Humanidades
Linguíst
icos
Revista Portuguesa de

Estudos

VOL. 15-1
ANO 2011
Universidade Católica Portuguesa
Faculdade de Filosofia de Braga

O processamento metonímico/metafórico
à luz da teoria do caos/complexidade
Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva
Universidade Federal de Minas Gerais/Conselho Nacional de Pesquisa
vlmop@veramenezes.com

Abstract
In this paper, I introduce the concept of fractal compression as a metaphor which can
help us understand the role of metaphor/metonymy in the construction of meaning.
It is my assumption that metonymic processes can be compared to fractal image
compressions. When a metonymy is produced, redundancies are eliminated and an
element within a domain is projected into another. This element works as a fractal
because it “contains”, by reference, the whole of its own domain and, at the same time,
it integrates itself into another domain to produce a metaphor in a dynamic process.
It is my contention that a nested metonymic process is embedded in every metaphoric
process and that both, metaphor and metonymy, are elements of a complex system from
which meaning emerges and self-organizes.
Keywords: chaos/complexity, fractal compression, meme, metaphor, metonymy
When we die there are two things we can leave behind us: genes
and memes (Richard Dawkins 1976: 199)

Antes de apresentar a discussão sobre o processamento metonímico/
metafórico, gostaria de lembrar brevemente, alguns conceitos da teoria caos/
complexidade, de meme, de compressão e de descompressão fractal.
1.

Caos/complexidade

Faço a opção de não separar a teoria do caos da ciência da complexidade
porque ambos focam o processo, a mudança, e não um estado fixo, e, também,
porque ambos fornecem metáforas produtivas para compreender processos
linguísticos. Como nos lembra Larsen-Freeman (1993: 142), algumas vezes só
conseguimos entender algo quando temos uma metáfora adequada.
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A teoria do caos estuda os sistemas complexos, dinâmicos e não-lineares,
sensíveis às condições iniciais, e que evoluem com o tempo. A sensibilidade
às condições iniciais é frequentemente representada pela metáfora do efeito
borboleta. Essa metáfora, segundo Lorenz (1995: 14), teve origem em um
de seus artigos (Lorenz 1972), intitulado “Does the flap of a butterfly’s wings
in Brazil set off a tornado in Texas?” (O bater das asas de uma borboleta no
Brasil desencadeia um tornado no Texas? ) e foi usada como título de um dos
capítulos do livro de Gleick (1987) sobre a ciência do caos.
Para sistema complexo, adoto as duas definições propostas por Mitchell
(2009: 13). A primeira o define como “um sistema no qual uma rede ampla de
componentes sem um controle central e com regras de operação simples dão
origem a comportamento coletivo complexo, processamento de informação
sofisticado, e adaptação via aprendizagem ou evolução”. A segunda é uma
definição sintética: “um sistema que exibe comportamentos não triviais, autoorganizados e emergentes”.
Uma ideia central quando se fala de caos/complexidade é a de mudança
e, consequentemente, a de auto-organização. Os sistemas mudam para poder
sobreviver e se adaptar às condições do ambiente. Para este trabalho, utilizo os
conceitos de auto-organização, emergência e fractal.
A auto-organização, na perspectiva da complexidade, como explicado por
Larsen-Freeman & Cameron (2008: 3), consiste na “criação espontânea de uma
ordem mais complexa; a estrutura mais complexa resultante não é planejada e
nem gerenciada por uma fonte externa”. Segundo as mesmas autoras, “algumas
vezes, a auto-organização leva a um novo fenômeno em uma escala ou nível
diferente, a um processo chamado emergência” (Larsen-Freeman & Cameron
2008: 59). Por emergência, podemos entender a ordem que emerge do caos ou
da desordem, sendo essa nova ordem mais complexa do que o estado anterior.
Nos sistemas complexos, um tipo comum de fenômeno emergente são
os fractais. O conceito de fractal, segundo seu criador – o matemático da IBM
Mandelbrot – foi apresentado, inicialmente, em dois artigos na década de 70 e
a ideia foi consolidada em seu livro A geometria fractal, em 1977. Ele inicia o
livro usando duas metáforas – “fria” e “seca” – para descrever a geometria tradicional. Ele justifica essas metáforas pela incapacidade de a geometria euclidiana
“descrever as formas das nuvens, da montanha, da costa terrestre e mesmo de
uma árvore. As nuvens não são esferas, as montanhas não são cones, as linhas
costeiras não são círculos, a casca não é lisa, e nem a luz viaja em linha reta”,
dizia Mandelbrot (1977:1).


Todas as traduções neste texto são de minha responsabilidade.
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Mandelbrot (1977: 4) cunhou a palavra fractal a partir do adjetivo latino
fractus, cujo verbo correspondente – frangere – significa quebrar, criar fragmentos irregulares. Ele afirma que os padrões da natureza são fragmentados e exibem diferentes níveis de complexidade. Essas formas têm também propriedade
de escala, pois suas irregularidades ou fragmentações são semelhantes em todas
as escalas.
Podemos então entender fractal como padrões que se repetem, que
se dividem em partes, as quais por sua vez também se subdividem em partes
menores, reproduzindo em cada escala uma cópia aproximada do todo, como é
o caso das linhas costeiras.
A descrição que Mandelbrot faz das linhas costeiras serviria perfeitamente
para descrever características da linguagem. Vejamos o que ele diz:
Embora os mapas desenhados em escala diferentes difiram em detalhes
específicos, eles têm as mesmas características gerais. Em uma aproximação grosseira, os detalhes maiores e menores das linhas costeiras são
geometricamente idênticos exceto pela escala. (1977: 34)

Da mesma forma, embora a linguagem, materializada em gêneros diferentes,
difira em detalhes específicos, ela tem sempre as mesmas características gerais.
Mandelbrot optou pelo termo “cascata” para nomear o mecanismo de
geração de formas autosemelhantes, onde cada escala, ou nível de detalhamento, cria detalhes menores do que os dos estados precedentes, como na
Figura 1, que representa a forma geométrica dos flocos de neve. Nessa figura,
o primeiro triângulo, que ele chama de iniciador, se agrega a outro e assim em
cascata, ou seja, recursivamente, ad infinitum.

Figura 1. Ilha triádica de Koch ou floco de neve (Mandelbrot 1977: 42)



É bom lembrar que a linha costeira também sofre mudanças devido à erosão,
fenômenos naturais como tsunamis, ações humanas, etc.
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Tendo Mandelbrot criado, no dizer de Capra, “uma linguagem para falar de
nuvens” (2006: 118), uma questão que de imediato se colocou foi a de saber se,
e em que medida, tais mecanismos de geração de padrões e relações fractais,
encontráveis em sistemas abertos, no mundo natural, tinham correspondentes
na natureza e no comportamento de seres vivos. Hoje, como afirma Capra, é
sabido que:
[…] um sistema vivo é, ao mesmo tempo, aberto e fechado – é estruturalmente aberto, mas organizacionalmente fechado. A matéria flui continuamente através dele, mas o sistema mantém uma forma estável, e o faz de
maneira autônoma, por meio da auto-organização. (2006: 141-142)

Assim, a Figura 1 seria adequada para representar a recursividade do sistema dinâmico da produção de sentido, na perspectiva da semiose peirciana.
a relação triádica objeto, signo e interpretante, este último impulsiona a cadeia
gerativa de significado, pois ao realizar o processo de interpretação, gera outro
signo, e assim por diante. O interpretante é, pois, elemento que dá dinamicidade
à cadeia semiótica, pois é ele quem faz emergir o signo. Essa ideia de circulação
de significado nos remete a outro conceito, ao de meme.

2.

Memes

O conceito de meme, inspirado no de genes, foi cunhado por Dawkins
(1976). O autor faz uma analogia entre a evolução genética e a evolução cultural
e propõe que, assim como na evolução genética, existiria uma seleção natural
que faz com que alguns elementos culturais, que ele denomina de memes, se
proliferem e sejam transmitidos. Diz ele:
Memes são melodias, ideias, um bordão, roupa da moda, formas de se fazer
potes ou construir arcos. Assim como os genes se propagam de um corpo
a outro via esperma ou óvulos, da mesma forma os memes se propagam de
cérebro em cérebro em um processo que pode ser chamado, em sentido
amplo, de imitação. Se o cientista ouve, ou lê sobre, uma boa ideia, ele a
repassa aos colegas e estudantes e a menciona em seus artigos e palestras.
Se a ideia pega, ela pode se propagar. (1976: 192)
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Ao se propagarem, assim como os genes, os memes também sofrem
mutações. Dessa forma, um mesmo conceito defendido por um autor é apropriado e ressignificado por outro. Em outras palavras, os memes são objetos de
integrações conceituais e de compressões cognitivas. Como afirmam Fauconnier
e Turner (2002: 113), a mente humana constroi sentido compreensível fazendo
compressões continuamente.
3.

O conceito de compressão na linguística cognitiva

Fauconnier e Turner (2000: 283) definem compressão como “um fenômeno
na integração conceitual que permite que os seres humanos controlem simultaneamente cadeias difusas de raciocínio lógico para compreender o sentido
global dessas cadeias”. O uso da linguagem implica, portanto, uma rede de
compressões e também de descompressões. Segundo Fauconnier e Turner,
A princípio, a rede de integração conceitual contém suas compressões e
descompressões. Tipicamente em uso e processamento, apenas partes da
rede estão disponíveis e o resto tem que ser construído dinamicamente.
Em alguns casos, a descompressão será o caminho principal da construção
e, em outros, será a compressão. Mas na maioria dos casos, no processamento ou reconhecimento de uma descoberta cientifica ou de uma criação
artística, haverá um pouco de cada. (2002:119)

Como explicam os autores, as compressões acontecem em escalas diferentes, em intervalos de tempo, longo ou curto. Vejamos um exemplo típico das
histórias em quadrinho: mocinho e bandido aparecem lutando em um quadrinho
e no segundo o bandido aparece amarrado, o que nos leva a entender que o
vilão foi rendido e depois amarrado. Nesse caso, a compressão dos dois tempos
é curta. Mas quando fotos como as do Pico do Cauê de 1942 e de sua situação
atual (Figuras 2 e 3) são confrontadas em seu antes e depois, a compressão
envolve um longo espaço de tempo para produzir um sentido causa-efeito, onde
entram outros elementos na integração conceitual, principalmente o problema
da mineração e seus impactos ambientais. A compressão envolve, ainda, uma
compressão espacial, pois precisamos integrar o espaço antigo ao novo espaço
para entender as mudanças ocorridas.
A visão desses dois elementos da história da cidade de Itabira é suficiente
para a produção de sentido de destruição ambiental, mas esse sentido só é
produzido pela integração do texto escrito e do visual e pela compressão que é
feita ao se unirem dois espaços, ao mesmo tempo, diferentes e únicos, e o antes
e o depois que compreendem um espaço de mais de 60 anos.
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Figura 2. Pico do Cauê em 1942/1945 4


Figura 3. Pico do Cauê em 2007 5

Ao conceito de compressão de Fauconnier e Turner (2002), gostaria de
acrescentar o de compressão fractal.
4.

Compressão fractal de imagens

A compressão fractal é uma técnica de codificação de imagens usando
fractais. Segundo Neves e Ribeiro,
[A] compressão fractal baseia-se no facto de que qualquer imagem natural
contém redundância afim, que por sua vez pode ser eliminada, resultando
numa compressão da imagem. (2011)

A técnica consiste em eliminar as redundâncias, isto é, os componentes de
alta frequência (Galabov 2003; Kominek 2011).
Segundo Neves e Ribeiro,
Michael Barnsley e Alan Sloan propuseram a compressão fractal de imagens como uma técnica de armazenamento de imagens usando pouco
espaço. (2011)


Imagem do Pico do Cauê, situado em Itabira, interior de Minas Gerais, Brasil. Disponível em: http://www.asminasgerais.com.br/frame.asp?urlconteudo=http%3A%2F%2
Fwww.asminasgerais.com.br%2Frio_doce%2Ftecer%2Fefvm%2Farea.htm, acesso em
22.09.2011.

Disponível em http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=538466 acesso
em 22.09. 2011.
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A técnica da compressão permite não apenas comprimir os dados como
também descomprimi-los. Apesar de haver compressão sem perda de dados
(réplica exata), a compressão com perda de dados, denominada de compressão
fractal, segundo os autores, faz aproximações bastante satisfatórias. A imagem
é dividida, recursivamente, em inúmeras partes e quanto mais subdivisões,
menor será o tamanho da imagem. Eles explicam, ainda que [A] descompressão
é um processo muito mais simples e rápido que a compressão. Imagens que
podem levar horas ou mesmo dias para comprimir, podem ser descomprimidas
em segundos. Na Figura 4, podemos ver, da esquerda para a direita, etapas do
processo de descompressão e, da direita para a esquerda, etapas do processo da
compressão.

Figura 4. Descompressão fractal (Michot 2005)

Podemos observar que por mais esmaecida que a figura possa ficar no
processo de compressão, ela ainda remete a imagem original.
Da mesma forma que o processo de compactação de imagens elimina
redundâncias por meio de um processo fractal, a produção de textos (orais ou
escritos) é também um processo de eliminação de redundâncias, com a compactação/textualização de sentidos, atualizados em uma materialidade textual.
Ao serem lidos ou ouvidos, esses textos são descompactados via descompressão.
Proponho tomar o mecanismo de compactação fractal como metáfora
para compreendermos o papel da metáfora/metonímia na produção de sentido.
Antes de defender essa ideia, discuto brevemente, a seguir, como a metáfora e a
metonímia são vistas na linguística cognitiva.
5.

Metáfora e metonímia na perspectiva cognitiva

Barcelona (2003: 3) define metáfora como “um mecanismo cognitivo onde
um domínio experiencial é parcialmente mapeado em um domínio experiencial
diferente, de tal forma que o segundo domínio seja parcialmente entendido em
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termos de outro”. Metonímia é definida por Radden e Kövecses (2007: 336)
como “um processo cognitivo no qual uma entidade conceitual, o veículo, provê
acesso mental a outra entidade conceitual, o alvo, dentro de um mesmo modelo
cognitivo” e Panther explica que
[...] através da operação metonímica, o conceito fonte é expandido de tal
forma que, como resultado, o conceito alvo seja construído como algo
conceitualmente mais complexo. Ao mesmo tempo, o conceito fonte é uma
parte integrante do conceito alvo. (2006: 154)

Comparando as duas definições, podemos concluir que, enquanto a metáfora é uma operação interdomínios, a metonímia é uma operação intradomínio.
Barcelona (2003: 10) afirma que metáfora e metonímia frequentemente
interagem uma com a outra e Goossens (2003: 350) cunha o tema metaftonímia
(metaphtonymy) para se referir à interação entre os dois fenômenos. Diz ele:
Embora, a princípio, metáfora e metonímia sejam processos cognitivos
distintos, parece ser o caso de os dois não serem mutuamente exclusivos. Eles podem ser encontrados em combinação em expressões reais
da linguagem natural. [...] gostaria de dar à metaftonímia o status de um
mero rótulo que pode ajudar a aumentar a percepção de que metáfora e
metonímia podem estar interligadas. (grifo meu)

Observem que tanto Barcelona como Goossens modalizam (“frequentemente” / “podem ser encontradas”, “podem estar interligadas”) ao falarem da
relação entre metáfora e metonímia. Ao analisar seus dados, Goosens (2003:
360) afirma ter encontrado “uma parte considerável do que podemos chamar
de metáforas puras e de metonímia” e divide seus dados em metáforas puras,
metonímias puras e casos mistos. São esses casos mistos que ele chama de
metaftonímia.
Um exemplo de metaftonímia seria “Eu devia morder minha língua” onde
a leitura metonímica seria a privação da faculdade da fala (eu devia me calar)
representada metonimicamente pela língua e a leitura metafórica seria um
pedido de desculpas por ter dito algo inapropriado. Em todos os exemplos, o
que Goossens tenta demonstrar é a possibilidade de uma mesma expressão ser
entendida ora metonimicamente e ora metaforicamente.
O que venho tentando demonstrar é que
[E]m todo processamento metafórico, temos encaixado um processamento
metonímico, pois quando domínios conceituais são integrados, não há,
necessariamente, uma integração entre todos os elementos dos domínios
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fonte e alvo, mas sim de elementos mapeados dentro de cada domínio.
(Paiva 2010: 13)

Meu entendimento é o de que toda e qualquer metáfora emerge de um
processo metonímico. Se na operação metafórica, “um domínio experiencial é
parcialmente mapeado”, como definido por Barcelona (2003: 3), temos aí um
processo metonímico (parte pelo todo), pois apenas uma parte do domínio
conceitual é utilizada para gerar significado no segundo domínio.
Vejamos alguns exemplos. Em “o tempo voa”, tempo é metaforizado como
pássaro, mas o mapeamento que é projetado é apenas uma parte do domínio
conceitual de pássaro – a sua forma de locomoção aérea. Outros aspectos
são ignorados, como por exemplo, ciscar, chocar, trocar de penas, etc. Outro
exemplo é o verso inicial da na canção Candle in the Wind (Princess Diana
Tribute) composta por Elton Jones. No primeiro verso ele usa a metáfora da
rosa Goodbye England’s rose, mas apenas um aspecto da rosa é mapeado e
qualquer ouvinte ou leitor atribui ao domínio Lady Diana, um atributo da rosa
(beleza, charme) e nunca espinho, por exemplo. Ora se apenas um elemento,
ou parte, do todo é utilizado para produção da metáfora, me parecer pertinente
afirmar que, na geração de metáforas, temos sempre um processo metonímico.
Em alguns casos de integração conceitual, várias metonímias são mobilizadas para se criar uma metáfora, via compressão, como é o caso da metáfora da
morte representada pelo meme do ceifador, utilizado por Fauconnier e Turner
(2002). No exemplo do ceifador como metáfora da morte, os vários estágios da
história da morte são integrados na compressão. Em Nascimento e Paiva reinterpretamos o exemplo da seguinte forma:
É pela interação/integração complexa entre os vários elementos metonímicos que a metáfora é produzida: o esqueleto (efeito da morte), a
mortalha (vestimenta no lugar do personagem padre), e o rosto encoberto
(não identificação do rosto no lugar do desconhecido) e a foice (instrumento que indica a ação de matar/ceifar). Essa integração faz com que
o sentido se auto-organize ao lermos essa imagem como metáfora da
morte: compactando e descompactando sentidos acionados pela descompressão das metonímias em interação com a compressão e descompressão
de nossas experiências no mundo. Como o sistema complexo é aberto, a
leitura está sempre recebendo input (energia) de nossas experiências e os
elementos externos e internos de forma não linear se articulam em uma
rede de significados de onde emerge o significado. (2011: 366-367)

É possível dizer que a metonímia é uma parte que contém o todo, pois, ao
ser acionada e descompactada, se chega ao todo. Cada elemento na integração

59

60

Revista Portuguesa de Humanidades | Estudos Linguísticos

metonímica complexa, que faz emergir o ceifeiro como metáfora da morte, é
um fractal de seus próprios domínios. Via descompressão, é possível integrá-los
de volta aos seus domínios em um processo recursivo. Assim, a batina remete
ao padre que remete ao ritual de encomenda do corpo, que remete à morte.
A caveira remete à decomposição do corpo, que remete ao enterro do corpo,
que remete à morte. A foice remete ao ato de ceifar, que remete à morte da
planta, que remete metaforicamente à morte humana.
Defendo assim a hipótese de que a metonímia é um processamento
semelhante à compressão fractal de imagens. Quando se produz uma metonímia,
eliminam-se as redundâncias e mapeia-se dentro desse domínio um elemento
que, ao mesmo tempo em que remete ao todo de seu próprio domínio, pode
também ser projetado em outro domínio para produzir um novo sentido, uma
metáfora. Ao materializamos a metonímia damos realce a um elemento integrado
a outro domínio, mas os demais elementos do primeiro domínio são facilmente
recuperados via descompressão. Em Lady Diana is a rose, por exemplo, seria
possível recuperar outros aspectos do domínio de rosa, como, por exemplo, o
espinho, e produzir uma metáfora como: Lady Diana será sempre um espinho na
vida do príncipe Charles.
O processamento metafórico/metonímico pode se complexificar quando
a compressão envolver a multimodalidade, ou seja, a interação de diferentes
meios de expressão. Nesse caso, temos uma série de mapeamentos metonímicos
simultâneos de cuja interação emerge a metáfora.
Em Paiva (2011), analisei algumas metáforas multimodais, definidas por
Forceville (2009: 24) como “metáforas cujo alvo e fonte são representadas
exclusivamente, ou predominantemente, em diferentes modos”. Gostaria de
continuar nessa direção, mostrando a integração visual e verbal de metonímia/
metáfora e memes. Trago como exemplo a capa da revista Veja de 3 de agosto
de 2011 (Figura 5) onde podemos ver a imagem do presidente americano,
Barack Obama, ao lado da manchete “o martírio americano”. O presidente é
representado com os braços para trás, cabeça pendente para o lado esquerdo, e
seis flechas cravadas em seu corpo.
A metáfora “martírio americano” (americano como metonímia de americanos ou povo americano) aciona o domínio conceitual da economia americana
e interage com a imagem do presidente americano, metonimicamente representando o país, e, recursivamente, interage com o meme da representação iconográfica de São Sebastião (Figura 6).
Para alguns leitores, a capa da revista Veja se integra conceitualmente
à capa da revista Esquire de abril de 1968 (Figura 7). Esse foi o processo de
produção da capa da Revista Veja, como registrado na página 46, quando o
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editor afirma que a capa foi uma homenagem ao ilustrador George Lois, “responsável pelas mais intrigantes capas da revista Esquire nos anos 60”.







Figura 5. Revista Veja
(3 de agosto de 2011)

Figura 6. São Sebastião 6

Figura 7. Capa da revista Esquire de abril de 1968 7

Disponível em http://vaniacosta05.blogspot.com/2010/01/hoje-e-dia-de-sao-sebast
iao-o-padroeiro.html (acesso em 22.09. 2011).

Disponível em http://www.coverjunkie.com/new-covers/917. (acesso em 22.09. 2011).
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O mapeamento no texto multimodal da capa da Revista Veja se complexifica, pois a metáfora martírio emerge da interação de várias compressões
metonímicas: o presidente americano metonimicamente representando o povo
americano, e os opositores do presidente representados pelas flechas que por
sua vez nos remetem a São Sebastião.
É bom lembrar que a história de São Sebastião nos conta que ele foi
condenado ao martírio por não renunciar à fé cristã e que, apesar de ter tido seu
corpo cravejado por flechas, ele sobreviveu ao martírio, e isso agrega à leitura da
capa a ideia de que Obama sobreviverá ao martírio/crise econômica.
Recupero aqui o conceito peirciano de interpretante. Cada leitor/interpretante ao efetuar a descompressão das integrações conceituais projetadas por
esse texto multimodal faz emergir cadeias semióticas diversas, dependendo das
interações entre os memes de suas redes conceituais. O texto se auto-organiza,
mesmo que o interpretante não efetue a integração com São Sebastião, pois as
flechas funcionam como metonímias que remetem fractalmente ao conceito
de martírio em diferentes escalas, gerando cadeias semióticas diferentes, mas
apesar da diversidade se unifica na produção de sentidos semelhante. Assim,
qualquer leitor é capaz de recuperar via descompressão, a ação de flechar,
um possível autor para essa ação, a dor causada pelos ferimentos, etc. Como
afirmado em Nascimento e Paiva (2011):
Isto quer dizer que cada instância de discurso se apresenta como um todo,
como uma gestalt recursivamente configurada como uma só rede. Isto nos
possibilita configurar formalmente a organização hierárquica dos espaços
fase enunciativos, da seguinte forma: “Discursivização (D): criação,
numa, e única, instância enunciativa, de um espaço de referenciação X,
que integre, recursivamente, numa rede, todos os espaços de referenciação instituídos no processo discursivo”. (Nascimento & Oliveira, 2004: 290)

Finalmente, chamo a atenção para a capa da revista Esquire, que, apesar
de semelhante e inspiradora da capa da Veja, acrescenta mais um domínio na
integração conceitual – a história de Cristo, acionada pela palavra paixão no
texto que acompanha a imagem do lutador: The Passion of Muhammad Ali.
Novamente, o conceito de martírio está presente na integração conceitual,
mas cabe ao interpretante integrar dois tipos de martírio acionados pela multimodalidade do texto. O primeiro conceito de martírio é acionado pela palavra
paixão/passion, que remete à crucificação de Cristo, e o outro pelas flechas,
que remetem ao martírio de São Sebastião. A integração dessas duas histórias
projeta conceitualmente o sofrimento de Muhammad Ali. Mesmo que o leitor não
consiga recuperar o fato de o lutador ter sido “crucificado” nos anos sessenta por
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se recusar a ir para a guerra do Vietnam, ele consegue entender que Muhammad
Ali teve algum problema grave na época em que a revista Esquire foi publicada.
6.

Conclusão

O exemplo da capa da revista Veja reforça o postulado de que todo processo metafórico implica um processamento metonímico e que os dois processos
se unificam, via recursão, na emergência de metáforas e, consequentemente, na
auto-organização da produção de sentidos. Como já defendido em Nascimento e
Paiva (2011),
a metonímia e a metáfora são elementos constituintes da complexidade dos
processos cognitivos da produção de sentido. Ambas configuram nossos
pensamentos, a forma como percebemos o mundo, e as diversas formas de
linguagem verbal e não verbal, ou seja, todo o sistema semiótico da comunicação humana. (p. 369)

Na motivação de metonímias e metáforas estão os memes, que via interpretante, sofrem, recursivamente, compressões fractais, perdem redundâncias
e via processamento metonímico sofrem realces de aspectos que motivarão as
metáforas, como é o caso das flechas que são a base metonímica na construção
da metáfora multimodal do martírio/paixão nas capas das duas revistas.
Ao interpretar o texto da capa da revista Veja, efetuei descompressões
cognitivas propiciadas pelo texto em interação com os propiciamentos
(affordances) de meu próprio sistema cognitivo, o que implica também restrições que impedem a emergência de outros sentidos que poderiam ser gerados
por outros interpretantes. A rede de memes que fazem parte de meu sistema
cognitivo, certamente, difere de outros interpretantes, o que limita meu espaço
semiótico às minhas experiências. Tenho, pois, consciência de que os sentidos
que emergiram neste texto são fruto de operações cognitivas que são comuns
a todos os seres humanos, mas que também são únicas em função dos propiciamentos e das restrições próprios das experiências de cada um de nós.
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