇA; 

FERRARI; MAIA, 2016). Para a tradição chomskiana a linguagem1 “é um conjunto (finito ou 

infinito) de sentenças, cada sentença sendo finita em extensão e construída a partir de um 

conjunto finito de elementos” (CHOMSKY, 2015, p. 17). 

Denominamos essa tradição de gerativismo (que também abordaremos em seções 

próximas) a linguagem é uma capacidade passada geneticamente pela espécie humana, detendo, 

dessa forma, propriedades universais. Chomsky (2015) nos fornece uma dicotomia, guardadas 

as devidas proporções, comparável à saussuriana: competência e desempenho. A competência 

equivaleria a langue, porém se distingue à medida que não compreende o social, mas a mente 

e a capacidade inata do ser humano de construir e aplicar o conhecimento, o conjunto de regras 

que nos são inatos. O desempenho, por sua vez, é aplicação da competência, também estando 

sujeito a convenções sociais, atitudes, emoções e tudo aquilo que na visão gerativista é 

entendido como externo à linguagem (CHOMSKY, 2015). 

Embora linguistas teóricos por vezes apresentem diferentes definições, como mostra 

Lyons (1987), um denominador comum é que todos consideram linguagem como um sistema 

puramente humano (EVERETT, 2019; FRANÇA; FERRARI; MAIA, 2016; PETTER, 2002) 

enquanto as línguas são uma parte mais específica da linguagem. Outro ponto pacífico entre os 

linguistas, segundo Lyons (1987), se refere às quatro propriedades gerais da linguagem: (1) 

arbitrariedade, que se refere ao fato de que não há previsibilidade sobre as ligações entre forma 

e conteúdo; (2) dualidade, “as línguas combinam formas que isoladamente nada significam. 

Mas a partir do nível dos morfemas passam a combinar coisas que já têm significado através de 

um sistema gramatical que opera dentro das palavras e também entre as palavras” (FRANÇA; 

FERRARI; MAIA, 2016, p. 23); (3) a descontinuidade, que, embora seja independente da 

arbitrariedade, interage com ela a fim de “aumentar a flexibilidade e eficiência dos sistemas 

linguísticos” (LYONS, 1987, p. 33); e (4) a produtividade, que diz respeito a possibilidade de 

todos os falantes de todas as línguas serem capazes de compreender e produzir um infinito 

número de enunciados mesmo que jamais tenham se deparado com eles antes. 

 
1 A tradução do termo language nessa passagem para o português não é pacificado, devido sua característica 
ambígua em inglês. Em Petter (2002) o termo é traduzido como “linguagem” e a tradução presente em Lyons 
(1987) mantém a ambiguidade ao optar por “língua(gem)”. Entretanto, é ponto pacífico entre os linguistas 
(LYONS, 1987; PETTER, 2002) que a definição chomskiana é abrangente para além das línguas naturais, o 
próprio Chomsky (2015) reconhecendo sistemas formalizados da matemática dentro de sua definição, assim, 
optamos pela tradução presente em Petter (2002) e não em Chomsky (2015), visto a abrangência da definição dada. 
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Essas características tornam a linguagem um sistema estritamente humano, para além 

da mera comunicação, que podemos encontrar, se não em todos, pelo menos em grande parte 

dos animais que conhecemos, como primatas, cetáceos e até mesmo insetos (EVERETT, 2019; 

FRANÇA; FERRARI; MAIA, 2016; PETTER, 2002). 

Outra definição que compreende as propriedades trazidas por Lyons (1987) é a de que 

a linguagem é um Gestalt, como compreendida pela Linguística Cognitiva (EVANS, Vyvyan; 

GREEN, 2006; EVERETT, 2019), e que resgata a ideia estruturalista de que a linguagem não 

pode ser analisada em partes, mas de que ela é maior que a soma de suas partes, i.e., retomando 

o princípio da “primazia do todo sobre suas partes” (MARTELOTTA et al., 2011, p. 54). Mais 

especificamente para a Linguística Cognitiva a linguagem é um sistema que reflete os padrões 

de pensamento, que expressa significados e que carrega funções simbólicas e interativas 

(EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006). 

É a partir dessa definição da LC que abordaremos esse trabalho, entretanto, cabe trazer 

o ponto de Robins (2013) de que essas definições advêm de teorias da linguagem e de análise 

linguística, mas que no geral são definições banais e que nos fornecem poucas informações por 

si mesmas, tratam-se de pressupostos teóricos. Assim, adotamos a definição anterior, pois 

partimos do arcabouço teórico da Linguística Cognitiva. 

Isso posto, é possível compreender que a linguagem é maior que a comunicação, pois 

esta é mera transferência de informação, independentemente da perspectiva adotada 

(EVERETT, 2019). Exemplos disso podem ser encontrados na sua função interativa e exercidos 

através dos atos de fala: a possibilidade de alterar a realidade, como em proclamações de 

sentenças judiciais, em “eu vos declaro marido e mulher”, em declarações de guerra; a 

possibilidade de se comprometer, como uma promessa, um acordo; a possibilidade dar 

diretivas; expressar sentimentos; e exercer poder pela linguagem (MARTELOTTA et al., 2011; 

MOONEY; EVANS, 2015). 

É necessário que tenhamos em mente tudo o que foi abordado até o momento, 

principalmente sobre o fato de que linguagem é maior do que comunicação, pois abordaremos 

como propósito deste trabalho a linguagem nas negociações internacionais e com frequência os 

termos “comunicação”, “linguagem” e “língua” são apropriados na área e postos como 

sinônimos (LEWICKI; SAUNDERS; BARRY, 2014; MANZUR, 2017). 

No capítulo seguinte, trataremos da tradição que fornece o arcabouço teórico para este 

trabalho, mas consideramos a importância de prover um breve histórico das principais teorias 

linguísticas antes de adentrarmos ao referencial teórico deste trabalho, a fim de apontar a 

trajetória que levou à revolução cognitiva e, consequentemente à Linguística Cognitiva, de 
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forma a apresentar brevemente algumas hipóteses que abordaremos mais adiante e sanar 

possíveis dúvidas que possam surgir quando apresentarmos a hipótese central deste trabalho: o 

relativismo linguístico. 

 

UM BREVE HISTÓRICO TEÓRICO 

Abordaremos nas próximas seções parte das principais teorias linguísticas e que têm 

conexão com a hipótese do relativismo linguístico, isto é, não trataremos de todas as teorias 

linguísticas, visto que este não é o propósito deste trabalho e devido ao espaço que isso 

demandaria. 

Esse histórico seguirá, logicamente, uma linha temporal que partirá do “nascimento” da 

Linguística como ciência moderna até a Linguística Gerativa. Para a Linguística Cognitiva 

reservamos uma seção própria. 

 

O Estruturalismo 

Como exposto acima, o estruturalismo foi fundado por Ferdinand de Saussure e 

compreende a língua como um sistema ou uma estrutura, daí sua denominação. Entretanto, a 

grosso modo, podemos apontar duas vertentes do estruturalismo: a vertente europeia, fundada 

por Saussure; e a vertente norte-americana, consolidada por Bloomfield, mas cujo pioneiro foi 

Edward Sapir (MARTELOTTA et al., 2011). Contudo, os louros de “pai da Linguística” são 

dados a Saussure por propor, entre outras coisas, um rompimento com a tradição antes vigente. 

A obra fundadora dessa ciência, o Cours de linguistique générale, entretanto, não foi 

escrita por Saussure, mas por dois de seus estudantes, Charles Bally e Albert Sechehaye, a partir 

da compilação de notas dos alunos de Saussure2. Publicado em 1916, três anos após a morte do 

mestre genebrino, a obra foi uma grande revolução para o pensamento do século XX, 

influenciando pensadores, como Lacan, Lévi-Strauss e Althusser (MARTELOTTA et al., 

2011). 

Como posto anteriormente, o estruturalismo entende a língua como sistema, isto é, 

composto de unidades que interagem entre si. Porém, a interação dessas unidades é regida por 

regras internas. Desse modo, para o estruturalismo não há como estudar propriamente a língua 

 
2 Em 2002, o livro Écrits de linguistique Générale foi publicado a partir de manuscritos de Saussure encontrados 
em 1996. Os manuscritos visavam a publicação de “um livro sobre a linguística geral” (GALLIMARD, [20--], 
tradução nossa). 
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uma unidade por vez, porque se deve considerar a interação de um componente do sistema com 

os demais e, por conseguinte, as regras que regem essa interação. As normas linguísticas são 

aprendidas cedo na infância através da comunidade linguística da qual um dado indivíduo faz 

parte, ou seja, é um conhecimento adquirido socialmente, mas isso não quer dizer que seja 

trabalho da Linguística estudar a relação entre sociedade e língua, na verdade, a visão 

estruturalista rejeita uma investigação de tudo aquilo que seja considerado externo a seu objeto 

de estudo (SAUSSURE, 2017). 

Martelotta e colegas (2011) apontam que a visão estruturalista vê que a língua decorre 

de um “contrato implícito”; Everett (2019), por sua vez, afirma que ela é o contrato social 

original. Essa compreensão da língua como um contrato social se traduz no fato de que ela não 

pode ser criada ou modificada individualmente3. 

O entendimento de que a língua é uma convenção social relaciona-se com a natureza da 

unidade que compõe o sistema. Saussure (2017) denomina essa unidade de signo (Everett 

(2019) denomina essa unidade de símbolo). O signo linguístico é composto de duas faces: o 

significante se refere a forma do signo; o significado diz respeito ao sentido que atribuímos a 

sua forma. O signo, então, tem forma e conteúdo. A ligação entre ambos não é motivada, ela é 

uma convenção, é arbitrária (SAUSSURE, 2017). Não há motivação pela qual usamos o termo 

“comércio” para dizer “prática mercantil fundamentada na compra, venda ou troca de bens com 

finalidade lucrativa”, assim como não há motivação para que em inglês o termo utilizado seja 

“trade” e nem é possível afirmar que o termo em português seja melhor correspondente ao 

conceito ou vice-versa. Contudo, Saussure (2017) aponta que a arbitrariedade não é absoluta, 

ou seja, há níveis de arbitrariedade: sapato tem um maior grau de arbitrariedade, enquanto 

sapateiro tem um grau de arbitrariedade menor, visto que evoca outro elemento associado ao 

morfema -eiro, que indica ocupação, carreira ou profissão (MARTELOTTA et al., 2011). 

Entretanto, Lyons (1987) explica que a arbitrariedade se apresenta também de outras 

formas, como em “grande parte da estrutural gramatical das línguas, na medida em que estas 

diferem gramaticalmente uma das outras” (ibid., p. 31). Não há motivação para que o português 

possua um sistema de organização SVO (sujeito-verbo-objeto) e o coreano seja organizado de 

modo SOV (sujeito-objeto-verbo); suas estruturas gramaticais são, então, arbitrarias. 

Essas são algumas das várias contribuições dadas por Saussure na fundação da 

Linguística. Seu trabalho inspirou três grandes escolas na Europa: as Escolas de Genebra, Praga 

 
3 Essa compreensão é certamente voltada às línguas naturais, porque línguas artificiais, como o élfico de J.R.R. 
Tolkein, ou as línguas criadas por David J. Peterson para a série de televisão Game of Thrones, são criadas e podem 
ser modificadas por uma única pessoa. 
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e Copenhague, as duas primeiras passando a adotar a visão funcionalista, enquanto a última se 

manteve na visão puramente formalista das línguas. 

Enquanto o pensamento saussuriano começava a atrair atenção na Europa, Leonard 

Bloomfield apresentou sua teoria de forma independente nos Estados Unidos. A teoria 

bloomfieldiana dominou o campo linguístico norte-americano até a publicação da teoria de 

Chomsky, nos últimos anos da década de 1950. Mesmo com algumas distinções, muitos são os 

pontos em comum com as propostas saussurianas, em principal a visão de que as línguas 

possuem estruturas. É por essa razão que linguistas classificam a teoria de Bloomfield como 

estruturalista (MARTELOTTA et al., 2011). 

Bloomfield também advoga por uma Linguística formalista, isto é, que não se preocupa 

com aquilo que é considerado externo às línguas, sua proposta, contudo, é ainda mais extrema 

pois exclui a semântica do escopo da Linguística, possuindo “postura mecanicista” (ibid., p. 

124). Isso resultou numa aproximação da proposta bloomfeldiana à Psicologia Behaviorista 

radical de Skinner — a teoria de behaviorista de Skinner rejeita o conceito de mente e 

compreende que o comportamento humano é guiado apenas por estimulo-resposta —, que 

dominou a Psicologia a partir de 1920 até a década de 1950, quando foi desafiada pela chamada 

“Revolução Cognitiva”. 

Enquanto Bloomfield consolidava o pensamento estruturalista nos Estados Unidos, o 

linguista Edward Sapir, inspirado por seu mestre, o antropólogo Franz Boas, propôs um 

rompimento com o estruturalismo puramente formalista ao estabelecer que “os resultados da 

análise estrutural de uma língua devem ser confrontados com os resultados da análise estrutural 

de toda cultura material do povo que fala tal língua” (MARTELOTTA et al., 2011, p. 125). É 

a partir dessa proposta que Sapir retoma a hipótese do relativismo linguístico e que, 

futuramente, também será abordada por um de seus discípulos, Benjamin Lee Whorf. Ambos 

são considerados os responsáveis por sua popularização, que passou a ser conhecida como 

hipótese Sapir-Whorf (exploraremos esta hipótese mais adiante neste trabalho). 

Apresentada a teoria estruturalista, serão agora apresentadas a Revolução Cognitiva e a 

Teoria Gerativa. 

 

A Revolução Cognitiva 

Embora tomemos a década de 1950 como o marco da Revolução Cognitiva, duas 

décadas antes o psicólogo Edward Tolman apresenta as críticas à teoria dominante da época e 

que influenciava diretamente a Linguística — em especial a vertente norte-americana do 
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estruturalismo —, o behaviorismo. Tolman rejeita a ideia de um behaviorismo radical e propõe 

que o comportamento era dirigido a uma finalidade, contrário ao pensamento behaviorista de 

que o comportamento se dá baseado em estímulo e de que aquele seria a resposta ao estímulo 

externo recebido (STERNBERG, 2010). 

Ainda dentro da Psicologia, os críticos mais ávidos ao behaviorismo, segundo Sternberg 

(ibid.), são o gestaltistas. De acordo com a Psicologia Gestalt não há como propriamente 

compreender os fenômenos do pensamento humano quando os fenômenos são divididos em 

partes menores e não são considerados na sua interação com as demais partes que formam a 

estrutura (EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006; STERNBERG, 2010). A máxima “o todo é maior 

que a soma de suas partes” surge a partir da Gestalt. 

A psicologia Gestalt é importante para o cognitivismo por retomar a mente como um 

objeto de observação e estudo, mas os desenvolvimentos na Neurociência também forneceram 

contribuições para a Revolução Cognitiva. A possibilidade do estudo do cérebro in vivo através 

das mais variadas técnicas, como eletroencefalogramas, ressonância magnética, entre outras, 

forneceu informações às quais antes não se tinha acesso. 

A partir das novas compreensões sobre cérebro humano e de suas partes fez surgir as 

hipóteses da modularidade e da modularidade anatômica. A primeira entende que a cognição 

humana possui módulos que operam de forma independente dos demais, cada módulo sendo 

responsável por responder a determinados estímulos, mas não outros; a segunda hipótese 

compreende que os módulos, isto é, os processadores da mente, são localizáveis no cérebro. 

Ambas as hipóteses compreendem um processamento serial da informação, ou seja, um 

processamento da informação precisa ser finalizado para que se inicie em outro módulo; deste 

modo um módulo só tem acesso ao “produto” de outro módulo. O processamento paralelo, 

entretanto, é a proposta oposta à modular, porque entende que dois ou mais processamentos 

podem ocorrer ao mesmo tempo (EYSENCK; KEANE, 2017). 

As hipóteses de processamentos modular ou paralelo influem nas teorias Linguísticas 

que se valem do conhecimento cognitivo. Um dos entendimentos, o gerativo, adota a 

modularidade, ao passo que o cognitivismo segue o entendimento do processamento paralelo, 

em especial ao entender o conhecimento como enciclopédico (abordaremos o conhecimento 

enciclopédico na partes dedicada à Linguística Cognitiva) (EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006). 

Na década de 1950 essas inovações fertilizaram o nascente campo cognitivista nas mais 

variadas disciplinas, como Linguística, Antropologia, Psicologia, Filosofia, entre outras. O 

marco desse nascimento é o Simpósio sobre Teoria da Informação, de 11 de setembro de 1956. 

Nomes como Chomsky, Miller, Minski e Simon apresentaram trabalhos de caráter 
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interdisciplinar que são considerados impressionantes e de extrema importância para o campo 

(FRANÇA; FERRARI; MAIA, 2016). 

Chomsky apresenta que os componentes linguísticos são modulares (FRANÇA; 

FERRARI; MAIA, 2016), isto é, adota a suposição da modularidade e a estende para 

linguagem. Ele traz para a Linguística, através de seu Estruturas Sintáticas (CHOMSKY, 

2015), a cognição, a mente, que não era antes compreendida pela teoria linguística dominante. 

Um ano após o Simpósio e no ano da publicação de Estruturas Sintáticas, Skinner 

publica sua teoria voltada à linguagem que aponta, entre outras coisas, que a aquisição da 

linguagem apenas ocorre como respostas a estímulos externos (FRANÇA; FERRARI; MAIA, 

2016). Dois anos depois, Chomsky publica a crítica à obra de Skinner — também considerada 

um marco para as Ciências Cognitivas — e aponta falhas ao não serem considerados “aspecto 

biológicos e criativos da linguagem. Em uma análise minuciosa, [...] Chomsky salienta o 

potencial expressivo da linguagem, que, usando um sistema simbólico composto por elementos 

funcionais limitados” podem ser criados um infinito número de enunciados (ibid., p. 43). 

O compromisso desses primeiros cognitivistas era chegar aos primitivos cognitivos não 

a fim de observar aos produtos da cognição, mas para focar nos processos internos, nos 

processos modulares (FRANÇA; FERRARI; MAIA, 2016). 

Visto isso, podemos apontar que a Revolução Cognitiva, em especial os trabalhos de 

Chomsky que se contrapuseram às ideias behavioristas, levou a uma maciça rejeição 

behaviorista na Linguística, a ponto de os manuais mencionarem a teoria de forma vaga com a 

finalidade de contextualizar os trabalhos chomiskianos (CARVALHO; BARBOSA, 2021; 

MARTELOTTA et al., 2011; MOONEY; EVANS, 2015; MUSSALIM; BENTES, 2004). 

Abordada de forma breve o que é compreendido por “Revolução Cognitiva”, 

apresentaremos rapidamente a Teoria Gerativa, porém daremos ênfase a Gramática Universal, 

ambas propostas por Chomsky, uma vez que essa suposição está no centro da oposição moderna 

da hipótese central levantada por esse trabalho: o relativismo linguístico. 

 

Gerativismo e a Gramática Universal 

Como visto acima, a Teoria Gerativa proposta por Chomsky é uma teoria cognitivista, 

ou seja, compreende a importância da mente humana — não apenas no sentido do 

processamento de informações, mas também biológico, i.e., o cérebro — para a linguagem. O 

gerativismo, entretanto, considera a sociedade e as informações desta como externas à 

linguagem, sendo desconsideradas para análises e descrições linguísticas, embora em mais 
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recentes formulações da teoria compreenda, em parte, as interações sociais (MARTELOTTA 

et al., 2011). 

Retomemos a distinção entre competência e performance apresentada pela teoria. Para 

os gerativistas o que importa estudar é a competência, mas esta só pode ser analisada através 

da performance — contudo, pesquisadores gerativistas “não costumam usar dados linguísticos 

reais (performance) retirados do uso concreto da língua na vida cotidiana” (ibid., p. 134), como 

em pesquisas com corpora, uma consequência do pensamento racionalista empregado pelo 

gerativismo —, ignorando o componente social e o contexto em que ocorrem. Um ponto 

importante para a Teoria Gerativa é, então, a gramática. 

A gramática para a Linguística não é o mesmo que gramática no sentido compreendido 

pela população média. Para os cientistas da linguagem, a gramática se refere às regras de 

funcionamento que governam as línguas, tais como as restrições impostas pelas línguas e não 

regras prescritivas impostas social e politicamente. Um exemplo é claro para compreendermos 

essa distinção: “cortaram as árvores daqui tudo” é admitido pela gramática da língua portuguesa 

(tal como compreendida pelos linguistas), ao passo que gramáticas normativas podem 

considerar esse enunciado problemático. Um outro exemplo é o da inadmissão de um enunciado 

pela língua: “*leu o Pedro livro o”4; tal organização sintática não é admitida, pois não faz 

sentido para um falante do português que, entre outras coisas, não ordena os determinantes (“o”) 

após nomes (“livro”). 

Para o gerativismo seu foco na gramática se deve a sua previsibilidade e possibilidade 

de estudo de forma abstrata e matemática, racionalista ( MARTELOTTA et al, 2011). A partir 

dessa previsibilidade seria possível, de acordo com a teoria, analisar o que há de comum entre 

todas as línguas. 

De fato, há elementos comuns a todas as línguas (denominamos estes elementos de 

universais), mas são universais tipológicos, como a existência de verbos, sujeitos etc. A 

existência desse tipo de universal é incontroversa para a ciência linguística (EVANS, Vyvyan; 

GREEN, 2006), mas o gerativismo compreende que esse não é o único tipo de universal 

existente na linguagem, uma vez que, para a Teoria Gerativa, esta é entendida como uma 

faculdade da mente humana, passada geneticamente entre nossa espécie. 

É a partir dessas ideias que surge, no início dos anos 1980, a hipótese proposta por 

Chomsky da gramática universal (GU), mas que foi reformulada ao passar dos anos, sua última 

e mais recente versão proposta já na primeira década do século XXI (HAUSER; CHOMSKY; 

 
4 Sentenças agramaticais recebem um asterisco para indicarem sua agramaticalidade, isto é, para mostrar que tal 
construção não é admitida pela estrutura de uma língua natural. 
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FITCH, 2002; MARTELOTTA et al., 2011). Independentemente da versão da hipótese, a ideia 

é de que a GU seria um código compartilhado por todas as línguas, um conjunto de propriedades 

instrutórias que “habilitam” os inputs5 das mais diversas línguas naturais6, como o português. 

Os componentes gramaticais seriam módulos autônomos dos demais componentes linguísticos, 

como a semântica que são menos previsíveis que os gramaticais (MARTELOTTA et al., 2011). 

Entretanto, o aspecto modular (tanto da Teoria Gerativa quanto da GU) é altamente 

contestado, porque os níveis semântico e morfológico influem na sintaxe — assim como um no 

outro —, isto é, têm impacto direto sobre a organização dos enunciados. Podemos observar os 

efeitos da semântica sobre a sintaxe no que se refere a valência, por exemplo, nos espaços que 

devem ser “preenchidos” como uma exigência do predicador, do verbo. Verbos como “chover” 

não requerem sujeito ou complemento na língua portuguesa, ao passo que o verbo “dormir” 

exige um sujeito explicitado ou não, mas não requere um complemento; “comer”, no entanto, 

requere tanto sujeito como complemento. Esses exemplos mostram que a semântica dos verbos 

gera consequências na sintaxe. Todas as estruturas sintáticas são construídas a partir das 

propriedades semânticas dos itens lexicais7. Outra crítica posta à ideia de modularidade é a de 

que os conhecimentos linguísticos seriam dicionarizados e independentes de contexto (essa 

crítica será apresentada no próximo capítulo). 

A gramática universal seria, então, o conjunto de instruções modulares que está na 

mente de todos os falantes quando nascem e que recebem os inputs das línguas naturais, 

transmitidos socialmente pela comunidade linguística de cada falante, mas as regras específicas 

dessas línguas “obedecem” a GU. O interesse gerativista se concentra na competência porque 

esta compreende a GU (EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006; MARTELOTTA et al., 2011). 

 

  

  

  

  

 
5 O conceito de input é utilizado como um empréstimo das Ciências da Computação. Tal conceito se refere um 
espaço, um pedido para a entrada de dados. A Linguística Cognitiva também emprega o conceito de input nesse 
sentido. 
6 Línguas naturais são quaisquer línguas que tenham se desenvolvido de maneira espontânea através de uma 
comunidade de falantes. Se difere das línguas artificiais, pois não podem ser criadas e modificadas por um único 
indivíduo e qualquer modificação requer o entendimento da comunidade de falantes. 
7 Fala do Prof. Dr. Paulo Medeiros Júnior na disciplina de Sintaxe do Português Contemporâneo 1, UnB, em 17 
fev. 2022. 
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II: REFERENCIAL TEÓRICO 

A LINGUÍSTICA COGNITIVA 

Diferentemente das tradições apresentadas no capítulo anterior, a Linguística Cognitiva 

não é uma teoria formalizada, na verdade, ela é apresentada como um “movimento”, uma 

abordagem teórica homogênea que compartilha uma série de princípios e hipóteses que são 

centrais para a formalização das teorias que se organizam sob o guarda-chuva da Linguística 

Cognitiva, teorias que podem se opor, mas que com maior frequência convergem entre si 

(EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006). Apresentaremos neste capítulo algumas das hipóteses, 

princípios e compromissos centrais para a LC, assim como a teoria que fornece referencial 

teórico para este trabalho: a Teoria das Metáforas Conceituais. 

Cabe recordarmos que a LC não é a primeira tradição a trazer a cognição humana à 

Linguística, mas o que a difere da tradição gerativista, entre outras coisas, é a compreensão de 

cognição. Enquanto a Teoria Gerativa entende a cognição humana como modular (como visto 

no capítulo anterior), a Linguística Cognitiva rejeita a hipótese de modularidade da cognição 

(EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006; FERRARI, 2011). Essas compreensões são importantes, 

pois se estendem para a linguagem não apenas porque ela é parte da cognição humana, mas 

porque a linguagem reflete a mente, uma compreensão tida por ambas as tradições (FERRARI, 

2011). Para a LC isso significa que ela “prevê a atuação de princípios cognitivos gerais 

compartilhados pela linguagem e outras capacidades cognitivas” (ibid., p. 14). 

Outra distinção importante, não apenas do gerativismo, mas também do estruturalismo, 

é que a LC adota uma posição funcionalista, isto significa que a linguagem passa a ser analisada 

não apenas em si, excluindo o falante, o social e aquilo que é visto como externo a ela, de acordo 

com as tradições que tratamos no capítulo anterior. A Linguística Cognitiva, então, analisa a 

linguagem compreendendo, o falante, a sociedade, a cultura etc. Ressoando, de certo modo, a 

visão de William Labov de que propostas teóricas ou práticas à Linguística não podem ser bem 

sucedidas se o social for desconsiderado (FRANÇA; FERRARI; MAIA, 2016). 

Essa visão está de acordo com a tese da Linguística Cognitiva — assim como seus 

princípios e compromissos — da abordagem baseada em uso, isto é, a tese de que a “estrutura 

linguística emerge do uso” (TOMASELLO, 2003, p. 5, tradução nossa)8. A linguagem, então, 

não pode ser separada da realidade social e física dos seres humanos porque ela não é construída 

 
8 language structure emerges from language use 
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no vácuo, tal como a própria mente humana não existe isolada, de forma que “não pode ser 

separada do corpo, de modo que a experiência, a cognição e a realidade são concebidas a partir 

de uma ancoragem corporal” (FERRARI, 2011, p. 21). Assim, a tese da abordagem baseada em 

uso se relaciona com a tese da cognição corporificada ou realismo corporificado (EVANS, 

Vyvyan; GREEN, 2006; FERRARI, 2003). 

Esses entendimentos culminam na compreensão do conhecimento enciclopédico e não 

dicionarizado (grosso modo, refere-se ao conhecimento extralinguístico e ao conhecimento 

linguístico). 

Embora as teses acima citadas (cognição não modular, abordagem baseada em uso, 

cognição corporificada e conhecimento enciclopédico) possam ser observadas em distintas 

teorias de vários níveis (sintaxe, semântica etc.), há dois compromissos que são ainda mais 

centrais, não podendo ser abandonados dentro das propostas que se coloquem na Linguística 

Cognitiva. São eles: o compromisso da generalização e o compromisso interdisciplinar 

(EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006; FERRARI, 2011). Esses dois compromissos são nucleares 

de tal modo que o que expusemos sobre a tradição cognitivista se relaciona e concorda 

intimamente com eles. 

O compromisso da generalização diz respeito ao entendimento de que os princípios 

fundamentais são gerais, ou seja, regem diferentes aspectos da linguagem (EVANS, Vyvyan; 

GREEN, 2006; FERRARI, 2011). Tal compromisso leva a um reforço da rejeição da 

modularidade da linguagem, assim como da cognição. Segundo Evans e Green (2006), o 

compromisso da generalização obteve sucesso ao tratar o léxico e sintaxe como um continuum 

e não como diferentes componentes linguísticos. Essa compreensão se estende para os outros 

níveis, pois o estudo de um dos níveis requer a compreensão, mesmo que parcial, dos demais 

— embora a LC reconheça a utilidade prática de tratar os níveis como distintos. Esse 

compromisso alinha-se à visão não modular da cognição e da linguagem. 

O compromisso da interdisciplinaridade se refere a conciliar as hipóteses da LC com os 

resultados do que se sabe sobre a cognição a partir de outras disciplinas da Ciência Cognitiva 

(EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006; FERRARI, 2011), mas outros apontam que esse 

compromisso é ainda mais abrangente, para além da Ciência Cognitiva e incorporando as 

Ciências Sociais, resgatando e modernizando uma visão holística de Wilhelm von Humboldt 

da linguagem, cultura e pensamento (DIRVEN; WOLF; POLZENHAGEN, 2007). 

Tudo o que foi exposto até o momento nesse capítulo está compreendido nas teorias que 

abordaremos a seguir, mas antes é preciso que seja abordado um conceito essencial para a 

semântica cognitiva como um todo: o conhecimento enciclopédico. 
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O conhecimento enciclopédico 

Teses sobre o conhecimento passaram a ser desenvolvidas, segundo Ferrari (2011), a 

partir da Revolução Cognitiva, pois tornara-se uma questão central para a semântica (campo da 

Linguística que estuda o “significado das línguas” (CANÇADO, 2008, p. 15). Tais teses são 

importantes para as tradições cognitivas, em especial, para fins desse trabalho, para a 

Linguística Cognitiva, pois a tese sobre o conhecimento enciclopédico é central para todas as 

teorias sob a LC (EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006; FERRARI, 2011; LEITÃO DE ALMEIDA 

et al., 2010). Essa tese está intimamente associada aos compromissos centrais da LC (da 

generalização e interdisciplinaridade) e aos demais pontos que tratamos acima, como a 

abordagem baseada em uso e a cognição corporificada. Faz-se necessário, então, que 

dediquemos uma seção ao conhecimento enciclopédico. Apresentaremos a visão formalista 

inicialmente, em seguida abordaremos a ruptura apresentada pela Linguística Cognitiva e por 

fim traremos sua relação com a Teoria das Metáforas Conceituais. 

A semântica formalista, que desconsidera componentes externos à linguagem, e 

correntes funcionalistas da semântica assumem uma visão denominada de semântica de 

condições de verdade (FERRARI, 2011), essa perspectiva afirma que o significado é entendido 

a partir de uma relação de tudo ou nada, verdadeiro ou falso, com base numa relação direta que 

existe entre uma sentença e o mundo; os significados poderiam ser classificados com base na 

realidade externa contra a qual se analisa uma língua. Essa perspectiva semântica pode ser 

traçada desde a Antiguidade, mas os trabalhos do filósofo e matemático Richard Montague, nas 

décadas de 1960 e 1970, são considerados pioneiros para a visão da semântica de condições de 

verdade (EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006). 

Duas importantes consequências surgem dessa compreensão sobre a semântica: a 

divisão do conhecimento entre semântico (linguístico) e pragmático (extralinguístico); e a 

distinção entre significado literal e figurado. A divisão entre semântica e pragmática decorre da 

separação, em duas categorias, do conhecimento: o conhecimento de dicionário, que se refere 

ao conhecimento linguístico, como o significado das palavras, construção de sentenças etc.; e 

o conhecimento enciclopédico, que diz respeito ao nosso conhecimento de mundo, como 

conhecimentos físicos, culturais, sociais, tecnológicos, políticos etc. (LEITÃO DE ALMEIDA 

et al., 2010). Essa distinção recebe a denominação de modelo dicionarista. O modelo 

dicionarista, observada a divisão que adota baseada no conhecimento, está em conformidade 

com a suposição de uma cognição modular, i.e., de que o sistema cognitivo possuí 
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processadores (os módulos) independentes dos demais, cada um especializado no 

processamento de informações e que esses processamentos de informações são seriais, de forma 

que o processamento de uma informação só pode passar a outro módulo ao ser finalizado no 

módulo anterior (EYSENCK; KEANE, 2017). Nesse caso, a linguagem possuí um módulo 

cognitivo, compreendido dentro do conhecimento de dicionário por esse mesmo modelo — 

onde se encontraria a semântica —; os conhecimentos externos ao módulo da linguagem (que, 

nessa visão, possuem módulos individuais para cada componente da cognição humana, como 

memória, atenção, categorização etc.) estão inseridos no conhecimento enciclopédico — onde 

propõem estar a pragmática. 

A semântica se refere ao significado linguístico, ao que seria possível extrair significado 

sem a necessidade de um contexto; o conhecimento linguístico, de dicionário, assim, é 

especializado. O significado, então, seria armazenado como em um dicionário, onde as palavras 

estão diretamente associadas aos seus respectivos significados (FERRARI, 2011). A 

pragmática diz respeito aos conhecimentos que são, segundo essa visão, entendidos como 

extralinguísticos, por exemplo a cordialidade, estereótipos relacionados a algum conceito etc., 

são o contexto. Visões formalistas, como vimos no capítulo anterior, com frequência rejeitam 

um estudo da pragmática, do conhecimento enciclopédico (o caso mais extremo, sendo o 

proposto por Bloomfield de rejeição até mesmo da semântica). 

A outra consequência (a distinção entre significado literal e figurado) está associada não 

apenas a semântica de condições de verdade, como também ao modelo de dicionário. O 

significado literal pode ser verificado sem um contexto ajuntado a ele, pois é visto como 

preciso, estável e objetivo. É uma das funções básicas da linguagem, de cordo com esse 

pensamento, (EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006), pois descreve o mundo tal como ele é e a 

“relação entre linguagem e o mundo pode ser modelada em termos de verdade ou falsidade” 

(ibid., p. 291, tradução nossa)9. Já o significado figurado é impreciso, instável, dependente de 

contexto, sendo sua presença majoritária voltada às artes, como música, literatura, poesias etc. 

(EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006), e podem ocorrer por meio de metáforas — quando uma 

entidade é descrita em termos de outra (objeto que analisaremos nas negociações diplomáticas). 

Lakoff (2019) nos mostra como tudo o que foi abordado vem da semântica de condições 

de verdade e como ela está relacionada a uma lógica aristotélica de que os significados se 

encontram no mundo, ou, em suas palavras que a “linguagem adquire seu significado ao 

assimilar a estrutura lógica do mundo” (ibid., p. 20, tradução nossa)10. É esse pensamento que 

 
9 this relationship between language and the world can be modelled in terms of truth or falsity. 
10 language got its meaning by fitting the logical structure of the world 
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pode ser encontrado por trás da semântica tradicional (EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006; 

FERRARI, 2011; LAKOFF, 2019) e que rege as compreensões que observamos até aqui. 

A semântica cognitiva rejeita não apenas o modelo de conhecimento de dicionário, mas 

toda a lógica aristotélica que torna as compreensões anteriores possíveis. A Linguística 

Cognitiva rompe com a tradição então dominante ao interpretar que o conhecimento linguístico 

não pode ser dissociado do conhecimento enciclopédico (LEITÃO DE ALMEIDA et al., 2010), 

reverberando o entendimento da cognição não modular. 

Como a LC se estrutura na abordagem baseada em uso, a percepção é de que o 

conhecimento linguístico que possuímos advém do conhecimento enciclopédico, de forma que 

rejeita a distinção entre conhecimento linguístico e extralinguístico. Para a LC “é fundamental 

levar em consideração os processos de pensamento subjacentes à utilização de estruturas 

linguísticas e sua adequação aos contextos reais nos quais essas estruturas são construídas” 

(MARTELOTTA et al., 2011, p. 179). Essa compreensão é estendida de modo que a separação 

entre a semântica e a pragmática é vista como artificial. 

A distinção entre semântica e pragmática (entre conhecimento linguístico e 
extralinguístico) é altamente artificial, e a única concepção viável da semântica é uma 
que evite falsas dicotomias como essas e, consequentemente, seja de natureza 
enciclopédica (LANGACKER, 1987, p. 154)11. 

Três importantes consequências decorrem desse pensamento: (1) aquilo que a tradição 

considera como pragmática se encontra, na LC, sob a semântica; (2) pesquisas em semântica 

cognitiva investigam uma série de fenômenos linguísticos e não linguísticos; e (3) não há 

qualquer teorização, hipótese, ou metodologia de análise voltada à pragmática, uma vez que se 

encontram na semântica(EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006). 

Toda representação de significado é enciclopédica. O conhecimento enciclopédico é 

organizado em forma de rede, de forma que o conhecimento que possuímos sobre um dado 

conceito12 não são iguais, certos conhecimentos são mais centrais do que outros. Quatro são os 

fatores que tornam um dado conhecimento mais ou menos central na rede de conhecimentos 

enciclopédicos; esses fatores são um continuum e podem ser correlacionados, embora não o 

sejam obrigatoriamente (EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006). São eles: (1) convencional, se 

refere a informação compartilhada por uma comunidade de fala, comum para uma comunidade 

linguística e que se torna mais central na representação de dado conceito (podemos retomar 

aqui a visão de linguagem como um contrato social, como posto por Everett (2019), e que 

 
11 Tradução proposta em Leitão de Almeida e colegas (2010). 
12 Para a LC a linguagem reflete a mente, seus conceitos. Dessa forma, a estrutura semântica é equivalente aos 
conceitos, embora não sejam idênticos, porque o número de conceitos em nossas mentes é superior ao de conceitos 
que se encontram disponíveis imediatos para uso na língua (EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006). 
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tratamos no capítulo anterior); (2) genérico, trata-se de quão geral é uma informação, de seu 

grau de não especificidade; (3) intrínseco, diz respeito ao conhecimento que não consideram a 

externalidade, por exemplo, comportamentos podem ser intrínsecos, “como miados emitidos 

pelo gato, e outros são mais extrínsecos, como caçar ratos” (FERRARI, 2011, p. 20); (4) 

característico, se refere a informação capaz de identificar o membro de uma classe por sua 

característica única, por exemplo, é característico que os tratados são normas de Direito 

Internacional Público codificadas, ao passo que o processo de ratificação é menos característico, 

visto que tal processo pode se diferenciar de Estado para Estado (EVANS, Vyvyan; GREEN, 

2006; FERRARI, 2003, 2011; MOREIRA; RIBEIRO, 2016; REZEK, 2010). 

A centralidade para estrutura em rede se mostra importante pois 

a centralidade de uma especificação na caracterização enciclopédica de um enunciado 
se refere à probabilidade de ativação no contexto em que o mesmo ocorre. Dentro 
dessa perspectiva, os itens lexicais não funcionam como “pacotes” que armazenam 
significado, mas atuam como pontos de acesso para sistemas de conhecimento 

(FERRARI, 2011, p. 20). 

Os enunciados, então, atuam de forma a estruturar os pontos de acesso ao conhecimento, 

refletindo a estrutura conceitual, isto é, refletindo a mente humana. 

Embora possamos observar a centralidade de certos conhecimentos quando utilizamos 

itens lexicais ou enunciados, é possível que um aspecto do conhecimento receba mais destaque 

que outros, inclusive se deslocando nos continuum vistos acima, devido ao contexto, isso quer 

dizer que o contexto pode dar mais ou menos centralidade a certos conhecimentos 

enciclopédicos que possuímos. Denominamos isso de modulação contextual. Os significados, 

então, são selecionados e formados a partir dos nossos conhecimentos enciclopédicos junto ao 

contexto — essa capacidade dos significados é denominada de significado potencial (EVANS, 

Vyvyan; GREEN, 2006). 

Em razão disso não podemos distinguir o conhecimento linguístico do extralinguístico, 

assim como não podemos dizer que uma ordem de significados é independente de contexto 

enquanto outra é dependente e que é, em razão disso, inferior (fazemos essa afirmação levando 

em conta que tradições formalistas tendem a ignorar a dependência da pragmática). Enunciados 

como “o pão está quentinho” são interpretados à luz dos conhecimentos enciclopédicos; 

associações culturais, por exemplo, ditam qual tipo de pão temos em mente, assim como 

esquemas imagéticos13, como a temperatura, podem ser igualmente evocados (EVANS, 

Vyvyan; GREEN, 2006). Bagno escreve de modo categórico que a “língua é contexto” (2014, 

p. 16), pois, como visto, ela ativa a rede cognitiva, nossos conhecimentos individuais e sociais 

 
13 Esquemas imagéticos são representações conceituais que emergem diretamente das experiências corpóreas, das 
nossas experiências mais básicas. 
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Se a distinção tradicional sobre significado é artificial, a definição de significado literal 

e figurado é igualmente uma falsa dicotomia. Apreender tais informações é fundamental para a 

semântica cognitiva como um todo, assim como para a teoria que compõe o referencial teórico 

deste trabalho, a Teoria das Metáforas Conceituais. 

 

TEORIA DAS METÁFORAS CONCEITUAIS 

Estamos cercados por metáforas de tantas formas em nossas vidas quotidianas que nem 

nos damos conta. Pensamos e nos expressamos em termos metafóricos com tanta frequência 

que sequer reparamos. Podemos observar as expressões metafóricas nas línguas, nas artes, em 

nossas ações, ou seja, nas mais diferentes formas possíveis. Durante essa dissertação, por 

exemplo, diversas metáforas foram usadas e, possivelmente, mesmo o leitor mais atento não se 

deteve para considerá-las como metáforas (no sentido clássico). A título de exemplo, 

consideremos o período “três anos após a morte do mestre genebrino”14, onde o item lexical 

“após” estrutura a morte do mestre genebrino como um local no tempo, isto é, TEMPO15 está 

sendo conceptualizado nos termos de ESPAÇO. Elucidaremos esses pontos à luz da Teoria das 

Metáforas Conceituais. 

A visão clássica sobre as metáforas as relega, desde a Antiguidade, à condição de 

significado figurado, um fenômeno linguístico usado na poética e sem o qual podemos viver 

normalmente em nosso dia a dia, expressões que meramente comparam uma entidade a outra 

(EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006). Isso quer dizer que para a interpretação tradicional, as 

metáforas não correspondem às condições de verdade, pois essa interpretação propõe que 

“deveríamos ser sempre capazes de expressar nossos ‘verdadeiros’ significados sem recorrer à 

linguagem metafórica, que envolve expressar uma ideia em termos de outra” (ibid., p. 290, 

tradução nossa)16. Contudo, diversos são os conceitos que são difíceis não apenas de expressar, 

mas de serem pensados sem metáforas, como TEMPO, EMOÇÕES, AÇÕES e um sem-número de 

outros conceitos. Focaremos, como é a proposta deste trabalho, nas metáforas que tornam 

possíveis nossas compreensões de TEMPO. 

A LC promoveu uma mudança no entendimento do que são metáforas, em especial a 

partir da clássica obra Metaphors We Live By, de Lakoff e Johnson (2003), na década de 1980. 

 
14 Período que consta no capítulo anterior, página 20. 
15 Em Linguística Cognitiva, nos utilizamos de versalete para nos referirmos aos domínios conceituais, a fim 
esclarecer por meio dessa notação que não se tratam dos itens lexicais. O conceito de TEMPO é maior do que as 
propriedades semânticas que o item tempo podem compreender. 
16 we should always be able to express our ‘true’ meaning without recourse to metaphorical language, which 
involves expressing one idea in terms of another. 
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O que antes era enxergado como como uma comparação entre entidades, que residia apenas nos 

atos de linguagem, passou a ser visto como um mapeamento entre domínios a nível do sistema 

conceitual, i.e., domínios conceituais. Um domínio conceitual se trata de uma organização 

coerente que fazemos de nossas experiências (KÖVECSES, 2010). Nossas experiências que se 

referem, por exemplo, às horas, minutos, semanas, segundos e afins se encontram sob o domínio 

conceitual de TEMPO. Os domínios conceituais também estão organizados de forma hierárquica, 

assim, o domínio conceitual de TEMPO é maior e abrange o domínio conceitual de ANO, por 

exemplo (EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006; KÖVECSES, 2010; LAKOFF; JOHNSON, 2003). 

As metáforas são as conceptualizações que fazemos de um domínio da experiência (ex.: 

TEMPO) em termos de outro (como ESPAÇO) (FERRARI, 2011; KÖVECSES, 2010). Isso quer 

dizer que as metáforas são, antes de tudo, conceituais, ou seja, são parte do nosso sistema de 

pensamento antes de serem linguísticas, são formas pelas quais conceptualizamos o mundo 

através de um domínio sob os termos de outro (EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006; 

GEERAERTS, 2008). Tais conceptualizações são, como os próprios domínios conceituais, 

inconscientes em sua maioria — assim como a maioria dos fenômenos que a Linguística 

Cognitiva se preocupa em estudar —, pois não estamos cientes dessas estruturas em nossa 

cognição (LAKOFF, 2016). Denominamos as conceptualizações feitas de um domínio em 

termos de outro de mapeamento. Metáforas são, então, na visão contemporânea, mapeamentos 

que ocorrem ao nível do sistema conceptual e que são, em sua maioria, inconscientes. 

Embora sejam inconscientes, os mapeamentos são bem estruturados. O domínio que 

provê a conceptualização (domínio fonte) não pode solapar as características do domínio alvo, 

isto é, aquele que está sendo conceptualizado. Por exemplo, uma das metáforas mais frequentes 

em nossa cultura é TEMPO É CAPITAL, em que o TEMPO é conceptualizado como um bem que 

pode ser ganho, desperdiçado, poupado, investido, perdido etc., mas que devido às estruturas 

do domínio alvo (TEMPO) não pode ser emprestado, pago, cobrado, comprado, ou que tem juros, 

por exemplo. Isso significa que há limites para os mapeamentos metafóricos. Isso é denominado 

de princípio da invariância. Outra importante limitação aos mapeamentos é o princípio da 

unidirecionalidade, que diz respeito ao fato de que em um mapeamento um domínio alvo 

sempre deve ser o domínio que é conceptualizado e nunca pode assumir o posto de domínio 

fonte do domínio que fornece a conceptualização. Em termos mais claros, podemos 

conceptualizar TEMPO como CAPITAL, mas não o oposto. Uma das razões para isso, explicam 

Lakoff e Johnson (2003), Evans e Green (2006), Kövecses (2010) e Lakoff (2006), é que com 

frequência conceptualizamos conceitos mais abstratos em termos dos menos abstratos, porque 

nossas experiências mais imediatas e mais conscientes se dão com aquilo que é concreto. 
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Se o termo metáfora, então, se refere ao que está em nosso sistema conceptual, aos 

mapeamentos que fazemos de um domínio para o outro; utilizamos o termo expressões 

metafóricas para nos referirmos a qualquer forma pelas quais as metáforas são expressas. 

Expressões como “investi todos meus fins de semana na monografia”, “ele perdeu uma hora no 

trânsito ontem” ou “esse novo sistema poupará dias de trabalho” são algumas das formas pelas 

quais externalizamos a metáfora TEMPO É CAPITAL. Outros exemplos de externalizações dessa 

metáfora podem encontrada em obras de arte, como na figura 1: 

Figura 1: Expressão metafórica da metáfora TEMPO É CAPITAL 

 
Fonte: Design (2019) 

As expressões metafóricas podem ocorrer em uma infinidade de formas: por gestos, pela 

língua, pela arte etc. Porém, qualquer que seja o meio pela qual a metáfora é externalizada, as 

expressões metafóricas nunca darão conta de externalizar toda a estrutura, pois esta é muito 

maior e mais profunda que aquela, uma vez que apenas mostram alguns poucos aspectos do 

mapeamento, ou seja, não são capazes de evidenciar toda a estrutura da conceptualização, não 

mostra todos os nossos conhecimentos sobre TEMPO nem sobre CAPITAL. 

As metáforas, como inúmeras coisas em nosso sistema cognitivo, não são neutras, quer 

dizer, elas ressaltam aspectos dos conceitos à medida que escondem outros. Nas palavras de 

Lakoff e Johnson: “[a]o nos permitir focar num aspecto de um conceito [...] um conceito 

metafórico pode nos impedir de focar em outros aspectos do conceito que são inconsistentes 

com aquela metáfora” (2003, p. 10, tradução nossa)17. Para nos mantermos no exemplo de 

metáfora TEMPO É CAPITAL, observemos que ao nos utilizarmos dessa conceptualização do 

tempo destacamos nossa compreensão de que TEMPO é escasso, apontamos como ele é valioso 

em nossa sociedade, ao mesmo tempo escondemos aspectos como sua passagem, como somos 

afetados por ele etc. 

 
17 In allowing us to focus on one aspect of a concept […] a metaphorical concept can keep us from focusing on 
other aspects of the concept that are inconsistent with that metaphor 
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Todas essas características das metáforas evidenciam como elas podem afetar nosso 

raciocínio, não somente em relação a esses conceitos, mas em relação à forma como agimos em 

nossas vidas, em relação a como pensamos etc. Lakoff e Johnson (2003) demonstram essa 

realidade ao observar a metáfora DEBATE É GUERRA, onde se tem um vencedor e um perdedor, 

onde as partes defendem seus argumentos à medida que atacam os de seus oponentes, ao 

encararmos DEBATE desse modo é mais fácil olvidar que também pode ser uma troca de ideias, 

uma oportunidade de cooperar e construir. Nosso raciocínio, então, pode facilmente ser guiado 

pelos mapeamentos conceituais em nossas mentes, não apenas por metáforas como DEBATE É 

GUERRA, mas também por metáforas primárias como TEMPO É ESPAÇO — como visamos 

demonstrar nesta monografia. 

Como visto acima, nossos conhecimentos culturais (enciclopédicos) não podem ser 

apartados dos nossos conhecimentos linguísticos. Conhecimentos culturais são, por definição, 

não universais, mas específicos de um conjunto de ou de culturas específicas; é possível, por 

exemplo, identificar como isso ocorre mesmo na mesma língua e como esses conhecimentos 

afetam os entendimentos da língua. Vejamos o caso da frase, em português brasileiro, “me vê 

dois pastéis”. Nossos conhecimentos culturais no Brasil compreendem a sentença como um 

pedido, ao passo que em Portugal os conhecimentos culturais não tornam possível o mesmo 

entendimento. Assim, a cultura torna possível certas formulações, isto é, a nossa rede de 

conhecimentos possibilita essa externalização através da linguagem. De forma similar — como 

não poderia deixar de ser — as metáforas conceituais se comportam, ou seja, as metáforas são 

sujeitas às mais diferentes culturas, mesmo que possamos encontrá-las nas mais diferentes 

línguas (como os casos que exploramos rasamente até o momento) (KÖVECSES, 2010; 

LAKOFF; JOHNSON, 2003). 

Kövecses (2010) aponta que existem dois os tipos de variações culturais: variação 

intercultural (entre culturas); e variação intracultural (em uma mesma cultura). Dentro destes 

dois tipos é possível identificar dois tipos de variação cultural na conceptualização metafórica 

dos domínios: (1) variação no alcance de um mapeamento para um dado domínio alvo e; (2) 

variação numa elaboração em particular de metáforas conceituais para um domínio alvo. A 

variação de alcance se refere justamente ao alcance dos mapeamentos que são possíveis em 

uma língua e cultura ao conceptualizar um domínio. O autor fornece exemplos ao tratar de uma 

metáfora presente em diferentes línguas: RAIVA É UM FLUIDO QUENTE, que podemos ver em 

português e inglês expressada linguisticamente em expressões como “toda vez que ouço aquele 
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homem meu sangue ferve”18. Contudo, cada cultura tem uma extensão para essa metáfora, em 

português ela se estende para a cabeça (“vocês estão de cabeça quente”), em japonês é na 

barriga que se encontra o calor, mas nenhum dos casos se apresenta em inglês, ou seja, mesmo 

que a metáfora ocorra em diferentes línguas, a extensão dos mapeamentos pode ser afetada 

profundamente pela cultura. 

Sobre as elaborações, estas dizem respeito a línguas que tem uma mesma metáfora, mas 

que são elaboradas de formas diferentes pelas línguas. Enquanto em português o calor da cabeça 

pode se ligar a face (como em soltar fumaça pelas ventas, cuspir fogo etc.), em húngaro a raiva 

(o calor) também se encontra na cabeça, mas segundo Kövecses (2010), está associada ao 

cérebro. A elaboração da mesma metáfora, assim, ocorre de formas distintas. Os exemplos do 

autor estão ligados a SENTIMENTOS, porém, mais adiante pretendemos mostrar como ambos 

ocorrem nas metáforas de TEMPO. 

Os mapeamentos são coerentes com as culturas em que ocorrem. Como as conceituações 

são dependentes da rede de conhecimentos que os membros de uma comunidade de falantes 

têm, os conhecimentos culturais são igualmente partes constituintes das metáforas. Retomemos 

o exemplo da metáfora TEMPO É CAPITAL. Essa metáfora é culturalmente exclusiva das culturas 

que vivem sob o modelo capitalista, pois o modo como que essas culturas ao redor do mundo 

lidam com TEMPO é sob o entendimento de seu valor. Sob o sistema capitalista o conceito de 

TRABALHO se desenvolveu de tal forma que se associou ao tempo para que seja feito e este 

último é assim quantificado (LAKOFF; JOHNSON, 2003). Lakoff e Johnson explicam que isso 

se deve, porque: 

Na nossa cultura TEMPO É CAPITAL de várias maneiras: unidades de mensagens 
telefônicas, salário por hora, preços de hotel, orçamentos anuais, juros de empréstimo 
e pagando seu débito à sociedade ao “cumprir pena”. Essas práticas são relativamente 
novas na história da humanidade e não existem em todas as culturas. Elas surgiram 
em sociedades modernas e industrializadas e estruturam nossas atividades básicas 
diárias de uma forma profunda. Correspondendo ao fato de que nós agimos como se 
tempo fosse uma commodity valiosa — um recurso limitado, ou mesmo dinheiro — 
nós concebemos tempo deste modo. Assim, compreendemos e experienciamos o 
tempo como uma espécie de coisa que pode ser gasta, perdido, orçado, investido 
sabiamente ou porcamente, poupado ou desperdiçado (2003, p. 33–34, tradução 

nossa).19 

 
18 Em inglês seria “Every time I hear this man, my blood boils”. 
19 In our culture TIME IS MONEY in many ways: tele-phone message units, hourly wages, hotel room rates, yearly 
budgets, interest on loans, and paying your debt to society by "serving time." These practices are relatively new 
in the history of the human race, and by no means do they exist in all cultures. They have arisen in modern 
industrialized societies and structure our basic everyday activities in a very profound way. Corresponding to the 
fact that we act as if time is a valuable commodity—a limited resource, even money—we conceive of time that way. 
Thus we understand and experience time as the kind of thing that can be spent, wasted, budgeted, invested wisely 
or poorly, saved, or squandered. 
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Esse exemplo mostra que mesmo metáforas que estão presentes nas línguas mais 

distintas, como português, coreano, japonês, inglês etc. não são universais, mas motivadas 

culturalmente. Em sociedades que não tenham desenvolvido noções de trabalho e capital como 

aquelas que se encontram sob o modelo de produção capitalista não encontramos essa 

conceptualização de TEMPO como CAPITAL (LAKOFF; JOHNSON, 2003). É devido a esse 

aspecto da cultura em que estamos inseridos que negociadores internacionais podem conceber 

TEMPO como um ativo ou um passivo (OLIVEIRA; ONUKI, 2015), uma vez que estes conceitos 

estão relacionados à nossa relação com o domínio CAPITAL — embora não nos aprofundemos 

sobre relação dessa metáfora específica com as negociações internacionais, iremos abordá-la 

superficialmente mais adiante, a fim de compreender a relação das negociações diplomáticas 

com metáforas primárias, como TEMPO É ESPAÇO.  

A coerência cultural é tão forte que é verificável através de outros mapeamentos que 

podem ser correlacionados. Consideremos a oração “aumentaram minhas férias em duas 

semanas”. Interpretamos essa oração de forma positiva devido a duas metáforas: a já 

mencionada TEMPO É CAPITAL e a metáfora MAIS É PARA CIMA. Como em nossa cultura tempo é 

uma comodity valiosa, quanto mais tempo melhor, e como conceptualizamos MAIS como 

elevação vertical podemos dizer que o tempo foi aumentado ou diminuído e assim por diante 

(LAKOFF; JOHNSON, 2003). 

Essa característica das metáforas e sua relação com a cultura mostra mais uma vez a 

intricada relação dos nossos conhecimentos, isto é, como nossas experiências nos mais 

diferentes níveis estão relacionadas, em como conceptualizamos essas experiências e suas 

relações e, por fim, são expressas dos mais distintos modos, como pelos nossos atos, pela 

linguagem, pelo comportamento etc. 

Kövecses (2010) nos oferece duas explicações sobre as razões que causam tais 

variações. Contudo, é preciso antes compreender que essas duas explicações fornecidas pelo 

autor não são exaustivas. A primeira causa das variações é por ele denominada de contexto 

cultural amplo e se refere aos “princípios governantes e [a]os conceitos chaves em uma dada 

cultura” (KÖVECSES, 2010, p. 218, tradução nossa)20. A outra recebeu a denominação de 

ambiente natural e físico, que diz respeito as características físicas do ambiente em que uma 

dada cultura se organiza. A motivação primeiro proposta por Kövecses (2010) aponta que 

conceitos fundamentais diferem de acordo com o grupo em que ocorrem ou cultura. É por essa 

razão, de acordo com o autor, que conseguimos identificar em culturas distintas um futuro à 

 
20 The governing principles and the key concepts in a give culture. 
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frente ou atrás, o antes e o depois em diferentes eixos a depender da cultura observada que se 

apoia em uma metáfora recorrente21, isto é, uma metáfora que ocorre nas mais distintas culturas, 

como TEMPO É ESPAÇO, mesmo com um mapeamento recorrente em nível geral, em níveis mais 

específicos, nos destaques e observações feitas por cada cultura criam distinções, isto é, um 

contexto cultural mais amplo é o responsável pelos níveis mais específicos dos mapeamentos 

metafóricos. 

A segunda razão está ligada ao ambiente físico e ambiental em que a cultura se organiza. 

Como visto, a Linguística Cognitiva compreende que o mundo físico no qual estamos inseridos 

é de extrema importância para nossa cognição (EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006; EVERETT, 

2012, 2019; FERRARI, 2011), de certo que o habitat também afeta a cultura e, 

consequentemente, as metáforas conceituais, pois os falantes se utilizam daquilo que 

experienciam para conceptualizar o mundo. A segunda razão de Kövecses (2010) para as 

variedades metafóricas oferece mais uma explicação do porquê falantes de uma mesma língua, 

mas que habitam diferentes regiões ou países, têm mapeamentos que não estão disponíveis para 

os demais, como o autor nos demostra através de metáforas de sentimentos que ocorrem no 

holandês europeu e suas limitações e como o holandês africano ultrapassa as limitações da 

mesma língua (KÖVECSES, 2010). 

As causas das variações que aqui veremos, entretanto, não estão sob análise e pouco nos 

auxilia nas observações dos efeitos práticos que as variações têm sob as negociações 

diplomáticas. 

Tendo como ponto focal deste trabalho as metáforas de tempo, em especial TEMPO É 

ESPAÇO, é necessário explicar o mecanismo mais geral de funcionamento da metáfora. 

Entretanto, como visto anteriormente, é preciso haver correspondência entre o domínio fonte e 

o domínio alvo, portanto, explicaremos brevemente a conceptualização do domínio fonte, neste 

caso ESPAÇO, a fim de melhor tratar do mapeamento feito para o domínio alvo, o TEMPO.  

A maior parte das culturas até hoje estudadas sobre a conceitualização de ESPAÇO o 

conceptualizam de forma similar em três parâmetros: “1) separação figura-fundo; 2) relativa 

proximidade da figura em relação ao fundo; e 3) o local da figura em relação ao fundo” este 

último necessitando de um frame de referência (EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006, p. 69, 

tradução nossa)22. Existe, nas cenas espaciais que representamos, uma desigualdade entre a 

 
21 Aqui nos diferenciamos do autor a utilizar a terminologia “metáfora recorrente”, ao passo que ele se utiliza da 
terminologia “quase universal”. Optamos por essa terminologia por coerência teórica, a medida que parte da critica 
proposta por linguistas cognitivistas — como o próprio Kövecses — ao gerativismo se deve as afirmações 
universalistas feitas por tal teoria. 
22 1. figure-ground segregation; 2. the relative proximity of the figure with respect to the ground; and 3. the 
location of the figure with respect to the ground. 
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figura, que geralmente é privilegiada, e o fundo “ou objeto referencial” (ibid.), a qual é dada 

menos proeminência. As cenas são segregadas assim, pois é como nossa organização perceptiva 

as separa, devido ao que a psicologia Gestalt define como lei da pregnancia, isto é, nossos 

sistemas perceptivos e tendem a perceber primeiro as formas menos complexas e menores do 

que as formas mais complexas e maiores, aquelas com frequência sendo tomadas como figura, 

i.e., aquilo sob foco, enquanto estas são compreendidas como fundo. Evans e Green (2006) 

exemplificam como essa segregação funciona através da seguinte tabela: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: segregação figura-fundo 

A separação pode ser mais complexa, podendo separar o fundo em dois objetos 

referenciais, de forma a melhor localizar a figura. O objeto referencial primário é 

frequentemente explicitado, ao passo que o objeto referencial secundário não precisa ser. 

Observemos o seguinte exemplo: 

Minha bicicleta estava ao sul da rua 

Figura Fundo (objeto referência) 

Tem propriedades espaciais desconhecidas, a 
ser determinadas 

Age como entidade referencial, tendo propriedades 
conhecidas que podem caracterizar as desconhecidas 
do objeto primário 

Mais móvel Localizado mais permanentemente 

Menor (pequeno) Maior (grande) 

Mais simples geometricamente Mais complexo geometricamente 

Mais recente na cena/em consciência Anterior em cena/em consciência 

De maior preocupação/relevância De menor preocupação/relevância 

Menor percepção imediata Maior percepção imediata 

Maior saliência, quando percebido Maior contexto, quando a figura é percebida 

Mais dependente Mais independente 

Fonte: EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006, p. 70 
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Nesse exemplo, ‘bicicleta’ é a figura, a ‘rua’ é o objeto referencial primário e o planeta 

Terra, insinuado por ‘sul’, é o objeto referencial secundário, pois se põe a geografia da terra 

como um ponto de referência. 

No segundo parâmetro, relativa proximidade da figura em relação ao fundo, codificamos 

a proximidade relativa da figura à área. De modo esquemático, podemos identificar três formas 

de relacionar a proximidade, são elas: contato, adjacência ou a alguma distância. Por contato 

explicitamos um contato físico da figura com o fundo; a adjacência exprime que a figura está 

adjacente ao fundo, mas não em contato direto e; a alguma distância se refere ao fato de que a 

figura pode ser identificada à alguma distância do fundo. 

O terceiro parâmetro nos exige mais espaço para explanação, pois explicaremos o que 

são os frames de referência e os modos como estes se aplicam em nossas concepções de espaço. 

Evans e Green (2006) explicam que “frames de referência representam os meios que as línguas 

têm a sua disposição para usar objetos referenciais para localizar figuras” (ibid., p. 71, tradução 

nossa)23. Leonard Talmy (2000) identifica quatro tipos de frames de referência: 1) baseado em 

área, que envolve apenas um objeto referencial primário e a geometria intrínseca desse objeto 

referencial; 2) baseado em campo, que envolve um objeto referencial secundário, em que o 

objeto referencial secundário é caracterizado por sua função de delimitação; 3) baseado em 

marco, também envolve um objeto referencial secundário, porém nesse caso o objeto referencial 

secundário é externo e não delimitador; 4) baseado no projetor, diferentemente dos dois casos 

anteriores que envolvem um referencial secundário, neste caso o referencial secundário é 

animado no “qual a localização serve como um frame de referência em localizar a parte 

relevante do objeto referencial primário que permite a figura ser localizada” (EVANS, Vyvyan; 

GREEN, 2006, p. 74, tradução nossa)24. Esse último tipo de frame referencial é chamado de 

‘baseado no projetor’, porque há uma projeção da localização do falante, ou seja, há uma 

projeção da localização do EGO como um frame referencial. 

Os modos de conceptualização são motivados pelos princípios psicológicos da 

percepção humana. Esses padrões se referem a parte do domínio fonte de ESPAÇO na metáfora 

TEMPO É ESPAÇO. Entretanto, nem todos os padrões são mapeados, porque, como vimos, estes 

devem corresponder aos “limites” do domínio alvo. 

É através de parte da conceitualização que temos de ESPAÇO que conceitualizamos 

TEMPO. Como vimos, são os mapeamentos metafóricos do domínio fonte que se encaixam no 

 
23 Reference frames represent the means language has at its disposal for using reference objects in order to locate 
figures. 
24 whose location serves as a frame of reference in locating the relevant part of the primary reference object that 
enables the figure to be located. 
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domínio alvo que conceitualizam o domínio alvo. Observemos o funcionamento da metáfora 

TEMPO É ESPAÇO. 

“[O] tempo entra na experiência humana, uma vez que é fundamental para a forma que 

nosso processo perceptivo opera” (EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006, p. 78, tradução nossa)25. 

Há claras consequências disso, uma delas é de que a experiência subjetiva que todos temos do 

tempo não é um fenômeno singular. Nossa experiência temporal comporta uma gama de 

experiências que estão relacionadas, como nossa habilidade de estimar duração, “pontos” no 

tempo etc. 

Na língua, nossa experiência com relação ao tempo se codifica por dois níveis de 

organização: lexical e o outro nível de organização, o qual nos interessa nesse trabalho, é o que 

está relacionado aos modelos cognitivos, “onde vários conceitos lexicais são integrados com 

seus padrões imagéticos convencionais” (ibid. p. 79, tradução nossa)26, é a partir desse nível de 

organização que as línguas parecem estruturar TEMPO em termos de ESPAÇO. 

Modelos cognitivos são estruturas de conhecimentos mais complexas que os 

conceituações apenas lexicais (EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006). Esses modelos cognitivos 

são complexos e variados, como veremos, há mais de um modelo cognitivo para um 

determinado conceito, no caso de TEMPO o modelo se estrutura a partir da metáfora TEMPO É 

ESPAÇO. Cabe aqui expormos alguns dos modelos cognitivos de TEMPO: tempo móvel; ego 

móvel e sequência temporal. 

No modelo cognitivo de tempo móvel existe alguém que experiencia o ‘tempo móvel’, 

podendo estar implícito no contexto ou codificado linguisticamente. Chamamos esse alguém 

que experiencia de ego. A ‘localização do ego no tempo’ representa o ‘agora’, assim, o ego é 

estático, nesse modelo. Os eventos temporais são compreendidos de modo que se movem pelo 

espaço do futuro, na frente, passam pelo ego estático no presente em direção ao passado, 

localizado atrás. Há variações nessa conceptualização, mas, como visto, a estrutura geral se 

mantém a mesma27. A figura abaixo exemplifica esse modelo. 

 

Figura 2: modelo cognitivo de tempo móvel 

 
25 time enters into all human experience, since it is fundamental to the way in which perceptual processes operate 
26 which various lexical concepts are integrated, together with their patterns of conventional imagery. 
27 A variação mais estudada nesse modelo se apresenta na língua aymara, uma língua presente na região dos Andes, 
em que o passado se encontra à frente do ego, enquanto o futuro se posiciona atrás. Entretanto, devido a essa língua 
não estar presente nos debates do Conselho de Segurança da ONU (CSNU) pouca seria a utilidade em nos determos 
nessa variação de modo pormenorizado. 
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Fonte: adaptado de Evans e Green (2006, p. 85). 

Muitas línguas, como o português põem o ego de frente para o futuro e de costas para o 

passado. Cada círculo cinza representa um evento ou um momento temporal, enquanto as setas 

conectam esses ‘pontos’ temporais. Por exemplo: 

(i) O tempo para decisões já passou 

(ii) O Natal tá chegando 

(iii) Vou viajar ano que vem 

No modelo cognitivo de ego móvel, diferentemente do modelo anterior, o tempo é 

imóvel e a passagem deste é compreendida pela movimentação do ego em direção a 

‘localizações’ que são os momentos eventos temporais. O futuro e o passado ainda se mantém 

no modo ‘frente-trás’, o que se altera nesse modelo é entidade que se move. O presente ainda 

se codifica no local do ego, porém é ele que se movimenta. 

Figura 3: modelo cognitivo de ego móvel 

 

Fonte: adaptado de Evans e Green (2006, p. 86). 

Expressado de modo linguístico, esse modelo pode ser observado através dos seguintes 

exemplos: 

(i) Ele está à frente de seu tempo 

(ii) Teremos que responder às questões em algumas horas 

(iii) Já passou da hora de resolver isso 

(iv) A cúpula durou uma semana 

(v) Estamos perto do Natal 

Esses exemplos mostram que a passagem do tempo, de modo distinto do que vimos pelo 

modelo anterior, é conceitualizado através da movimentação do ego e não do próprio tempo. 
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O terceiro modelo cognitivo é o de sequência temporal, que está associado aos conceitos 

de ANTES e DEPOIS. Diferentemente dos outros modelos, esse terceiro não envolve um ego. 

Nesse modelo cognitivo, um evento temporal é entendido em relação a outro evento temporal, 

estando antes ou depois. 

Figura 4: modelo cognitivo de sequência temporal 

 

Fonte: adaptado de Evans e Green (2006, p. 86) 

Em nossa cultura esse modelo cognitivo se apoia em um eixo horizontal, da esquerda 

para a direita, ou seja, a direita no ANTES e a esquerda no DEPOIS. Expresso linguisticamente, 

esse modelo é verificável nos seguintes exemplos: 

(i) Veja as instruções a seguir 

(ii) Segunda precede terça-feira 

(iii) Julho segue junho 

Distintamente, o chinês conceptualiza esse modelo em um eixo vertical e não horizontal. 

Para tal cultura o ANTES se localiza em cima e DEPOIS está embaixo (BORODITSKY, 2000, 

2001; EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006; LIMA, 2020). Shinohara (2000, apud. EVANS 

Vyvyan; GREEN, 2006) explica que esse modelo cognitivo se explica pela experiência humana 

com a gravidade, sabemos identificar uma sequência temporal de um determinado objeto que 

se encontra no chão cujo local de posição original não fosse ele devido a gravidade. 

Outro modelo cognitivo que aqui propomos é o modelo cognitivo de estimativa 

(CASASANTO et al., 2004; LIMA, 2020). Esse modelo se apresenta através de uma relação 

metafórica que pode ser guiado por uma compreensão bidimensional ou tridimensional do 

espaço, como aponta o estudo de Casasanto e outros (2004). De forma distinta do que vimos 

nos outros modelos, os mapeamentos são feitos pela estimativa tanto pela compreensão bi 

quanto tridimensional, porém, há uma predominância, de acordo com os autores, de uma 

compreensão sobre a outra a depender da língua do falante. A compreensão bidimensional de 

tempo estima o tempo enquanto distância, enquanto o entendimento tridimensional estima 

tempo enquanto quantidade28. 

 
28 Nossa compreensão de quantidade em termos de espaço tridimensional é coerente não apenas com nossas 
experiências espaciais, mas também com outras metáforas ferentes à quantidade e espaço, como MAIS É CIMA e 
MENOS É BAIXO. Para uma maior compreensão sobre essa coerência a nossa relação com quantidade e o espaço 
tridimensional cf. Lakoff e Johnson (2003), Lakoff (2006) e Kövecses (2010). 
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Nos utilizamos de todos esses modelos cognitivos, cada um com a finalidade que 

desejamos dar, alguns são utilizados com mais frequência e, devido a isso, mais facilmente 

acessíveis à nossa cognição consciente e inconsciente (BORODITSKY, 2001; CASASANTO 

et al., 2004). Isso significa que nossas conceptualizações de TEMPO, por se darem em termos 

metafóricos que são recorrentemente usados e que variam de acordo com a cultura, geram 

impactos no raciocínio humano sobre questões temporais (BORODITSKY, 2001, 2011; 

CASASANTO et al., 2004; LAKOFF; JOHNSON, 2003; THIBODEAU, P H; BORODITSKY, 

2013), algo já especulado por filósofos nos séculos XVIII e XIX, mas que somente veio a ser 

teorizado na Linguística no século XX pelo linguista Edward Sapir e por seu discípulo 

Benjamin Lee Whorf, um engenheiro de formação, mas que fazia parte do grupo de estudos 

linguísticos coordenado pelo primeiro (GONÇALVES, 2008; LEAVITT, 2011; STAM, 1980). 

Hoje compreendemos as propostas de Sapir e Whorf como a hipótese Sapir-Whorf, hipótese 

rejeitada pela Teoria Gerativa, devido sua característica universalista, mas aceita pela 

Linguística Cognitiva. 

 

A HIPÓTESE SAPIR-WHORF 

Apresentamos a hipótese a seguir como a hipótese condutora desta monografia. A 

hipótese é devidamente exposta a partir de uma breve explicação e um igualmente breve 

histórico. Passamos, então, a retratar o atual estado da hipótese nos círculos acadêmicos e 

seguimos a uma discussão sobre as vertentes hoje existentes no relativismo linguístico 

Diversas são as formas como os livros didáticos explicam a hipótese Sapir-Whorf, mas 

um denominador comum é que tal hipótese deve ser vista como uma dicotomia entre o que se 

convencionou chamar de “hipótese forte”, que é denominada de determinismo, e a “fraca”, 

denominada de relativismo — a vertente que assumimos neste trabalho (EVANS, Vyvyan; 

GREEN, 2006; FERRARI, 2011; MOONEY; EVANS, 2015). O determinismo, afirma que a 

língua que os indivíduos falam impõe a forma como esses mesmos indivíduos pensam, isto é, 

se uma estrutura, itens lexicais ou conceitos são inexistentes em uma dada língua, os falantes 

desta são incapazes de compreendê-la. Essa hipótese é largamente rejeitada pela Linguística 

(EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006; MOONEY; EVANS, 2015; PEDERSOM, 2007; PINKER, 

2007) 
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A vertente fraca, o relativismo, é considerada a mais plausível e “trivialmente 

verdadeira” (PEDERSOM, 2007, p. 1013, tradução nossa)29, embora seja igualmente rejeitada 

por algumas linhas de pensamento dentro da Linguística (EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006; 

GONÇALVES, 2008). O relativismo vê que a língua pode influenciar o pensamento dos 

falantes a depender da língua que estes falam, assim, a ligação entre língua e pensamento não 

é absoluta como aponta a outra vertente. A variedade linguística nesse caso pode influenciar 

processos cognitivos, como a memória, o raciocínio, entre outros. As pesquisas empíricas 

voltadas a comprovar (e analisar em quais níveis ocorrem) ou rejeitar por inteiro o relativismo 

linguístico têm sido diversas, sendo abordada sob mais de uma ótica, como a abordagem pensar 

para falar proposta inicialmente por Slobin (1987, 1996, 2000)30, as abordagens estruturais e de 

domínio propostas por Lucy (1992, 1997), entre outros importantes pesquisadores das mais 

distintas áreas do conhecimento, como Antropologia, Psicologia, Linguística e Filosofia, aos 

quais Gonçalves (2008) chama de “neo-whorfianos”, pois embora as bases do pensamento 

relativista se mantenham, a forma como a hipótese passou a ser estruturada se diferencia de sua 

proposta original — incialmente a hipótese era analisada sob a lógica, ao passo que sua atual 

formulação requer bases empíricas (LUCY, 1992). 

A diversidade linguística é central para a hipótese relativista — assim como para a 

determinista —, pois ela compreende que diferentes línguas podem guiar processos cognitivos, 

como a atenção e memória, de modos diferentes devido a diversidade linguística. As línguas 

podem variar em diversos níveis e esses diferentes níveis de variação se encontram sob o 

escrutínio dos pesquisadores que estudam o relativismo linguístico: fonético e fonológico, 

morfológico, sintático, lexical e semântico31. 

Embora as variações linguísticas sejam um truísmo, pois podem ser facilmente 

identificadas, não há um consenso sobre qual ou quais níveis deveriam ser priorizados em 

pesquisas relativistas. Lucy (1997) afirma que vários podem ser os níveis sob foco, Cohen 

(2001), por outro lado, foca na variação lexical, Slobin (1987, 1996, 2000), por sua vez, com 

sua abordagem pensar para falar enfoca no relativismo linguístico no uso direto da língua. 

Independentemente das mais variadas perspectivas, há, segundo Lucy (1997), três 

elementos-chave que estão presentes em todas as propostas de abordagem sobre relativismo 

 
29 Trivially true. 
30 Em inglês, Slobin denomina sua vertente de thinking for speaking. Optei por adotar a proposta de tradução 
encontrada em Gonçalves (2008, p. 139). 
31 Por adotarmos a perspectiva da Linguística Cognitiva, que entende não haver clara e objetiva distinção entre 
semântica e pragmática, não listomos o nível pragmático como sendo um dos níveis nos quais as pesquisas sobre 
o relativismo ocorrem, pois “ambos os níveis” são compreendidos no semântico (EVANS, Vyvyan; GREEN, 
2006). Entretanto, é possível considerar a pragmática como um nível distinto a depender da vertente adotada pelos 
pesquisadores. 
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linguístico: (1) propriedades linguísticas podem ter consequências sobre pensamentos sobre a 

realidade, essas propriedades que exercem influência podem corresponder aos diversos níveis 

linguísticos apontados acima (fonético e fonológico, morfológico, sintático, lexical e 

semântico); (2) processos cognitivos conceituais e pré-conceituais, como atenção, memória, 

classificação, criatividade etc. são as áreas em que as línguas podem exercer influência; e (3) a 

realidade pode ser a experienciada em domínios básicos ou especializados, isto é, pode ser a 

realidade experienciada diariamente, ou em contextos específicos, ou mesmo em ideias. Ainda 

sobre esses três elementos, ele escreve: 

[eles] são ligados por duas relações: a língua incorpora uma interpretação da realidade 
e a língua pode influenciar o pensamento sobre aquela realidade. A interpretação 
surge da seleção de aspectos substantivos da experiência e seus arranjos formais no 
código verbal [...]. Uma influência no pensamento se dá quando a interpretação 
particular da língua guia ou favorece a atividade cognitiva e, consequentemente, as 
crenças e comportamentos que dependem dela (LUCY, 1997, p. 294–295, tradução 
nossa)32. 

A partir disso, podemos inferir que independentemente da abordagem que se decida 

adotar, são consideradas válidas ao relativismo linguístico aquelas que têm os elementos postos 

acima. Outro ponto importante notado pelo autor é que as investigações sobre relativismo 

linguístico podem ser voltadas para domínios básicos, como ESPAÇO, mas também pode se dar 

em domínios abstratos, isto é, domínios mais complexos, como NEGOCIAÇÃO, DIREITO 

INTERNACIONAL, DIPLOMACIA. 

Pesquisas feitas sobre o relativismo linguístico requerem exaustivas experimentações, 

testes e dados (LUCY, 1997). Dessa forma, mesmo a aceitação ou a rejeição da própria hipótese 

exige provas observáveis. 

O relativismo linguístico não vê que a língua muda o mundo objetivo, mas pode exercer 

influência sobre como o observamos. Contudo, a língua não é o único componente que pode 

exercer tal influência sobre a forma como vemos e entendemos o mundo a nossa volta, essa 

afirmação se ancora na Psicologia que, através da Psicologia Gestalt, nos mostra que nossos 

mecanismos perceptivos priorizam e até mesmo chegam a agrupar e completar informações 

(EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006), o que nos garante nossos poderes mentais de observação, 

detecção de padrões, entre outras vantagens evolutivas, mas que também podem acabar 

“pregando peças” e nos enganando sobre um dado objeto sob nosso escrutínio (STERNBERG, 

2010). Netto (2011) afirma que Marx propunha que o objeto analisado fosse escrutinado sob os 

 
32 These three key elements are linked by two relations: Language embodies an interpretation of reality and 
language can influence thought about that reality. The interpretation arises from the selection of substantive 
aspects of experience and their formal arrangement in the verbal code […] An influence on thought ensues when 
the particular language interpretation guides or supports cognitive activity and hence the beliefs and behaviors 
dependent on it. 
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mais diversos ângulos e que não se “colocasse” conceitos neste, mas que a observação do objeto 

em si fornecesse o caminho para as conceptualizações, ou seja, propondo meios para que nossos 

mecanismos perceptivos exercessem, se não nenhuma, o mínimo possível de influência sobre 

como enxergamos o mundo ao nosso redor. 

A partir disso é compreensível que mesmo que certos processos cognitivos, como a 

linguagem, exerçam influência sobre como enxergamos o mundo isso não o altera, nem torna 

impossível o acesso ao real. A própria Linguística Cognitiva, principal arcabouço teórico 

responsável por retomar as discussões e pesquisas sobre o RL, também faz afirmações desse 

tipo (FERRARI, 2011), onde se entende a dificuldade de acessar a realidade como ela é, mas 

que com esforço devido a realidade objetiva pode ser alcançada. Afirmações dessa natureza são 

lastreadas pelo segundo princípio da Psicologia Cognitiva: “a cognição é, geralmente, 

adaptativa, mas não em todas as instâncias específicas” (STERNBERG, 2010, p. 25). Sternberg, 

então, escreve que “qualquer estímulo pode desviar o indivíduo do processamento adequado da 

informação. Todavia, os mesmos processos que nos levam a perceber, recordar e raciocinar 

com precisão na maioria das situações, também podem nos levar ao erro” (ibid.). 

A aceitação do relativismo linguístico se apresenta, então, de acordo com as Ciências 

Cognitivas (Psicologia, Linguística, Filosofia etc.) (EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006; 

STERNBERG, 2010) de que nossa cognição pode influenciar a maneira como cada um de nós 

processa informações, sendo a linguagem um dos componentes cognitivos que podem influir 

no processamento de informações, exercendo, consequentemente, o mesmo efeito sobre demais 

processos cognitivos, uma vez que estes não ocorrem isolados em si, mas “interagem uns com 

os outros e também com processos não-cognitivos” (STERNBERG, 2010, p. 26). 

Porque estamos inseridos em um ambiente social, linguístico e cultural frequentemente 

consideramos que as coisas a nossa volta se replicam em outras comunidades (LUCY, 1993). 

Linguisticamente, podemos até mesmo dar certas características físicas a coisas que em outras 

línguas não possuem as mesmas características e, a partir de nossas experiências com a L1, 

considerar que tais características se replicam em outras línguas. Por exemplo, LOVE, em inglês 

frequentemente pode ser estruturado em termos do esquema imagético de CONTAINER — “he’s 

in love with him” — (EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006), ao passo que um dos equivalentes em 

português é estruturado frequentemente em termos de ESTADO — como em “eu estou 

apaixonado por aquela música”. Em Sociologia e Antropologia discussões desse nível se 

estruturam sobre como o pesquisador introjeta suas próprias experiências em seus objetos de 

análise (LUCY, 1993), mas isso certamente não significa que esses problemas não podem ser 

sanados, como propõe Lucy (1993). 
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Nas últimas décadas a hipótese relativista ganhou força, não apenas pelos trabalhos de 

linguistas como Everett (2012; 2017; 2019), Lucy (1992, 1997, 2016, 1993), Lakoff (1987, 

2006, 2009, 2019; 2003), Slobin (1987, 1996, 2000), Levinson (1996) e outros, mas pelos 

desenvolvimentos nos campos da Psicologia Cognitiva, da Antropologia, isto é, graças a 

multidisciplinaridade das Ciências Cognitivas e Sociais. Dessa forma, o relativismo deixou de 

ser visto do modo que era quando a teoria linguística dominante o rejeitava categoricamente. 

Atualmente, o relativismo linguístico se tornou aceito amplamente pela comunidade científica, 

ou seja, são reconhecidas as influências que as línguas têm sobre os pensamentos dos falantes 

(ainda que seja debatido o grau e extensão de influência) (EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006; 

MOONEY; EVANS, 2015; PEDERSOM, 2007), redirecionando até mesmo o ônus da prova, 

segundo Lucy (2016), porque são as hipóteses universalistas que hoje requerem provas mais 

robustas. Esse ponto é importante, pois até mesmo gerativistas, como Pinker, passaram a aceitar 

que as línguas de fato podem influenciar os processos cognitivos humanos (GONÇALVES, 

2008; PINKER, 2007). 

As abordagens neo-whorfianas são, desse modo, as responsáveis por uma reformulação 

da hipótese formulada no início do século XX, o que possibilitou uma maior aceitação da 

hipótese. As abordagens relativistas podem ser distintas em dois níveis (LUCY, 2016) sem que 

um seja superior ou subordinado ao outro, embora o nível estrutural, de acordo com Lucy 

(2016), seja preferível, uma vez que fornece uma explicação como a própria estrutura 

linguística de uma dada língua exerce influência sobre os processos cognitivos de seus falantes 

e são identificáveis independentemente do contexto de ocorrência. Mesmo que para o autor esta 

seja a abordagem preferível, ele reconhece que há dificuldades em sua utilização, as principais 

sendo relacionadas a recursos, como tempo, equipe, recursos etc. 

O outro nível de abordagem é o que ele denomina de centrada no domínio, em que as 

pesquisas são fragmentadas a fim de observar como características linguísticas exercem 

influência sobre o pensamento quando vistos os domínios comuns sob diversas línguas, como 

TEMPO, COR, ESPAÇO etc. A crítica posta a esse tipo de abordagem se deve ao fato de que 

generalizações e previsões para a língua como um todo são mais difíceis, mas essa abordagem 

requer menos recursos e as análises comparativas podem ser feitas de forma mais acurada. As 

pesquisas sobre metáforas e tempo, por exemplo, são entendidas como parte desse nível de 

abordagem do relativismo linguístico. Esta será a abordagem utilizada no presente trabalho, 

uma vez que esta pode ser compreensivelmente utilizada com Teoria das Metáforas 

Conceituais. 
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III: AS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS 

No presente capítulo nos focamos nas negociações internacionais e a relação destas com 

o tempo. Primeiramente, definiremos o que são negociações e o que são negociações 

internacionais para então apontar o que são negociações diplomáticas, e, enfim, definiremos o 

porquê tempo é crucial para as negociações internacionais. 

Cabe-nos antes justificar ao leitor que este capítulo, comparativamente às outras duas 

que lhe antecederam, é menor, não por pouca relevância para este trabalho, mas devido nossa 

formação linguística ser mais aprofundada que a formação em negociações. Contudo, as 

informações aqui apresentadas não devem ser desprezadas, mas devem ser compreendidas à luz 

do esclarecimento acima prestado, não nos eximindo dos devidos julgamentos e críticas a 

eventuais equívocos e erros. A presente explanação se faz necessária em razão da intenção 

interdisciplinar desta pesquisa (como posto em capítulos anteriores), à medida que leitores de 

áreas distintas das Ciências Humanas possam compreender do melhor modo possível, deixando 

claro igualmente os pontos fortes e fracos desta monografia. 

Postos os esclarecimentos referentes ao presente capítulo, empecemos pela definição de 

negociação. 

 

O QUE É NEGOCIAÇÃO 

A definição do que é negociação não é consolidada entre os autores que se debruçam 

sobre o tema (ACUFF, 2008; CLEGG, 2002; LEWICKI; SAUNDERS; BARRY, 2014; 

MANZUR, 2017; OLIVEIRA; ONUKI, 2015; SANER, 2004; WANDERLEY, 1998), embora 

com constância pontos de suas definições entrem em concordâncias, as divergências existentes 

entre as definições, entretanto, são de considerável profundidade para que possamos afirmar 

que não há um consenso. Pormenorizar todas as definições nos demanda tempo e espaço, assim, 

abordaremos apenas as definições encontradas em Lewicki, Saunders e Barry (2014), Acuff 

(2008), Oliveira e Onuki (2015) e em Manzur (2017). Após apresentarmos essas definições 

seguiremos com nossas considerações. 

Lewicki, Saunders e Barry (2014) definem a negociação como um processo de resolução 

de conflitos em que duas ou mais partes negociam deliberadamente a fim de solucionar 

diferentes interesses ou necessidades num processo de barganha e que se espera “dar e receber”. 

Ao mesmo tempo em que os autores apresentam essa definição, eles entram em contradição ao 

afirmarem que “as negociações ocorrem por diversas razões” (LEWICKI; SAUNDERS; 
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BARRY, 2014, p. 3), isto é, não se tratam somente de resoluções de conflitos, uma vez que, 

ainda segundo os autores, pode ser um processo para “chegar a um acordo sobre como 

compartilhar ou dividir um recurso limitado”, assim como para “criar algo novo que as partes 

não poderiam produzir por conta própria”, ou mesmo para “resolver um problema ou disputa” 

(LEWICKI; SAUNDERS; BARRY, 2014, p. 3). 

As motivações pelas quais as negociações ocorrem primeiro apresentadas pelos autores 

requerem cooperação, algo não abarcado pela definição apresentada por eles — embora a 

primeira justificativa não impossibilite a existência de conflitos entre as partes —, entrando em 

total concordância com a definição a última razão pelas quais as negociações ocorrem. A 

definição de Lewicki, Saunders e Barry (2014), então, se mostra incapaz de compreender 

negociações de cooperação tão presentes em ambientes internacionais, por exemplo. A 

definição desses autores se torna insuficiente para poder explicar demais formas de processos 

negociatórios que não os que visem somente a solução de uma controvérsia entre as partes, 

qualquer que seja sua natureza. 

Acuff (2008) não desvia muito da ideia principal trazida pelos autores anteriores, de que 

a negociação é devida à solução pacífica “sobre ideias e necessidades divergentes” (ACUFF, 

2008, p. 6, tradução nossa)33. Entretanto, ele fez uma importante adição à definição ao constatar 

que o processo negociatório requer comunicação entre as partes interessadas. Este ponto 

levantado pelo autor traz um dos elementos centrais para as negociações que é a comunicação, 

porém, devemos ser mais específicos ao apontar que não é a mera comunicação que se faz 

necessária para tal processo, mas a linguagem, porque é através dela, como já vimos em partes 

anteriores, que conseguimos nos expressar da forma complexa que apenas nós humanos 

conseguimos. As negociações, de acordo com o próprio autor, são um processo em que a 

persuasão é escolhida invés da força. A linguagem, por sua vez, é o principal meio pelo qual 

persuadimos nossos semelhantes. 

O processo negociatório, então, necessita da linguagem para que possa ocorrer, 

requerendo, assim, a cognição humana (CHOMSKY, 2015; EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006; 

FERRARI, 2011; LAKOFF, 1987; LAKOFF; JOHNSON, 2003; LEWICKI; SAUNDERS; 

BARRY, 2014; MARTELOTTA et al., 2011) para que o possa existir. 

Todavia, mesmo com o avanço proporcionado por Acuff (2008) — ainda que limitado, 

pois avança apenas na identificação da “comunicação” — a definição proposta pelo autor ainda 

encontra os mesmos entraves identificados anteriormente na obra de Lewicki, Saunders e Barry 

 
33 about differing needs or ideas 
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(2014), pois compreender o processo negociatório somente como um processo comunicativo 

pelo qual partes divergentes alcançam um comum acordo em que o principal objetivo é 

conseguir o que deseja sem o uso da força (ACUFF, 2008) não alcança inúmeras formas de 

negociações cooperativas, como exemplificado acima. Tal definição é, para nós, insuficiente. 

Oliveira e Onuki (2015) não apontam uma definição para negociações, contudo, 

apontam finalidades para as negociações, dentre as quais apenas uma se volta para a solução ou 

a prevenção de conflitos, mas dão excessiva ênfase às questões contratuais34, como redução no 

tempo de firmação contratual ou melhoras qualitativas (OLIVEIRA; ONUKI, 2015). Mesmo 

que um contrato seja finalizado, o processo negociatório ainda pode vigorar, o contrato, dessa 

forma, não seria o fim do processo. Os próprios autores reconhecem isso ao definirem “pós-

negociação” como uma das fases das negociações, fase que pode exigir uma volta à mesa de 

negociações se as partes assim compreenderem necessário. Para além disso, é possível que uma 

negociação não envolva termos contratuais por uma série de razões (e os próprios autores 

também reconhecem esse fato), por exemplo, grupos ilegais podem negociar, mas por estarem 

à margem da legalidade suas negociações não podem envolver, por definição, a lei. 

Oliveira e Onuki (2015), porém, avançam ao reconhecer duas categorias de 

negociações: as negociações públicas, aquelas voltadas ao setor público, e as negociações 

privadas, que correspondem ao setor privado. De acordo com os autores, elas se distinguem 

“quanto aos seus objetivos e públicos-alvo” (OLIVEIRA; ONUKI, 2015, p. 11), pois enquanto 

a primeira visa a promoção de serviços sem fins lucrativos a medida que atinja a população, a 

segunda, por sua vez, visa o lucro e tem como públicos-alvo os clientes em nichos 

determinados. Nesse ponto, os autores pontuam que o público-alvo determina as diretrizes a 

serem seguidas no processo negociatório; a política domina as diretrizes de negociações 

públicas ao passo que o capital determina as negociações privadas. Os autores também apontam 

como essa distinção é importante para compreendermos o tempo nas negociações (abordaremos 

esse ponto mais adiante). Não obstante, mesmo que distinções existam entre negociações 

públicas e privadas, elas não são petrificadas, pois uma negociação pública pode ter algumas 

características, como a motivação, ou a compreensão de tempo que seriam mais associadas às 

negociações privadas e vice-versa, mas o público-alvo sempre se mantém o mesmo. 

Outros pontos trazidos pelos autores se referem às fases do processo negociatório, 

havendo três fases: 1) pré-negociação; 2) negociação; 3) pós-negociação. A primeira fase se 

 
34 Inúmeros são os atos que podem culminar de uma negociação, podendo ser vinculatório (como um contrato ou 
um tratado) ou não vinculatório (por exemplo, memorando de entendimento ou resolução) (MAZZUOLI, 2019; 
REZEK, 2010). 
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refere à estruturação do processo, momento em que se estabelecem as bases, os temas, as regras, 

as condições do processo, os objetos35 sob negociação, o local em que a negociação ocorrerá, 

os representantes36 (quando necessário), o cronograma etc. são definidos nessa primeira fase. 

Essa fase, por óbvio também é negociada, mas por diversas vezes essa fase ocorre nos 

“bastidores” e só passa para a próxima etapa, isto é, para a fase de negociação “quando os 

negociadores julgam que há [...] assunto e engajamento suficiente de interesse que levam os 

atores a sentar-se à mesa de negociações” (OLIVEIRA; ONUKI, 2015, p. 18). 

A segunda fase, que é essencialmente a fase analisada neste trabalho, ocorre apenas 

quando as partes adquirem conhecimento suficiente sobre as intenções e interesses umas das 

outras. Essa fase é, segundo os autores, onde se estabelecem as trocas, que, “por sua vez, 

implicam um jogo de oferta e demanda” (OLIVEIRA; ONUKI, 2015, p. 19). É nesse jogo em 

que as partes executam suas estratégias através de atos positivos ou negativos37. A fase de 

negociação expõe os Preços de Reservas (PRs), que são, geralmente, até onde as partes podem 

ceder e ofertar em uma negociação. Entre os “limites” que são os PRs há a Zona de Acordo 

Possível (ZAP), isto é, a área disponível que os negociadores possuem para chegar a um acordo 

satisfatório, sendo que cada parte possui sua(s) ZAP(s), tal como seus PRs (MANZUR, 2017). 

Uma vez que as partes tenham superado o jogo de oferta e demanda, podem definir o 

acordo por uma série de modalidades, contudo, focaremos apenas em uma, visto que é a 

utilizada no Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU): a votação. A votação é o modo 

mais comum de definir os acordos em organizações internacionais (MANZUR, 2017) e possui 

uma série de variações, da qual uma é utilizada no Conselho de Segurança da ONU: a 

unanimidade limitada. Esse tipo de votação é adotado no CSNU pois os votos dos chamados 

P5 (sigla para definir os cinco membros permanentes do Conselho: China, EUA, França, Reino 

Unido e Rússia) são necessários para que qualquer decisão seja tomada, detendo, inclusive, o 

direto de veto irrestrito a qualquer proposição no CSNU, de modo que “a ausência de um dos 

membros permanentes ou sua abstenção não impede que se determine um resultado unânime, 

porém limitado” (SEITENFUS, 2021, p. 45). Uma vez finalizada essa fase através de um 

acordo, seja ou não satisfatório, as partes prosseguem para a pós-negociação. 

A pós-negociação é a etapa em que as partes executam o acordo (OLIVEIRA; ONUKI, 

2015), isto é, nessa fase do processo as coisas postas em acordo entre as partes são postas em 

 
35 O “objeto” é aquilo que se deseja negociar, podendo ser material ou imaterial. É o “alvo” da negociação. 
36 Doravante denominaremos de partes indiretas os “representantes”, em contrapartida do que chamaremos de 
partes diretas, que são as partes que têm interesse direto no objeto da negociação. As partes indiretas, então, não 
possuem interesse direto no objeto, mas podem atuar nas negociações (MANZUR, 2017). 
37 Cf. MANZUR, Tânia. Negociações Internacionais. São Paulo: Saraiva, 2014. Ebook. Páginas 72 – 75. 
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prática ou no processo para que sejam enfim executadas, por exemplo, após a assinatura de um 

tratado, os Estados signatários executam suas burocracias internas para uma eventual 

ratificação e, então, de fato implementar o tratado. Em casos de resoluções, como as do CSNU, 

contudo, não se faz necessária a ratificação (REZEK, 2010). Não obstante, essa fase também 

serve para que as partes observem o cumprimento do acordo, ou seja, fiscalizam se o que foi 

posto em consenso na etapa anterior, além de ser a etapa onde todo o processo é analisado pelas 

partes (MANZUR, 2017). 

Embora essa seja a terceira fase do processo negociatório, o que vem em seguida não 

necessariamente será seu fim, porque uma eventual controvérsia ou o descumprimento de uma 

parte do acordo por alguma das partes interessadas pode fazê-las retornar à mesa de negociação 

ou até mesmo à etapa de pré-negociação (MANZUR, 2017; OLIVEIRA; ONUKI, 2015). 

Mesmo sem uma definição do que é negociação, Oliveira e Onuki (2015) oferecem 

observações importantes para que possamos compreender, definir e identificar o processo de 

negociação. 

Por fim, apresentamos a definição proposta por Manzur: 

negociação é um processo de construção de consenso e/ou atingimento de resultado 
que envolve no mínimo dois lados [...] com interesses e pontos de vista diferentes, 
divergentes, ou mesmo semelhantes, tendo ao menos um interesse em comum: o de 
negociar (2017, p. 18). 

Conseguimos observar a partir dessa definição que negociação é um processo e um 

instrumento para que as partes construam um acordo partindo de seus interesses, sejam eles 

convergentes ou divergentes, mas um interesse primário e comum que as partes devem ter é o 

interesse em negociar. Tal definição compreende negociação em um sentido mais amplo do que 

as definições de Lewicki, Saunders e Barry (2014) e Acuff (2008), mas ignora o envolvimento 

da linguagem no processo, mesmo que a autora se refira a necessidade de interação entre as 

partes, interações estas que necessitam da linguagem, visto que, para ela, um consenso entre as 

partes é alcançado através da “troca ou intercâmbio de opiniões, impressões, argumentos e 

ideias” (MANZUR, 2008, p. 20; 2010 apud MANZUR, 2017, p. 24). Essas trocas que a autora 

aponta ocorrem através dos atos linguísticos — atos individuais que não podem ser separados 

de suas dimensões sociais e interativas (BECHARA, 2019). 

A definição da autora é, para nós, a mais adequada, porém uma vez que tratamos a 

perspectiva da Linguística, consideramos adequado apontar uma definição que considere a 

linguagem, como posto anteriormente ao analisarmos a proposta de Acuff (2008). 

Desse modo, tendo os autores acima em consideração (ACUFF, 2008; LEWICKI; 

SAUNDERS; BARRY, 2014; MANZUR, 2017; OLIVEIRA; ONUKI, 2015), tal como as 
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observações apresentadas sobre as obras, apresentamos a seguinte definição: negociação é o 

processo-ferramenta em que no mínimo duas partes com pontos de vistas ou interesses distintos, 

semelhantes ou comuns buscam a construção de um acordo sobre um ou mais objetos através 

do uso da linguagem. 

Antes que possamos prosseguir para uma definição sobre negociação internacional, 

cabe-nos trazer algumas das modalidades de negociações identificadas por Manzur (2017), tal 

como tratamos das modalidades identificadas por Oliveira e Onuki (2015), no entanto, dado ao 

volume de modalidades identificadas pela autora, nos debruçaremos apenas sobre as que 

identificamos como essenciais para esse trabalho, para o processo que será analisado — a leitura 

do original é indispensável para a identificação e para uma discussão mais aprofundada das 

demais formas. Identificamos as modalidades de negociações a partir da análise de três fatores: 

as partes, o(s) objeto(s) e o(s) objetivo(s) da negociação. Quanto as partes, analisamos o número 

de partes diretas envolvidas no processo (o mínimo sendo duas), para que possamos saber se a 

negociação se trata de uma negociação bi ou multilateral. A negociação multilateral envolve 

mais de duas partes diretas que negociam entre si, por exemplo, se em um processo temos a 

parte A que negocia com B e C sobre um objeto Δ, mas em que B e C não negociam em conjunto 

com A ou não negociam de qualquer forma, o que temos não é uma negociação multilateral, 

mas duas negociações bilaterais diferentes (MANZUR, 2017), de modo que o processo só seria 

multilateral se todas as partes (A, B e C) negociassem em conjunto sobre o mesmo objeto (Δ). 

Francisco Rezek, ex-ministro das Relações Exteriores, ex-ministro do Supremo Tribunal 

Federal e ex-juiz da Corte Internacional de Justiça, nos aponta em seu clássico livro “Direito 

Internacional Público” (2010) que uma das problemáticas de negociações multilaterais está no 

alto número de línguas presentes, onde as partes não apenas precisam acordar sobre a(s) 

língua(s) de trabalho, como a(s) língua(s) em que o(s) texto(s) autêntico(s)38 será(ão) escrito(s), 

embora seja comum que coincidam uma(s) com a(s) outra(s). 

No que se refere ao objeto em negociação, as análises devem considerar tanto o número 

de objetos quanto a sua divisibilidade. O processo negociatório pode ter como alvo um ou mais 

objetos, quando se trata de uma negociação com um objeto alvo das partes, a negociação é 

unifocal, mas quando diversos são os objetos a denominamos de multifocal. É possível que um 

processo se inicie com um objeto, mas que ao seu decorrer venha a adquirir mais objetos. Já a 

possibilidade de divisão do objeto faz com que possam existir objetos divisíveis e indivisíveis 

 
38 O texto autêntico é aquele que é, ao final do processo de negociação, chancelado pelas partes em quaisquer 
línguas que estejam codificados. Recebe a denominação de “oficial” o texto que é traduzido por responsabilidade 
dos Estados pactuários (BRASIL, 2009; REZEK, 2010) 
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em uma negociação. Os objetos indivisíveis são aqueles que só podem ser negociados em sua 

totalidade, em oposição aos divisíveis, mas podem, de acordo com Manzur (2017), ser 

desfrutados de modo compartilhado, i.e., o objeto permanece indivisível, mas o proveito que as 

partes podem fazer desse objeto pode ser compartilhado, por exemplo, em negociações de paz 

o objeto não pode ser divisível (não há como fracionar a paz, ou ela é negociada em sua 

totalidade ou não pode ser negociada), mas pode ser usufruído pelas partes que eventualmente 

cheguem a um acordo sobre ele. 

Por fim, devemos considerar o(s) objetivo(s) da negociação. Quando uma negociação 

possui vários objetivos a denominamos de pluridimensional. Não é incomum que uma 

negociação se inicie com um objetivo apenas (unidimensional) e que, assim como a quantidade 

de objetos, possa vir a adquirir mais objetivos conforme as partes negociem, mesmo que o 

número de objeto(s) se mantenha o mesmo. É comum que em organizações internacionais, 

como as ONU e seus organismos, negociações que tenham como ponto de partida um objetivo 

acabem por adquirir vários conforme os debates evoluam. 

Apresentada a noção que alguns autores fazem de negociação e a que adotamos em 

sentido mais amplo para esse trabalho, bem como trazidas as modalidades identificadas por 

Oliveira e Onuki (2015) e Manzur (2017), faz-se necessário expor o entendimento de 

negociação internacional. Para fins dessa monografia, incorporamos a definição trazida por 

Manzur (2017), tendo em consideração a definição de negociação que dispomos acima. Para a 

autora, há dois de quatro requisitos que uma negociação precisa cumprir para poder ser definida 

como uma negociação internacional: 1) partes diretas devem ser supranacionais ou ter 

nacionalidades distintas; 2) o alvo do processo negociatório, i.e., o objeto deve ser externo a 

nacionalidade de pelo menos uma das partes diretas ou supranacional a elas; 3) o mesmo vale 

para os objetivos, ou seja, devem ser supranacionais ou externos à nacionalidade de pelo menos 

uma das partes diretas; e 4) “o arcabouço ou marco jurídico/legal deve ter abrangência 

supranacional ou externa à nacionalidade de ao menos uma das partes” (MANZUR, 2017, p. 

129). 

É possível entender, com base nesses parâmetros, que as negociações internacionais não 

são somente entre Estados ou entre empresas, mas que ocorrem entre empresas e Estados, 

organizações internacionais e Estados, OIs e empresas etc., desde que duas das quatro 

características possam ser identificadas na negociação. 

Consideramos importante retomar mais uma vez, por um breve momento, antes de 

prosseguirmos à próxima seção desse capítulo, as modalidades de Oliveira e Onuki (2015) de 

negociação pública e negociação privada. As negociações públicas, como vimos são 
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determinadas pelo fato de seu público-alvo é a população e que a maior parte de sua motivação 

é política. Porém, propomos que há um nicho dentro da modalidade de negociação pública: a 

negociação diplomática. Uma negociação diplomática, se trata, em essência, de uma negociação 

pública internacional, estas são um instrumento e uma instituição pela qual a política externa 

dos Estados é exercida e estabelece negociação entre as partes interessadas (EVANS 

NEWNHAM, 1998), de sorte que as negociações diplomáticas são compreendidas como uma 

parte especializada das negociações públicas. 

Por fim, apontamos que o processo negociatório que será analisado neste trabalho se 

trata de uma negociação internacional pública, diplomática em específico, multilateral, 

multifocal e de objetos indivisíveis e pluridimensionais. 

 

O TEMPO NAS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS 

O tempo é de crucial importância para as negociações, porque pode se tratar tanto de 

um objeto a ser negociado, no entanto, em todas está presente como um recurso e um 

modificador em potencial, i.e., pode afetar a negociação direta ou indiretamente, seja porque 

pode exercer pressão sobre as partes, afetá-las de modos diferentes, mas também pode ser usado 

como arma por elas, tal como pode ser compreendido de maneiras divergentes pelos 

negociadores (MANZUR, 2017; OLIVEIRA; ONUKI, 2015). Nossa compreensão sobre o 

tempo — algo que, como visto no capítulo anterior, se dá muitas vezes por relações metafóricas 

— está intimamente ligada às negociações, a ponto de poder exercer efeitos diversos sobre o 

processo em quaisquer de suas fases. 

Lewicki, Saunders e Barry (2014) tratam de forma indiscriminada os efeitos que o 

tempo pode exercer nas negociações, de modo que é possível inferir que as chances de 

modificações do processo e a pressão que podem sofrer do tempo são as mesmas. Todavia, 

Oliveira e Onuki (2015) apontam que não é este o caso. Ainda ao tratar da distinção entre as 

negociações públicas e privadas, os autores afirmam que a relação delas com o tempo é distinta 

quando apontam que com frequência negociações públicas têm “um tempo mais dilatado” 

(OLIVEIRA; ONUKI, 2015, p. 12, grifo nosso). O tempo de tal modalidade só encolhe, de 

acordo com eles, quando há processos que demandam ações mais rápidas possíveis. Com 

frequência, escrevem, o tempo em negociações públicas é um passivo, mas ao demandar 

resultados mais urgentes o tempo se torna um ativo (OLIVEIRA; ONUKI, 2015). 

Constata-se que as compreensões dos autores sobre tempo se dão em termos 

metafóricos, pois ao apontarem que em processos negociatórios públicos o tempo é dilatado 
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temos uma conceptualização de TEMPO É ESPAÇO. A segunda conceptualização de tempo como 

ativo e passivo evocam a metáfora TEMPO É CAPITAL, em que os próprios autores explicam a 

relação: “o tempo pode ser um passivo (representando obrigações e dívidas contraídas pela 

entidade econômica) ou um ativo (representando bens e direitos que uma instituição econômica 

possui e possam ser valorizados em termos econômicos)” (OLIVEIRA; ONUKI, 2015, p. 12, 

grifos nossos). As partes de uma negociação, então, conceptualizam a estimativa temporal de 

duas formas, das quais, como posto em capítulo prévio, analisaremos uma: TEMPO É ESPAÇO. 

O mapeamento metafórico que fazemos é dependente da cultura, isto é, mesmo que 

nossas experiências físicas com o ESPAÇO sejam idênticas através das mais distintas práticas, 

condutas e conhecimentos sociais, as formas como este domínio é mapeado para o domínio 

alvo é dependente da cultura (DIRVEN; WOLF; POLZENHAGEN, 2007; EVANS, Vyvyan; 

GREEN, 2006; LAKOFF, 2006; LAKOFF; JOHNSON, 2003). Ao nos debruçarmos sobre as 

negociações internacionais é crucial a compreensão de que culturas não são apenas fatores de 

considerações por parte dos negociadores por questões protocolares e/ou superficiais — onde 

as partes são entes inteiramente racionais e calculistas (CARR, 2001; MORGENTHAU, 2003; 

OLIVEIRA; ONUKI, 2015) —, mas são questões que podem moldar o processo negociatório 

de formas significativas desde se sua concepção até seu fim (MANZUR, 2017; OLIVEIRA; 

ONUKI, 2015), não apenas em razão de poderem ser o reflexo de estruturas sociais, porém são 

parte crucial de nossa cognição, auxiliando-nos na forma como concebemos o mundo à nossa 

volta. 

Para as negociações internacionais “a distância entre culturas é o principal desafio de 

uma negociação, mais até do que os elementos tangíveis” (OLIVEIRA; ONUKI, 2015, p. 138). 

Isso importa dizer que as culturas têm considerável peso sobre as negociações, tal como sobre 

a cognição e a linguagem, que, como posto anteriormente, estão interligadas. 

O reconhecimento de que nossas conceptualizações de TEMPO variam conforme a 

cultura e que produzem de fato efeitos sobre as negociações internacionais são postas por 

Manzur (2017), que apresenta as consequências das descobertas de Hall (1976) para as 

negociações internacionais. 

As culturas podem ser observadas pelo modo como o tempo influi nas relações, na 

organização social e na vida dos indivíduos seja direta ou indiretamente (HALL, 1976). O autor 

apresenta duas formas possíveis pelas quais é possível distinguir culturas a partir de suas 

conceptualizações de TEMPO: monocrônicas e policrônicas. Afirmamos que essa distinção é, na 

verdade, sobre a conceptualização que as culturas fazem sobre TEMPO porque as classificações 

mantêm o mapeamento de ESPAÇO É TEMPO, a medida que Hall entende ESPAÇO e TEMPO como 
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“funcionalmente relacionados” (1976, p. 17, tradução nossa)39. Essa classificação aponta que 

as culturas monocrônicas são programáticas, onde o tempo é esquematizado e divido como 

“uma coisa de cada vez” e onde os indivíduos prezam e valorizam a presteza. Em culturas dessa 

ordem os assuntos de maior importância tomam mais tempo, ao passo que os assuntos 

secundários recebem menos atenção quando não totalmente excluídos da pauta (HALL, 1976). 

Culturas policrônicas, por sua vez, são mais dinâmicas, à medida que valorizam o multi-

tasking, não sendo os indivíduos dessas culturas apegados a cronogramas rígidos, tendo em 

mente mais a conclusão de seus objetivos que o tempo (HALL, 1976; MANZUR, 2017). Essas 

classificações, entretanto, não mostram uma realidade engessada, apenas uma maior tendência 

que as culturas possuem entre serem monocrônicas ou policrônicas, podendo se encontrarem 

em qualquer ponto do continuum que essa classificação, na realidade, pretende mostrar. 

Considerados os pontos trazidos até o presente capítulo, cabe-nos agora nos 

debruçarmos sobre a análise das metáforas de tempo presentes no corpus de debates do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas (SCHÖNFELD et al., 2021). No capítulo seguinte 

mostraremos como corpus foi analisado e traremos os resultados apresentados pela 

investigação. 

  

 
39 functionally interrelated 
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IV: METAPHORS WE NEGOTIATE WITH 

O CORPUS 

O presente capítulo se propõe a pôr os conhecimentos teóricos explicitados em capítulos 

anteriores através da análise de um corpus eletrônico público, isto é, exploraremos uma coleção 

de textos organizados eletronicamente e disponíveis publicamente à luz da Linguística 

Cognitiva, da Teoria das Metáforas Conceituais e dos saberes sobre as negociações 

internacionais. O estudo do corpus intenta prestar um levantamento sobre as metáforas 

conceituais TEMPO É ESPAÇO e sua posterior análise procura verificar o relativismo linguístico 

a partir da teoria e conhecimentos adotados nesta monografia (a Teoria das Metáforas 

Conceituais e os conhecimentos sobre negociações internacionais). 

O corpus em análise neste trabalho é o UN Security Council Debates (SCHÖNFELD et 

al., 2021), que compila textos dos debates ocorridos entre janeiro de 1995 e dezembro de 2020. 

Os textos no corpus estão em inglês e foram extraídos dos discursos proferidos ou interpretados 

para o inglês no CSNU. Neste trabalho, focamos em apenas dois anos de debates: 1998 e 1999. 

A escolha desses anos se deve ao período em que ocorreu a Guerra do Kosovo40, que, em razão 

do período de sua decorrência de pouco mais de um ano faz com que o episódio se mostre ideal 

para uma análise não-extensiva e satisfatória para esta monografia. 

Entre os documentos que contém os debates sobre a Guerra do Kossovo estão: 

S/PV.3868 (UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1998a), S/PV.3918 (COUNCIL, 

1998), S/PV.3930 (UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1998b), S/PV.3937 

(UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1998c), S/PV.3967 (UNITED NATIONS 

SECURITY COUNCIL, 1999a), S/PV.3974 (UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 

1999b), S/PV. 3988 (UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1999c), S/PV.3989 

(UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1999d), S/PV.4003 (UNITED NATIONS 

SECURITY COUNCIL, 1999e) e S/PV.4011 (UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 

1999f)41. 

O corpus organiza os discursos seguindo a numeração disponível dos documentos da 

ONU e os detalha numericamente a partir da ordem em que falam os discursantes (por exemplo, 

 
40 É impertinente para os objetivos deste trabalho discorrer sobre a Guerra do Kosovo, por tal razão não nos 
determos no assunto, entretanto, sugerimos aos leitores que desejarem uma discussão introdutória à guerra os 
textos de Webber (2009) e Cottey (2009). 
41 Há outros dois documentos sobre os debates do Kosovo, porém ambas documentações são apenas comunicados 
de que as reuniões se deram às portas fechadas e não foram redatadas. 
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UNSC_1998_SPV.3868_spch007), o que totalizou em 197 documentos analisados. Esses 

textos em formato .txt foram enviados aos softwares Sketch Engine e AntConc, onde foram 

analisados eletronicamente. O corpus selecionado se mostra pequeno-médio, com apenas 

93.235 palavras e 3.460 sentenças, ao passo que o UN Security Council Debates (SCHÖNFELD 

et al., 2021) por inteiro possui mais de 21 milhões de palavras, sendo considerado médio-grande 

(SARDINHA, 2002). 

A fim de encontrarmos metáforas de TEMPO É ESPAÇO seguimos a proposta posta por 

Tissari (2017) e, por meio do software, buscamos por lemas42 relacionados aos domínios fonte 

(aquele que tem suas informações mapeadas, no caso, ESPAÇO) e alvo (o domínio para onde as 

informações são mapeadas, ou seja, TEMPO). Entre os lemas de domínio fonte buscamos por: 

long; short; ahead; face; back; rear; top; bottom; last; before; beforehand; behind; e next. As 

buscas por lemas ligados ao domino alvo foram: time; day; hour; moment; era; age; period; 

year; date; ever; never; e old. 

Como o corpus se encontra apenas em inglês, ao nos depararmos com correspondências 

nas buscas pelos lemas relacionados aos domínios fonte e alvo e após verificar se se tratavam 

de metáforas de TEMPO É ESPAÇO, também examinamos em que idioma os discursos em que as 

metáforas ocorreram foram proferidos (uma notação disponível no início dos pronunciamentos 

que não se deram em inglês). Desta forma, recorremos também aos registros do Conselho de 

Segurança em espanhol e francês a fim de averiguar as ocorrências de mapeamentos conceituais 

entre TEMPO e ESPAÇO quando foi possível identificar no corpus que as metáforas interpretadas 

teriam ocorrido nestas línguas. Verificar os registros em espanhol e francês objetiva não apenas 

examinar se as metáforas também ocorrem, mas também se os mapeamentos conceituais de 

tempo acontecem na mesma ordem nas três línguas: inglês, francês e espanhol43. 

Cabe apontar que os métodos da Linguística de Corpus não são necessariamente 

excludentes, então, ao complementarmos nossa análise com métodos manuais, ou seja, a análise 

documental dos discursos em espanhol e francês, assim como a posterior interpretação dos 

dados por nós recolhidos, seguimos alguns precedentes registrados por Tissari (2017). 

Uma vez feita a busca pelos lemas relacionados a TEMPO e ESPAÇO, selecionamos 

manualmente os resultados que mostravam o mapeamento conceptual entre o domínio fonte e 

alvo. Anotamos quando lemas ocorrem em conjunto, como em “long time before”, a fim de que 

na análise final dos dados as metáforas não contassem como dados multiplicados, isto é, de 

 
42 Na Linguística denominamos de lema a forma canônica de um conjunto de formas de palavras, por exemplo, 
em português “dormir” é o lema de dormindo, dormiste, dormido, dorminhoco etc. 
43 Há mais três línguas oficiais em que os debates do Conselho de Segurança da ONU podem ocorrer: chinês, árabe 
e russo. Por nossa ignorância em tais línguas decidimos que analisar apenas as três línguas postas anteriormente. 
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modo que os cálculos se dessem pela metáfora e não pela ocorrência dos lemas. Por fim, 

baixamos os resultados da seleção manual em formato .txt e os colocamos no software AntConc 

para, então, pesquisarmos pelos mesmos lemas. O software mostrou uma lista de 142 

expressões frequentes (não contando as repetições), que totalizaram 238 expressões, das quais 

as três mais frequentes foram “last month”, “last year” e “long time”. 

A partir desses dados, checamos quais as metáforas não teriam sido proferidas 

originalmente pelos negociadores em inglês, porém excluindo os discursos feitos originalmente 

em russo, chinês e árabe, considerando apenas aqueles em francês e espanhol. Foram, então, os 

seguintes documentos identificados no corpus de discursos que ocorreram em línguas que não 

o inglês: 

Tabela 2: discursos em outros idiomas analisados dentro do corpus 

Documento do corpus: Idioma: 

UNSC_1998_SPV.3868_spch033 francês 

UNSC_1998_SPV.3937_spch008 espanhol 

UNSC_1998_SPV.3937_spch014 francês 

UNSC_1999_SPV.3988_spch005 francês 

UNSC_1999_SPV.3988_spch015 espanhol 

UNSC_1999_SPV.3989_spch002 francês 

UNSC_1999_SPV.3989_spch010 espanhol 

UNSC_1999_SPV.3989_spch020 espanhol 

UNSC_1999_SPV.4003_spch001 francês 

UNSC_1999_SPV.4003_spch033 espanhol 

UNSC_1999_SPV.4003_spch011 francês 

UNSC_1999_SPV.4003_spch017 espanhol 

UNSC_1999_SPV.4003_spch019 francês 

Fonte: O autor (2022) 

Não nos ateremos nesta análise a dados numéricos fornecidos pela busca feita no corpus, 

à medida que eles pouco têm a nos dizer sobre as metáforas em diferentes línguas utilizadas 

durante as negociações do Conselho de Segurança. Os resultados, dessa forma, apenas 

indicariam que o corpus foi compilado em inglês. Uma vez coletados os dados, nosso exame se 

volta para os mapeamentos metafóricos em diferentes línguas à medida que são mutuamente 

utilizadas em um ambiente multilíngue. 

 

AS METÁFORAS DE TEMPO NO CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU 
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Retomando a discussão posta no capítulo três, podemos identificar as negociações a 

partir da seguinte esquematização: 

Figura 5: Esquematização das negociações 
 

 
Fonte: O autor (2022). 

A imagem mostra no círculo interno o processo de negociação, os círculos à sua órbita 

representam seus elementos constituintes, quer dizer, os elementos sem quais o processo não 

pode ocorrer, já os círculos mais afastados do centro não se tratam de elementos constitutivos 

das negociações, mas que têm peso e influência sobre todos elementos assim como sobre o 

processo em si. Esses dois elementos externos, a cultura e o tempo, podem ser um recurso, um 

objeto, um modificador das negociações, seus pesos devem ser considerados não apenas no 

processo como um todo mais em cada um dos elementos que constituem a negociação. Ao 

lidarmos com Linguística nesta monografia, majoritariamente nosso enfoque voltou-se ao 

elemento constitutivo da linguagem, mas levando sempre em consideração os demais elementos 

e o processo como um todo. 

As metáforas conceituais — i.e., conceptualizações que fazemos de um domínio da 

experiência em termos de outro — podem ocorrer em vários domínios como é o caso de TEMPO. 

Nossa compreensão de tempo, que está intimamente ligada às metáforas conceituais e estas ao 

nosso conhecimento enciclopédico, está intimamente ligada às negociações, a ponto de poder 

exercer efeitos diversos sobre o processo em quaisquer de suas fases. 

Em contextos como o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que lidam com a 

segurança, a paz e a política internacional, onde partes indiretas negociam em nome de diversos 

Estados poderosos militar, tecnológica e economicamente ou não, tais questões fazem diferença 

no processo negocitório (LEWICKI; SAUNDERS; BARRY, 2014; MANZUR, 2017; 

OLIVEIRA; ONUKI, 2015), em contextos dessa ordem seria de se considerar que as metáforas, 
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vistas como imprecisas pela semântica de condições de verdade, não teriam espaço. A realidade, 

contudo, mostra que a semântica de condições de verdade não corresponde de fato ao uso da 

linguagem. 

A metáfora TEMPO É ESPAÇO é uma metáfora primária, grosso modo, essa metáfora 

conceptualiza dois domínios da experiência humana mais imediata, i.e. domínios que derivam 

de nossa pré-conceitualização e das nossas experiências sensório-perceptivas (EVANS, 

Vyvyan; GREEN, 2006), esses domínios passam a organizar outros domínios menos imediatos 

e mais abstratos de modo que o conceito de QUANTIDADE e de DISTÂNCIA dependem do domínio 

básico de ESPAÇO, enquanto domínios como DURAÇÃO DE TEMPO, PASSADO, FUTURO, entre 

outros dependem do domínio mais imediato de nossas experiências de TEMPO, como mostra a 

figura a seguir: 

Figura 6: domínios básicos e seus domínios abstratos

Fonte: O autor (2022). 

Os mapeamentos, ou seja, as conceptualizações que ocorrem de um domínio da 

experiência para o outro, podem ser identificados nas mais diversa externalizações disponíveis 

através da linguagem, as quais denominamos de expressões metafóricas. Podemos considerar 

uma dessas expressões encontradas no corpus: “started a few hours ago” (SCHÖNFELD et al., 

2021). A metáfora que se apresenta exprimida pela expressão metafórica acima se trata de um 

mapeamento entre TEMPO e ESPAÇO em que a duração de tempo é conceptualizada a partir de 

QUANTIDADE. A expressão metafórica é compreendida por pessoas que tenham informações 

TEMPO

PASSADO FUTURO
DURAÇÃO

DE TEMPO
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TEMPO A

DECORRER

ESPAÇO

DISTÂNCIA QUANTIDADE
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enciclopédicas de que é possível segmentar o tempo em segundos, minutos, horas etc. Não seria 

possível, então considerar que haveria uma imprecisão no emprego de tal expressão metafórica, 

uma vez que o próprio contexto da negociação, como visto no capítulo anterior, indica que os 

receptores da mensagem, ou seja, as partes indiretas têm conhecimento sobre a segmentação do 

tempo de tais modos. Nota-se, nesse sentido, que expressões como “a few times ago”, embora 

não sejam agramaticais ou impossíveis de ocorrer, são semanticamente estranhas, uma vez que 

o domínio fonte deve estar ligado àquilo que é seccionado, como horas, dias, meses anos etc. 

A tabela 3 abaixo ilustra como as expressões metafóricas ocorridas no corpus conceitualizam 

TEMPO em termos de QUANTIDADE, mas apenas quando este é tomado de modo segmentado. 

Tabela 3: mapeamento de TEMPO em termos de QUANTIDADE 

Expressão metafórica Mapeamento 

did not exist in Kosovo for many years ANO É QUANTIDADE 

A few days ago DIA É QUANTIDADE 

that started a few hours ago HORA É QUANTIDADE 

was adopted a few moments ago MOMENTO É QUANTIDADE 

Fonte: O autor (2022). 

Em inglês, a metáfora conceitual que lida com o tempo como um todo e não seccionado 

o considera em termos de DISTÂNCIA, como o corpus nos revela. Vejamos, na tabela quatro, 

alguns exemplos extraídos do corpus, fornecendo o mapeamento que ocorre em tal metáfora: 

Tabela 4: o mapeamento de TEMPO em termos de DISTÂNCIA 

Expressão metafórica Mapeamento 

not forget that not long ago PASSADO É DISTÂNCIA 

will not be in place for long FUTURO É DISTÂNCIA 

community waited too long before PASSADO É DISTÂNCIA 

OSCE mission of longer duration DURAÇÃO DE TEMPO É DISTÂNCIA 

Albania has long been elaborating TEMPO DECORRIDO É DISTÂNCIA 

adopted a short while ago PASSADO É DISTÂNCIA 

to cut short the visit TEMPO A DECORRER É DISTÂNCIA 

within the shortest possible period of time DURAÇÃO DE TEMPO É DISTÂNCIA EM UM 

ESPAÇO 

Fonte: O autor (2022). 
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A distinção conceptual entre os mapeamentos disponíveis na tabela 3 e os da tabela 4 é 

que os primeiros não requerem um referencial secundário, ao passo que os segundos necessitam 

de um referencial secundário para que se possa definir a TEMPO em termos de DISTÂNCIA, onde 

o objeto referencial secundário é um ponto no tempo que não é mencionado (podendo ser o 

presente, o futuro, o passado, uma data definida etc.), ou seja, a conceptualização da duração 

de tempo em termos de DISTÂNCIA depende de uma compreensão do TEMPO como um local no 

espaço. 

Consideremos mais pormenorizadamente na tabela 5, a seguir, como as expressões 

metafóricas expostas pelo corpus exprimem a metáfora TEMPO É ESPAÇO. 

Tabela 5: expressões que exprimem os domínios conceituais na metáfora conceitual 

TEMPO É ESPAÇO 

TEMPO ESPAÇO 

ago long 

before longer 

will [...] for short 

duration within [...] shortest 

has been 

period of time 

Fonte: O autor (2022). 

As expressões metafóricas apresentam elementos em ambos os conceitos, mapeando o 

domínio fonte para o domínio alvo. O primeiro, terceiro e sexto casos expostos na tabela 4 

mostram, por exemplo, como o passado é conceptualizado como distância, requerendo um 

objeto referencial secundário, a distância do passado relativa ao presente, isto é, sua 

conceptualização como long ou short dependem do quão recente ou tardio este foi em relação 

ao presente. A tabela 6 traz mais casos de como o PASSADO é conceitualizado em termos de 

DISTÂNCIA e expressado através das expressões metafóricas. 

 

Tabela 6: expressões metafóricas de PASSADO É DISTÂNCIA encontradas no corpus 

Let us not forget that not long ago Kosovo enjoyed a degree of autonomy 

international community waited too long before taking decisive action 

at this point that consent for the mission […]is long overdue 
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Let me recall that, not long ago 

because war had existed there for a long time 

one would think would have been consigned a long time ago 

Cuba has offered as long ago as 5 April to cooperate 

the resolution that was adopted a short while ago by the Council. 

Fonte: O autor (2022), textos extraídos de Schönfeld et. al. (2021). 

A tabela 7 abaixo, mostra como a metáfora FUTURO É DISTÂNCIA, através das expressões 

metafóricas encontradas no corpus, seguem o mesmo parâmetro de mapeamento o visto na 

tabela 6 acima, ou seja, o tempo tido como inteiro é conceitualizado em termos de DISTÂNCIA. 

Tabela 7: expressões metafóricas de FUTURO É DISTÂNCIA encontradas no corpus 

embargo the Council is establishing today will not be in place for long 

a determined effort in that direction will start before too long 

it will give us a lot to ponder for a long time to come 

by the Belgrade authorities, which will have consequences for a long time to come 

Fonte: O autor (2022), textos extraídos de Schönfeld et. al. (2021). 

A partir dos exemplos expostos nas tabelas 6 e 7 será possível verificar os mapeamentos 

expostos na tabela 4 através de mais expressões metafóricas encontradas no corpus dos debates 

do Conselho de Segurança das Nações Unidas no anexo A desta monografia. 

Tal mapeamento não ocorre somente em inglês durante os debates do Conselho de 

Segurança, pois também foi possível identificar metáfora semelhante em francês: “traitement 

fait défaut depuis fort longtemps” (UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1998a, p. 26). 

Observa-se que o mapeamento em francês parece seguir o mesmo sentido do que é observado 

em inglês, contudo, uma análise mais precisa que possa confirmar tal suposição não é possível 

de ser feita com a proposta deste trabalho, uma vez que essa é a única expressão em francês de 

uma metáfora conceitual que conceitualiza TEMPO em termos de DISTÂNCIA e não pudemos 

encontrar expressões em francês que lidem com a duração do tempo. 

Em espanhol, porém, foi possível identificar mais de uma expressão metafórica sobre a 

estimativa de tempo. Porém, o que os discursos nos revelam é que a estimativa de tempo em 

espanhol ocorre a partir de uma conceptualização de TEMPO em termos de QUANTIDADE, seja 

ao se tratar de tempo seccionado ou tido como inteiro. Expressões como “que se inicia mucho 

antes” (UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1999f, p. 20) e “que causó hace pocas 

horas” (UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1999e, p. 20) expõem o mapeamento 

conceptual em espanhol não exigem um objeto referencial secundário, isto é, não necessitamos 
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de um segundo frame de referência para que possamos compreender a duração de tempo. 

Tomemos o seguinte exemplo: para que possamos considerar uma distância dependemos de 

dois objetos de referência — em que o primeiro é o local e o segundo é o objeto de referência 

secundário que determina a distância do foco —, ao passo que para que possamos julgar a 

quantidade de algo precisamos somente de um objeto de referência, o objeto que cerca o foco; 

ao nos depararmos com um balde cheio não é preciso se atentar a um segundo objeto de 

referência para determinar se há muita ou pouca água, nos atentamos apenas ao balde, que cerca 

o foco, nesse caso a água. No entanto, a determinação de quantidade nem sempre requer um 

objeto referencial, em casos como “muita água foi desperdiçada” não há objeto referencial que 

nos auxilie a determinar a quantidade de água desperdiçada. 

Assim, observamos que tanto em inglês como em espanhol a conceptualização da 

duração de tempo, quando este é tido de forma segmentada, é posta em termos de QUANTIDADE, 

i.e., o tempo seccionado é compreendido a partir apenas do objeto referencial primário que 

cerca um determinado período, como segundos, horas, dias, anos, séculos etc., o que confere 

ao TEMPO uma característica contável. Ao tratarmos do tempo como um todo, porém, ele se 

torna incontável, a conceptualização em inglês, então, passa a requerer um segundo objeto 

referencial para que se possa conceptualizar o período. Uma vez que o mapeamento não ocorre 

por não haver o respeito do domínio fonte pelos limites do alvo, a conceptualização busca um 

mapeamento que o faça, em inglês esse mapeamento é DURAÇÃO É DISTÂNCIA. 

Em espanhol há uma maior possibilidade de quantificação de contáveis e incontáveis, o 

que significa dizer que é possível tratar como quantidade o tempo segmentado (contável) e o 

tempo como um todo (incontável). A quantificação sem que seja necessário um objeto 

referencial primário, nesse sentido, é mapeado para o conceito de tempo em sua totalidade e 

segmentado, visto que o mesmo mapeamento pode ser feito em domínios mais distintos 

podendo ou não requererem frames de referência para sua compreensão. 

Parte do entendimento que tais diferenças de conceptualização de TEMPO nessas línguas 

pode afetar as negociações decorre de que Lewicki, Saunders e Barry (2014), ao abordarem o 

papel da cognição no processo de negociação, consideram que os frames pelos quais as partes 

interagem podem gerar mudanças, desentendimentos, concordâncias, melhoras ou pioras no 

processo. Como visto no capítulo anterior, o tempo é de extrema importância para as 

negociações, seja na consideração das estratégias das partes ou pelo fato de serem encarados 

como ativos ou passivos conforme a modalidade de negociação. Algo dessa importância, que 

pode ser objeto de negociação, recurso e modificador, e que pode ser conceptualizado de 

maneiras distintas a partir da língua dos negociadores exemplificam que, se partirmos das 
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observações de Lewicki, Saunders e Barry (2014), as diferentes línguas e culturas podem 

exercer peso sobre as formas como as partes conceitualizam e compreendem a duração do 

tempo. 

O relativismo linguístico se alinha com o que foi analisado acima, juntamente com as 

observações de Lewicki, Saunders e Barry (2014), compreende que a ligação entre língua e 

pensamento não é absoluta, mas observa que a primeira pode influenciar em processos 

cognitivos, como a memória, o raciocínio, a atenção, a tomada de decisões, entre outros. A 

variedade linguística, desse modo, se faz central para a hipótese relativista, uma vez que línguas 

diversas podem influir sobre os processos cognitivos. A vertente “fraca” da hipótese Sapir-

Whorf considera o peso que a cultura possui sobre as línguas de tal modo que pode ser 

relacionada tese de conhecimento enciclopédico, ou seja, de que nossos conhecimentos se 

organizam em forma de rede ao ponto de ser considerada artificial a distinção entre 

conhecimentos linguísticos e extralinguísticos (LANGACKER, 1987). As culturas possuem 

modos distintos de compreensão de tempo e sobre sua duração (HALL, 1976) e dada a 

confluência dessa sorte de conhecimento na linguagem, pode-se depreender que os 

conhecimentos temporais de culturas mono ou policrônicas têm consequências sobre a língua 

de seus falantes. 

Uma vez que as metáforas conceituais dependem de nossos conhecimentos 

enciclopédicos para que o mapeamento do domínio fonte para o domínio alvo seja possível — 

porque somente a partir desses conhecimentos é que será possível produzir metáforas 

compreensíveis, pois os domínios fonte e alvo precisam acatar os limites um do outro (EVANS, 

Vyvyan; GREEN, 2006; LAKOFF; JOHNSON, 2003) —, os conhecimentos temporais de 

culturas diferentes, os conhecimentos espaciais (que tendem a ser universais), os conhecimentos 

da própria estrutura linguística de um dado idioma etc., podemos concluir que as metáforas 

conceituais nos revelam, em certo nível, que as línguas que falamos possuem efeitos sobre 

outros componentes de nossa cognição, em consonância com o que propõe a hipótese do 

relativismo linguístico. Considere, então, o seguinte exemplo hipotético de uma negociação 

diplomática: 

EXEMPLO: 

Em uma negociação de paz o tempo se torna um ativo (considerando que em negociações 

públicas tende a ser passivos (OLIVEIRA; ONUKI, 2015)), pois é de interesse comum que 

o conflito armado se cesse. Em negociações dessa ordem diplomatas têm sua disposição 

informações cruciais para a negociação e frequentemente sigilosas, isto é, que não podem ser 
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Observe que a PARTE A possui um objeto referencial secundário que permite a 

conceitualização do TEMPO em termos de DISTÂNCIA, no caso, esse objeto referencial se dá 

como a informação confidencial do tempo em que a operação militar irá ocorrer, mas que não 

pode ser revelada. Em espanhol, assim como em português, as definições de duração de tempo 

não requerem esse objeto referencial quando se trata do tempo como indivisível, ou seja, 

embora para a PARTE A exista um ponto no tempo que pode ser utilizado para se localizar, 

quando se trata do tempo como um todo (utilizado por esta mesma parte, uma vez que qualquer 

uso de tempo como contável pudesse gerar suspeitas), para a PARTE B o mesmo não ocorre, 

porque, muito embora ambos utilizem uma língua comum que não a sua para negociar, os 

mapeamentos metafóricos são distintos. Em inglês o mapeamento de que TEMPO É DISTÂNCIA é 

comum, embora o mesmo seja possível em espanhol e em português — assim como a 

conceitualização de few time, em inglês — é incomum que ocorram44, a realidade nos mostra 

que a principal conceitualização da duração de tempo em português e espanhol se dá em termos 

de quantidade, onde não há a necessidade de um objeto referencial quando se trata da 

conceituação do tempo como um todo, sendo somente requisitado quando este passa a ser 

divisível. No exemplo, então, a PARTE B ainda foi mantida ignorante do tempo da ação militar, 

mesmo que a PARTE A tenha afirmado que o tempo disponível para aquele processo fosse 

breve. A urgência para que ambas as partes entrem em um acordo de paz é distinta, de modo 

 
44 Uma breve busca realizada no Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES), que conta com 350 milhões de 
palavras, mostrou que ocorrências de poco tiempo (10.487 resultados) são quase sete vezes mais comuns que corto 
tiempo (1.504 resultados) (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, s.d.). Já uma rápida pesquisa realizada no Corpus 
do Português: NOW, com 1.1 bilhão de palavras, mostrou que enquanto pouco tempo gerou 42.614 resultados, 
tempo curto mostrou apenas 7.432 resultados (CORPUS DO PORTUGUÊS, s.d.). 

compartilhadas com a outra parte. Com um cenário desses em mente, considere que a 

PARTE A detém uma informação que uma manobra militar de seus país será executada em 

2 dias, manobra esta que poderá prolongar ainda mais o conflito armado e dificultar as 

negociações. A informação não pode ser compartilhada com a PARTE B, nem mesmo a 

quantidade de dias, pois uma data fixa para chegar a um acordo no tempo mínimo de 2 dias 

pode gerar suspeita. Sentados a mesa de negociação, a PARTE A e a PARTE B, falantes de 

inglês e português, respectivamente, decidem ter como meio de diálogo o espanhol. 

PARTE A: El tiempo para nosotros se muestra corto, una vez que deseamos que esto 

conflicto termine luego. 

PARTE B: Nos ponemos de acuerdo que tenemos poco tiempo para traer paz a 

nuestros países. 



72 

 

 

que para a PARTE B a urgência para a resolução do conflito se torna menor, enquanto para a 

PARTE A, que deseja evitar uma ação militar, a urgência passa a ser maior. Sob o ponto de 

vista da Linguística essa divergência de pensamento que leva à uma compreensão distinta de 

informação tratará impactos para demais processos cognitivos, como a tomada de decisão. 

Constatamos, então, que diferentes línguas têm, em certa medida, influência sobre o 

pensamento humano e, em sendo a linguagem um dos elementos constitutivos da cognição 

humana e das negociações negociações, depreende-se que as diferentes línguas também as 

afetam, tendo em consideração especial as negociações diplomáticas, onde a profusão de 

idiomas tende a ser maior no ambiente internacional (REZEK, 2010), mesmo que se possa 

identificar uma língua comum entre as partes negociantes. Seria possível retomar as 

observações de Hall (1976) e as associá-las aos dados aqui postos, ou seja, que as compreensões 

culturais de tempo como monocrômico ou policrônico motivam as distinções entre as 

conceptualizações de TEMPO nos termos metafóricos de ESPAÇO. Contudo, o terreno para que 

tal associação seja posta não é sólido o suficiente, porque os dados e os processos referentes a 

esta monografia não nos possibilitam avançar categoricamente nesta direção; o bom processo 

cientifico requer que afirmações de tal ordem sejam corroboradas pelos dados obtidos na 

pesquisa, para que essa uma relação de motivação direta possa ser feita mais dados e em mais 

línguas — como as que aqui não puderem ser analisadas, i.e., chinês, russo e árabe — devem 

ser coletados. As compreensões culturais de tempo observadas por Hall (1976), entretanto, 

estão em associação a outras informações em nosso sistema cognitivo, como visto, — posto 

que a cognição é enciclopédica — que, em interação, produzem as conceptualizações de TEMPO 

É ESPAÇO.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa monografia objetiva discutir, em principal, a hipótese do relativismo linguístico, 

tendo como ponto de partida as visões da Linguística Cognitiva e da Teoria das Metáforas 

Conceituais. No entanto, outra perspectiva, ainda pouco explorada, foi buscada para tratar a 

hipótese Sapir-Whorf e a corrente cognitivista da Linguística: as negociações internacionais. 

Buscamos averiguar se línguas diferentes poderiam ter efeitos sobre a cognição enquanto seu 

uso em contextos reais e altamente dependentes de componentes cognitivos, como: atenção, 

memória, linguagem, criatividade, raciocínio etc., que impactam na tomada de decisões. O 

contexto do processo de negociação diplomática, onde todos esses componentes cognitivos se 

mostram imprescindíveis e onde diversas línguas e culturas entram em contato direto, mostra-

se pertinente para a investigação da hipótese sob essa perspectiva em consonância com a LC e 

a TMC. A perspectiva adotada, então, considera as negociações internacionais como parte do 

contexto a ser compreendido no presente estudo, assim como as possíveis consequências do 

relativismo linguístico para as negociações internacionais. 

Esta pesquisa foca na questão do relativismo sob o conceito de TEMPO por razões 

pragmáticas. A abundância de material bibliográfico e dados de pesquisas sobre tempo na 

hipótese relativista é um dos motivos pelo enfoque dado no domínio de TEMPO. Uma das razões 

para riqueza de materiais sobre este domínio se deve a consideração de que o tempo, tal como 

o espaço, é domínio universal, isto é, nós humanos experienciamos em nossos corpos o mesmo 

tempo, o mesmo passar dos dias, anos, etc., do mesmo jeito que experienciamos a gravidade, a 

posição vertical de nossos corpos que constitui nosso entendimento de espaço, universais em 

consonância com a cognição corporificada (EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006). Por serem 

considerados domínios universais, o relativismo entende que ao encontrar provas que as línguas 

podem ter influência sobre o pensamento em tal domínio (TEMPO) a hipótese torna-se mais forte 

em sua afirmação. Outro ponto é que o tempo é um fator de considerável importância para as 

negociações, sendo capaz de modelá-las a depender de como é posto e visto no processo. 

Tratando-se de negociação internacional, os entendimentos culturais sobre o tempo que as 

partes possuem podem afetar o processo. 

A tese do conhecimento enciclopédico, tratada no capítulo dois, nos mostra que os 

conhecimentos se organizam em rede de tal forma que em contextos da realidade apontar que 

a cultura e não a linguagem afeta a tomada de decisões ou o revés se mostra um tonel das 



74 

 

 

Danaides45. Há, como visto no caso das negociações, uma infinidade de variáveis que se 

organizam na mente humana em forma de rede e que se relacionam de incontáveis modos e 

que, sem dúvida, têm impacto no resultado. Para que tais variáveis fossem eliminadas o 

ambiente necessitaria ser controlado, o que alteraria o contexto e os resultados do trabalho 

(LUCY, 2016; SIDNELL; ENFIELD, 2012), deste modo, o contexto autêntico do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas podem nos fornecer dados mais consideráveis e mais condizentes 

com a realidade. 

Nos detemos demoradamente nesse trabalho com definições e as perspectivas teóricas 

que as guiam. Iniciamos, no capítulo um, com as definições de língua e linguagem que, embora 

tenham componentes comuns através das teorias linguísticas, o olhar que cada uma possui sobre 

o objeto de estudo acaba por remodelar o próprio objeto. A discussão do primeiro capítulo se 

mostra necessária à medida que um dos objetivos desta monografia é ser multidisciplinar, 

interagindo com as demais áreas das Ciências Humanas, apresentando aos leitores com pouco 

conhecimento em Linguística diferentes ângulos de vista para a linguagem e língua, modos 

diversos de compreendê-las e estudá-las. Entretanto, não apenas discutimos outras perspectivas 

como também apresentamos as adotadas nesse trabalho, não nos olvidando de apresentar os 

caminhos que guiam nosso ponto de vista sobre os objetos de estudo. Esse primeiro capítulo dá 

minimamente ao leitor com menor vivência no campo da Linguística a possibilidade de, 

guardadas as ressalvas, questionar essa monografia sobre pontos de vistas teóricos para além 

do que utilizamos como referencial. 

No capítulo dois, tratamos da Linguística Cognitiva, da Teoria das Metáforas 

Conceituais e da hipótese Sapir-Whorf. Esse capítulo é o mais extenso por algumas razões 

consideráveis. Dado que a Linguística Cognitiva não é uma teoria, mas sim uma corrente que 

engloba diversas teorias (EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006; FERRARI, 2011), torna-se 

imprescindível a abordagem de diversos conceitos, uma vez que muitos surgem de teorias 

distintas dentro da corrente, mas que possuem conexões e/ou completam outros importantes 

conceitos para uma compreensão mais abrangente da LC e das teorias que se organizam sob 

seu guarda-chuva, como a TMC e demais teorias como a Teoria dos Modelos Cognitivos 

Idealizados, a Teoria dos Espaços Mentais, a Teoria dos Frames (não contempladas em sua 

integridade no capítulo dois, mas que contribuíram muito para o desenvolvimento dos conceitos 

 
45 Na mitologia grega, as Danaides são as 50 filhas do Rei Dánao que se casaram com os filhos do Rei Egipto. Elas 
foram condenadas pelo resto da vida a encherem um tonel sem fundo, como punição por terem assassinado seus 
maridos nas noites de núpcias. Quando descrevemos algo como um “tonel das Danaides”, na verdade, o que 
almejamos dizer é que se trata de um esforço sem fim, um labor repetitivo e que não apresenta qualquer resultado 
útil. 
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tratados naquele capítulo), que em alguns pontos podem ser entendidos como divergentes, 

porém com frequência suas convergências são maiores, assim como os resultados e as 

conclusões que as pesquisas conduzidas sob essas perspectivas mostram (FERRARI, 2011). 

Um dos conceitos principais a serem tratados para a corrente cognitivista é o de conhecimento 

enciclopédico. O entendimento da LC sobre conhecimento enciclopédico funda a tese que 

desafia a proposta então dominante de uma dicotomia entre o que se define como conhecimento 

linguístico (denominado de conhecimento de dicionário) e o conhecimento extralinguístico 

(chamado de conhecimento enciclopédico), declarando que tal distinção é arbitrária e artificial 

(LAKOFF, 2019; LANGACKER, 1987); a proposta se mostrou revolucionária a medida que 

viabilizou que a Linguística passasse a considerar aquilo que antes era compreendido como 

externo à ela, como nos mostra Lakoff (CHILTON; LAKOFF, 1995; 1991, 2009, 2010, 2016; 

LAKOFF; NUÑEZ, 2001; LAKOFF; WEHLING, 2016). A tese do conhecimento encicloédico 

mostra como nossos saberes se organizam em nossos cérebros em forma de rede, o que não 

significa dizer que nossos conhecimentos são desorganizados, porém diz respeito que esses 

conhecimentos podem interagir e criar conexões, ampliando nossas informações sobre os 

conceitos, informações estas que não são iguais, pois enquanto umas são consideradas mais 

centrais para sua compreensão, outras não a são, mas que são ativadas quando há o uso de dado 

conceito. A Teoria das Metáforas Conceituais, proposta por Lakoff e Johnson (2003), mostra-

se dependente da tese de que nossos saberes se organizam em forma de rede, porque é 

necessário que as informações sobre o domínio fonte, o que fornece os conceitos, possam ser 

mapeadas para o domínio alvo, que abarca os conceitos, considerando os limites tanto do 

domínio alvo quanto do domínio fonte. Dessa forma, as metáforas são conceituais porque elas 

ocorrem antes em nosso aparelho conceitual e são maiores do que podem ser expressadas, afinal 

a estrutura conceitual é maior e mais profunda do que pode ser externalizada, uma vez que as 

expressões metafóricas apenas mostram alguns poucos aspectos do mapeamento, ou seja, não 

são capazes de evidenciar toda a estrutura da conceptualização (EVANS, Vyvyan; GREEN, 

2006; LAKOFF; JOHNSON, 2003). 

Ainda no capítulo dois, apresentamos a hipótese-guia desta monografia, a hipótese 

Sapir-Whorf, traçando um sintético histórico e abordando brevemente as correntes e pesquisas 

desenvolvidas na busca de validar ou rejeitar empiricamente a hipótese. A hipótese possui duas 

grandes correntes denominadas de determinismo e relativismo das quais a última é considerada 

a mais aceita pela Linguística enquanto a primeira é mais contestada, visto que para a 

Linguística podemos expressar e compreender o mundo mesmo que uma dada língua não 

possua conceitos ou itens lexicais para definir algo que conste em outra língua (EVANS, 
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Vyvyan; GREEN, 2006; GEERAERTS, 2008; GEERAERTS; CUYCKENS, 2007; LAKOFF, 

1987; LUCY, 1997, 2016). A hipótese admitida nesse trabalho é a relativista à medida que esta 

é a hipótese aceita pela LC e pela TMC. 

No capítulo três, tratamos das diversas definições de negociações e seus objetos 

constituintes sob as perspectivas de diferentes autores (ACUFF, 2008; LEWICKI; 

SAUNDERS; BARRY, 2014; MANZUR, 2017; OLIVEIRA; ONUKI, 2015), apresentando as 

problemáticas com cada definição trazida pelos autores e, enfim, propusemos uma definição 

que pudesse abarcar a linguagem como um dos elementos constituintes do processo. Em 

seguida, apresentamos a definição de Manzur (2017) para a identificação de uma negociação 

internacional a qual adotamos por se tratar da proposta mais clara para definirmos se uma 

negociação é de fato internacional. Nos aproveitamos também da definição prestada por 

Oliveira e Onuki (2015) de negociação pública e da definição de negociação internacional para 

propormos um conceito de negociação diplomática, porque essa monografia se utiliza de 

discursos proferidos em contextos de negociações diplomáticas e que, em consideração à LC, 

devem ser compreendidos para que possamos ter um entendimento preciso sobre o objeto de 

estudo, em que ocorrem as metáforas conceituais de tempo. Por fim, nesse capítulo, abordamos 

como a cultura e as compreensões de tempo são chave para as negociações, de modo que podem 

guiá-las e modificá-las, seja pelas estratégias adotadas pelas partes do processo, pela forma 

como as partes enxergam estes dois pontos (a cultura e o tempo), por suas próprias experiências 

ou pelas condições em que o processo se dá. 

No último capítulo, desenhamos o percurso da pesquisa deste trabalho, analisando e 

selecionando o corpus UN Security Council Debates (SCHÖNFELD et al., 2021), que reúne os 

debates do CSNU de 1995 à 2020, recolhendo textos dos anos de 1998 e 1999 que tivessem 

como tema central a Guerra do Kosovo. Traçamos como a busca no corpus pelas expressões 

metafóricas da metáfora conceitual TEMPO É ESPAÇO foram executadas e, em seguida, 

apresentamos como buscamos as metáforas em francês e espanhol, uma vez que não nos seria 

possível apresentar uma análise satisfatória e compreensível das outras três línguas oficiais das 

Nações Unidas: chinês, russo e árabe. Apresentamos uma análise das expressões metafóricas 

encontradas em inglês e espanhol, traçando seus mapeamentos e elencando como as metáforas 

de TEMPO É ESPAÇO conceitualizam de forma distinta o tempo e a duração deste nestas duas 

línguas. O francês, entretanto, careceu de análise mais profunda, afinal mesmo que possa 

presumir-se que em um ambiente multilíngue como a ONU, onde diplomatas tendem a dominar 

mais de dois ou três idiomas das línguas oficiais da organização, o inglês se apresenta como 

língua franca mesmo entre aqueles que, em termos linguísticos, são mais próximos a outras 
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línguas, como espanhol (o caso do Brasil é considerável, sendo o único país latino-americano 

presente no Conselho durante tais debates a se utilizar do inglês). 

Compreendemos que a análise poderia, de fato, ter tratado mais a fundo outras metáforas 

encontradas em francês e em espanhol, como as de tempo movente ou as que possuem o EGO 

como objeto referencial (como visto no capítulo dois), contudo, todo trabalho está circunscrito 

a um tempo e a um espaço e isso demandaria mais meses de pesquisa, o que nos levou, 

pragmaticamente, a considerar apenas as metáforas de mensuração de tempo que têm impacto 

em como conceitualizamos a duração do tempo de acordo com a língua que utilizamos. Por 

fim, apresentamos uma breve conclusão de que a hipótese relativista mostra indícios de sua 

confirmação, considerada a Teoria das Metáforas Conceituais e que a língua possui impacto 

sobre as negociações, em especial nas negociações diplomáticas que, segundo Francisco Rezek 

(2010), tendem a ter uma profusão de línguas e que, de acordo com Cohen (2001), mesmo que 

a interação ocorra em uma dada língua com as demais partes, as estratégias, a coleta de 

informações e a análise de informações tendem a ser realizadas em outras línguas. Se o nosso 

sistema conceitual é formado em rede e a linguagem expressa nosso sistema conceitual, como 

aponta a Linguística Cognitiva (EVANS, Vyvyan; GREEN, 2006; FERRARI, 2011; 

MARTELOTTA et al., 2011), as compreensões que nossas culturas fazem de tempo impactam 

o próprio conceito de TEMPO que, por sua vez, gera impacto nas metáforas conceituais de TEMPO 

É ESPAÇO em cada língua. 

Reconhecemos que em função de certas limitações a presente pesquisa não pôde ser 

mais aprofundada. Diversas outras foram as metáforas temporais encontradas no corpus apenas 

com os dados dos debates sobre a Guerra do Kosovo. Infelizmente, pudessem mais anos e 

temáticas terem sido analisadas, dados e resultados mais sólidos teriam sido postos neste 

trabalho. Outra frustração foi a impossibilidade de análise da documentação em chinês, russo e 

árabe que teriam fornecido dados ainda mais robustos. 

Verificamos, com relativo êxito, através da Teoria das Metáforas Conceituais que as 

línguas distintas podem, de fato, ter consequências para o pensamento e que tais consequências 

podem influenciar as compreensões de negociadores diplomáticos a partir da metáfora 

conceitual TEMPO É ESPAÇO presente em diferentes línguas. Quanto aos objetivos específicos 

deste trabalho: 1) apresentamos aos leitores menos versados em Linguística não somente a 

hipótese do relativismo linguístico e a Teoria das Metáforas Conceituais, mas também traçamos 

um importante histórico teórico e levantamos uma diversa gama de conceitos que podem 

auxiliar, não somente ao leitor menos familiarizado com a Linguística, mas também os 

iniciantes nas Ciências Cognitivas a avaliar e revisar este trabalho criticamente; 2) realizamos 
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um levantamento das expressões metafóricas de TEMPO É ESPAÇO  que constam nos debates 

datados de 1998 a 1999 com foco na Guerra do Kosovo, o levantamento está disponível no 

anexo 1 desta monografia; e 3) analisamos os mapeamentos conceituais expressos em diferentes 

línguas através do corpus e das transcrições originais do CSNU, expondo as expressões 

metafóricas ocorridas nos debates e, em seguida, descrevemos os mapeamentos em inglês e em 

espanhol. 

Esperamos que esta monografia possa levar, de algum modo, a discussão sobre a 

importância da linguagem para dentro das negociações internacionais de forma que esta seja 

um ponto de consideração para a análise e estratégia de negociadores, tal como a cultura já é 

compreendida. Também vislumbramos que os estudantes de Letras se interessem pela temática 

das negociações e da política internacional, uma vez que a linguagem tem implicações robustas 

para estes campos (inclusive influindo sobre teorias de Relações Internacionais, como é o das 

teorias pós-modernas, onde “o foco recai sobre a linguagem” (NOGUEIRA; MESSARI, 2005, 

p. 206)), em especial para os alunos de Línguas Estrangeiras Aplicadas que devem buscar 

compreender língua e linguagem não isoladamente, mas em conjunto com demais áreas do 

conhecimento, algo que a Linguística Cognitiva, tão pouco explorada na formação do 

graduando em Línguas Estrangeiras Aplicadas, torna possível. 
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ANEXO A — Levantamento da metáfora TEMPO É ESPAÇO disponíveis nos debates 

sobre a Guerra do Kosovo (1998 a 1999). Extraído de Schönfeld et. al. (2020). 

query: Query:[lc="AHEAD" | lemma_lc="AHEAD"], Positive filter:0 0 1 

[#100305|#96436] 

Reference,Sentence 

UNSC_1999_SPV.4011_spch011.txt | of international unity on the way ahead in 

Kosovo. </s><s> It is a success for the  

UNSC_1999_SPV.4011_spch014.txt | international law. </s><s> No doubt, the path 

ahead will be fraught with great challenges 

query: Query:[lemma_lc="back*"], Positive filter:0 0 1 

[#33527|#37711|#48077|#51023|#63831|#96202] 

Reference,Sentence 

UNSC_1998_SPV.3937_spch012.txt | , the resolution was thrown back into the face of 

the Security Council. </s>  

UNSC_1998_SPV.3937_spch017.txt | to verify that they do and to report back to the 

international community if  

UNSC_1999_SPV.3988_spch012.txt | initiated by the Contact Group back in January 

this year, which was  

UNSC_1999_SPV.3988_spch017.txt | defuse the crisis so as to bring peace back to the 

Balkan region at an early date. </s><s> I  

UNSC_1999_SPV.3989_spch014.txt | March. </s><s> Even though it was issued as far 

back as two days ago, all of its provisions  

UNSC_1999_SPV.4011_spch010.txt | have changed, and they will not change back . 

</s><s> One simply cannot imagine a replay in 

query: Query:[lemma_lc="before*"], Positive filter:0 0 1 

[#751|#9029|#25676|#30424|#57660|#70342|#90938|#30227|#30505|#35263|#46680|#58568|#

58604|#65371|#66659|#68481|#76977|#77653|#88283|#99485|#99501|#100089|#102269|#102

400] 

Reference,Sentence 

UNSC_1998_SPV.3868_spch001.txt | Council who wish to make statements before the 

voting. </s><s> Mr. Owada (Japan): The  

UNSC_1998_SPV.3868_spch014.txt | to reduce tension in the region before it causes 

instability in  
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UNSC_1998_SPV.3930_spch001.txt | Council who wish to make statements before the 

voting. </s><s> Mr. Lavrov (Russian  

UNSC_1998_SPV.3937_spch004.txt | to head this Mission, declared well before this 

endeavour had been put in place,  

UNSC_1998_SPV.3937_spch005.txt | Council who wish to make statements before the 

voting. </s><s> Mr. Al-Dosari (Bahrain) (  

UNSC_1998_SPV.3937_spch006.txt | may be described as more balanced than before , 

has emerged. </s><s> The draft resolution  

UNSC_1998_SPV.3937_spch015.txt | being complied with. </s><s> We believe that 

before it becomes sufficiently clear that  

UNSC_1999_SPV.3988_spch008.txt | prevent a continuation of this action before it is 

too late. </s><s> Mr. van Walsum (  

UNSC_1999_SPV.3989_spch001.txt | Council who wish to make statements before the 

voting. </s><s> Mr. Fowler (Canada) (  

UNSC_1999_SPV.3989_spch003.txt | is sadly lacking and, as I mentioned before , 

cannot be replaced by the strong  

UNSC_1999_SPV.3989_spch003.txt | proposed for action today. </s> <s> Before 

concluding, I wish to make an  

UNSC_1999_SPV.3989_spch018.txt | (Belarus) (spoke in Russian): As before , the 

Republic of Belarus is extremely  

UNSC_1999_SPV.3989_spch020.txt | legality is being violated. </s><s> Never before 

has the unipolar order imposed by the  

UNSC_1999_SPV.3989_spch022.txt | <s> There is also an issue of history. </s><s> 

Just before my statement, I heard the  

UNSC_1999_SPV.4003_spch001.txt | Council who wish to make statements before the 

voting. </s><s> Mr. Buallay (Bahrain) (  

UNSC_1999_SPV.4003_spch016.txt | many more innocent victims have to die before 

the international community and the  

UNSC_1999_SPV.4003_spch016.txt | claim is the humanitarian situation before and 

after the NATO bombs began to fall. </s>  

UNSC_1999_SPV.4011_spch002.txt | , nor did it threaten anyone. </s> <s> Before and 

during the aggression, the  

UNSC_1999_SPV.4011_spch003.txt | Council who wish to make statements before the 

voting. </s><s> Mr. Andjaba (Namibia): On  
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UNSC_1999_SPV.4011_spch013.txt | , held in Geneva on 14 May 1999: " Before there 

was a humanitarian catastrophe  

UNSC_1999_SPV.4011_spch013.txt | there was a human rights catastrophe. </s> <s> 

Before there was a human rights catastrophe,  

UNSC_1999_SPV.4011_spch014.txt | takes hold, it will be years before any semblance 

of normality can be  

UNSC_1999_SPV.4011_spch018.txt | priority must be given to that issue before a 

decision is taken on a political  

UNSC_1999_SPV.4011_spch019.txt | in French): It will be recalled that before 24 

March 1999, the Security Council, 

query: Query:[lemma_lc="day"], Positive filter:0 0 1 

[#9129|#18868|#18616|#20385|#44793|#47859|#59237|#62516|#64421|#74220|#75743|#7746

0|#78036|#83247|#88621|#88952|#100200] 

Reference,Sentence 

UNSC_1998_SPV.3868_spch014.txt | <s> The United Kingdom looks forward to the 

day when we can welcome the Federal Republic of Yugoslavia into the family of democratic 

nations of Europe. </s>  

UNSC_1998_SPV.3868_spch031.txt | <s> Mr. Wyzner (Poland): Speaking on the last 

day of your term as President of the Security Council, Sir, I would like to convey our 

appreciation for the leadership you have provided to the Council during the month of March. 

</s>  

UNSC_1998_SPV.3868_spch031.txt | <s> During the last 10 days the Head of the 

OSCE, together with other members of that Organization's Troika visited Albania, the former 

Yugoslav Republic of Macedonia and the Federal Republic of Yugoslavia. </s>  

UNSC_1998_SPV.3868_spch033.txt | <s> As a country directly affected by the 

situation on our borders, and having maintained fruitful, excellent relations with our neighbour 

to the south, Hungary ventures to hope that the day will soon come when we can welcome to 

international forums a Federal Republic of Yugoslavia that is at peace with itself and with the 

various ethnic and religious communities living on its territory. </s>  

UNSC_1999_SPV.3988_spch005.txt | <s> In the last few days alone, over 25,000 

persons have been forced to leave their homes. </s>  

UNSC_1999_SPV.3988_spch012.txt | <s> The continued repressive actions on the part 

of the Yugoslav security forces against the Kosovar Albanian community, which have again 

intensified during the past few days , have led to tragic humanitarian consequences. </s>  
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UNSC_1999_SPV.3989_spch005.txt | <s> Mr. Burleigh (United States of America): 

The United States greatly appreciates the broad support for the North Atlantic Treaty 

Organization (NATO) shown in the Security Council this past Wednesday and around the world 

in the past several days . </s>  

UNSC_1999_SPV.3989_spch011.txt | <s> The violent repression by the Serbian and 

Yugoslav security forces against the population in Kosovo has increased dramatically in the 

past few days . </s>  

UNSC_1999_SPV.3989_spch016.txt | <s> Mr. Jovanovie: My country has been a 

victim of the brutal unlawful aggression of the North Atlantic Treaty Organization (NATO), 

led by the United States of America, for the third straight day . </s>  

UNSC_1999_SPV.4003_spch010.txt | <s> Over the past 52 days , this war, conducted 

in the name of humanitarianism, has created the largest humanitarian disaster since the Second 

World War. </s>  

UNSC_1999_SPV.4003_spch011.txt | <s> A few days ago, the world was shaken by 

the barbaric bombing of the Chinese Embassy in Belgrade and the death of several of its staff 

members. </s>  

UNSC_1999_SPV.4003_spch016.txt | <s> As we all witnessed, only a few days ago the 

Embassy of the People's Republic of China in Belgrade also fell prey to this reign of terror and 

twilight of reason. </s>  

UNSC_1999_SPV.4003_spch017.txt | <s> The present conflict will one day come to an 

end, but if Serbia wants to be part of Europe it will at last have to start realizing why it has been 

subjected to NATO air strikes. </s>  

UNSC_1999_SPV.4003_spch029.txt | <s> A few days ago, the Parliament of Ukraine 

adopted a resolution to render humanitarian aid to the peoples of the Federal Republic of 

Yugoslavia. </s>  

UNSC_1999_SPV.4011_spch002.txt | <s> Those who gave and carried out the orders 

for NAT O's aggression against Yugoslavia have over the past 78 days violated all known 

international conventions in the field of the law of war, human rights and fundamental 

freedoms. </s>  

UNSC_1999_SPV.4011_spch002.txt | <s> the damage caused by the unauthorized and 

ruthless incessant bombing of the last 78 days . </s>  

UNSC_1999_SPV.4011_spch014.txt | <s> It is possible to hope that the Security 

Council will build upon this day to find a new blend of realism and idealism that will translate 

itself into greater wisdom and true effectiveness. </s> 
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query: Query:[lemma_lc="ever"], Positive filter:0 0 1 [#60272] 

Reference,Sentence 

UNSC_1999_SPV.3989_spch006.txt | virus of lawlessness is spreading to ever more 

spheres of international 

query: Query:[lemma_lc="hour"], Positive filter:0 0 1 

[#21702|#53442|#84138|#102962|#103808] 

Reference,Sentence 

UNSC_1998_SPV.3868_spch039.txt | that it is 31 March and a rather late hour , I would 

like to commend you, Sir, and  

UNSC_1999_SPV.3988_spch024.txt | of Yugoslavia that started a few hours ago are in 

clear violation of Article  

UNSC_1999_SPV.4003_spch033.txt | by the bombing in Korisa only a few hours ago. 

</s><s> Cuba shares the suffering of the  

UNSC_1999_SPV.4011_spch020.txt | the agreements reached a few hours ago for a 

political settlement of the  

UNSC_1999_SPV.4011_spch022.txt | my list. </s><s> In view of the lateness of the 

hour and with the concurrence of the 

query: Query:[lemma_lc="last"], Positive filter:0 0 1 

[#9364|#9498|#15755|#16484|#18073|#18136|#31464|#43638|#44085|#48141|#48330|#49579|

#49594|#49710|#54345|#54357|#54657|#57872|#58070|#59411|#62802|#75211|#78711|#7875

4|#78903|#79894|#82127|#85814|#86762|#87889|#88013|#90280|#94844|#97223|#98175|#10

1862|#103076] 

Reference,Sentence 

UNSC_1998_SPV.3868_spch015.txt | peace and security. </s><s> Over the last few 

years, this Council and the  

UNSC_1998_SPV.3868_spch015.txt | as the situation in Kosovo since the last war in 

the region began. </s><s> President  

UNSC_1998_SPV.3868_spch023.txt | of the multinational force in Albania last year, 

its support of economic  

UNSC_1998_SPV.3868_spch025.txt | for presiding over the Council's work last month. 

</s><s> Turkey is gravely concerned at  

UNSC_1998_SPV.3868_spch029.txt | way, as was testified once more in the last 

parliamentary elections of 22 March  
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UNSC_1998_SPV.3868_spch029.txt | . </s><s> The summit of Crete held last year was 

an expression of our good will  

UNSC_1998_SPV.3937_spch008.txt | our satisfaction at the signing last 16 October of 

an agreement between the  

UNSC_1999_SPV.3988_spch003.txt | March. </s><s> As a result of Serb action in the 

last five weeks, there are more than 60,000  

UNSC_1999_SPV.3988_spch003.txt | systematic policy of undermining last October's 

agreements and thwarting  

UNSC_1999_SPV.3988_spch012.txt | Rambouillet, which resumed in Paris last week. 

</s><s> Unfortunately, the outcome of  

UNSC_1999_SPV.3988_spch012.txt | in February, which resumed in Paris last week, 

including all the efforts made  

UNSC_1999_SPV.3988_spch016.txt | is the outrage at that? </s><s> Since March last 

year, Serb violence against the  

UNSC_1999_SPV.3988_spch016.txt | Kosovo has increased massively. </s><s> Over 

last summer and autumn, Serbian internal  

UNSC_1999_SPV.3988_spch016.txt | the Rambouillet accords in Paris last week, 

Belgrade substantially  

UNSC_1999_SPV.3988_spch026.txt | been driven from their homes in the last month, 

25,000 since the peace talks  

UNSC_1999_SPV.3988_spch026.txt | the peace talks broke down in Paris last Friday. 

</s><s> While the Kosovo Albanians  

UNSC_1999_SPV.3988_spch026.txt | Federal Armed Forces have in the last few weeks 

massively reinforced their  

UNSC_1999_SPV.3989_spch002.txt | and of the commitments he undertook last 

October. </s><s> (spoke in English) Having  

UNSC_1999_SPV.3989_spch002.txt | to finish the brutal job he started last year and 

has since continued to such  

UNSC_1999_SPV.3989_spch005.txt | forced to flee their homes since the last round of 

peace talks began in France,  

UNSC_1999_SPV.3989_spch011.txt | . </s><s> As we also stated during the meeting 

last Wednesday, Malaysia would have  

UNSC_1999_SPV.4003_spch011.txt | of events in Yugoslavia since 24 March last has 

shown convincingly that it is  
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UNSC_1999_SPV.4003_spch019.txt | . </s><s> During an official visit to Moscow last 

month, the Prime Minister held  

UNSC_1999_SPV.4003_spch019.txt | and Kosova was convened in Geneva last month. 

</s><s> This meeting adopted a  

UNSC_1999_SPV.4003_spch019.txt | an early implementation of last week's decision 

by the Foreign  

UNSC_1999_SPV.4003_spch023.txt | which he guided the work of the Council last 

month. </s><s> Ethnic cleansing, the  

UNSC_1999_SPV.4003_spch029.txt | , performed his presidential duties last month. 

</s><s> As we are all still in the middle  

UNSC_1999_SPV.4003_spch037.txt | of Foreign Affairs in Geneva last month, 

regretted that the Security  

UNSC_1999_SPV.4011_spch001.txt | he conducted the Council's business last month. 

</s><s> Adoption of the agenda The  

UNSC_1999_SPV.4011_spch002.txt | of the world Organization - which lasted for two 

and a half months, this  

UNSC_1999_SPV.4011_spch002.txt | killing of innocent civilians, which lasted two 

and half months, has been a denial  

UNSC_1999_SPV.4011_spch002.txt | of Yugoslavia has been exposed in the last two 

and a half months. </s><s> In doing so, the  

UNSC_1999_SPV.4011_spch008.txt | peace. </s><s> While the situation in Kosovo 

last year and early this year escalated to a  

UNSC_1999_SPV.4011_spch012.txt | could have been avoided if, in Paris last March, 

the Belgrade authorities had  

UNSC_1999_SPV.4011_spch012.txt | for the people of Kosovo over the last year and a 

half. </s><s> The resolution the  

UNSC_1999_SPV.4011_spch017.txt | . </s><s> We hope that this will have been the 

last great tragedy of this century. </s><s> In this  

UNSC_1999_SPV.4011_spch020.txt | the Council for so long. </s><s> At long last , 

the Security Council is once more 
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Reference,Sentence 

UNSC_1998_SPV.3868_spch008.txt | <s> Let us not forget that not long ago Kosovo 

enjoyed a degree of autonomy that far exceeded the limits set out in some recent instruments 

on the rights of minorities - that is, instruments that were developed for situations different from 

and easier than that of Kosovo. </s>  

UNSC_1998_SPV.3868_spch010.txt | <s> We hope that the arms embargo the Council 

is establishing today will not be in place for long . </s>  

UNSC_1998_SPV.3868_spch015.txt | <s> We must avoid the mistakes of the past, 

when the international community waited too long before taking decisive action. </s>  

UNSC_1998_SPV.3868_spch019.txt | <s> Upholding its principled position that it is 

necessary to regularize Yugoslavia's full-fledged membership in the OSCE, the Federal 

Republic of Yugoslavia has expressed its readiness to receive, on a contractual basis, an OSCE 

mission of longer duration. </s>  

UNSC_1998_SPV.3868_spch029.txt | <s> The Government of the Republic of Albania 

has long been elaborating the concept of cooperation among the Balkan States, of mutual 

understanding among nations as a precondition for the integration of the Balkans into 

democratic European civilization. </s>  

UNSC_1998_SPV.3868_spch029.txt | <s> The Republic of Albania believes that there 

will be no peace in the region as long as there no political and economic balance between the 

forces, the States and the nations involved. </s>  

UNSC_1998_SPV.3868_spch031.txt | <s> May I emphasize at this point that consent 

for the mission of Mr. Felipe Gonzalez, as Personal Representative of the OSCE Chairman-in-

Office and European Union Special Representative, is long overdue. </s>  

UNSC_1998_SPV.3868_spch033.txt | <s> It is important to underline that the reasons 

for the crisis in Kosovo are not new and that they should have been addressed long ago. </s>  

UNSC_1998_SPV.3868_spch041.txt | <s> Such a settlement should take into 

consideration the interests and the aspirations of the Albanian community, which accounts for 

90 per cent of the population of the region, which has long had a special status. </s>  

UNSC_1998_SPV.3937_spch012.txt | <s> It cannot be gainsaid that the present 

situation is a result of the wider underlying political problems that have plagued the area for so 

long . </s>  

UNSC_1998_SPV.3937_spch019.txt | <s> For too long the voices of reason and 

moderation in Kosovo have been muffled by repressive political, military and police actions 

and by those who advocate violence and the use of force over negotiation. </s>  
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UNSC_1998_SPV.3937_spch019.txt | <s> The Council has long been on record as 

demanding full cooperation with all of the Tribunal's orders, requests for information and 

investigations. </s>  

UNSC_1999_SPV.3988_spch005.txt | <s> As long as it remains unresolved, the conflict 

in Kosovo threatens to precipitate a far larger humanitarian disaster and destabilize the entire 

region. </s>  

UNSC_1999_SPV.3988_spch006.txt | <s> Let me recall that, not long ago, the Council 

welcomed and supported the negotiating process conducted by the Contact Group in France, 

which aimed at reaching a political settlement between the parties and at establishing a 

framework and timetable for that purpose. </s>  

UNSC_1999_SPV.3988_spch007.txt | <s> We have long called for a peaceful 

settlement of the Kosovo crisis through serious and constructive dialogue between the parties 

to the conflict. </s>  

UNSC_1999_SPV.3988_spch016.txt | <s> In the longer term, the International 

Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, whose mandate extends to Kosovo, will hold 

those responsible for violations of international humanitarian law accountable for their actions. 

</s>  

UNSC_1999_SPV.3988_spch028.txt | <s> Today the international community did not 

declare war on Serbia, because war had existed there for a long time. </s>  

UNSC_1999_SPV.3989_spch005.txt | <s> In short, the draft resolution does nothing to 

advance the cause of peace in the Balkans, a cause that the international community and the 

Security Council have worked long and hard to achieve. </s>  

UNSC_1999_SPV.4003_spch003.txt | <s> The Council has not been able to address the 

issue of Kosovo in any meaningful way for a long time now due to a lack of consensus, which, 

regrettably, led to action being taken outside the Council. </s>  

UNSC_1999_SPV.4003_spch005.txt | <s> That must come about in a way which 

enables the citizens of Kosovo who have been displaced from their homes and who have been 

put through unimaginable horrors to return in safety and long - term security. </s>  

UNSC_1999_SPV.4003_spch008.txt | <s> Worse still, there appears to be no end in 

sight to such practices, which one would think would have been consigned a long time ago to 

the cesspool of history. </s>  

UNSC_1999_SPV.4003_spch008.txt | <s> But this will remain an dream so long as 

there is no settlement within the framework of the Group of Eight principles. </s>  



95 

 

 

UNSC_1999_SPV.4003_spch033.txt | <s> With the humility, altruism and discretion 

that characterize real humanitarian action, Cuba has offered as long ago as 5 April to cooperate 

by contributing 1,000 doctors, completely free of charge, to take care of the Kosovar refugees. 

</s>  

UNSC_1999_SPV.4003_spch033.txt | <s> No type of agreement can be accepted, nor 

should the Security Council adopt in any way the so-called agreement of the Group of Eight, 

as long as the bombing continues. </s>  

UNSC_1999_SPV.4003_spch038.txt | <s> We hope that a determined effort in that 

direction will start before too long . </s>  

UNSC_1999_SPV.4011_spch006.txt | <s> Meanwhile, it will give us a lot to ponder for 

a long time to come. </s>  

UNSC_1999_SPV.4011_spch013.txt | <s> In this connection, my delegation is gratified 

that serious efforts are being made in this direction, particularly by the Office of the United 

Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and other United Nations agencies, as 

well as by the proposed Stability Pact for South-Eastern Europe, which aims at carrying out 

economic assistance and long - term development in Kosovo and other parts of the southern 

Balkans. </s>  

UNSC_1999_SPV.4011_spch016.txt | <s> Sir Jeremy Greenstock (United Kingdom): 

The Government of Mr. Milosevic has taken a long time to come to a political agreement on 

Kosovo. </s>  

UNSC_1999_SPV.4011_spch017.txt | <s> We would not like to let this opportunity go 

by without highlighting the valuable contributions made by the Secretary-General - warnings, 

efforts and initiatives - throughout this critical and dramatic process, which date back to long 

before the beginning of military action. </s>  

UNSC_1999_SPV.4011_spch018.txt | <s> This is indeed a tragedy, whether created 

unwittingly or purposefully by the Belgrade authorities, which will have consequences for a 

long time to come. </s>  

UNSC_1999_SPV.4011_spch020.txt | <s> As far as the United Nations - and especially 

the Security Council - is concerned, it is a happy day, in view of the fact that the issue of Kosovo 

has divided the Council for so long . </s>  

UNSC_1999_SPV.4011_spch020.txt | <s> At long last, the Security Council is once 

more able to find unity around this issue and, above all, it is again able to assume its primary 

responsibility in the maintenance of international peace and security. </s> 
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Reference,Sentence 

UNSC_1998_SPV.3868_spch019.txt | in a separatism which, at this very moment , is 

publicly advocated by the  

UNSC_1999_SPV.3988_spch015.txt | , which are taking place at this moment , are a 

source of great concern for  

UNSC_1999_SPV.3988_spch022.txt | peace and security. </s><s> Let us take a 

moment and some courage to look into the face  

UNSC_1999_SPV.3988_spch028.txt | statement. </s><s> Mr. Nesho (Albania): The 

moment that we are going through is a historic  

UNSC_1999_SPV.4011_spch008.txt | the resolution that was adopted a few moments 

ago. </s><s> This is necessary because the 
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UNSC_1999_SPV.3988_spch018.txt | , namely, Russia. </s><s> Those discussions 

never took place. </s><s> I am not saying what the  

UNSC_1999_SPV.3989_spch004.txt | to make a threat hoping that it need never be 

carried out, but ultimately one 
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UNSC_1999_SPV.3988_spch005.txt | out in the Balkans: first in Slovenia, next in 

Croatia and then in Bosnia. </s><s> During  

UNSC_1999_SPV.3988_spch016.txt | to show the utmost restraint in the next crucial 

days. </s><s> And to the Federal 
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UNSC_1999_SPV.3988_spch006.txt | a year now. </s><s> Throughout this entire 

period , the situation has been  

UNSC_1999_SPV.3988_spch006.txt | the situation in Kosovo. </s><s> The interim 

period of three years would also provide  

UNSC_1999_SPV.3988_spch020.txt | immediately or after the interim period of three 

years. </s><s> Our delegation had  
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UNSC_1999_SPV.4003_spch029.txt | that after a rather prolonged period of 

uncertainty, the Security Council 
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UNSC_1998_SPV.3868_spch031.txt | <s> We understand that this is one of the main 

objectives of the resolution that was adopted a short while ago by the Council. </s>  

UNSC_1999_SPV.3988_spch002.txt | <s> "As President and Supreme Commander, I 

have already given the following instructions: to cut short the visit to the United States of the 

Chairman of the Government of the Russian Federation, Yevgeny Primakov; to demand an 

urgent convening of a meeting of the Security Council of the United Nations and to seek an 

immediate cessation of NATO's military action; to recall to Moscow the chief military 

representative of the Russian Federation to NATO; to suspend our participation in the 

Partnership for Peace programme and to end the carrying out of the programme on Russia-

NATO partnership; and to postpone talks for the opening of a NATO liaison mission in 

Moscow. </s>  

UNSC_1999_SPV.4011_spch002.txt | <s> Secondly, to stress the moral, political and 

material obligation of the NATO member States fully to compensate the Federal Republic of 

Yugoslavia and its citizens within the shortest possible period of time for all the damage caused 

by the unauthorized and ruthless incessant bombing of the last 78 days. </s> 
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UNSC_1998_SPV.3868_spch025.txt | <s> Unless appropriate measures are taken in 

time , the conflict in Kosovo will intensify and may drag the Balkans into serious turmoil. </s>  

UNSC_1998_SPV.3937_spch010.txt | <s> Mr. Tiirk (Slovenia): The situation in 

Kosovo has been giving rise to legitimate international concern for quite some time now. </s>  

UNSC_1998_SPV.3937_spch012.txt | <s> Mr. Jagne (Gambia): The appalling 

humanitarian situation in Kosovo has been haunting the collective conscience of the 

international community for some time now. </s>  

UNSC_1998_SPV.3937_spch014.txt | <s> Mr. Dangue Rewaka (Gabon) (interpretation 

from French): The duty of solidarity urged on us by the United Nations Charter implies, 

especially with regard to situations in which human lives are at risk, that our global 
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Organization is able to act promptly in order to contain threats or to extend the necessary 

assistance when such threats cannot be contained in time . </s>  

UNSC_1999_SPV.3988_spch006.txt | <s> We would also like to express our hope that 

a peace agreement on Kosovo will be reached in the shortest possible time . </s>  

UNSC_1999_SPV.3988_spch008.txt | <s> It must be noted, though, that at times the 

exigencies of a situation demand, and warrant, decisive and immediate action. </s>  

UNSC_1999_SPV.3989_spch002.txt | <s> Those who would support this draft 

resolution place themselves outside the international consensus, which holds that the time has 

come to stop the continuing violence perpetrated by the Government of the Federal Republic 

of Yugoslavia against its own people. </s>  

UNSC_1999_SPV.3989_spch003.txt | <s> Furthermore, the draft resolution completely 

fails to reflect the practice of the Security Council, which has several times , including on recent 

occasions, chosen to remain silent at a time of military action by a regional organization aimed 

at the removal of a regional threat to peace and security. </s>  

UNSC_1999_SPV.3989_spch003.txt | <s> Furthermore, the draft resolution completely 

fails to reflect the practice of the Security Council, which has several times, including on recent 

occasions, chosen to remain silent at a time of military action by a regional organization aimed 

at the removal of a regional threat to peace and security. </s>  

UNSC_1999_SPV.3989_spch014.txt | <s> I sincerely believe that it is not the wish of 

anyone in this room that those grim times come back. </s>  

UNSC_1999_SPV.3989_spch022.txt | <s> Mr. Sacirbey (Bosnia and Herzegovina): 

The last time we spoke before the Security Council we emphasized in our statement that 

resorting to the military alternative is never welcome. </s>  

UNSC_1999_SPV.3989_spch022.txt | <s> Finally, all the Contact Group members 

except one resorted to the only step available, the step that had been threatened for quite some 

time against Belgrade's obstinacy. </s>  

UNSC_1999_SPV.4003_spch029.txt | <s> Is it not high time to stop and really look at 

the critical plight of the Kosovars and at that of the peoples of the Federal Republic of 

Yugoslavia, the Republic of Macedonia, Albania and of other countries affected by the crisis? 

</s>  

UNSC_1999_SPV.4003_spch037.txt | <s> Mr. Hosseini (Organization of the Islamic 

Conference): On behalf of Ambassador Mokhtar Lamani, Permanent Observer of the 

Organization of the Islamic Conference to the United Nations, who is unavoidably absent from 
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here at this time , I take the floor to express our serious concern over the crisis in Kosovo and 

the harm and suffering this has unleashed upon the innocent people of Kosovo. </s>  

UNSC_1999_SPV.4003_spch037.txt | <s> The response just demonstrated by members 

will hopefully be a significant factor in rescuing the people of Kosovo from the agony and 

suffering they are undergoing at this time . </s>  

UNSC_1999_SPV.4011_spch002.txt | <s> The Federal Republic of Yugoslavia 

considers that the mandate and the duration of the United Nations mission must be limited in 

time . </s>  

UNSC_1999_SPV.4011_spch004.txt | <s> We have reiterated that call many a time and 

today my delegation is pleased that, finally, diplomacy has prevailed. </s>  

UNSC_1999_SPV.4011_spch014.txt | <s> Let me conclude by quoting the prominent 

Albanian writer Ismail Kadare, whose Funeral Chants for Kosovo suggest that (spoke in 

French) "Without hope, time passes far more slowly than when it is imbued with hope". </s>  

UNSC_1999_SPV.4011_spch020.txt | <s> It is high time we gave to Caesar what 

belongs to Caesar. </s>  

UNSC_1999_SPV.4011_spch021.txt | <s> In planning terms, winter is fast 

approaching, and we are in a race against time . </s> 
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UNSC_1998_SPV.3868_spch015.txt | in the peace effort must not now watch years of 

peace-building in the Balkans  

UNSC_1998_SPV.3868_spch023.txt | some measure of stability after years of civil war. 

</s><s> Our concern is that the  

UNSC_1998_SPV.3868_spch025.txt | of deep resentment, as, over the years , children 

have been deprived of  

UNSC_1998_SPV.3868_spch033.txt | of appropriate attention over the years to the 

rights of minorities and to  

UNSC_1998_SPV.3868_spch035.txt | a country which has during the past six years 

taken care of more than 800,000  

UNSC_1999_SPV.3988_spch005.txt | and then in Bosnia. </s><s> During the past 

year , the same disproportionate violence  
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UNSC_1999_SPV.3988_spch006.txt | in Kosovo. </s><s> The interim period of three 

years would also provide enough time to  

UNSC_1999_SPV.3988_spch008.txt | United Nations. </s><s> Throughout the past 

year , the international community has  

UNSC_1999_SPV.3988_spch016.txt | agencies - have sought over the past year to 

persuade Belgrade to end the  

UNSC_1999_SPV.3988_spch020.txt | or after the interim period of three years . 

</s><s> Our delegation had submitted a  

UNSC_1999_SPV.3989_spch008.txt | community has over the past year made 

exhaustive efforts to resolve  

UNSC_1999_SPV.4003_spch010.txt | were a young couple married less than a year 

ago. </s><s> The father of the woman wrote a  

UNSC_1999_SPV.4011_spch008.txt | that did not exist in Kosovo for many years . 

</s><s> The Kosovo conflict was not a sudden  

UNSC_1999_SPV.4011_spch010.txt | for more than a decade. </s><s> Today, 20 years 

later, it seems inconceivable that  

UNSC_1999_SPV.4011_spch014.txt | traumatic experiences of the past 10 years will 

not be easily forgotten. </s><s> But if an  

UNSC_1999_SPV.4011_spch021.txt | and the devastation of the past year , the task of 

restoring Kosovo to a 
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