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RESUMO:
Pretende-se, através do presente texto, socializar resultados parciais da pesquisa realizada pela
autora, no âmbito de seu Doutoramento em Língua e Cultura pela UFBA, sobre o estudo das
metáforas do trabalho em uma perspectiva diacrônica, à luz da Semântica Cognitiva. O
recorte escolhido para a presente socialização trata-se da análise da construção metafórica do
trabalho em textos online. O corpus é formado por textos imagéticos disponíveis na página do
Facebook: Bode Gaiato e no site Google Imagens. A fim de proceder à análise, recorreu-se à
Teoria dos Espaços Mentais e à Teoria da Mesclagem Conceptual, propostas,
respectivamente por Fauconnier (1997) e Fauconnier e Turner (2002). Os resultados
apontaram a mesclagem como um fenômeno recorrente nos textos analisados, apesar de não
terem sido elaborados espontaneamente, mas ao levar em conta aspectos contextuais e
também imagéticos em sua elaboração textual, os mesmos revelaram a indissociabilidade
entre linguagem, cultura e pensamento, o que possibilita uma compreensão sobre as
conceptualizações do falante do século XXI sobre o trabalho que emergem em textos
representativos da linguagem em uso.

PALAVRAS-CHAVE: trabalho, metáforas conceptuais, mesclagem conceptual, textos online.

1. INTRODUÇÃO

O texto que passa a destacar a metáfora nas discussões linguísticas sob uma
perspectiva cognitivista, também considerado fundador da nova abordagem teórica dentro da
Semântica Cognitiva, é Metáforas da Vida Cotidiana, da autoria de Lakoff e Johnson (2002
[1980]). Esses autores, através da então recente Teoria da Metáfora Conceptual (TMC),
defendem que a metáfora não mais se restringe a um aparato literário optativo, enquanto
função da linguagem, mas que responde pelas conceptualizações humanas, empregadas em
situações reais de comunicação e leitura do mundo, na vida cotidiana. Assim, o próprio
sistema conceptual humano estrutura-se por meio de metáforas. Desse modo, tanto o exemplo
clichê das metáforas literárias “Você é uma flor”, quanto a expressão cotidiana “Não gasto
meu tempo com ela”, por remeter à metáfora conceptual TEMPO É DINHEIRO, explicam
conceptualizações humanas, de modo consciente, ou inconsciente.

Outra questão relevante a respeito da teoria da Metáfora Conceptual de Lakoff e
Johnson (2002 [1980]) é que consideram a mente como corporificada, ou seja, defendem o
experiencialismo, em detrimento do objetivismo até então predominante nos círculos
linguísticos- filosóficos. Lakoff e Johnson defendem que o acesso aos conhecimentos de
mundo se dê através – e a partir do – corpo, das experiências com o ambiente e com outras
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pessoas. Na obra Philosophy in the flesh, Lakoff e Johnson (1999) reafirmam a opção pelas
bases do experiencialismo corpóreo aplicado às realizações linguísticas, no processo ativo de
elaboração do conhecimento, especificamente, por meio de metáforas. Na Introdução da
referida obra (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p.14), já iniciam a discussão, expondo os três
pontos principais de sua teoria: “a mente é corporificada; o pensamento é inconsciente e
conceitos abstratos são grandemente metafóricos”. Desse modo, as expressões linguísticas, a
partir dos chamados Modelos Cognitivos Idealizados (MCI), ganham significação, mediadas
por processos de conceptualização proporcionados pela experiência, tais como a metáfora ou
a metonímia, já que, segundo os autores, a mente não está isoladas das experiências corporais
na compreensão do mundo, de modo que, por exemplo, as noções de espacialidade e
sentimentos estão vinculadas entre si por meio da forma como o corpo experiencializa essas
noções, e de como a mente elabora os chamados esquemas de imagens, através da projeção
entre domínios.

Tais projeções explicam o fato de sempre se recorrer a conceitos mais tangíveis
(domínio-fonte) para conceptualizar os mais intangíveis (domínio-alvo). Exemplificando, se o
corpo, verticalmente orientado, responde positivamente em termos biológicos/ físicos à
postura erguida, estabelece-se a metáfora conceptual PARA CIMA É POSITIVO, enquanto,
ao contrário, as reações corporais negativas à posição vertical, ou a posição “de cabeça para
baixo”, geram reações biológicas desconfortáveis (tontura, pressão sanguínea alterada,
espasmos, dores de cabeça etc), tem-se a metáfora PARA BAIXO É NEGATIVO. Assim, as
metáforas conceptuais geram as expressões linguísticas correspondentes, como “Estou para
baixo” / “Estou deprimido” (por relacionarem a postura do corpo à sensação negativa), ou ao
contrário: “Estou para cima!” / “Estou animado!”. Aqui, as noções de espaço (alto/ baixo)
correspondem ao domínio-fonte - do qual se parte a fim de conceptualizar um novo domínio -
e as expressões metafóricas acima mencionadas correspondem ao domínio-alvo, enquanto o
domínio que comporta os novos conceitos a serem elaborados. As projeções entre domínios
resumem o conceito de Lakoff e Johnson (1980) sobre metáforas: o entender uma coisa em
termos de outra.

Outro aspecto defendido por Lakoff e Johnson (2002 [1980]), quando do início da
proposta da TCM, foi a unidirecionalidade das projeções entre domínios, ao defenderem que
essas “migrariam” de um domínio para o outro de modo previsível, sempre partindo do
domínio mais concreto para o mais abstrato1. Tal aspecto, no entanto, se constituiu em uma
limitação à análise de textos que comportam diversos elementos significativos, ou que não
obedeçam, necessariamente, ao dualismo concreto X abstrato, o que suscitou sérias críticas à
TCM. Ao analisar, por exemplo, as construções metafóricas em textos multimodais diversos
autores têm se debruçado sobre a proposta teórica proposta por Lakoff e Johnson (2002
[1980]) a fim de ampliarem sua perspectiva de análise das estruturas linguísticas. Desse
modo, surgiram outras teorias, como a Teoria dos Espaços Mentais (FAUCONNIER, 1997), a
Teoria da Mesclagem Conceptual (FAUCONNIER; TURNER, 2002), a Teoria da Metáfora

1 Como aqui se buscou enfatizar o caráter dualista dos domínios explicitados, optou-se pelo uso dos termos
concreto e abstrato, nesse contexto. Não se desconhecem, no entanto, as discussões atuais que os interpreta em
uma perspectiva mais gradual, e não necessariamente enquanto opostos absolutos, como as levantadas por José
Teixeira em seu texto: “Categoria nominal e abstracção (ou o porquê das sereias serem mais concretas que o
ar)”, disponível em: http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/11352. Acesso em 21 abril 2014.
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Sistemática (CAMERON, 2008) e a Teoria da Metáfora Multimodal (FORCEVILLE, 2008),
dentre outras2.

Mediante as próprias especificidades de cada elaboração discursiva é válido poder
contar com tal multiplicidade de perspectivas teóricas, o que tornam muito mais objetivas as
análises propostas. No presente trabalho, se tornou necessário recorrer ao aparato teórico da
Teoria da Mesclagem Conceptual, a fim de contemplarem mais amplamente as análises dos
textos multimodais, já que, nos mesmos, co-ocorrem dois sistemas de signos diferentes
(verbal e visual) e percebe-se não haver a total unidirecionalidade nas projeções das
construções metafóricas.

Como as pesquisas em Semântica Cognitiva priorizam as análises linguísticas da
linguagem em uso, optou-se por estabelecer um corpus que, além de corresponder a este
critério, também fosse acessível a leitores diversos, em espaço de interação online de grande
aceitação atualmente no Brasil: o Facebook.

O material aqui selecionado faz parte do corpus da pesquisa realizada no âmbito do
doutoramento da autora, que tem por objetivo mapear as metáforas do trabalho na Língua
Portuguesa, em uma perspectiva diacrônica3. Como outra parte do corpora é formada por
cartas pessoais cujos autores são nordestinos residentes na região do Sertão baiano, buscou-se
na página do Facebook, Bode Gaiato: gaiatices de um Bode Nordestino, encontrar textos que,
de certa forma, representassem outros aspectos culturais do Nordeste da Bahia, de modo
original e ao mesmo tempo premeditado. O recorte feito nas imagens ali disponíveis foi
justamente a respeito do conceito de trabalho: optou-se por coletar apenas aquelas que
abordassem o tema direta, ou indiretamente. Para amostragem no presente artigo, foram
selecionados 3 (três) textos postados na referida página do Facebook, e dois textos
disponíveis no site Google imagens, coletados entre os meses de outubro de 2013 e março de
2014. O fato de recorrer também à página Google imagens justifica-se pelo fato de se ter
focado a busca em textos multimodais, assim, esperou-se que no referido repositório de
imagens encontrar-se-ia material considerável para a presente análise.

O presente artigo foi organizado em três partes: a primeira, correspondente à presente
Introdução, na qual foi traçada a contextualização da TCM e apresentou-se o percurso da
pesquisa; o primeiro tópico, no qual se discute brevemente Teoria da Mesclagem Conceptual
proposta por Fauconnier e Turner (2002) e o segundo, onde se apresentam os resultados das
análises com a identificação dos respectivos espaços mentais, através dos esquemas propostos
por Fauconnier e Turner (2002), seguidos das considerações finais e das referências.

2. A TEORIA DA MESCLAGEM CONCEPTUAL

Para proceder à presente análise, recorreu-se ao aporte teórico da Teoria da
Mesclagem Conceptual, proposta por Fauconnier e Turner (2002), que contou com as
contribuições da Teoria da Metáfora Conceptual, de Lakoff e Johnson (2002 [1980]) e da
Teoria dos Espaços Mentais, de Fauconnier (1997).

2 Por limitações de espaço, aqui não foram abordadas todas essas perspectivas, mas concentrou-se em apenas
uma delas. Para maiores esclarecimentos sobre as demais teorias aqui apontadas, vide Schröder (2010) e Mendes
(2013).
3 O corpora de pesquisa encontra-se em fase de composição e envolve textos imagéticos e verbais disponíveis
online, além de cartas pessoais, datadas de fins do século XIX.
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Inicialmente, para uma compreensão acerca das referidas propostas teóricas, faz-se
necessário considerar o conceito de espaços mentais. De acordo com Fauconnier (1997), os
mesmos são criados online, no transcorrer do discurso, correspondendo assim a domínios
conceptuais carregados de significados absorvidos em cenários distintos, através da
identificação, da imaginação e da integração, o que possibilita o estabelecimento de relações
de significação com o mundo. Os espaços mentais, ao mesmo tempo em que retratam um
momento específico de interação, são também extensivos, por serem carregados de sentido
acumulado ao longo da vida do sujeito; desse modo, os mesmos não são constructos fixos,
mas respondem a um processo extremamente complexo e momentâneo de estabelecimento de
sentido, “nos bastidores da cognição”, nas palavras de Fauconnier, que assim os define:

Até onde podemos dizer, os espaços mentais são, provavelmente, ativações
que são estabelecidas no cérebro, na memória de trabalho. Provavelmente nós
os organizamos e os conectamos por meio de excitações sincrônicas de
conjuntos de neurônios. Mas isso são suposições uma vez que ninguém, de
fato, pode ver os espaços mentais no cérebro. Portanto, eles são definidos
como um tipo de descrição de alto nível, baseada em generalizações, e nos
permitem explicar ou formular hipóteses sobre a linguagem, sobre a gramática
ou sobre o pensamento (FAUCONNIER in: COSCARELLI, 2005, p.291).

Ferrari (2011, p.111) relaciona os espaços mentais a “domínios conceptuais locais que
permitem o fracionamento da informação”, a partir dos quais se estabelece a referência,
através dos construtores de espaços mentais (space builders), que seriam os recursos
linguístico-gramaticais dos quais se lança mão no processo comunicativo, através das
expressões linguísticas, que modificarão a referência, no chamado espaço genérico. Ainda
sobre a Teoria dos Espaços Mentais, Fauconnier assim se pronuncia, entendendo o significado
como construído e não estático, mas resultante de interação:

Os espaços mentais são pequenos conjuntos de memória de trabalho que
construímos enquanto pensamos e falamos. Nós os conectamos entre si e
também os relacionamos a conhecimentos mais estáveis. Para isso,
conhecimentos lingüísticos e gramaticais fornecem muitas evidências para
essas atividades mentais implícitas e para as conexões dos espaços mentais.
(...) uma operação cognitiva fundamental para os seres humanos a capacidade
de agrupar diversos espaços mentais e, a partir desse agrupamento, criar novos
espaços mentais que possuem uma estrutura emergente (...). A partir dessa
integração de espaços podem surgir novas estruturas muito criativas
(FAUCONNIER in: COSCARELLI, 2005, p.291,293).

Na Introdução da obra Mappings in thought and language, Fauconnier (1997, p.1)
pontua que explorará na mesma, “a ideia simples de que mapeamentos entre domínios são o
coração da única faculdade cognitiva humana de produção, transferência e processamento de
conhecimento”.4 Assim, defende que é através da transferência dos significados entre os
espaços mentais que ocorre a construção de novos sentidos, através do processo da
mesclagem conceptual, o que não implica em um processo necessariamente unidirecional e
bidimensional, como proposto na Teoria da Metáfora Conceptual em relação às projeções
entre os domínios (fonte e alvo), mas em uma perspectiva cíclica e multiderecional. Esta

4 Do original: “This book explores a simple idea: that mappings1 between domains are at the heart of the unique
human cognitive faculty of producing, transferring, and processing meaning”.
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construção se dá, portanto, a partir de uma espécie de intercâmbio entre as características do
espaço inicial de interação (o espaço genérico) e os demais espaços mentais (os espaços
input’s), compondo o chamado blend ou espaço mesclado, no qual ocorrerá uma extrapolação
do sentido anteriormente acionado, através da imaginação do leitor e dos elementos
linguísticos incrementados na situação discursiva, como pode ser observado no Texto 15:

Texto 1

Nesse exemplo, caso fosse analisada apenas a fala da personagem, isolando-a da
imagem [“fazer tudo manualmente”], poder-se-ia considerar a metáfora conceptual
TRABALHO É ATIVIDADE (produtiva, laboral), conforme Lakoff e Johnson (2002 [1980]).
Mas, ao levar em conta o cenário, tem-se a construção metafórica TRABALHO É
PASSATEMPO pela interferência de outros elementos inseridos, nesse caso, uma informação
locativa através dos aspectos visuais (o estar jogando um passatempo em um ambiente
destinado a atividades laborais). Desse modo, através de tal composição, cria-se um espaço
diferente, o space builder, como aponta Arruda (2013):

(...) existem mecanismos cognitivos para se passar de um espaço a outro, e
para criar, através de operações simples, novos espaços. Essa operação se dá
através do mapeamento entre domínios (cross- domain functions) (...)
assumindo-se formas diversas. Um dos aspectos que caracteriza o pensamento
e a linguagem humana depende essencialmente da nossa capacidade de
manipular redes de projeções através dos espaços mentais (...) é através dessa
operação que se agrupam diversos espaços mentais e, por meio desse
agrupamento, criam-se novos espaços mentais com uma estrutura emergente
(ARRUDA, 2013, p.26. grifo nosso).

É através desse “novo espaço mental” que surge a criatividade ao captar novos
significados em um mesmo material linguístico, a partir da integração de novos elementos.
Nesse caso, ocorre a mescla entre os elementos verbais e imagéticos, gerando uma nova
perspectiva: a apreensão de uma crítica aos sistemas de atendimento ao público, que
geralmente são conceptualizados na sociedade brasileira como ineficazes por conta do
descompromisso ou descaso demonstrado por determinados funcionários (como as
funcionárias da charge, que, ao invés de priorizar o referido atendimento, estão jogando
“paciência”). Assim, coexistirão pelo menos duas leituras sobre o Texto 1, em decorrência da
superposição de dois espaços mentais: o primeiro, TRABALHO É ATIVIDADE, aludindo

5 Os textos (1) e (2) foram coletados no site Google Imagens, no mesmo período indicado da coleta dos demais
textos, como resposta à pergunta: “O que é trabalho?”.
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apenas ao texto verbal, e o segundo, TRABALHO É PASSATEMPO, ao se considerarem
também os elementos pictóricos, gerando uma terceira metáfora: ATENDIMENTO AO
PÚBLICO É DESCASO.

As operações entre os domínios são uma mostra das categorias consideradas na
abordagem da Teoria da Mesclagem Conceptual, de Fauconnier e Turner (2002), que
entendem o funcionamento da cognição humana enquanto mapeamentos entre espaços
mentais:

Integração conceitual consiste na criação de redes de espaços mentais que
mapeiam para cada outro espaço e mesclam outros espaços de várias
maneiras. No pensamento e na fala diários nós usamos redes de integração
conceptual sistematicamente na construção online do conhecimento (...) [nas
quais] a estrutura parcial dos espaços mentais de input é projetada para um
novo espaço mental de mescla que desenvolve suas próprias estruturas
dinâmicas (imaginativas) (FAUCONNIER, 2006, p.9. Tradução livre)6.

A figura 1 corresponde à representação da rede de integração conceptual do processo
de mesclagem, proposta pelos autores (FAUCONNIER; TURNER, 2002, p.46), a partir da
qual foram elaborados os esquemas correspondentes às análises dos textos selecionados na
presente análise:

Em resposta à pergunta “O que é trabalho?” a página Google Imagens apresentou,
dentre outras, a seguinte charge, que apresenta um processo de mesclagem entre os domínios
do trabalho e da aventura:

6 Do original: “Conceptual integration consists in setting up networks of mental spaces which map onto each
other and blend into new mental spaces in various ways. In everyday thinking and talking, we use conceptual
integration networks systematically in the on-line construction of meaning (…). In a conceptual integration
network, partial structure from input mental spaces is projected to a new blended mental space which develops
dynamic (imaginative) structure of its own”.
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Texto 2

Esquematicamente, identificaram-se os seguintes espaços mentais no referido processo
de mesclagem:

Figura 2- Esquema da mesclagem Trabalhador é super-herói

A mesclagem, como aqui apontada, leva em conta elementos específicos dos respectivos
espaços inputs, selecionando apenas determinados elementos de cada domínio. No texto em
apreço, a fim de apresentar o trabalhador como um ser sobre-humano, buscou-se associar os
tipos super-heroicos com determinadas profissões, notando-se um aproveitamento de
determinadas características mais representativas comuns a ambos (heróis X trabalhadores),
como:

 CARTEIRO=Superman (deve driblar vários obstáculos e perigos, além de usar a força
física durante suas entregas);
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 PODADOR=Homem Elástico (precisa saber manejar com precisão seu instrumento de
trabalho, muitas vezes em lugares altos);

 ENTREGADOR DE PIZZA=The Flash (precisa ter extrema agilidade e rapidez nas
atividades);

 TENISTA=Homem Aranha (precisam explorar ao máximo a capacidade de
alongamento corporal para alcançar bons resultados);

 AÇOUGUEIRO=Mãos de tesoura (deve manejar seus materiais com bastante precisão
no atendimento ao público);

 HERDEIRO=Batman (por ter recebido uma grande herança, não são obrigados a
trabalhar).

Os exemplos dos textos até aqui apresentados, em uma perspectiva mais focada no
trabalhador, possibilitaram identificar a forma de conceptualização da metáfora TRABALHO
É ATIVIDADE, porém extrapolando a proposta unidirecional das projeções entre os
domínios fonte e alvo, já que o próprio acionar de outras interpretações é uma pista de que o
processo de categorização humana não se dá de forma tão linear quanto se poderia propor
inicialmente na Teoria da Metáfora Conceptual.

Nesse sentido, ao analisar outros textos multimodais, sentiu-se a necessidade de recorrer à
Teoria da Mesclagem Conceptual, em uma tentativa de proporcionar outras reflexões, em
outras dimensões, a respeito do processo de conceptualização. Propõe-se, a seguir, a
apresentação dos resultados das análises aqui realizadas, em esquemas, no que tange à
identificação dos seus respectivos espaços mentais e das representações esquemáticas das
redes de integração, dos respectivos processos da mesclagem. As imagens então selecionadas
foram exclusivamente àquelas disponíveis na página Bode Gaiato.

3- A MESCLAGEM CONCEPTUAL EM BODE GAIATO

A página aqui escolhida para análise: Bode Gaiato: gaiatices de um bode nordestino
alcançou alta popularidade entre os usuários do Facebook, como pode ser demonstrado
através dos números de “curtidas” (3.723.008) e de pessoas que comentam as publicações
(1.166.626 em 30 de abril de 2014). Assim sendo, percebe-se que o aspecto regional da
página ultrapassou uma noção de local, já que pessoas de todo o Brasil comentam e seguem a
referida página. Através de um autorretrato satírico do nordestino, apresenta as vivências da
infância do menino/bode “Junin”, em suas diversas relações interpessoais, sejam elas na
família, na escola, na rua ou em situações de descontração (festas, namoro, conversas etc).

As charges obedecem a um tipo de padrão imagético, em que os personagens são
apresentados com o corpo humano e somente o rosto modificado, com a figura de bodes ou
cabras, geralmente, vestidos com roupas simples, bastante caricaturais em relação aos usos do
nordestino, em ambientes sem muitos detalhes, geralmente com um fundo de cores azul e
vermelho. Divididas em, no máximo, três quadrinhos, as falas são compostas por textos
curtos, em variante não-padrão, a fim de remeter à linguagem coloquial do sertanejo.  Os
temas são variados, mas geralmente apresentam algum fundo moralístico, exaltando a figura
de autoridade da mãe do Bode (D. Zefinha), que não se encabula em repreender o filho,
quando e onde seja necessário, geralmente envergonhando-o. Nesta análise, restringiu-se
àquelas charges que tratavam diretamente do tema trabalho, portanto, a personagem da mãe
do Bode não aparecerá.

Na charge seguinte, percebe-se a conceptualização do trabalho enquanto meio de
exploração:
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Texto 3
O aspecto visual aqui esboçado é relevante por posicionar a figura do taxista recostado

no carro, com as mãos nos bolsos, sugerindo um estado de descanso, ou inércia, e de
despreocupação em relação ao desenvolvimento de seu trabalho: assim, ele espera pelo
chamado de seus clientes. O Bode, cliente que precisa do serviço, compõe o Input 1, o taxista,
enquanto prestador do serviço, o input 2. Uma atribuição irônica de ladrão ao taxista, pelo
Bode, remete à forma de exploração pelo valor cobrado pelo serviço oferecido, então
considerado exorbitante.

Quando arguido pelo Bode a respeito do preço da “corrida”, o taxista não demonstra
interesse em uma possível negociação, apresenta um preço fixo (“É 40 real”) e continua na
mesma posição de inércia. Ambos têm interesse em lucrar, mas demonstram isso de modos
diferentes, assim sendo, não há concordância total nas falas, mas sim nos interesses de lucro –
o que pode aqui ser entendido como o espaço genérico. No caso do taxista, o lucro advém da
cobrança de um preço injusto por um serviço (Input 1), enquanto que para o Bode, a opção é
recorrer a um protesto irônico enquanto consumidor insatisfeito (Input 2). Nesse caso, o
espaço mesclado que emerge é o de TRABALHO É MEIO DE EXPLORAÇÃO, e o processo
de mesclagem pode ser assim representado:
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Figura 3- Esquema da mesclagem Trabalho é meio de exploração

O texto 4 retrata uma situação bastante recorrente em cidades interioranas: o pedir
esmolas a pessoas conhecidas:

Texto 4

Ao referir-se à dona da casa pelo nome (“Dona Maria”), o personagem sugere que já é
uma prática rotineira o pedir esmolas naquele local, assim, com uma vasilha em punho, espera
ser atendido. Ao receber uma resposta negativa aos seus dois pedidos (primeiro o feijão e
depois o cuscuz, ambos considerados alimentos indispensáveis na mesa do sertanejo) constata
que sua ação de pedinte gerará mais lucros do que a ação da segunda personagem (D. Maria)
de não trabalhar: sugere que a outra personagem junte-se a ele para pedir esmolas, que,
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portanto agora assume outro caráter, o de atividade lucrativa. Tal rede de integração
conceptual do esmolar como trabalho pode ser assim esquematizada:

Figura 4- Esquema da mesclagem Esmolar é trabalhar

No texto 5, em um único quadro, mas explorando dois ambientes distintos, o Bode
emite uma fala irônica em relação à atividade do gari (o que fica explícito pelo uso da
indicação de riso - “rsrs” - ao final da fala), já que pensa ser necessário “sujar” as ruas
propositadamente a fim de gerar atividade para os garis. Por sua vez, o gari, que aparece com
rosto humano, ainda que de perfil, apresenta uma crítica a tal posicionamento, recorrendo a
uma fala com um mesmo princípio lógico - uma ação gerará trabalho – mas que fere
confronta o medo que, geralmente, o ser humano alimenta em relação à morte:

Texto 5

Por um lado tem-se a ação humana gerando trabalho para o gari propositadamente, por
outro, tem-se o evitar uma ação para não gerar trabalho ao coveiro. Assim, o foco dessa
charge não é o Bode como agente, mas sim os trabalhadores como responsáveis pelas ações
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(no primeiro caso, sujar as ruas) ou eventos (no segundo, a morte) que lhes possibilitarão o
ato de trabalhar. O trabalho do gari, por ser um agente de limpeza, é bem-vindo, mas já o
trabalho do coveiro, como aquele que sepultará um ente-querido, é temido e evitado. Pode-se
apresentar do seguinte modo tal conceptualização do trabalho:

Figura 5- Esquema da mesclagem Trabalho é resposta a uma demanda

As análises aqui brevemente apresentadas puderam demonstrar determinadas
características da mesclagem conceptual, enquanto um processo construído online, de caráter
pontual e que seleciona características específicas dos domínios acionados. Os espaços
mentais identificados, de acordo com a referida proposta, foram representados a partir dos
elementos acionados pelo leitor durante a recepção do texto, gerando, a partir do espaço
mesclado resultante, um sentido novo e específico para cada situação. Assim, as metáforas
emergentes, como por exemplo, em TRABALHO É MEIO DE EXPLORAÇÃO, não podem
ser consideradas em todos os contextos, como um significado estático, pois nem todas as
ocorrências referentes a trabalho, como aqui também demonstrou-se, acionarão este sentido;
mas, é a partir da ocorrência no texto 3, especificamente, que pode-se assim conceptualizar o
trabalho. Esse caráter particular da Teoria da Mesclagem Conceptual instiga no pesquisador
um olhar científico que considere os dados disponíveis em sua individualidade, especialmente
em análises linguísticas de cunho qualitativo, como a que foi aqui proposta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os textos multimodais, em sua grande maioria, possibilitam múltiplas leituras e
interpretações. Com as análises realizadas nesse trabalho, pretendeu-se desenvolver um olhar
crítico-analítico sobre textos considerados literariamente não-canônicos, especialmente pelo
suporte de sua circulação: as redes sociais, desprestigiadas por determinadas correntes de
análise linguística, devido a sua volatilidade na criação de gêneros textuais. Ao incluir tais
textos no corpus da pesquisa aqui parcialmente socializada, houve a necessidade de ampliação
do arcabouço teórico até então considerado na análise de textos verbais. Justamente pelo fato
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de os textos imagéticos aqui selecionados representarem a linguagem em uso de forma
descomprometida com a canonicidade literária é que se julgou coerente incluí-los na presente
análise a partir da proposta teórico-metodológica da Semântica Cognitiva, em suas mais
recentes contribuições, especialmente através da Teoria da Mesclagem Conceptual
fauconieriana.
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