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A arte consiste em fazer os outros sentir o que nós sentimos, em os libertar deles mesmos, 
propondo-lhes a nossa personalidade para especial libertação. O que sinto, na verdadeira 

substância com que o sinto, é absolutamente incomunicável; e quanto mais profundamente o 
sinto, tanto mais incomunicável é. Para que eu, pois, possa transmitir a outrem o que sinto, 

tenho que traduzir os meus sentimentos na linguagem dele, isto é, que dizer tais coisas como 
sendo as que eu sinto, que ele, lendo-as, sinta exactamente o que eu senti. E como este outrem 

é, por hipótese de arte, não esta ou aquela pessoa, mas toda a gente, isto é, aquela pessoa 
que é comum a todas as pessoas, o que afinal, tenho que fazer é converter os meus 

sentimentos num sentimento humano típico, ainda que pervertendo a verdadeira natureza 
daquilo que senti. 

Bernardo Soares – fragmento 260 [p. 260-262] 

   

               O processamento estratégico depende não só de características textuais, como 
também de características dos usuários da língua, tais como seus objetivos, convicções e 

conhecimento de mundo. Isto é, as estratégias cognitivas são estratégias de uso do 
conhecimento. E esse uso, em cada situação, depende dos objetivos do usuário, da 

quantidade de conhecimento disponível a partir do texto e do contexto, bem como de suas 
crenças, opiniões e atitudes, o que permite, no momento da compreensão, reconstruir não 
somente o sentido intencionado pelo produtor do texto, mas também outros sentidos, não 

previstos ou, por vezes, nem mesmo desejados pelo produtor.    

  Koch [2005, p. 97] 

 

Saber que será má a obra que se não fará nunca. Pior, porém, será a que nunca se fizer [...] 

Bernardo Soares – fragmento 14 [p. 52] 

 

 



RESUMO 

 

Analisamos neste estudo os processos de construção de sentido no Livro do Desassossego do 
semi-heterônimo Bernardo Soares – Fernando Pessoa. Partimos dos embasamentos teóricos 
advindos de uma interface entre a Linguística Cognitiva e a Linguística Textual para 
observarmos como determinados mecanismos linguísticos conferem a construção de uma 
realidade que nos fala de um tempo, de um ser e de sua concepção de linguagem e escrita. 
Centramo-nos na descrição e análise dos processos de categorização e referenciação 
licenciados, por exemplo, por metáforas e metonímias. Para a construção da interface teórica 
pretendida, utilizamos categorias analíticas propostas e desenvolvidas no âmbito da Teoria 
Sociocognitiva da Linguagem, Teoria da Metáfora Conceptual e Teoria dos Espaços Mentais. 
Munidos com tal arcabouço teórico, evidenciamos a dinâmica da língua no que diz respeito 
aos seus aspectos sociais, culturais e históricos em acoplamento aos aspectos cognitivos que 
lhe subjazem. Buscamos, assim, fomentar as discussões em torno do funcionamento da 
linguagem considerando, prioritariamente, os processos criativos que nos permitem organizar 
e dar forma às nossas experiências, bem como propiciar uma aproximação entre Linguística, 
Literatura e Filosofia com vistas às relações entre a estrutura da língua, a atividade cognitiva e 
a organização sociocultural. A partir dos resultados obtidos, foi possível evidenciar que um 
texto literário atesta, com particular propriedade, as mútuas relações entre linguagem, 
cognição e cultura, conforme preceitua a abordagem cognitivista dos estudos da linguagem. 

 

 

Palavras-chave: Linguística Cognitiva. Perspectiva Construcionista da Referência. Livro do 
Desassossego. Filosofia da Linguagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study analyzes the processes of meaning construction in the Livro do Desassossego, by 
semi-heteronym Bernardo Soares - Fernando Pessoa. We use theoretical grounds from an 
interface between Cognitive Linguistics and Textual Linguistics to observe how certain 
linguistic mechanisms build a reality that tells us of a time, a being and his conceptions of 
language and writing. We focus on description and explanation of procedures of 
categorization and referentiation accomplished, for example, through metaphor and 
metonymy. For the construction of the intended theoretical interface, we use analytical 
categories proposed and developed by the Socio-cognitive Approach of Language, 
Conceptual Metaphor Theory and Mental Space Theory. Armed with this theoretical 
background, we observed the dynamics of language in relation to its social, cultural and 
historical features, as well as the cognitive aspects that underlie it. We seek, therefore, 
encourage discussions about the functioning of language considering primarily the creative 
processes that allow us to organize and shape our experiences. We also try to provide an 
approximation of Linguistics, Literature and Philosophy, with a view to relations between 
language structure, cognitive activity and socio-cultural organization. From the results 
obtained, we found that a literary text attests, with a particular property, the mutual relations 
between language, cognition and culture, as indicates cognitive approach to language studies. 

 

Key-Words: Cognitive Linguistics. Constructionist Perspective of Reference. Livro do 
Desassossego. Philosophy of Language. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAS 

 

Não há nada de real na vida 
 que não o seja 

 porque se descreveu bem 
 

Livro do Desassossego 
 (fragmento 27)  

 
 

Os campos da linguística que se voltam para os processos sociais, históricos e 

culturais no estudo da linguagem costumam afirmar que o discurso é um construto situado 

dentro de um determinado tempo, de uma determinada sociedade e de um determinado 

espaço, e que, considerando-se a tradição formalista dos estudos da linguagem, as questões 

relativas aos processos de construção do significado são consideradas de maneira incompleta 

e/ou fragmentada. Diante dessa constatação, o nosso entendimento é o de que atrelar fatores 

sociais, históricos, culturais e cognitivos aos processos de semantização pode ampliar os 

limites de percepção de como se dão esses processos, realizando, assim, uma possível e 

necessária interface entre esses fatores. 

Esta pesquisa foi motivada por questões de ordens variadas, tais como: de que 

maneira se dão os processos de construção de sentido em textos literários? Os mecanismos 

linguísticos a serem analisados podem, de fato, subsidiar nossa compreensão quanto aos 

conteúdos discursivos? É possível corroborar com a pesquisa a ideia de que os sentidos são 

construídos intersubjetivamente? Em que termos os resultados desta pesquisa podem suscitar 

discussões em torno de questões sobre valores, crenças, compreensões de leitura, posturas 

docentes e discentes em sala de aula, preconceitos, valores humanos, dentre outros aspectos 

de ordem mais prática?  

Assim, o objetivo geral deste nosso trabalho é analisar como se dá o processo de 

construção e compreensão de sentido considerando as acomodações mútuas entre linguagem, 

cognição e cultura. Para tanto utilizamos como corpus a obra de Fernando Pessoa, ou melhor, 

do semi-heterônimo Bernardo Soares, O Livro do Desassossego (2006), e nos centramos na 

análise de alguns dos temas detectados na obra. Para viabilizar essa análise, intitulamos e 

seccionamos tais temas em três grupos classificados como: do si (autopercepção, sentimentos 

pessoais, sensações, pensamentos íntimos); do tempo (aspectos sociais, históricos, culturais, 
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mentalidades da época, ordenação do entorno sociocultural); e, finalmente, da escrita 

(compreensão sobre O Livro do Desassossego, sobre o ato de escrever, sobre o que é 

Literatura).  

Selecionamos alguns mecanismos de linguagem que sustentam os processos 

semânticos. Esses mecanismos, aqui tomados como categorias analíticas, representam pontos 

de interesse tanto da Linguística Cognitiva como da Linguística Textual, áreas que subsidiam 

nossa pesquisa. Como disposto na metodologia deste trabalho, essas ferramentas são, mais 

precisamente, do escopo de três abordagens que pressupõem a atividade cognitiva como 

necessariamente atrelada à experiência sociocultural: a Teoria (Hipótese) Sociocognitiva; a 

Teoria da Metáfora Conceptual e a Teoria dos Espaços Mentais. Assim, desdobrando nosso 

objetivo geral, temos como objetivos específicos:   

 

a) explicitar as sustentações sociais, culturais e históricas de nossos esquemas mentais 

que podem nos auxiliar a compreender os temas escolhidos para a pesquisa; 

b) analisar as possibilidades de significação a partir de metáforas e metonímias, 

pautando-nos em como as projeções, mesclagens e focalizações ocorrem;  

c) identificar de que forma categorizações e expressões referenciais podem reconstruir 

nossos scripts1 acerca do mundo e configuram, mais veementemente,  a estrutura do 

texto literário. 

 

Partindo dessas colocações, parece-nos lícito que este texto dissertativo esteja 

vinculado à linha de pesquisa Discurso, Gramática e Ensino, na área de Linguística Aplicada, 

do Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem (PPgEL), do Departamento de 

Letras (CCHLA-UFRN). A inserção nesta linha de pesquisa se deve ao fato de estarmos 

focando em nossa análise a utilização da língua como construtora de sentido. Enfatizamos os 

                                                            
1 Esse conceito, proveniente da Psicologia Cognitiva e da Inteligência Artificial e incorporado pelas abordagens 
cognitivas da linguagem, está relacionado às estruturas de armazenagem do conhecimento de mundo na 
memória. Com outras denominações (como, por exemplo, frame, esquema, cenário, modelos cognitivos), o 
conceito de script nos sugere que o nível de compreensão depende, em grande parte, do grau de aproximação 
entre os conhecimentos veiculados no texto e os conhecimentos armazenados na memória do leitor/ouvinte. 
Quanto mais estreita for essa relação, quanto maior for o conhecimento partilhado entre produtor e receptor, 
melhor será a compreensão. 
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processos cognitivos e interacionais como construtores da estrutura, da interpretação e do 

funcionamento do discurso, aspecto que pode nos levar – além dos efeitos supracitados – a 

outros relacionados ao trato da leitura em sala de aula. Apesar de a investigação não ser 

etnográfica (enfoque metodológico que caracteriza fortemente a Linguística Aplicada), a 

nossa pesquisa não é teórico-especulativa (MOITA LOPES, 2003), na medida em que não é 

preciso ir à sala de aula para saber por empiria como os sentidos são construídos e quais as 

consequências sociais desse processo.  

Nossa pesquisa é metodologicamente caracterizada como qualitativa, interpretativa e 

transdisciplinar. É qualitativa, já que não prioriza a contagem de dados. É de base 

interpretativa – ou interpretativista, nas palavras de Moita Lopes (1994) –, uma vez que busca 

a compreensão, valoriza a interpretação e reconhece a centralidade da linguagem nos 

processos de objetivação (SÁ, 2001, p. 38). Quanto ao enfoque transdisciplinar aqui adotado, 

é preciso atentar ainda mais aos nichos sociais, históricos, culturais e institucionais da 

contemporaneidade como forma de compreender as motivações e os princípios norteadores 

desse enfoque.   

Assim, observamos que, na chamada contemporaneidade, os estudos científicos se 

circunscrevem em um momento de valorização das diferenças, valorização da pluralidade, 

inclusive suscitando uma aproximação das áreas do conhecimento que foram separadas - 

como legado do pensamento científico moderno. Ao responder como a linguística se insere na 

pós-modernidade, Mollica corrobora essas constatações: 

 

A compreensão do mundo pós- moderno passa pela marca da pluralidade, é 
de se observar uma trajetória coerente da linguística, tanto no que se refere 
aos seus movimentos internos, quanto com relação à dinâmica que vêm se 
estabelecendo com outras áreas do conhecimento (MOLLICA, 2003, p. 
147). 
 

Dentro desse momento histórico, e partindo do pressuposto de que de fato há o 

surgimento de uma abertura maior para o diálogo entre áreas variadas do conhecimento, a 

interdisciplinaridade se insere como uma nova maneira de se fazer ciência.  Gibbons (apud 

MOITA LOPES, 1998, p.113) avalia que nas ciências humanas, sociais e naturais, a 

interdisciplinaridade - mesmo não sendo satisfatoriamente entendida - tem se colocado como 

um novo modo de produzir conhecimento, chamado de transdisciplinar.  
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A transdisciplinaridade implica também em não reduzir a pesquisa a nenhuma 

disciplina específica, bem como não aplicar, meramente, teorias à prática. A Linguística 

Cognitiva já traz em seu escopo um caráter transdiciplinar, pois busca compreender como a 

experiência é ordenada, cognitivamente, por meio da linguagem, o que exige a construção de 

uma interface entre Ciências Sociais, Ciências Cognitivas, Linguística e Filosofia, pelo 

menos. 

A transdisciplinaridade evoca a interação de conceitos e metodologias (CELANI, 

1998). É necessário, por conseguinte, revisões epistemológicas para lidar com novas formas 

de reflexão, com o intuito de se buscar “novos conceitos e novas alternativas teórico-

metodológicas a partir e em função de uma redefinição do objeto de estudo” (SIGNORINI, 

1998, p.101).  

A escolha do corpus se justifica pelo forte interesse que temos por Fernando Pessoa, 

dada a sua potencialidade criativa, sua linguagem encantadora e suas peculiaridades 

imaginativas e analíticas que, no nosso entendimento, o diferenciam de todos os outros 

escritores. Há alguns anos temos nos dedicado ao estudo da vida e da produção literária do 

autor português e a possibilidade de aplicarmos uma teoria da linguagem de abrangência 

cognitiva e social na análise de tão representativo título, como é o Livro do Desassossego, 

além de significar para nós um desafio, constitui objeto de grande interesse.  

Além disso, a escolha do Livro do Desassossego, dentre tantos outros títulos do 

autor, fez-se pelas idiossincrasias desta obra. Inicialmente, destacamos o fato de ela ser em 

prosa (Pessoa é conhecido pela sua poesia mais do que por sua prosa); ser formada por 

fragmentos; ser escrita (em sua maioria) por um heterônimo, chamado por Pessoa de semi-

heterônimo (dada a semelhança de Bernardo Soares com o próprio Pessoa); por ser uma obra 

que não foi organizada pelo próprio autor; que possui gêneros variados; e, por fim, por ser 

uma obra que tematiza sobre assuntos variados. Além de tudo isso, o livro constitui-se como 

um texto literário, o que faz dele um excelente suporte para as considerações por nós 

pretendidas neste trabalho.  

Pressupomos, portanto, que, somada à genialidade do autor, é possível encontrarmos 

na “obra de ficção” que constitui nosso corpus – se não os mesmos procedimentos de 

construção de sentido que utilizamos na interação ordinária – mecanismos muito parecidos 

àqueles por nós utilizados no trabalho de categorização que cotidianamente efetuamos. Não 
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deixamos de reconhecer, certamente, que, no texto literário, devido à maior liberdade de 

criação, encontramos uma arquitetura semântica que, muitas vezes, causa-nos 

“estranhamento”. Contudo, esse estranhamento (que nos provoca contemplação, que nos 

embevece, desenraizando-nos de nossos chãos estabilizados) pode ser explicado, 

coerentemente com o suporte teórico aqui utilizado, levando-se em consideração o uso, na 

literatura, de scripts que (ainda) não estão automatizados na linguagem ordinária. Por tudo 

isso, nossa compreensão é a de que o texto literário é, por excelência, o lugar para o exame 

dos mecanismos de construção de sentido e dos modelos cognitivos que lhes são subjacentes.  

Considerando os objetivos desta pesquisa e o referencial teórico que lhe serve de 

suporte, acreditamos que os resultados por nós alcançados podem se constituir em 

ferramentas teóricas e subsidiar práticas para o desenvolvimento da competência discursiva 

de leitores de qualquer faixa etária. A concepção de linguagem com a qual trabalhamos está 

em íntima concordância com a orientação e formulação encontradas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCNs (BRASIL, 1999). Tais documentos, orientadores da prática de 

ensino de língua portuguesa no país, defendem uma visão da linguagem como “realidade 

primeira que, uma vez assimilada, envolve os indivíduos e faz com que as estruturas mentais, 

emocionais e perceptivas sejam reguladas pelo seu simbolismo” (BRASIL, 1999, p. 125) e 

apontam como objetivo primeiro do ensino de língua materna no Ensino Médio a necessidade 

de “compreender e usar sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de 

organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação 

e informação” (Ibid. p. 126). Concluímos, pois, que, em concordância com os pressupostos 

teóricos e epistemológicos que norteiam nossa pesquisa, os PCNs afastam-se do conceito de 

linguagem como “representação” e passam a entendê-la como forma de ação e organização no 

e do mundo.  

Organizamos esta dissertação conforme estrutura que se segue.  

O capítulo 2, onde apresentamos o referencial teórico, está dividido em duas seções. 

Na primeira (2.1), revemos, em linhas gerais, um histórico que se estende dos debates 

realizados pelos filósofos gregos na Antiguidade clássica às teorias pragmáticas 

desenvolvidas no século XX, passando pela Filosofia Analítica do final do século XIX. Nessa 

trajetória, encontramos autores propondo explicações para a capacidade humana de significar 

o mundo que está à sua volta. Ao longo do tempo, foram apresentadas diferentes propostas 
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teóricas acerca do problema da relação entre linguagem, entorno sociocultural e pensamento. 

Na seção seguinte (2.2), destacamos o histórico, as características e os pressupostos de base 

da Linguística Cognitiva. As ideias centrais da Teoria Sociocognitiva da Linguagem (2.2.1), 

da Metáfora Conceptual (2.2.2) e dos Espaços Mentais (2.2.3) são apresentadas nesta seção. 

Procuramos evidenciar como, principalmente a partir da década de 70 do século XX, 

começam a ganhar força abordagens que compreendem a estrutura da linguagem como um 

reflexo de processos gerais de pensamento que os indivíduos elaboram ao criarem 

significados, adaptando-os a diferentes situações de interação com outros indivíduos.  

No capítulo 3, explicitamos as categorias analíticas que utilizamos como ferramentas 

para nossas análises: objetos de discurso, referenciação, categorização, metáfora e 

metonímia. Em conjunto, essas categorias dizem respeito à nossa intenção de construir uma 

interface entre a Linguística Textual e a Linguística Cognitiva.  

Já no capítulo 4, descrevemos a metodologia empregada. Este capítulo também se 

encontra organizado em duas seções, sendo que, na primeira, encontramos a caracterização de 

nosso corpus (4.1), enquanto na segunda destacamos os procedimentos de coleta e análise dos 

dados (4.2).  

O capítulo 5 traz a análise proposta para o livro. Considerando três grupos temáticos 

(do si, do tempo, da escrita), tomamos alguns fragmentos textuais oriundos do Livro do 

Desassossego como os locais em que cognição e cultura mostrariam suas faces imbricadas: 

como constitutivas e, simultaneamente, como resultantes das condições comunicativas 

densamente radicadas e vividamente experimentadas. 

Por último (capítulo 6), tecemos alguns comentários à guisa de conclusão deste 

trabalho. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Antes de apresentarmos o histórico, as características e os pressupostos centrais da 

teoria que alicerçam nossas análises – da Linguística Cognitiva – pretendemos demonstrar, 

em linhas gerais e de maneira bastante sucinta, a trajetória do pensamento acerca da relação 

entre linguagem, pensamento e mundo nos estudos linguísticos. Tentamos destacar quais 

foram as querelas, as reflexões e as inquietações que nos trouxeram, na contemporaneidade, à 

compreensão de uma mente corporificada, de uma linguagem que não se presta a ser espelho 

do mundo ou da mente e de um entorno que é modificado na e pela linguagem, no e pelos 

sujeitos.  

 

2.1. Três propostas para compreender a linguagem e sua relação com o real 
 

Para Martins (2004), os pilares que sustentam as reflexões em torno das relações 

entre linguagem, pensamento e realidade estão na Antiguidade clássica. Começando pela 

polarização entre sofistas e socráticos, temos que, enquanto para os primeiros as coisas não 

possuiriam uma essência, uma verdade em si mesma, para o segundo grupo, as coisas 

possuíam, sim, uma essência que lhes caracterizaria. Dessa divergência, podemos evidenciar 

três paradigmas que tratam das questões do sentido, do real e da verdade. Esses paradigmas, 

que até hoje pautam as teorias linguísticas, são alcunhadas por Martins como pragmatismo, 

realismo e mentalismo. Enquanto o pragmatismo está relacionado às idéias dos sofistas, o 

realismo e o mentalismo, “compatíveis ambos, nessa sua versão inaugural, com a defesa da 

tese anti-sofística de que a verdade prevalece sobre o consenso” (MARTINS, 2004, p. 449), 

são defendidos, respectivamente, pelos filósofos Platão e Aristóteles.  

Os sofistas tinham, particularmente, um grande interesse pela linguagem e pela 

retórica, tendo contribuído muito para o estudo da gramática, graças às análises sobre 

variados aspectos da língua grega. Quanto à dimensão filosófica da perspectiva linguística por 

eles elaborada, temos que, no dizer do sofista Górgias, “assim como o visível não pode tornar-

se audível, ou o contrário, assim também o ser que subsiste exteriormente a nós não poderia 

tornar-se nosso discurso” (Górgias apud MARTINS, 2004, p. 451). Para Górgias, portanto, a 
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realidade não pode ser representada pelo discurso, pois a substância do real e a substância do 

discurso são diferentes.  

 Para os sofistas, seria impossível “dizer” o real, e a verdade estaria relacionada ao 

consenso, ao social, ao contexto, aos homens. A linguagem, desse modo, não poderia ser 

dissociada desses elementos.  

O segundo caminho, o realismo, é vinculado ao pensamento platônico. Para 

compreendermos como se dá a relação que se estabelece entre linguagem e realidade nesse 

modelo, é necessário retornarmos às idéias do filósofo sobre a distinção entre o mundo 

sensível (ao qual estamos “aprisionados”) e o mundo inteligível (também chamado mundo das 

“ideias”).  

Retomando o que dissemos, a questão ontológica é o elemento principal que resvala 

para a linguagem na Grécia antiga, pois é na discussão sobre a origem e a essência das coisas 

do mundo – discussão cujas respostas são variadas - que a linguagem aparece sendo entendida 

também variadamente.  

A ontologia platônica prescreve que o nosso entorno, vivenciado através de nossos 

sentidos, seria “o mundo das sombras”. Isso se explica porque, para Platão, há um duplo real: 

o das “coisas assim como as percebemos” e a dimensão das “coisas em si mesmas”, das 

essências. O mundo das essências seria um mundo transcendente e o mundo que vivemos 

seria o lugar onde habitam as cópias dos arquétipos perfeitos que estariam nesse mundo das 

idéias. Há, pois, para Platão, uma diferença entre as coisas como de fato são (as coisas em si 

mesmas, presentes em outra dimensão) e as coisas como as percebemos (cópias imperfeitas 

das coisas em si). 

Sendo assim, sob a ótica platônica, ainda de acordo com Martins,  

 

(...) para escapar à variabilidade aparente do real assim como é percebido 
pelos sentidos, a linguagem só pode ter como vocação representar a 
dimensão fixa e eterna do real: as formas essenciais, as coisas em si mesmas 
habitantes do céu virtual das idéias. As palavras não teriam por vocação, 
pois, representar as coisas aparentes, variáveis e múltiplas por definição, mas 
antes as suas essências (grifo da autora) (MARTINS, 2004, p.461) 

 

Nessa proposta, a linguagem é, portanto, algo que independe dos sujeitos, tendo 

como principal função a representação da dimensão eterna do real. São desconsiderados, pois, 

nessa perspectiva, todos os elementos que relativizariam tal função: os contextos de produção 
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dos discursos, os desejos dos sujeitos que produzem tais discursos, a história desses sujeitos 

etc. A vocação da linguagem seria dizer a coisa em si mesma, transcender as opiniões das 

pessoas e reportar – ela mesma – à realidade.  

Por fim, o terceiro modelo é o mentalista, pautado no pensamento aristotélico. 

Conforme foi dito, tanto Platão como Aristóteles opunham-se ao pensamento sofista. Para 

ambos, há um elo objetivo que liga as palavras às coisas. Partindo desse entendimento, 

Aristóteles, na Poética (capítulos 21-25) e na Retórica (livro III), designa metáfora como "o 

transporte a uma coisa de um nome que designa um outro”.  

Fica claro, assim, que os dois filósofos assemelhavam-se em suas concepções acerca 

do funcionamento da linguagem. Entretanto, a visão ontológica de ambos era diferente. 

Aristóteles recusava-se a acreditar na Teoria das Idéias (ou Doutrina das Formas) formulada 

por Platão. Conforme vimos, é a perspectiva ontológica adotada pelo filósofo que nos permite 

relacioná-lo à concepção realista de linguagem. Portanto, a recusa aristotélica das idéias 

basilares do pensamento platônico irá, fatalmente, gerar divergências em algum aspecto 

acerca do entendimento da linguagem desses dois filósofos.  

Mas como melhor entender o espírito da discórdia entre os dois filósofos? No dizer 

de Cornford, 

 

O platonismo desconfia dos sentidos e os condena. Os olhos e os ouvidos 
não são, para os platônicos, a janela da alma, abrindo-se para a realidade. A 
alma vê melhor quando essas janelas estão fechadas e mantém uma 
silenciosa conversação consigo mesma na cidade do pensamento. O espírito 
de Aristóteles inclinava-se naturalmente para outra direção, para o estudo do 
fato empírico. Seu impulso era explorar o campo da experiência com 
insaciável curiosidade (CORNFORD, 2001, p.77). 
    

Quanto à linguagem, Aristóteles, em De interpretatione (Capítulo 1), declara:  

 

As coisas na voz são os símbolos das afecções na alma, as coisas escritas 
[são os símbolos] das coisas na voz. (...) E, do mesmo modo que as letras 
não são as mesmas para todos, as vozes não são as mesmas, enquanto os 
estados de alma, de que essas expressões são imediatamente os signos, são 
idênticos para todos, como são idênticas também as coisas das quais os 
estados psíquicos são as imagens (ARISTÓTELES, 1952, p.25). 
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A apreensão do mundo pelo homem se daria, de acordo com Aristóteles, a partir de 

estruturas lógicas do pensamento, que são universais, e as línguas seriam símbolos 

convencionais destinados a representar o funcionamento dessas estruturas. Sendo assim, 

conforme Aristóteles, a linguagem simboliza o pensamento, e o pensamento simboliza o real. 

A significação ocorre, primeiramente, em decorrência do que acontece na mente dos falantes.  

No século XIII, os eruditos medievais retomaram o debate sobre a relação entre a 

linguagem e o pensamento, imprimindo aos estudos gramaticais a concepção da língua como 

espelho da organização do raciocínio. Trata-se da Gramática Especulativa (derivada do latim 

speculum, que significa espelho). Segundo essa visão, as diferenças entre as línguas são 

circunstanciais e acidentais. Fundamentalmente, todas as línguas consistiriam num sistema 

fixo e comum de categorias linguísticas que seriam categorias do pensamento (AZEREDO, 

1993). No século XVII, prevaleceu o entendimento de que a linguagem é regida por 

princípios gerais que são racionais. Procurou-se mostrar, mais uma vez, que a estrutura da 

língua é um produto da razão. A gramática pretendida tinha como objetivo central a língua-

ideal, universal, lógica, sem equívocos e ambiguidades, capaz de assegurar a unidade da 

comunicação do gênero humano. Os franceses Arnauld e Lancelot, autores da Gramática de 

Port-Royal, ou Gramática Geral e Racional, foram os nomes mais representativos dessa 

época. Quanto à relação entre pensamento e linguagem, os gramáticos de Port-Royal 

defendiam que essa relação era dada por princípios gerais, existentes em todas as línguas. 

Afirmaram que, através das operações do espírito, o homem concebia, julgava e raciocinava. 

Tais operações serviam ao aspecto interno da linguagem e, a partir delas, os homens 

utilizavam-se dos sons e das vozes, ou seja, do aspecto externo da linguagem, para expressar 

o resultado daquelas operações (ARNAULD e LANCELOT, 1992). 

Ainda com relação ao século XVII, encontramos no filósofo francês René Descartes 

uma busca determinada com relação às certezas do que se é possível saber. As ideias do 

filósofo representam o nascimento do racionalismo, escola filosófica baseada na crença de 

que o nosso conhecimento do mundo é adquirido pelo uso da razão, e que os dados dos 

sentidos são inerentemente duvidosos. Como nos explica Magee, 

 

A conclusão de Descartes de que os seres humanos são, irredutivelmente, 
mentes levou-o a desenvolver uma visão do mundo como consistindo, em 
última análise, de dois tipos diferentes de substância: mente e matéria. Via 
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os seres humanos como sujeitos sensíveis cujo mundo, à parte eles mesmos, 
consiste de objetos materiais que eles observam. Essa bifurcação da natureza 
em dois tipos de entidade – mente e matéria, sujeito e objeto, observador e 
observado – tornou-se uma parte intrínseca do modo ocidental de considerar 
o mundo. Até hoje ela é mencionada pelos filósofos como ‘dualismo 
cartesiano (MAGEE, 1999, p.88). 
   

Notamos, assim, que Descartes desaloja a questão fundamental levantada pelos 

primeiros filósofos, “qual a natureza de tudo quanto existe?”, e a substitui por “o que eu posso 

conhecer?”, pondo a epistemologia, que é a teoria do conhecimento, no centro da Filosofia.  

A admissão de que a mente humana possui uma organização interna, autônoma e 

universal foi retomada no século XX por Noam Chomsky através da linguística gerativa. De 

acordo com a perspectiva gerativa, a linguagem seria um sistema de conhecimentos inatos 

presente no cérebro das pessoas. A diferença entre o racionalismo cartesiano do século XVII e 

o gerativismo chomskiano consiste no fato de que, para os racionalistas, a linguagem 

representa as formas lógicas da razão, enquanto que, para o modelo da linguística gerativa, 

possuímos uma gramática universal, uma espécie de “órgão da linguagem”, específica das 

condições biológicas humanas.    

A partir desse traçado histórico, podemos concluir que, até o século XIX, como 

dissemos, a idéia que prevaleceu acerca da linguagem e sua possível relação com a realidade 

centrava-se na relação mente e linguagem. Não considerando aqui as peculiaridades de cada 

período e estudos específicos, as teorias, de maneira geral, defendiam que a organização 

interna do pensamento era autônoma e independia de aspectos históricos, sociais e culturais, 

pois haveria algo de universal em nossa mente que caracterizaria todas as línguas do mundo. 

Dessa maneira, as inovações positivistas do século XIX acarretaram, também na área 

dos estudos da linguagem, uma postura epistemológica de acordo com o espírito vigente da 

época, prescrevendo que, para um estudo ser considerado científico, deveria ter o objeto bem 

definido, uma terminologia própria, métodos precisos e objetividade. O estruturalismo 

linguístico formulado por Ferdinand de Saussure no início do século XX não estava isento 

desse traço disciplinar próprio do pensamento cientificista que permeia sua emersão. 

O trecho abaixo confirma a existência dessa postura cientificista: 

 

Sobretudo a partir do início do século XX, com a publicação do Curso de 
Linguística Geral (marco inicial da chamada linguística moderna), obra 
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póstuma do linguista suíço Ferdinando de Saussure, instaura-se uma nova 
postura, e os estudiosos da linguagem adquirem consciência da tarefa que 
lhes cabe: utilizando-se de uma metodologia adequada, estudar, analisar e 
descrever as línguas a partir dos elementos formais que lhe são próprios 
(FURTADO DA CUNHA, COSTA e MARTELOTTA, 2008, p. 21-22). 
 

Centrando-se nas línguas enquanto sistemas, procurando descrevê-las, a linguística 

saussuriana focou-se na língua em si mesma, nos seus elementos constituintes, os signos. Essa 

postura teórico-metodológica leva-nos à conclusão de que falar é relacionar os signos entre 

eles mesmos. Conforme Araújo, 

 

Com notáveis avanços e, ao mesmo tempo com sérios entraves, a análise de 
Saussure é ponto obrigatório na discussão da relação dos signos com o 
chamado fator extralinguístico. A linguística, a fim de poder constituir-se 
como ciência, deve ocupar-se da langue e não da parole, segundo Saussure, 
pois esta última representa um verdadeiro obstáculo epistemológico para o 
linguista. A referência fica fora da linguagem, uma vez que para a linguagem 
contam apenas as relações intra-sígnicas (ARAÚJO, 2004, p. 28). 
 

A autora critica o estruturalismo ao afirmar que esse modelo, mesmo reconhecendo a 

relação entre a linguagem e sua exterioridade, desconsiderou esse aspecto, julgando-o um 

“problema” para a análise: 

 

A Linguística estrutural, primeiro patamar de análise, recusa tratar do 
problema, justamente por reconhecer que há o problema. O que cria não 
poucos embaraços, pois, ao mesmo tempo em que a relação da linguagem 
com o extralinguístico é descartada como não pertinente para explicar como 
se produzem as frases de uma língua, essa meta de “pureza” teórico-
epistemológica não é produtiva, não justifica isolar a língua dos demais 
fatores, situação, contexto dialógico, intenção (ARAÚJO, 2004, p. 16). 

 

Ao desconsiderar o discurso, ou seja, as relações entre linguagem e exterioridade, o 

estruturalismo e o gerativismo desconsideram a referência (objeto do mundo) quando se 

voltaram para as questões do significado. Para os dois modelos, é possível trabalhar a 

dimensão semântica da linguagem sem olhar o referente. 

O abandono da referência pelos modelos formalistas na Linguística relega, então, 

exclusivamente à Filosofia ou à Lógica o “problema” da referência. A relação entre 

linguagem e realidade, proposta desde a antiguidade grega, deixa de ser considerada, e a 

Linguística, consequentemente, separa-se da Filosofia. 
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(...) a linguística estrutural é constrangida a abandonar o problema da 
referência para preservar o caráter científico da própria linguística. Pela ótica 
estruturalista, referir depende de fatores extralinguísticos (o que é 
extremamente questionável). Assim, cabe à filosofia e/ou à lógica 
estabelecer a relação na qual se encontram implicadas as questões da 
verdade, verificabilidade, valor de verdade e outras, nenhuma delas 
pertinente à linguística, segundo Saussure (ARAÚJO, 2004,  p. 28). 
 

Conforme apontamos, várias questões referentes à linguagem já eram formuladas 

pela Filosofia à época clássica e se tornaram temas de calorosos debates entre os filósofos na 

Antiguidade.  

Na compreensão de Araújo, 

 

Em fins do século XIX, dá-se um corte epistemológico, uma mudança no 
campo conceptual: no lugar do puro pensamento e das idéias do 
racionalismo e de empirismo do século XVII e no lugar da razão kantiana 
com suas formas puras ‘a priori’, surge a linguagem como um dos problemas 
centrais do pensamento ocidental. A linguagem não é mais considerada 
como simples instrumento para o pensamento representar as coisas, e sim 
estrutura articulada, independente de um sujeito ou de uma vontade 
individual e subjetiva, não mais submetida à função exclusiva da nomeação 
ou designação, quer dizer, o signo não se limita a estabelecer uma relação 
direta com a coisa nomeada. (...) A virada linguística, pressentida por Hegel, 
configura um novo panorama para a filosofia da linguagem e para a 
linguística (ARAÚJO, 2004, p.11-12).     
 

Mas é apenas em meados do século XX, com a “virada pragmática”, que os 

elementos sociais, culturais e contextuais são, de fato, considerados nos estudos linguísticos. 

Embora decisiva para libertar a linguagem da condição de subproduto da mente, a abordagem 

verocondicional do significado, ao deixar abertos inúmeros problemas, começa e encontrar 

resistências por parte de alguns autores. Como nos lembra Pinto,     

 
No final do século XIX, a Filosofia iniciou um redirecionamento na forma 
de responder a suas perguntas. Desde Kant, os estudos filosóficos passaram a 
ser entendidos como um conjunto de critérios para avaliar a maneira pela 
qual a mente é capaz de construir representações. Mais tarde, então, no final 
do século XIX, os estudos filosóficos cunharam sua variante da filosofia 
kantiana, defendendo principalmente que representação é antes linguística 
do que mental, e que se deve refletir antes em filosofia da linguagem que em 
crítica transcendental. Assim, objetivos filosóficos de discutir e descrever 
nossas representações do mundo respaldaram um movimento em direção às 
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usuárias e usuários da linguagem, acarretando uma tendência análoga no 
âmbito da Linguística. A Pragmática é fruto desse movimento em direção 
aos problemas relativos ao uso da linguagem [grifos do autor] (PINTO, 
2003, p.49). 

 

A Teoria dos Atos de Fala, inserida no movimento conhecido como Filosofia da 

Linguagem Ordinária, foi uma das teorias a influenciar o advento da pragmática. Em resumo, 

o que se propunha é que a linguagem não é usada primordialmente para informar, mas para 

realizar vários tipos de ação. A teoria foi desenvolvida e aplicada por Searle, aluno de Austin, 

e gera reverberações nos diversos campos do conhecimento, passando pelos estudos 

linguísticos com perspectivas sociais e também cognitivas, e também perpassando outros 

campos, como por exemplo, as teorias de Bourdieu, Habermas e Foucault. 

Por fim, no final do século XX, vislumbramos uma terceira mudança paradigmática, 

a “virada cognitiva”. Sem deixar de considerar as relações entre as estruturas das línguas e o 

entorno sociocultural, essa nova perspectiva acrescenta um terceiro elemento às análises: os 

processos cognitivos. Adota-se, a partir daí, o pressuposto de que o mundo discursivo é 

sociocognitivamente construído, uma vez que nem o mundo e nem a mente são museus 

mobiliados a priori (MARCUSCHI, 2005). 

Assim, as atividades de construção de sentido passam a ser interpretada como 

motivadas, em vários graus, por uma série de fatores, como o modo através do qual os 

humanos interagem, em uma dada cultura, com o mundo, e as atividades cognitivas gerais de 

formação de conceitos. Tais atividades, portanto, não podem ser imputadas a um sujeito 

cognitivo abstrato, racional, intencional e ideal, solitário face ao mundo, mas decorre da 

construção de objetos cognitivos e discursivos na intersubjetividade das negociações, das 

modificações, das ratificações de concepções individuais e públicas do mundo. 

 

2.2. A Linguística Cognitiva: linguagem e mente corporificada 

 

Entendemos que, em conjunto, os diversos desdobramentos nas agendas de pesquisa 

que marcam a identidade da Linguística Cognitiva se sustentam na ideia de que aspectos 

internos e externos estão imbricados nos processos referentes à linguagem. 

Para muitos autores, essa perspectiva cognitivista é marcada pelos acontecimentos 

vindouros dos anos setenta do século passado, originados primeiramente na Universidade da 
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Califórnia, em Berkeley, com George Lakoff, e mais tarde também em San Diego 

(SALOMÃO, 2006). 2Esse movimento, decorrente do descontentamento de alguns autores em 

relação ao paradigma gerativo-transformacional chomskiano, hoje apresenta repercussão 

internacional. 

Chomsky compreende a mente como modular, de maneira que a linguagem seria um 

sistema cognitivo autônomo. Diferentemente, o programa cognitivista por nós adotado centra-

se no pressuposto de que a linguagem é contínua aos demais sistemas cognitivos. De acordo 

com Salomão, podemos ainda citar dois outros aspectos desse programa que se diferenciam 

das propostas gerativistas. São eles: 

 

A gramática é uma grande rede de construções; portanto, postula-se uma 
continuidade básica entre sintaxe e léxico, calcada no uso linguístico. 
Todo processo de significação procede pela projeção entre domínios 
cognitivos; portanto, a semântica cognitivista tem um viés inferencialista, 
que a diferencia do referencialismo da ortodoxia. (SALOMÃO, 2006, p.3) 

  

Pensar a cognição linguística como contínua aos demais sistemas cognitivos implica 

considerar as categorias da linguagem como não estanques em nossas mentes.  Os estudos 

sobre focalização e enquadramento corroboram esse entendimento, uma vez que nos revelam 

a presença de valoração nas escolhas linguísticas motivada quer por princípios sociais e 

culturais, quer por nossa experiência direta do mundo proporcionada por nosso corpo3. 

Essas mudanças são relevantes para compreendermos as bases teóricas que 

subsidiam nosso trabalho e que se voltam para a cognição levando em conta seu caráter 

corporificado, social, cultural e histórico.  Pretendemos acomodar a variedade de agendas 

investigativas da teoria cognitivista norteadora de nossos estudos, considerando, 

particularmente, três perspectivas: 

 

                                                            
2Informação disponível em: 
http://forumdelinguagem.com.br/textos/Texto%20Margarida%20Salom%C3%A3o.pdf. 
Acesso em 20/01/2009. 
3 De acordo com Duque e Costa (no prelo), “A ‘corporalidade’ tem sido um dos caminhos explicativos seguidos 
por pesquisadores contemporâneos. De acordo com esse enfoque, as habilidades cognitivas e comunicacionais 
dos sujeitos são interpretadas como fenômenos resultantes de sua existência como sistemas físicos em contínua 
interação com seu ambiente humano e não-humano”. 
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a) a Hipótese Sociocognitiva da Linguagem, liderada, no Brasil, por 

Margarida Salomão; 

b) a Teoria da Metáfora Conceptual, conforme formulação de Lakoff e 

Johnson; e 

c) a Teoria dos Espaços Mentais, nos termos de Gilles Fauconnier. 

 

Cada uma dessas perspectivas nos serve para a compreensão de um ou mais 

fenômenos por nós estudado na análise de nosso corpus. Vejamos, sucintamente, o que nos 

diz cada uma dessas teorias. 

 

2.2.1. Hipótese Sociocognitiva da Linguagem 

 

Na perspectiva da abordagem sociocognitiva, a linguagem é vista não como uma 

representação dos referentes mundanos, ou mera competência de habilidades cognitivas 

inatas, mas o local onde a exterioridade (o cultural, o social e o histórico) se relaciona com os 

processos internos (nossos esquemas mentais), construindo discursiva e intersubjetivamente 

versões públicas do mundo. De acordo com Marcuschi, 

  

Conhecer um objeto como cadeira, mesa, bicicleta, avião, livro, banana, 
sapoti não é apenas identificar algo que está ali, nem usar um termo que lhe 
caiba, mas é fazer uma experiência de reconhecimento com base num 
conjunto de condições que foram estabilizadas numa dada cultura. O mundo 
de nossos discursos (não sabemos como é o outro) é sócio-cognitivamente 
produzido. O discurso é o lugar privilegiado da designação desse mundo 
(MARCUSCHI, 2005, p. 69). 

 
A noção de que o mundo discursivo é sociocognitivamente construído decorre da 

ideia de que, ainda no dizer do autor, nem o mundo e nem a mente são museus mobiliados a 

priori. Assim sendo, é possível pensar que uma poesia, uma carta, um diário, um bilhete – do 

mesmo modo que uma bula de remédio, uma receita médica, um tratado, um discurso político 

– articulam “objetos de discurso” que constroem “versões públicas” da realidade. 

 Na mesma direção, Apothéloz (2003) argumenta em favor de uma concepção 

construcionista da referência. Para o autor, uma vez que as representações linguísticas não 

são instruções que devem se ajustar adequadamente às coisas do mundo, a língua não pode 



27 

 

ser vista como um sistema de etiquetas utilizado para fazer referência a elas, não existindo, 

portanto, uma relação de correspondência – preexistente – entre as palavras e os referentes. 

Recusa-se, consequentemente, a existência de um mundo autônomo, já discretizado em 

objetos ou categorias, independentemente de qualquer sujeito que se refira a ele, de modo 

que, sem a relação intersubjetiva e social a partir da qual são elaboradas as significações, não 

há representação da realidade, nem acesso a ela.  

A hipótese sociocognitiva, partindo do entendimento de Salomão (1999), une dois 

princípios básicos nas pesquisas de Linguística Cognitiva: o princípio da escassez da forma 

linguística e o princípio do dinamismo da determinação contextual. 

O princípio de escassez da forma linguística se sustenta na ideia de que o significante 

é apenas uma pista para o significado e não uma representação dele, ou sua denominação. O 

sentido é construído compartilhada e conjuntamente, sendo as interpretações advindas dos 

sujeitos que as produzem, da situação comunicativa em que se encontram. Entretanto, para 

Salomão, não há interpretações ilimitadas, o que garante o sucesso da comunicação é a 

compreensão imposta pela escolha do significante e a utilização das estratégias que elegem, 

na moldura comunicativa, a compreensão que pode ser mais adequada. 

O dinamismo da determinação contextual é a compreensão de que o contexto é o 

modo-de-ação delimitado pelo tempo, mantido pela interação e constituído socialmente, 

sendo, portanto, dinâmico. O contexto, dentro do entendimento de linguagem como ação 

conjunta, suscita que consideremos o dinamismo entre linguagem, conhecimento e realidade, 

tendo não apenas a forma linguística como elemento construtor de sentido. Esse acontece com 

o sujeito em um reenquadramento contínuo. 

 

2.2.2. A Teoria da Metáfora Conceptual  

 

Sem dúvida, uma das abordagens que mais evidencia a chamada “virada cognitiva” é 

o Realismo Experiencialista, proposto por George Lakoff ainda na década de 70, cuja 

hipótese central é a de que o significado é experiencial e que, portanto, é construído a partir 

de nossas interações físicas, corpóreas, com o meio ambiental em que vivemos. Daí, o 

conceito de embodied mind (mente corporificada).  
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Em Metaphors We Live By Lakoff e Johnson (1980),  evidenciam o entrelaçamento 

entre corpo, mente e linguagem, a partir da compreensão da metáfora. Se antes a metáfora era 

compreendida como uma figura de linguagem, ou desvio, como apregoava a tradição advinda 

de Aristóteles, Lakoff e Johnson demonstram que o nosso pensamento opera 

metaforicamente. A metáfora, então, passa a ser compreendida como desempenhando uma 

função fundamental no sistema conceptual, permitindo um mapeamento entre domínios 

conceituais. A fim de nos fazermos comunicar, projetamos domínios mais abstratos em 

domínios mais concretos, ambos ordenados a partir de nossas vivências, indissociáveis de 

nosso corpo e sua estrutura, de nosso entorno e nossa imersão social. Portanto, a forma como 

esse processo se dá está ligada às nossas experiências corporais em uma dada cultura. 

Assim, com a teoria da metáfora, a compreensão de que a cognição é desvinculada 

do corpo e da experiência, predominante no pensamento ocidental, é modificada. Procura-se 

evidenciar a relação entre os fenômenos cognitivos e a experiência corpórea. 

As Ciências Cognitivas foram, sem dúvida, bastante beneficiadas por essa 

contribuição advinda dessa teoria. Nos estudos da linguagem, foi imprescindível compreender 

o processo de conceptualização a partir do entendimento das projeções metafóricas, o que 

resvala, necessariamente, na linguagem.  

Outras considerações acerca do conceito de metáfora com o qual estamos 

trabalhando são apresentadas na seção 3.4 deste trabalho. 

 

2.2.3. A Teoria dos Espaços Mentais 

 

Essa teoria, também conhecida como teoria da integração conceptual, foi apresentada 

por Gilles Fauconnier, em Florença, na Itália, em 1978, na Academia della Cusca.  Nessa 

proposta, a cognição é compreendida como um processo configurado em um contexto e a 

linguagem é o que orienta a produção do sentido.  

Conforme nos explicam Duque e Costa,  

 

Cada vez que o falante acessa os domínios cognitivos estáveis, a fim de 
decodificar as informações obtidas e projetá-las na linguagem (garantindo a 
interação comunicativa), faz uso de estruturas provisórias, denominadas 
Espaços Mentais (EM). Sendo assim, esses domínios são dinâmicos e podem 
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ser descritos como pacotes conceptuais envolvendo um ou mais domínios 
construídos quando se pensa. 
Os EM devem ser compreendidos como operadores do processamento 
cognitivo que atuam na mente, enquanto pensamos e falamos. Diferentes e 
novos a cada semiose, os EM são produzidos em função da expressão 
linguística que os evoca e do contexto que os configura (DUQUE e COSTA, 
no prelo). 
 

O termo integração conceptual se justifica pelo fato de a teoria procurar demonstrar 

que a experiência humana é resultante da integração entre domínios conceptuais. Tais 

domínios são compreendidos como “pacotes”, conjuntos de conhecimentos. Podem ser de 

dois tipos: estáveis e locais. Os primeiros, também chamados de frames, scripts ou esquemas, 

são estruturas de memória compartilhada ou pessoal, ou seja, os nossos conhecimentos 

prévios. São eles que nos permitem fazer uma série de inferências no curso do processamento 

discursivo, o mesmo acontecendo quando diante dos acontecimentos do nosso dia-a-dia. Se, 

por exemplo, deparamo-nos com o tema “viagem de férias” (ou de fato viajamos de férias), 

mobilizamos conhecimentos sobre transporte, opção de hospedagem, qualidade de vida, 

segurança, lazer, saúde etc. Os domínios estáveis não são estáticos, mas flexíveis. São ordens 

cognitivas permanentes, passíveis de evocação e de identificação, com organização interna 

das informações constitutivas e de instanciação flexível, variando de acordo com as 

necessidades locais manifestadas (SALOMÃO, 1999). 

Já os domínios locais, também chamados de espaços mentais, são dinâmicos. Como 

operadores dos processamentos cognitivos, são construídos à medida que as pessoas falam e 

pensam, sendo, portanto, diferentes a cada situação e modificados ao longo do discurso, sendo 

também flexíveis, configurados nos contextos e motivados pela linguagem. De acordo com 

Medrado (2008, p. 69), esses domínios locais surgem da capacidade humana de “atuar 

criativamente sobre conhecimentos e experiências anteriores, construindo, transformando e 

transferindo esses saberes para situações novas. Segundo Fauconnier (1994), há um processo 

cognitivo que viabiliza essa atuação criativa: o blending4·. 

A perspectiva dos domínios conceptuais coloca as projeções numa posição central da 

cognição humana, tendo em vista que operam para construir e conectar domínios. Essas 

projeções exercem papel central nas questões relacionadas aos processos de produção de 

sentido, que caracterizam o funcionamento semântico das línguas. Como dimensão 

                                                            
4 Salomão (1998) traduz o termo “blending” como “mesclagem”, em alusão ao tecido conhecido como mescla. 
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fundamental da linguagem e da cognição, o funcionamento da metáfora, que tem como base 

operações que se dão por analogia5, envolve a conceptualização de um domínio cognitivo em 

termos de outro domínio cognitivo, configurando-se, portanto, como mapeamentos gerais 

entre domínios conceptuais Essa dimensão da linguagem é particularmente relevante para a 

abordagem cognitivista contemporânea dos estudos linguísticos. 

 
3. CATEGORIAS ANALÍTICAS 
 

Para este estudo, selecionamos as seguintes categorias analíticas: objetos de discurso, 

referenciação, categorização, metáfora e metonímia. Essas categorias são utilizadas como 

ferramentas de análise na Linguística Cognitiva e também na Linguística Textual de base 

sociocognitiva. Outras categorias que assumem importância no referencial teórico por nós 

adotado, como nominalização, argumentação, inferenciação, enquadramento, mesclagem 

(encontradas no texto sob análise), não serão explicitamente desenvolvidas, uma vez que 

entendemos serem desdobramentos das categorias que este estudo privilegiou.  

 

3.1 Objetos de discurso 

 

De acordo com Mondada e Dubois (2003), os objetos de discurso são construtos 

culturais, representações constantemente alimentadas pelas atividades linguísticas, emergindo 

das práticas intersubjetivas que se desenvolvem por meio de mediações semióticas 

complexas. As autoras se utilizam desse conceito, em substituição ao de referentes, 

objetivando marcar oposição à ideia segundo a qual a língua é um sistema de etiquetas que se 

ajustam mais ou menos bem às coisas do mundo. O que se pretende enfatizar é a natureza 

processual que caracteriza as atividades de referenciação. Para as autoras, “os objetos de 

discurso pelos quais os sujeitos compreendem o mundo não são nem preexistentes, nem 

                                                            
5 A analogia é o mecanismo cognitivo relacionado às transferências semânticas entre os domínios que estão em 
jogo nos processos metafóricos. Na Antiguidade, o termo analogia designou, de acordo com um grupo de 
gramáticos gregos, o caráter de regularidade atribuído à língua. Essa ideia era rejeitada por aqueles que não 
queriam reconhecer na língua senão irregularidades, ou seja, anomalias. Durante o século XIX, os neogramáticos 
reconhecem o papel que a analogia desempenha na evolução das línguas, relacionando-a às exceções das leis 
fonéticas por eles formuladas.  
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dados, mas se elaboram no curso de suas atividades, transformando-se a partir dos contextos” 

(p.17). Mondada acrescenta ainda que os objetos de discurso não são concebidos  

 

como expressões referenciais em relação especular com objetos do mundo 
ou com sua representação cognitiva, mas entidades que são interativamente e 
discursivamente produzidas pelos participantes no fio de sua enunciação. Os 
objetos de discurso são, pois, entidades constituídas nas e pelas formulações 
discursivas dos participantes: é no e pelo discurso que são postos, 
delimitados, desenvolvidos e transformados... emergem e se elaboram 
progressivamente na dinâmica discursiva (MONDADA, 2001, apud KOCH,  
MORATO, e BENTES, 2005, p. 9). 
 

Considerando a estrutura linguística, os objetos de discurso se materializam através 

de expressões referenciais, observadas na caracterização do referente. 

Vejamos o exemplo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 
Nesse trecho, as expressões referenciais a tristeza solene, grandes vidas, noites 

profundas e poemas eternos – apoiadas por outros elementos do co-texto e do contexto que 

lhes servem como âncora – ajudam o leitor a compor novos sentidos e novas referências à 

medida que as pistas vão sendo articuladas.   

 

3.2 Referenciação 

 

Conforme vimos na apresentação do quadro teórico que norteia esta pesquisa, a 

concepção de linguagem adotada por nós se opõe a de representação de entidades mentais 

e/ou do mundo, não sendo, portanto, a linguagem mera etiqueta. Dessa maneira, ao nos 

referirmos a algo, estamos, intersubjetivamente, através de ação conjunta, construindo um 

sentido para esse algo que não pode mais ser visto como um referente autônomo que é 

objetivamente “referido” por meio da linguagem.  

Fragmento 233 

... a tristeza solene que habita em todas as coisas grandes – 
nos píncaros como nas grandes vidas, nas noites profundas como 
 nos poemas eternos (p. 236). 
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Decorre dessa acepção de linguagem que não alcançamos a coisa em si, mas a 

elaboramos na nossa atividade linguística, representando não objetos do mundo ou da mente, 

mas construindo objetos de discurso. Nesses termos, o léxico de uma língua natural passa a 

ser compreendido como um conjunto de recursos que permite aos sujeitos efetuar operações 

de designação, e não um estoque de etiquetas prontas para rotular a realidade. Assim, a 

questão da referência, posta como um problema de representação do mundo, deixa de ser 

pensada como a relação entre as palavras e as coisas, cedendo lugar para a problemática da 

referenciação, que procura entender como as atividades humanas – cognitivas e linguísticas – 

estruturam e dão um sentido ao mundo. A referenciação, por tudo isso, passa a ser 

considerada como produzida a partir de práticas simbólicas intersubjetivas.  

De acordo com essa visão, os discursos constroem aquilo a que fazem remissão 

sendo, simultaneamente, tributários dessa construção. A significação resulta de operações 

realizadas por sujeitos à medida que o discurso vai se desenvolvendo.  Para Marcuschi, 

 

A nomeação e a referenciação é um processo complexo que precisa 
ser analisado na atividade sócio- interativa. A depender do ponto de vista dos 
interlocutores, vamos construir os seres e os objetos do mundo de uma ou 
outra forma. Para alguns, Tiradentes é um traidor e para outros, um herói, a 
depender do período histórico ou da posição ideológica dos enunciadores. O 
IBGE tem enorme dificuldade de classificar as pessoas por suas cores: quem 
é negro, mulato, mulatinho, marrom, branco ou seja lá o que for. Existem os 
termos e existem as pessoas, mas não existe uma relação de determinação 
categorial inequívoca e estável. Se você come um abacate na Alemanha está 
comendo um legume e se você come um abacate no Brasil está comendo 
uma fruta. Se você é um cientista, diz que morcego é um mamífero, mas no 
nosso dia-a-dia todos admitimos que ele é uma ave. Isso mostra que as 
classificações são sempre agrupamentos teóricos e podem ser variados 
(MARCUSCHI, 2005, p. 68). 

 

A referenciação, portanto, deve ser compreendida como um processo colaborativo de 

construção de sentido, como um mecanismo criativo, e não meramente identificador. Dessa 

forma, anáforas, catáforas, hipônimos e hiperônimos, dentre outras estratégias utilizadas para 

a sequencialidade tópica distribuída no texto, são consideradas na atividade de referenciação. 

Vejamos como, no Livro do Desassossego, essa categoria pode ser visualizada: 
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(X)   

 

 

 

 

 

 

No fragmento três, no que tange à construção dinâmica da referência, notamos que a 

compreensão acerca das características físicas e sociais do ambiente descrito no texto se 

efetua à medida que se processa a articulação das expressões em destaque, as quais, em 

conjunto, acabam por configurar o foco a partir do qual a representação desse entorno é 

construída em detrimento de outros possíveis focos.   

 

3.3. Categorização 

 

A categorização é um conceito estudado por várias correntes teóricas. É um tema que 

tem despertado interesse desde a Grécia Antiga. Para Aristóteles, por exemplo, a categoria se 

define pelos traços necessários e suficientes, pelas suas características inerentes. 

Entretanto, partindo de uma abordagem sociocognitiva, temos que as categorias não 

podem ser definidas por um conjunto de traços, uma vez que, dentre os elementos que 

compõem uma categoria, existem aqueles que compartilham esses traços, enquanto outros 

nada apresentam em comum. 

      [...]  
       Mas há alguma coisa... nessas horas lentas e vazias, sobe-me da alma à 
mente uma tristeza de todo o ser, a amargura de tudo ser ao mesmo tempo 
uma sensação minha e uma coisa externa, que não está em meu poder 
alterar. Ah, quantas vezes os meus próprios sonhos se me erguem em coisas, 
não para me substituírem a realidade, mas para se me confessarem seus 
pares em eu os não querer, em me surgirem de fora, como o elétrico que dá 
a volta na curva extrema da rua, ou a voz do apregoador noturno, de 
não sei que coisa, que se destaca, toada árabe, como um repuxo súbito, da 
monotonia do entardecer! 
       Passam casais futuros, passam os pares das costureiras, passam 
rapazes com pressa de prazer, fumam no seu passeio de sempre os 
reformados de tudo, a uma ou outra porta reparam em pouco os vadios 
parados que são donos das lojas. Lentos, fortes e fracos, os recrutas 
sonambulizam em molhos ora muito ruidosos ora mais que ruidosos. Gente 
normal surge de vez em quando. Os automóveis ali a esta hora não são 
muito frequentes; esses são musicais. No meu coração há uma paz de 
angústia, e o meu sossego é feito de resignação. 
       Passa tudo isso, e nada de tudo isso me diz nada, tudo é alheio ao meu 
destino, alheio, até, ao destino próprio (p. 43- 44). 

Fragmento 3 



34 

 

Portanto, diferentemente da abordagem clássica aristotélica, estamos concebendo as 

categorias como produtos fundamentalmente culturais da atividade cognitiva e interativa dos 

usuários da língua, de forma que jamais podem ser compreendidas como dados a priori. Nas 

palavras de Apothéloz e Reichler-Béguelin (1995, p.265), “a categorização espontânea dos 

objetos do mundo não se faz in abstrato, mas sempre em função de objetivos praxeológicos 

precisos e sob a influência de dados contextuais”. 

Para Duque e Costa, a categorização é uma  

 

atividade mental que nos permite organizar, em termos de classes, a imensa 
variedade de entidades que constituem o ambiente externo, dando-lhes 
significações particulares, com o propósito de resolvermos certas 
disponibilidades e atingirmos objetivos considerados importantes (DUQUE e 
COSTA, no prelo). 
 

Vejamos, nos trechos evidenciados no fragmento abaixo, a maneira como se efetiva a 

atividade de categorização. 

 

 

 

 
 

  

 
(X)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       A literatura, que é a arte casada com o pensamento e a 
realização sem a mácula da realidade, parece-me ser o fim para que 
deveria tender todo o esforço humano, se fosse verdadeiramente 
humano, e não uma superfluidade animal. Creio que dizer uma coisa 
é conservar-lhe a virtude e o terror. Os campos são mais verdes no 
dizer do que no seu verdor. As flores, se forem descritas com frases 
que as definam no ar da imaginação, terão cores de uma permanência 
que a vida celular não permite. 
        Mover-se é viver, dizer-se é sobreviver. Não há nada de real 
na vida que não seja porque se descreveu bem. Os críticos da casa 
pequena soem apontar que tal poema, longamente ritmado, não quer, 
afinal, dizer senão que o dia está bom. Mas dizer que o dia está bom é 
difícil, e o dia bom, ele mesmo, passa. Temos pois que conservar o dia 
bom em uma memória florida e prolixa, e assim constelar de novas 
flores ou de novos astros os campos ou os céus da exterioridade vazia 
e passageira (p.59). 
[...] 

Fragmento 27 
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Além das alternativas idiossincráticas com as quais Bernardo Soares categoriza 

literatura (“a arte casada com o pensamento e a realização sem a mácula da realidade”) e o 

dizer-se como “sobreviver”, operando um recorte próprio da realidade, o fragmento acima é 

metalinguisticamente apropriado aos nossos propósitos de ilustrar a relação 

linguagem/mundo. As observações feitas pelo autor – como, por exemplo, a de que “dizer 

uma coisa é conservar-lhe a virtude e o terror” – reforça a função categorizadora da 

linguagem e, com isso, a dimensão construcionista da referência. 

 

3.4. Metáfora 

 

Assim como as outras categorias já apresentadas neste trabalho, a metáfora também é 

concebida de forma diferenciada da legitimada pela tradição. De acordo com a perspectiva 

aristotélica, a interpretação de uma metáfora implicaria necessariamente um desvio do 

“sentido literal” da palavra para o seu sentido livre.  

De acordo com a teoria sobre o pensamento metafórico, proposta por George Lakoff 

e Mark Johnson (1980), no livro Metaphors we live by as metáforas seriam – ao contrário do 

que prega a tradição – um recurso de pensamento (e, portanto, um aparato cognitivo) que nos 

permite apreender determinados fenômenos de uma maneira e não de outra. São as metáforas 

que nos permitem estruturar conceitos a partir de outros conceitos mais básicos e concretos, 

tornando-se, assim, um mecanismo que envolve a conceptualização de um domínio cognitivo 

em termos de outro domínio cognitivo, configurando-se, por conseguinte, como mapeamentos 

gerais entre domínios conceptuais: do domínio fonte para o domínio alvo. Cada mapeamento 

representa um sistema de correspondências que nos permite levar, de um domínio para o 

outro, os conhecimentos sobre o domínio fonte e todas as inferências que podemos fazer 

nesse domínio para o domínio alvo, permitindo o estabelecimento de uma lógica para a 

compreensão deste domínio.  

Como assinalam Lakoff e Johnson, 

 

A afirmação mais importante que fize4mos até aqui é que a metáfora não é 
somente uma questão de linguagem, isto é, de meras palavras. 
Argumentaremos que, pelo contrário, os processos do pensamento são em 
grande parte metafóricos. Isso é o que queremos dizer quando afirmamos 
que o sistema conceptual humano é metaforicamente estruturado e definido. 
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As metáforas como expressões linguísticas são possíveis precisamente por 
existirem metáforas no sistema conceitual de cada um de nós (LAKOFF e 
JOHNSON, 2002, p. 48). 
 

Ao enfatizar as bases metafóricas do sistema conceptual humano Lakoff & Johnson 

não excluem ou reduzem a importância dos fatores interacionais, sociais e culturais nos jogos 

de linguagem, uma vez que o próprio entendimento de “mente corporificada” (embodied 

mind) se apóia na necessária interatividade entre os sujeitos e entre os sujeitos e seu entorno 

sociocultural. Ao falar no que consiste o “realismo experiencialista” proposto por Lakoff 

(1987) e suas pretensões de contribuir na formulação de novas teorias do significado, da razão 

e da categorização, Feltes esclarece que  

 

O modo como os indivíduos compreendem um dado segmento da realidade é 
o resultado de uma construção de natureza coletiva, seja porque se 
compartilha, enquanto espécie, de um mesmo tipo de organismo, com 
potencialidades específicas, seja porque o modo de funcionamento no 
mundo é regulado pelas práticas socioculturais da comunidade da qual se faz 
parte (FELTES, 2007, p. 104). 

 
No fragmento a seguir, encontramos a evidência de como um dado domínio alvo se 

projeta a um domínio fonte, configurando uma atividade metafórica. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A expressão metafórica destacada em (52) – O vento levantou-se – é instanciada pela 

metáfora conceptual VENTO É SER ANIMADO (a estrutura, em caixa alta, é usada como 

forma mnemônica de nomear os mapeamentos metafóricos entre DOMÍNIO ALVO e 

DOMÍNIO FONTE). Enquanto fenômeno, a metáfora envolve tanto os mapeamentos 

       O vento levantou-se... Primeiro era como a voz de um vácuo... 
um soprar do espaço para dentro de um buraco, uma falta no silêncio 
do ar. Depois ergueu-se um soluço, um soluço do fundo do mundo, o 
sentir-se que tremiam vidraças e que era realmente vento. Depois soou 
mais alto, urro surdo, um chorar sem ser ante o aumentar nocturno, um 
ranger de coisas, um cair de bocados, um átomo de fim do mundo (p. 
82). 

Fragmento 52 
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conceituais quanto as expressões linguísticas. Porém, na perspectiva cognitiva da metáfora, é 

o mapeamento que sanciona o uso da linguagem e os padrões de inferência do domínio fonte 

para o domínio alvo. Uma vez sendo as operações cognitivas o foco de interesse dessa 

abordagem, o termo metáfora refere-se ao mapeamento e não às expressões linguísticas 

metafóricas.  

 

3.5. Metonímia 

 

Diferentemente da metáfora que, como vimos, envolve a conceptualização de um 

domínio cognitivo em termos de outro domínio cognitivo, a metonímia emerge da correlação 

entre duas entidades dentro de um mesmo domínio conceptual. Portanto, a diferença 

fundamental entre a metonímia e a metáfora é que, enquanto os processos metafóricos são 

pensados como mapeamentos entre dois domínios conceptualmente distintos, na metonímia, o 

mapeamento ocorre entre entidades que fazem parte de um mesmo domínio conceptual. 

Lakoff e Johnson (2003) resumem a questão nos seguintes termos: 

 

A moral é a seguinte: ao se distinguir metáfora de metonímia, não se deve 
olhar para os significados de uma única expressão linguística e se há dois 
domínios envolvidos. Em vez disso, deve-se determinar como a expressão é 
usada. Os dois domínios formam uma unidade, um tema complexo no uso de 
um mapeamento único? Se sim, você tem uma metonímia. Ou, os domínios 
podem ser separados no uso, com um número de mapeamentos e com um 
dos domínios formando o tema (o domínio alvo), enquanto o outro domínio 
(a fonte) é a base para inferência significante de expressões linguísticas? Se 
for esse o caso, então você tem uma metáfora (LAKOFF e JOHNSON, 2003, 
apud DUQUE e COSTA, no prelo, p. 94). 
 

Vale lembrar, contudo, que as metonímias, assim como as metáforas, têm uma 

função estrutural no que diz respeito a nossas ações, pensamentos, atitudes e linguagem. 

Desse modo, assim como acontece com as metáforas, os conceitos metonímicos também são 

sistemáticos, com exemplos representativos em cada cultura, não devendo ser considerados 

casos aleatórios ou arbitrários, uma vez que fazem parte da maneira como agimos, pensamos 

e falamos no dia-a-dia (LAKOFF e JOHNSON, 1980; LAKOFF e TURNER, 1989). 
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Na metonímia TODO PELA PARTE, instanciada linguisticamente no fragmento 

abaixo com a construção “atava os embrulhos”, a entidade-todo EMBRULHOS contempla a 

entidade-parte LAÇO.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Podemos concluir, então, que a metonímia, nessa perspectiva, evidencia uma 

estratégia de focalização. Quando falamos acerca de uma determinada entidade, podemos 

destacar especificamente certo aspecto de sua constituição ou considerar sua totalidade, como 

acontece no exemplo apresentado. Além da metonímia TODO PELA PARTE, Lakoff e 

Johnson (1980, p. 95-96) trabalham ainda com as relações PRODUTOR PELO PRODUTO: 

Eu odeio ler Heidegger, OBJETO PELO USUÁRIO: Os ônibus estão em greve, 

CONTROLADOR PELO CONTROLADO: Napoleão perdeu em Waterloo, INSTITUIÇÃO 

PELOS RESPONSÁVEIS: Você nunca conseguirá que a Universidade concorde com isto, 

LUGAR PELO EVENTO: Não deixemos que a Tailândia se torne um outro Vietnã, e 

explicam que os conceitos metonímicos apresentam a mesma sistematicidade que os 

conceitos metafóricos. 

 

 

 

 

 

 

 

        O moço atava os embrulhos de todos os dias no frio crepuscular 
do escritório vasto. “Que grande trovão”, disse para ninguém, com um 
tom alto de “bons dias”, o crudelísmo bandido. Meu coração começou 
a bater (de) novo. O apocalipse tinha passado. Fez-se uma pausa (pág. 
150). 
[...]  

Fragmento 129 



39 

 

4. METODOLOGIA 
 

A área a qual esta pesquisa está filiada, Linguística Aplicada, delineia nossa 

abordagem metodológica, uma vez que se insere na contemporaneidade a partir de uma 

proposta de método de análise transdisciplinar para a qual nosso interesse se inclina. De 

acordo com Moita Lopes: 

 

Está claro que transdisciplinaridade é um modo de investigação que envolve 
uma forma de produção de conhecimento que corta várias disciplinas, ou 
seja, não se pode fazer LA transdisciplinarmente. Pode-se, contudo, como 
linguista aplicado, atuarem grupos de pesquisa de natureza transdisciplinar 
que estão estudando um problema em um contexto de aplicação específico 
para cuja compreensão as intravisões do linguista aplicado possam ser úteis 
(MOITA LOPES, 1998, p. 122). 
 

Queremos destacar das palavras de Moita Lopes o que diz respeito ao “corte” teórico 

que nosso trabalho efetua, por exemplo, de alguns elementos da Linguística, da Filosofia e da 

Literatura.  Conforme explicitado no referencial teórico, procuramos articular essas três áreas 

do conhecimento aos pressupostos básicos de uma abordagem cognitiva alicerçada na 

interface entre a Teoria da Metáfora Conceptual, a Teoria dos Espaços Mentais e, ainda, a 

Hipótese Sociocognitiva da Linguagem, que apresentam, no escopo de investigação de cada 

uma, um caráter transdisciplinar. As duas primeiras centram-se no processamento da 

linguagem partindo de um modelo cognitivo. A hipótese sociocognitiva (sociocognição), por 

sua vez, embora não trabalhando com um modelo cognitivo de base, parte de um conjunto de 

pressupostos de natureza social e cognitiva para entender as relações de sentido no co-texto e 

no contexto. Assim, buscamos explicitar em nossas análises ora o processamento cognitivo –  

considerando as projeções entre domínios (Teoria da Metáfora Conceptual) e  as mesclagens 

conceptuais (Teoria dos Espaços Mentais) – ora as possibilidades intersubjetivas de 

construção de sentido embasadas na escolha de expressões referenciais que, em conjunto, 

determinam a construção da referência e das categorias, permitindo-nos, desse modo, a 

articulação entre os domínios da linguagem, da cognição e da cultura.  

Nossa abordagem é qualitativa, uma vez que não temos interesse de fazer tabulações 

de dados, contagens de ocorrências, nem buscamos resultados intrinsecamente objetivos. 

Nossa perspectiva metodológica, pautada nos processos de compreensão do ouvinte/leitor, é 
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interpretativista, em oposição a uma visão positivista para a qual os fenômenos sociais podem 

ser analisados como fenômenos físicos.  

Na visão de Hirshman (1986), há seis razões que caracterizam uma pesquisa 

interpretativista:  

 

1) A pesquisa é um construto social que resulta da interação subjetiva entre o 

pesquisador e o fenômeno;   

2) O fenômeno e o pesquisador interagem sem que haja distanciamento do 

pesquisador ao fenômeno, nem compreensão do fenômeno sem o envolvimento 

do pesquisador;  

3) As realidades múltiplas dos seres humanos só podem ser compreendidas 

holisticamente;  

4) Deve haver uma densidade na descrição do fenômeno, é preciso descrever 

complexidades e significados construídos; 

5) O pesquisador é influente na escolha do fenômeno, no método, nos dados e nas 

conclusões;  

6) A pesquisa não deve se pautar em causas e efeitos, pois o fenômeno é engajado 

em um processo de criação contínua. 

 

Ainda com relação às nossas escolhas metodológicas, vale ressaltar que, para 

Fauconnier (1994, p. 17), se língua, mente e cultura são os objetos do estudo científico, o 

investigador passa a ser parte do fenômeno a ser estudado e, como um ator, deixa de ser 

espectador diante do fenômeno estudado.  

Por tudo isso, pressupomos que a atividade de compreensão de um texto está 

vinculada, por um lado, ao universo das significações, valores, crenças e processos 

depreendidos a partir de  nossas perspectivas (já legitimadas culturalmente) – e que, por isso 

mesmo, direcionam nosso olhar para determinado foco – e, por outro, às possibilidades de 

quebras desses scripts (já arraigados), de forma a modificar nossos caminhos de interpretação 

no decorrer do processo de leitura.  

O sujeito de investigação em nossa pesquisa é criativo e interage com o objeto, O 

Livro do Desassossego. Não primamos pela neutralidade, mas buscamos os elementos que 
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subjazem às estruturas linguísticas e que possibilitam o processo de leitura e compreensão do 

texto. Tentamos também, por vezes, descrever como se constituem as construções linguísticas 

na e pela cognição social.   

 

4.1. O Corpus 

 

O Livro do Desassossego já foi chamado, pelo seu organizador, de “antilivro”, “o 

livro em plena ruínas”, “a subversão e negação de um livro”; e ainda de “autobiografia sem 

factos”, pelo próprio semi-heterônimo Bernardo Soares, que o escreveu (autoria polêmica, 

mas a mais fortemente legitimada). Não é possível negar que se trata de uma obra peculiar por 

variados motivos, muitos deles já descritos na introdução deste trabalho. 

Não há, por exemplo, como partirmos para a estrutura original do livro, isso seria 

impossível, pois, quando Pessoa era vivo, não deixou uma obra pronta, mas fragmentos com 

apontamentos “L do D” (Livro do Desassossego) em alguns textos, alguns, inclusive, com 

interrogações e dúvidas, como: L do D ou A. C.? (dúvida entre o encaixe do texto ao Livro do 

Desassossego ou como obra da autoria de Álvaro de Campos, outro heterônimo).  Na 

introdução da edição que estamos utilizando, afirma Richard Zenith, “Pessoa deixou-o andar, 

rabiscando L. do D. à cabeça dos mais diversos textos, às vezes posteriormente, ou com um 

ponto de interrogação exprimindo dúvida” (PESSOA, 2006, p. 15).  

Estamos falando, portanto, de um livro feito por fragmentos, alguns com títulos, 

alguns datados, alguns com elementos sonoros (como aliterações, por exemplo). Falamos de 

um livro híbrido: um livro de “proesia”, um livro libertariamente literário. Enfim, um livro 

que traz uma confluência de temáticas, de imagens e de gêneros. É ainda Richard Zenith 

quem nos diz: 

 

O Livro do Desassossego - sempre provisório, indefinido e em transição - é 
uma daquelas raras obras onde la forme e le fond se refletem perfeitamente. 
Sempre com a intenção de rever e organizar os fragmentos, mas sem 
coragem ou paciência para enfrentar a tarefa, Pessoa foi acrescentando 
material, e os parâmetros da obra amorfa dilatavam-se. Além dos textos 
simbolistas e diarísticos, Pessoa juntou especulações filosóficas, credos 
estéticos, observações sociológicas, apreciações literárias, máximas, 
aforismos, e só por pouco não entraram considerações políticas (PESSOA, 
2006 , p.15-16).  
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As razões são variadas. Pessoa mudou várias vezes a proposta do livro no que diz 

respeito aos textos composicionais, às temáticas e até mesmo a autoria. Entre os prováveis 

autores, ele mesmo, Vicente Guedes, Bernardo Soares e o Barão de Teive. De acordo com 

Zenith, o que parece é que Bernardo Soares assumiu a autoria e a biografia do antigo autor, 

Vicente Guedes. Alguns textos sem a sigla L. do D., mas presentes no envelope onde Pessoa 

reuniu o material para este livro, foram excluídos da edição que usamos neste trabalho. 

Sobre a organização dessa edição, diz Richard Zenith: 

 

Fiquei tentado a restringir o corpus desta edição aos textos cuja atribuição 
não levanta dúvidas. Seria, pelo menos, um critério claro e simples. Não 
sei, porém, se seria mais fiel. Pessoa teria certamente excluído vários - 
suponho que muitos - dos trechos previamente marcados L. do D., e teria, 
do mesmo modo, introduzido textos que escreveu sem pensar 
minimamente no Livro mas que, refletindo mais tarde, lhe pareciam peças 
fundamentais. "What's this? Don't know yet" foi uma atitude aplicável não 
só a títulos para os quais faltavam textos [...] mas também a textos nascidos 
sem título ou destino. E a frequência com que Pessoa mudava as 
atribuições e os seus planos editoriais é notória. Quer isto dizer que mesmo 
os textos atribuídos a uma obra ou a um heterônimo podem suscitar 
dúvidas.  
Alarguei o corpus, portanto, mas sem alargar as fronteiras definidas pelos 
trechos explicitamente atribuídos ao Livro. Foi dito na Introdução que estas 
fronteiras são incertas, e realmente são-no. Na dúvida, relativamente aos 
textos que andam no limite, optei pela exclusão (PESSOA, 2006, p. 30). 

 

Os trechos que citam o nome de Vicente Guedes encontram-se como apêndice na 

edição por nós escolhida e serão descartados da análise. Também serão descartados da 

análise os textos intitulados “os grandes trechos”, restringindo-nos ao capítulo chamado de 

“Autobiografia sem factos”.  Sobre “os grandes trechos”, diz o organizador: 

 

Pessoa, numa nota (ver Apêndice), lançou a ideia de publicar 
separadamente os trechos grandes com títulos “grandiosos”, citando, como 
um de dois exemplos, “Sinfonia de uma Noite Inquieta”, que não é muito 
grande, embora o seu título seja grandioso. Na presente edição inclui-se 
sob esta rubrica, trechos com título, da primeira fase, que sejam grandes 
em extensa ou em intenção, ou que tenham afinidade com outros trechos 
aqui reunidos (PESSOA, 2006, p. 431). 
 

Assim, encontramos como apêndice na edição organizada por Zenith: um trecho e 

dois textos excluídos do envelope organizado por Pessoa, mas que nomeiam Vicente 

Guedes; cópia de uma carta dirigida à mãe de Pessoa, que traz L. do D.; matéria 
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fragmentária; texto com “Ideias Metafísicas” e vários escritos de Pessoa relativos ao Livro 

ou a Soares. 

Esses textos todos serão descartados da análise, bem como a questão da autoria. 

Aceitaremos o entendimento de que “o autor feito pelo autor Pessoa” para o Livro do 

Desassossego é, de fato, Bernardo Soares, o morador da Rua dos Douradores, em Lisboa, 

ajudante de guarda-livros.  

Soares aparece sempre que Pessoa está cansado ou sonolento, como diz o poeta em 

carta a Adolfo Casais Monteiro. É chamado de semi-heterônimo por uma caracterização do 

próprio “autor do autor”. Pessoa, no último ano de sua vida, escreveu “É um semi-

heterônimo porque, não sendo a personalidade a minha, é, não, diferente da minha, mas uma 

simples mutilação dela” (PESSOA, 2006 , p. 11). 

Como vimos, O Livro não foi organizado por Pessoa. Segundo Zenith, as edições 

posteriores à morte do autor procuram ordená-lo a partir de estudo minucioso que busque 

enfatizar sua cronologia de produção, pois só com detalhamento analítico isso seria possível, 

uma vez que há apenas 105 trechos datados. Zenith, no entanto, não sabe se essa seria a 

melhor maneira de ordená-lo. Todas as edições publicaram a obra com ordenação de modo 

diverso. Nesta edição, o esqueleto é feito a partir dos trechos datados da última fase, entre 

estes, mantidos cronologicamente, intercalam-se trechos contemporâneos, anteriores, 

escolhidos, portanto, subjetivamente. Assim foi feito pelo fato do organizador não querer 

“perturbar” a ordem fornecida pelos trechos datados. 

Quanto às edições anteriores, diz o organizador: 

 

Em vida, Pessoa publicou apenas doze trechos do Livro do Desassossego. 
Deixou, em variadíssimos estados de elaboração, aproximadamente 450 
trechos adicionais que trazem o sinal L. do D. e/ou que foram reunidos por 
ele antes da sua morte. São substancialmente estes textos que constituem a 
primeira edição do Livro, publicada pela Ática só em 1982. Oito anos mais 
tarde, Teresa Sobral Cunha, que colaborou com Maria Aliete Galhoz na 
recolha e transcrição de material para a primeira edição, publicou uma 
nova (Presença, 1990-1991), emendada, reorganizada e consideravelmente 
aumentada. Em 1997, a Relógio d’Água reeditou o primeiro volume desta 
versão, outra vez corrigida e reordenada. Entre os bem mais de cem 
inéditos que vieram à luz nestas novas edições, há uma meia dúzia de 
trechos cunhados L. Do D. (é o caso dos divertidos "Conselhos às Mal-
Casadas") (PESSOA, 2006 , p. 29-30). 
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Partindo desta edição para análise e selecionando os fragmentos numerados em 

torno do esqueleto cheio de enxertos variados que Zenith intitulou de Autobiografia sem 

factos, lançamo-nos nessa obra literária e idiossincrática por excelência. Libertando-nos de 

qualquer arroubo sentimental ou consideração eivada de paixão, acrescentamos que O Livro 

do Desassossego é único em sua estrutura e proposta. Admitimos ser um grande desafio 

trabalhar com tamanha complexidade, pois todas essas variáveis o fazem um texto único 

para se pensar uma análise, mas é justamente nesse desafio de estrutura e conteúdo de fractal 

onde reside sua poesia, sua maestria e sua beleza.  

Não tentaremos propor uma leitura para O Livro do Desassossego, a inteireza de 

compreensão é impossível, como nos aponta o referencial teórico que nos norteia, ainda 

mais em um livro que não é inteiro, que pode ser lido de qualquer ordem e no qual podemos 

encontrar gêneros discursivos variados. Haveria como erigir dos cacos uma unidade que 

conferiria realidade ao mundo? Deixemos essa tarefa para Bernardo Soares, ao Barão de 

Teive, a Vicente Guedes, a Fernando Pessoa e aos seus mais de 70 heterônimos, caso seja 

essa a quimera da vez. 

Quanto à análise aqui pretendida, esta será guiada por três unidades temáticas, 

conforme descrito no tópico a seguir. 

 

4.2. Procedimentos de Coleta e Análise dos dados 

 

Selecionamos dezoito fragmentos do Livro do Desassossego (2006) e propomos 

três grupos temáticos para acomodarmos a análise de tais fragmentos: do si, do tempo, da 

escrita. Cada um desses grupos temáticos compreende seis fragmentos. Buscamos 

transcrever os fragmentos integralmente, conforme aparecem no livro, para que pudéssemos 

proceder à análise verificando o todo discursivo no qual as categorias analíticas poderiam 

ser aplicadas. Contudo, há alguns fragmentos que, por sua extensão, tiveram alguns trechos 

suprimidos.  

Entendemos que, em conjunto, os grupos temáticos propostos para subsidiarem 

nossas análises, além de corroborarem as mútuas relações existentes entre a experiência dos 

sujeitos inseridos em espaços socioculturais específicos, os processos cognitivos subjacentes 

a essa experiência e a estrutura da língua, ajudam-nos a explicitar os diferentes aspectos 

relacionados aos processos de construção de sentido. Em cada um desses grupos temáticos, 
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buscamos analisar fragmentos que fossem mais prototípicos do que queríamos evidenciar 

com cada tema.  

A unidade temática Do si versa sobre as impressões pessoais do autor (por nós 

inferidas a partir da compreensão construída ao longo da leitura do texto), suas sensações e 

atitudes frente ao mundo, sua forma de agir, de ser, ou seja, o universo intimista de Bernardo 

Soares depreendido a partir de sua escrita. 

 Do tempo inclui fragmentos nos quais Bernardo Soares teoriza sobre suas reflexões 

acerca de seu entorno espaço-temporal: as paisagens, pessoas, ruas, natureza, sociedade, 

mentalidades da época em que vive, enfim, elementos que revelam os aspectos focais a 

partir dos quais ele pensa sobre o seu tempo, sua inserção na história, na cultura, sobre os 

elementos que cercam o ajudante de guarda-livros. 

Da escrita traz sinalizações acerca da linguagem como construção, como 

ferramenta da/na ação conjunta entre os sujeitos e, ela mesma, a própria linguagem, como 

constituidora dos espaços, do tempo e dos sujeitos.  Dessa forma, a linguagem de Soares e 

seus afluentes são o tema dessa unidade temática, suas considerações acerca do ato de 

escrever demonstrando, inclusive, um homem, por vezes, ensimesmado em uma prática 

metalinguística, reflexivo sobre seu ato de confeccionar sentidos. 

Os fragmentos analisados nos permitem, em sua maioria, recorrer a mais de um tipo 

de categoria analítica. Por outro lado, existem fragmentos que se enquadram em duas ou nas 

três unidades temáticas, embora estejam apresentados em um dos agrupamentos propostos.  

Esses fragmentos são analisados considerando-se seus aspectos mais amplos, sendo, 

inclusive, utilizados como elemento ratificador das relações entre o social, o histórico e o 

cultural e os aspectos relativos à cognição, ao sujeito e à linguagem. Falar de si é falar 

também de um tempo e isso se faz possível através da escrita, na linguagem.  

O Livro do Desassossego evidencia muito bem a sobreposição desses elementos. 

Nas escolhas linguísticas realizadas por Soares, temos alusões explícitas sobre a relação 

entre a interioridade e a exterioridade. São trechos que corroboram a ideia de 

interconstituição que envolve linguagem, pensamento e mundo, mostrando como nos 

constituímos no mundo, do mundo, pela linguagem; como o mundo se faz de linguagem, 

através dela e com a operacionalização de sujeitos; e como a linguagem é linha e tecido a 

confeccionar o que está fora e dentro das pessoas, sendo ela, também, construída por sujeitos 

em situações históricas e sociais de comunicação. 
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Os critérios de escolha dos fragmentos se basearam na riqueza de mecanismos 

linguístico-cognitivos percebida ou mesmo na preferência pelo conteúdo que pudesse 

melhor caracterizar a unidade temática. Vale lembrar que buscamos observar a manifestação 

dos mecanismos semânticos relacionados à referenciação, categorização, metáfora e 

metonímia, assim como as escolhas dos objetos de discurso feitas pelo autor do texto, que, 

em última instância, tornam-se responsáveis pela construção da imagem pessoal do ser de 

Soares (do si), do foco de suas visões sobre o entorno (do mundo) e das concepções de 

linguagem que dali se pode depreender (da escrita). 
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5. ANÁLISE 
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5.1. Do si...                            Intervalo doloroso... (p. 379) 
 

 
 

Apresentaremos, a seguir, a análise dos dados de nossa dissertação. Os fragmentos 

do Livro do Desassossego que vêm a seguir correspondem à unidade temática Do si. 

Vejamos como a linguagem possibilita as construções semânticas assinaladas neste tema. 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

 
Em (15), Bernardo Soares analisa a constituição de sua forma de ser, sua 

experiência no mundo, a partir do imbricamento de três domínios cognitivos: o do espaço 

territorial, do nascimento e o da autoconstituição do sujeito. O constituir-se aqui é conquista, 

é algo reclamado, é também nascimento, parto à base de fórceps. O ser constituído é 

referenciado pelas estruturas terreno interior que nascera meu, pântano em que me quedara 

nulo e, por fim, como um ente parido: meu ser infinito. São acionados, portanto, vários 

esquemas sociocognitivos na compreensão dessa analogia feita por Soares ao falar sobre o 

se constituir. A seleção das expressões linguísticas gera uma quebra nos scripts, causando o 

estranhamento na leitura, fato bastante comum nos textos literários, embora não sendo 

exclusivo deles. 

Pautados na Teoria dos Espaços Mentais, proposta por Fauconnier, podemos dizer 

que o fragmento 15 evidencia um caso de blending no qual três domínios cognitivos se 

mesclam: o domínio do espaço, o domínio do nascimento e o domínio do si (unidade 

temática para a qual nossa análise está voltada neste momento). 

Assim sendo, de maneira ilustrativa, teríamos o seguinte processo: 

 
 

      Conquistei, palmo a pequeno palmo, o terreno interior que 
nascera meu. Reclamei, espaço a pequeno espaço, o pântano em que 
me quedara nulo. Pari meu ser infinito, mas tirei-me a ferros de 
mim mesmo (p. 52). 

Fragmento 15 
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Territórios a serem 
conquistados; o nascimento e 

os procedimentos;  
autodefinições 

Território (terreno interior, 
pântano) pode significar o ser, o 
interior de uma pessoa, seus 

valores, enfim, sua personalidade. 
Esse local é conquistado 

( i íd )

 
 
 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Digite uma citação do  

n 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Blending – domínios do espaço, do nascimento e do si. 

        DOMÍNIOS COGNITIVOS 

DOMÍNIO DO 
ESPAÇO: 
terreno, 
território, 
pântano 

DOMÍNIO DO 
NASCIMENTO: 

parto, 
nascimento, 
tirar a ferros

           ESPAÇO GENÉRICO 

 
Territórios são lugares 

conquistados, reivindicados 

e almejados 

O nascimento é feito através 

do parto, que pode ser de 

vários tipos, inclusive por 

meio de fórceps 

         ESPAÇO MENTAL

SENTIDO MESCLA 

DOMÍNIO DO 
SI: 
ser,  

interior, 
autoconstituição 

O ser é constituído por 

elementos da interioridade, 

da personalidade, da 

afetividade 
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Enquanto esse fragmento versa sobre o si que se constitui, há outros que 

caracterizam, de variadas formas, esse si elaborado. É o caso do exemplo que vem a seguir: 

 

 

 

 
 

  

 
(X)   
 

 
 

 
         

 
 
 

No fragmento acima, as escolhas linguísticas realizadas por Bernardo Soares estão 

a serviço da caracterização de uma imagem, que explicaria uma existência (tudo o que nela 

há). A imagem de si construída gira em torno da autodepreciação, autopiedade, 

autofragilidade. Utilizando-se de uma sequência descritiva em tom diarístico, o ajudante de 

guarda-livros, neste fragmento, faz uma projeção do futuro e conclui que não há 

expectativas de mudança.   

Os termos imagem (posicionada no colo, como se fosse uma criança) e alma 

(que(m) acolhe essa criança ao colo) se personificam a serviço da idéia de autofragilidade. 

Conceitos prototipicamente vinculados a sentidos abstratos, “imagem” e “alma” adquirem 

aqui outros contornos semânticos, permitindo, assim, que Soares fale de sua condição curva 

e débil, adjetivos que se unem para angariar poder argumentativo para a sua 

autodepreciação. 

A expressão referencial um príncipe de cromo colado no álbum velho de uma 

criancinha que morreu sempre há muito tempo auxilia a sustentação da imagem que Soares 

constrói de si mesmo. Considerando tal estratégia referencial, podemos dizer que a 

compreensão por nós efetivada de que Soares busca denegrir a si próprio respalda-se no fato 

de que álbuns são culturalmente valorizados apenas no momento em que estão sendo 

colecionados os cromos (as chamadas figurinhas), pois, em seguida – quando velhos – 

Fragmento 22 

       A minha imagem, tal qual eu a via nos espelhos, anda sempre 
ao colo da minha alma. Eu não podia ser senão curvo e débil como 
sou, mesmo nos meus pensamentos. 
       Tudo em mim é de um príncipe de cromo colado no álbum 
velho de uma criancinha que morreu sempre há muito tempo.  
       Amar-me é ter pena de mim. Um dia, lá para o fim do futuro, 
alguém escreverá sobre mim um poema, e talvez só então eu comece a 
reinar no meu Reino. 
        
       Deus é o existirmos e isto não ser tudo (pág. 56). 
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perdem sua importância, são descartados ou guardados, tornando-se, no máximo, meros 

objetos de recordação. Por sua vez, a criancinha que colecionava o álbum morreu (sempre 

há muito tempo), tornando o livreto completamente sem importância. A cultura aqui é, 

portanto, imprescindível para o entendimento desse processo de semantização. Sem a 

compreensão do que significa um álbum, de como se dá seu uso, sua valorização e 

importância, provavelmente não se daria a construção de um objeto de discurso ou, caso essa 

construção ocorresse, certamente ela conduziria o leitor a outras compreensões.   

A falta de perspectiva expressa por Soares neste fragmento é corroborada com a 

referência ao tempo (o fim do futuro) quando, em um poema, ele seria lembrado e, então, 

reinaria no seu Reino. Podemos pensar que o fim do futuro é o tempo em que nada mais 

acontece, uma vez que projetamos para o futuro a possibilidade dos acontecimentos. Desse 

modo, o fim desse futuro sinalizaria a época do “nada”, acentuando a ideia do “nunca”, o 

que anularia a profecia feita por Soares, pois, nesse “futuro”, nada ocorre. Essa imagem 

fatalística ganha reforço quando, metalinguisticamente, é afirmado que “Amar-me é ter pena 

de mim”, o que entendemos resumir o estado de espírito descrito no fragmento.  

Considerando a natureza de nossa análise, queremos ressaltar mais uma vez que as 

escolhas lexicais, as expressões referenciais, assim como os demais recursos linguísticos 

identificados neste e nos demais fragmentos estão, em última instância, a serviço da 

atividade de referenciação, compreendida como um processo discursivo e 

sociocognitivamente construído.   

No fragmento 30, apresentado a seguir, Soares nos fornece pistas textuais acerca de 

sua condição existencial, apontando a ausência da mãe como causa fundamental de alguns 

aspectos inerentes à sua sensibilidade. Mais uma vez, interessa-nos, pontualmente, os 

esquemas de mundo negociados pelos sujeitos e armazenados cognitivamente na forma de 

domínios conceptuais. Conforme entendemos, e pretendemos evidenciar no fragmento em 

questão, esses domínios, porque subjazem a atividade de construção de sentido, servem-nos 

de guias na compreensão a ser elaborada. 
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(X)   
 

 
 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esse é um dos poucos fragmentos com fatos passados do semi-heterônimo do Livro 

do Desassossego. Ele quebra com a autodenominação da obra como sendo caracterizada por 

uma “autobiografia sem factos” (fragmento 12, p. 50), pois narra episódios de sua infância 

relativos à sua orfandade. A forma como esses acontecimentos são colocados na narrativa os 

transformam em causa para seus sentimentos.  

Fragmento 30 

 
Reconheço, não sei se com tristeza, a secura humana do meu 

coração. Vale mais para mim um adjetivo que um pranto real da alma. 
O meu mestre Vieira  
  Mas às vezes sou diferente, e tenho lágrimas, lágrimas das 
quentes dos que não têm nem tiveram mãe; e meus olhos que 
ardem dessas lágrimas mortas, ardem dentro do meu coração. 

Não me lembro da minha mãe.  Ela morreu tinha eu um ano.  
Tudo o que há de disperso e duro na minha sensibilidade vem da 
ausência desse calor e da saudade inútil dos beijos de que me não 
lembro. Sou postiço. Acordei sempre contra seios outros, acalentado 
por desvio.   

Ah, é a saudade do outro que eu poderia ter sido que me 
dispersa e sobressalta!Quem outro seria eu se me tivessem dado 
carinho do que vem desde o ventre até aos beijos na cara pequena?  
               

Talvez que a saudade de não ser filho tenha grande parte na 
minha indiferença sentimental. Quem, em criança, me apertou 
contra a cara não me podia apertar contra o coração. Essa estava 
longe, num jazigo – essa que me pertenceria, se o Destino houvesse 
querido que me pertencesse.   

Disseram-me, mais tarde, que minha mãe era bonita, e dizem 
que, quando mo disseram, eu não disse nada. Era já apto de corpo e 
alma, desentendido de emoções, e o falarem ainda não era uma 
notícia de outras páginas difíceis de imaginar. 
       Meu pai, que vivia longe, matou-se quando eu tinha três anos e 
nunca o conheci. Não sei ainda por que é que vivia longe. Nunca me 
importei de o saber. Lembro-me da notícia da sua morte como de uma 
grande seriedade às primeiras refeições depois de se saber. Olhavam, 
lembro-me, de vez em quando para mim. E eu olhava de troco, 
entendendo estupidamente. Depois comia com mais regra, pois talvez, 
sem eu ver, continuassem a olhar-me. 
         
       Sou todas essas coisas, embora o não queira, no fundo confuso da 
minha sensibilidade fatal. (p. 61-62).
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A expressão Mas às vezes sou diferente e tenho lágrimas, pela presença da 

conjunção adversativa mas, cria a imagem de um  ser que pouco chora, alguém que 

reconhece que em seu coração há  secura humana.   

Ao se falar de sentimentos, tem-se o coração como o local a eles destinados. Trata-

se, sem dúvida, de mais uma construção histórica e social. Em a secura humana do meu 

coração, o termo secura humana remete-nos à ausência de sentimentos, ausência de 

sensibilidade, de calor, e de contato com o outro.  É uma experiência corpórea prévia o 

mecanismo que nos permite acessar tal entendimento: “seco” compreendido com valor 

negativo, expressando desconforto, ausência. Soares atribui à sua sensibilidade outras 

características que reforçam esse encadeamento metafórico: Tudo o que há de disperso e 

duro na minha sensibilidade. Aqui, “disperso” e “duro” também evocam nossas 

experiências concretas quanto à diluição (dispersão) e à resistência (duro), termos que agora 

são empregados, analogicamente, para a caracterização dos sentimentos.  

Bernardo lamenta uma infância malograda pela ausência da mãe e o quanto isso lhe 

deixa triste e o faz valorizar mais as palavras do que os sentimentos. O seu choro, assinalado 

por pranto e lágrimas, é caracterizado como real, quente e morto. Lágrimas e saudade são 

termos recorrentes, caracterizados e categorizados neste fragmento. O termo “mãe”, por sua 

vez, ao ser recategorizado com a expressão “esse calor”, evidencia, no texto, o valor 

culturalmente atribuído ao amor materno, visto como “o verdadeiro”, “o real”. A mãe é, de 

fato, na cultura ocidental, bastante valorizada. Muito frequentemente, sua relevância na vida 

de um filho é colocada como maior do que a presença do pai. À mãe cabe mais 

veementemente a tarefa de tomar a criança nos braços, proteger e aquecer a criança em seu 

colo, mesmo porque a ela cabe também a função de amamentar. Não é à toa que a ausência 

do pai suicida não é colocada por Soares como sendo a razão da sua “secura”, mas, sim, a 

ausência da mãe (“Meu pai, que vivia longe, matou-se quando eu tinha três anos e nunca o 

conheci. Não sei ainda por que é que vivia longe. Nunca me importei de o saber”).  

A saudade que Soares expressa é dos beijos que não se lembra, do outro que 

poderia ter sido, enfim, saudade de não ser filho. Ora, a saudade é descrita comumente como 

sendo advinda de coisas que se teve, sentiu, viveu, do que se foi. No entanto, a organização 

do texto e as expressões referenciais nele presentes quebram essa expectativa, marcando 

enfaticamente o perfil do órfão que se sente estranho em relação aos outros, um ser “seco” e 

“indiferente aos sentimentos”, “disperso” e “duro” em consequência da ausência da mãe.   
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No fragmento em questão, é interessante observar, ainda, a construção Quem, em 

criança, me apertou contra a cara não me podia apertar contra o coração, um caso de 

enquadramento, promovido por operações metonímicas. A expressão “a cara” funciona 

como elemento de focalização, parte do corpo, sugerindo, assim, manifestação física. Já “o 

coração”, contíguo aos sentimentos, pode sugerir afetividade, carinho, proteção. De modo 

que, considerando a construção como um todo, temos, nas palavras do poeta, o reforço da 

dicotomia que coloca, de um lado, a experiência material, física, e, do outro, o plano das 

emoções.  

Vejamos os sentidos construídos no fragmento seguinte: 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
         

 
 

 

 

 
Em tom de desabafo, Bernardo Soares expande nesse fragmento sua tristeza, seu 

tédio, sua dor, utiliza, para tanto diversas imagens feitas a partir da utilização de variados 

objetos de discurso. Inicia com desalinho triste das minhas emoções confusas, 

confeccionado a imagem de suas emoções confusas como sendo feita de linha, onde todo o 

resto, a ser descrito na continuidade do fragmento, se desenrola, emaranha. 

Ao longo do fragmento, há uma enumeração de elementos que compõe esse 

desalinho triste, são expressões referenciais cuidadosamente construídas – ora recorrendo-se 

a relações metafóricas (Uma tristeza de crepúsculo, feita de cansaços e de renúncias falsas), 

ora manipulando-se originalmente as reações lexicais (um tédio de sentir qualquer coisa, 

uma dor como de um soluço parado ou de uma verdade obtida). Vale notar que 

“crepúsculo”, sugerindo a diminuição ou mesmo a ausência de luz (que, no interior de uma 

Fragmento 47 

...no desalinho triste das minhas emoções confusas... 
 
Uma tristeza de crepúsculo, feita de cansaços e de renúncias falsas, 
um tédio de sentir qualquer coisa, uma dor como de um soluço 
parado ou de uma verdade obtida.  Desenrola-se-me na alma 
desatenta esta paisagem de abdicações – áleas de gestos 
abandonados, canteiros altos de sonhos nem sequer bem 
sonhados, inconsequências, como muros de buxo dividindo 
caminhos vazios,  suposições, como velhos tanques sem repuxo 
vivo, tudo se emaranha e se visualiza pobre no desalinho triste das 
minhas sensações confusas (p. 77). 
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tradição religiosa, indicaria algo negativo), caracteriza satisfatoriamente a tristeza descrita 

por Soares. “Cansaços”, “renúncias”, “tédio”, “dor”, “soluço” são todos termos que nos 

remetem a experiências emocionais, que, embora vivenciada pelo sujeito, encontram no 

social seu locus de significação. Sentir-se, por exemplo, “triste”, só acontece dentro de uma 

comunidade. Atento aos modelos cognitivo-culturais como interpretantes das emoções, 

Vilela (2003, p.187) afirma que “as estratégias de interpretação dos dados emocionais são 

mediadas pelas redes de conhecimento que se transformam em modelos mentais ou modelos 

culturais dos falantes”. Para o autor, “as emoções estão incorporadas numa teia cultural, em 

que se estabelece o que é permitido mostrar ou esconder, controlar ou descontrolar etc.” 

(p.189).        

A “paisagem de abdicações” a “desenrolar” na alma, por sua vez, ganha contornos 

semânticos com as expressões áleas de gestos abandonados, canteiros altos de sonhos nem 

sequer bem sonhados, muros de buxo dividindo caminhos vazios, velhos tanques sem repuxo 

vivo, desalinho triste das minhas sensações confusas. Escolhas linguísticas que nos 

conduzem, mais uma vez, ao equilíbrio entre conceitos de valor abstrato e outros que 

expressam sentidos concretos, recurso bastante recorrente no Livro do Desassossego.    

No fragmento 57, apresentado a seguir, Soares continua a nos dar pistas acerca de 

sua autocaracterização: 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Fragmento 57 

       E, hoje, pensando no que tem sido a minha vida, sinto-me qualquer 
bicho vivo, transportado num cesto de encurvar o braço, entre duas 
estações suburbanas.  A imagem é estúpida, porém a vida que define é 
mais estúpida ainda do que ela. Esses cestos costumam ter duas tampas, 
com meias ovais, que se levantam um pouco em um ou outro dos extremos 
curvos se o bicho estrebucha. Mas o braço de quem transporta, apoiado um 
pouco ao longo dos dobramentos centrais, não deixa coisa tão débil erguer 
frustemente mais do que as extremidades inúteis, como asas de borboleta 
que enfraquecem. 
       Esqueci-me que falava de mim com a descrição do cesto. Vejo-o 
nitidamente, e ao braço gordo e branco queimado da criada que o transporta. 
Não consigo ver a criada para além do braço e a sua penugem. Não consigo 
sentir-me bem senão – de repente – uma grande frescura de daqueles 
varais brancos e nastros de com que se tecem os cestos e onde 
estrebucho, bicho, entre duas paragens que sinto. Entre elas repouso no que 
parece ser um banco e falam lá fora do meu cesto. Durmo porque sossego, 
até que me ergam de novo na paragem (p. 88). 
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Nesse fragmento, Soares diz sentir-se qualquer bicho vivo transportado num cesto 

de encurvar o braço, entre duas estações suburbanas. Assim, toda a cena nele descrita gira 

em torno desse animal carregado nessa trajetória. 

Temos, em tais condições, a imagem de um ser levado pelas circunstâncias, o que 

mantém a linha da autodepreciação que o semi-heterônimo constrói de si e de sua vida, 

presente também ao longo da obra. Esse caráter é ainda mais assinalado com a comparação 

feita ao bicho, coisa tão débil, corroborando com a imagem de crítica a si mesmo. Ao nos 

remetermos ao sentimento que o compara a um bicho vivo transportado em um cesto, Soares 

nos fala de uma grande frescura de daqueles varais brancos e nastros de com que se tecem 

os cestos e onde estrebucho, o que o faz – de repente – sentir-se bem. Mais uma construção 

que se soma às demais na arquitetura de um si que se coloca em desarmonia em relação ao 

mundo, a suas escolhas e posturas.  

Em (93), abaixo, Soares busca ressaltar o caráter consciente de sua personalidade, o 

quanto se põe a pensar e os afluentes dessa condição. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fragmento 93 

        Em mim foi sempre menor a intensidade das sensações que a 
intensidade da consciência delas. Sofri sempre mais com a consciência de 
estar sofrendo que com o sofrimento de que tinha consciência. 
        A vida das minhas emoções mudou-se, de origem, para as salas do 
pensamento, e ali vivi sempre mais amplamente o conhecimento emotivo da 
vida. 
       E como o pensamento, quando alberga a emoção, se torna mais 
exigente que ela, o regime de consciência, em que passei a viver o que 
sentia, tornava-me mais quotidiana, mais epidérmica, mais titilante a maneira 
como sentia. 
 
       Criei-me eco e abismo, pensando. Multipliquei-me aprofundando-me. O 
mais pequeno episódio – uma alteração saindo da luz, a queda enrolada de 
uma folha seca, a pétala que se despega amarelecida, a voz do outro lado 
do muro ou os passos de quem a diz juntos aos de quem a deve escutar, o 
portão entreaberto da quinta velha, o pátio abrindo com um arco das 
casas aglomeradas ao luar –  todas estas coisas, que me não pertencem, 
prendem-me  a meditação sensível com laços de ressonância e de saudade. 
Em cada uma dessas sensações sou outro, renovo-me dolorosamente em cada 
impressão indefinida.  
        Vivo de impressões que me não pertencem, perdulário de renúncias, 
outro no modo como sou eu (p. 123). 
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Para demonstrar que as sensações, para ele, são menos intensas do que a 

consciência delas, cria um deslocamento espacial, metafórico, que, partindo da “vida”, 

conduz as emoções para as “salas do pensamento”, que, por isso mesmo, torna-se “albergue” 

dessas emoções. Parece ressaltar, assim, uma mudança na forma de sentir: o pensamento (e 

o “regime de consciência”) como mais rígido que as emoções. A partir desse processo de 

mudança, Soares se autocaracteriza como abismo, eco, como um ser multiplicável, que vive 

de sensações e que se torna outro à medida que as vive. Os termos abismo e eco 

caracterizam esse vazio de sentimentos, essa voz repetida, o eco dos pensamentos que 

tomam o lugar do sentir.  

O encadeamento referencial uma alteração saindo da luz / a queda enrolada de 

uma folha seca / a pétala que se despega amarelecida / a voz do outro lado do muro com os 

passos de quem a diz juntos aos de quem a deve escutar / o portão entreaberto da quinta 

velha / o pátio abrindo com um arco das casas aglomeradas ao luar – cataforicamente 

anunciado com a expressão O mais pequeno episódio – é  encapsulado, de maneira 

resumitiva, com todas estas coisas, que me não pertencem. Ou seja, nem os episódios 

pequenos são dele (impressões que me não pertencem, perdulário de renúncias, outro no 

modo como sou eu).  

Neste capítulo, ao descrevermos como a linguagem possibilita as construções 

semânticas assinaladas na unidade temática Do si a partir de alguns fragmentos do Livro do 

Desassossego, recorremos à interface entre a teoria da referenciação e a teoria dos espaços 

mentais. Procuramos, por um lado, evidenciar a emergência progressiva de tal unidade 

temática na dinâmica do texto, à medida que o discurso se desenvolve; e, por outro, 

explicitar seus aspectos cognitivos subjacentes. 
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5.2. Do tempo...    [...] ter todas as opiniões é ser poeta [p. 220] 

 

  

Nesta seção, veremos como Soares sente o que está externo a si, as paisagens, as 

pessoas de sua época, os valores da sociedade, seus costumes, sua inserção no mundo que 

descreve ao construir e seu entendimento sobre as mentalidades de sua época, como relatado 

no fragmento a seguir, introdutório da unidade temática Do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmento 1 

        Nasci em um tempo em que a maioria dos jovens haviam perdido a crença em Deus, pela 
mesma razão que os seus maiores a haviam tido – sem saber porquê. E então, porque o 
espírito humano tende naturalmente para criticar porque sente, e não porque pensa, a maioria 
desses jovens escolheu a Humanidade para sucedâneo de Deus. Pertenço, porém, àquela 
espécie de homens que estão sempre na margem daquilo a que pertencem, nem vêem só 
a multidão de que são, senão também os grandes espaços que há ao lado. Por isso nem 
abandonei Deus tão amplamente como eles, nem aceitei nunca a Humanidade. Considerei 
que Deus, sendo improvável, poderia ser, podendo pois dever ser adorado; mas que a 
Humanidade, sendo uma mera idéia biológica, e não significando mais que a espécie 
animal humana, não era mais digna de adoração do que qualquer outra espécie animal. Este 
culto da Humanidade, com seus ritos de Liberdade e Igualdade, pareceu-me sempre uma 
revivescência dos cultos antigos, em que animais eram como deuses, ou os deuses 
tinham cabeças de animais. 
       Assim, não sabendo crer em Deus, e não podendo crer numa soma de animais, fiquei, 
como outros da orla das gentes, naquela distância de tudo a que comummente se chama 
a Decadência. A Decadência é a perda total da inconsciência; porque a i 
nconsciência é o fundamento da vida. O coração, se pudesse pensar, pararia.  

[...] 
Considero a vida uma estalagem onde tenho que me demorar até que chegue a 

diligência do abismo. Não sei onde ela me levará, porque não sei nada. Poderia considerar 
esta estalagem uma prisão, porque estou compelido a aguardar nela; poderia considerá-la 
um lugar de sociáveis, porque aqui me encontro com outros. Não sou, porém, nem 
impaciente nem comum. Deixo ao que são os que se fecham no quarto, deitados moles na 
cama onde esperam sem sono; deixo ao que fazem os que conversam nas salas, de onde as 
músicas e as vozes chegam cômodas até mim. Sento-me à porta e embebo meus olhos e 
ouvidos nas cores e nos sons da paisagem, e canto lento, para mim só, vagos cantos que 
componho enquanto espero. 

Para todos nós descerá a noite e chegará a diligência. Gozo a brisa que me dão e a alma 
que me deram para gozá-la, e não interrogo mais nem procuro. Se o que deixar escrito no 
livro dos viajantes puder, relido um dia por outros, entretê-los também na passagem, será 
bem. Se não o lerem, nem se entretiverem, será bem também (p. 40- 42). 
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Este é o fragmento inicial do Livro do Desassossego e possui uma grande extensão, 

de maneira que suprimimos cinco parágrafos que julgamos não serem os mais significativos 

para evidenciar a temática aqui trabalhada.  

Podemos considerar o fragmento 1 do Livro como sendo um dos mais significativos 

no que concerne ao posicionamento soareano diante das mentalidades vigentes à sua época. 

Essas informações sobre a relação entre ele e seu tempo são relevantes, pois subsidiam a 

compreensão do leitor na hora de adentrar a barca de leitura de Bernardo Soares. 

É necessário lembrar que a colocação deste fragmento como sendo o de abertura da 

obra é de responsabilidade do organizador do Livro do Desassossego (2006), Richard 

Zenith. Fato que, de certa maneira, autentica a ideia de relevância do fragmento no âmbito 

da cognição compartilhada, uma vez que há, aqui, o posicionamento de Bernardo diante do 

período que vive, do mundo que o cerca, do mundo que vê e sobre a relevância da sua 

escrita, a que ela se destina. É um fragmento, portanto, passível de acomodação em qualquer 

unidade temática de nossa pesquisa, o que, antes de ser um problema metodológico, se 

mostra como uma evidência maior de que si, tempo e escrita – conforme nossa proposta de 

pensá-las como unidades de análise – apresentam-se de maneira absolutamente imbricadas. 

As construções linguísticas em (1) demonstram categorizações estilísticas que em 

sua própria tessitura são distintas das usuais, como convém a um texto literário por 

excelência e como convém a um enunciador que se declara diferente. Funcionam, portanto, 

como espécies de estruturas metalinguísticas “auto-indiciadoras de sentido”. 

 Para a análise desse fragmento, centramo-nos no seu caráter ordenador 

diferenciado: na divisão das pessoas do seu tempo (e do tempo anterior ao seu nascimento) 

em três grupos. Sabemos que essa é uma das funções da linguagem, organizar o espaço 

histórico e sociocultural, não como etiquetas que alcunham nomenclaturas que encerram o 

sentido essencial da entidade, mas como construções de categorias respaldadas nas 

constituições intersubjetivas que se tornam modelos compartilhados. Temos, então, no 

fragmento, uma categorização particular de segmentos de identidades referentes à crença (ou 

à ausência de): Deus, Humanidade e Decadência. Essa associação pode ser inferida pelo uso 

de iniciais maiúsculas nesses substantivos, bem como pela menção de um em substituição ao 

outro. Quando Soares nasceu, a crença na Humanidade substituiu a crença em Deus, mas ele 

optou pela Decadência (não sabendo crer em Deus, e não podendo crer numa ‘soma de 
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animais’, fiquei [...] ‘naquela distância de tudo a que comummente se chama a 

Decadência’). 

Diante da improbabilidade de Deus, a razão de adorá-lo. Por conta da condição 

biológica humana, o motivo de não conceder-lhe adoração particular. Anuncia-se, aqui, a 

postura de um homem dividido, que parece antes “ser” uma visão periférica do que “ter” 

perifericamente uma visão ou um lugar. Não se adequando nem ao teocentrismo e nem ao 

antropocentrismo, parece situar-se nesse tempo-lugar com um aparato linguístico que se 

ampara em linhas analíticas, filosóficas, históricas e poéticas. 

 Soares constrói um texto em torno da argumentação que objetiva explicar o porquê 

de não se coadunar completamente nem a Deus nem à Humanidade. Essa argumentação é 

ancorada no próprio processo de construção desses referentes. Deus, por ser improvável, 

torna-se crível e, por conseguinte, passível de adoração. A Humanidade – mera idéia 

biológica [...] não era mais digna de adoração do que qualquer espécie animal humana. Já 

a Decadência – perda total da consciência e distância de tudo – torna-se o espaço onde se 

inserem àquela espécie de homens que estão sempre na margem daquilo a que pertencem.  

A referência catafórica Este culto da Humanidade, recategorizada como 

revivescência dos cultos antigos, em que animais eram como deuses, ou os deuses tinham 

cabeças de animais suscita a ideia de crença, uma vez que crença, cultos, adoração podem 

ser compreendidos como integrantes de um mesmo domínio cognitivo, bem como ritos (de 

Liberdade e Igualdade), expressão que faz referência aos ideais da Revolução Francesa, 

notadamente voltada aos princípios humanistas. Temos aqui o exemplo de uma projeção 

metafórica na qual HUMANIDADE É CRENÇA, a ser demonstrada abaixo: 

 

Quadro 1: Projeção – HUMANIDADE É CRENÇA 

Fonte: humanidade Projeção Alvo: crença 

Aclamação, exaltação da humanidade  Cultos antigos 

Busca pela consolidação dos 

princípios (Liberdade e Igualdade) 

 Ritos 

Valorização da Humanidade  Adoração 

Espécie animal  Ideia Biológica 

 



61 

 

Lakoff e Johnson (2003) destacam que as projeções metafóricas não são restritas à 

linguagem literária, podendo ocorrer na linguagem ordinária, pois a metáfora é 

compreendida como um processamento mental. Temos aqui a exemplificação de uma 

projeção construída em um texto literário. Explicitando graficamente, diríamos que ocorreu 

o seguinte processo: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: processo de projeção metafórica 

 

É importante ressaltar que essa projeção busca demonstrar uma possibilidade de 

caminho de compreensão no que diz respeito à rota mental traçada na procura pela 

semantização, não sendo um percurso universal de interpretação, embora, pela solidificação 

dos esquemas mentais da cognição compartilhada pareça o caminho de leitura. 

Assim, nessa construção que busca desabilitar a Humanidade relegando-a ao campo 

das crendices, Bernardo busca explicitar uma possível contradição neste tipo de mentalidade 

humanista e racional.  Tal contradição serve como argumentação e soa como provocação, 

pois a Humanidade, razão, surge na valorização do homem, no antropocentrismo que toma o 

lugar de Deus, da fé, e, por conseguinte, das crenças. 

Vai-se construindo uma perspectiva, um posicionar-se diante de um momento 

histórico que certamente encontra ecos em outros sujeitos, em outros textos, em outras 

mentes. E, ao mesmo tempo, um constituir-se, um fazer-se sujeito na praxis que, 

simultaneamente, é literária e social.  

Ao explicar-se, define vida. Passa, depois de dizer como se insere no mundo, a 

fechar sua ideia centrando-se na vida: elemento bastante recorrente em seus fragmentos. 

Categoriza-a dizendo que a considera uma estalagem onde tem que me demorar até que 

chegue a diligência do abismo. Esta estalagem pode ser uma prisão ou um lugar de 

sociáveis, assim não confere estabilidade à entidade referida, mas a coloca em um nível de 

possibilidades. A estalagem é o local onde se espera a diligência, ou a diligência do abismo, 

no caso, a morte.  
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Essa atitude passiva e contemplativa diante da vida é desenvolvida continuamente 

no Livro do Desassossego. Soares costuma, em variados momentos – mesmo nos trechos em 

que fala sobre as paisagens, as ruas, as pessoas e as mentalidades de seu tempo – assegurar 

ao leitor as informações sobre como ele se situa nesses contextos relatados e descritos. 

No fragmento a seguir, Bernardo divide as pessoas do mundo a partir de uma 

experiência que propicia essa reflexão. E assim, insere-se em um desses grupos, como 

sempre no grupo dos menos reconhecidos socialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui, o semi-heterônimo também caracteriza as pessoas de seu tempo, mas não 

mais pela fé (crença), ou devido à ausência dela, mas pela posição social que ocupam: ou de 

governar o mundo ou de sê-lo. A reflexão é feita a partir de um episódio que o leva a uma 

constatação. Nele, Soares percebe que tem aproximação maior com criados de café e de 

Fragmento 24 

        Hoje, como me oprimisse a sensação do corpo aquela angústia 
antiga que por vezes extravasa, não comi bem, nem bebi o costume, no 
restaurante, ou casa de pasto, em cuja sobreloja baseio a continuação da 
minha existência. E como, ao sair eu, o criado verificasse que a garrafa 
de vinho ficara em meio voltou-se para mim e disse: “Até logo, sr. 
Soares, e desejo as melhoras.” 
       Ao toque de clarim desta frase simples a minha alma aliviou-se 
como se num céu de nuvens o vento de repente as afastasse. E então 
reconheci o que nunca claramente reconhecera, que nestes criados de 
café e de restaurante, nos barbeiros, nos moços de frete das 
esquinas, eu tenho uma simpatia espontânea, natural, que não posso 
orgulhar-me de receber dos que privam comigo em maior 
intimidade, impropriamente dita... 
       A fraternidade tem sutilezas. 
       Uns governam o mundo, outros são o mundo. Entre um milionário 
americano, com bens na Inglaterra, ou Suíça, e o chefe socialista da 
aldeia – não há diferença de qualidade mas apenas de quantidade.  
Abaixo destes estamos nós, os amorfos, o dramaturgo atabalhoado 
William Shakespeare, o mestre-escola John Milton, o vadio Dante 
Alighieri, o moço de fretes que me fez ontem o recado, ou o 
barbeiro que me conta anedotas, o criado que acaba de me fazer a 
fraternidade de me desejar aquelas melhoras, por eu não ter 
bebido senão metade do vinho (p. 57). 
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restaurantes, moços de frete das esquinas e barbeiros (pessoas com quem ele expressa ter 

uma simpatia espontânea, natural) do que com pessoas mais íntimas (de quem tal simpatia 

não é recebida), que inferimos não serem pessoas com ofícios simples, com trabalhos mais 

comuns.  

Expressão peculiar a ser observada é toque de clarim. Na contemporaneidade, no 

Brasil, dar-se conta, perceber ou constatar algo são expressões que na linguagem coloquial 

são substituídas pelas expressões “cair a ficha”, “se tocar” ou “se ligar”. No contexto 

histórico ao qual o Livro faz remissão, a frase mencionada pelo garçom a Soares funcionou 

como o toque de clarim, o que seria equivalente “ao cair da ficha”. Vemos que um dos 

caminhos para a construção de sentido seria recorrer à equivalência dessas expressões.  

Esse momento de percepção de Bernardo lhe foi importante de modo a 

proporcionar a reordenação dos grupos sociais que o cercam. Há uma hierarquia social 

distribuída em planos espaciais: no plano “abaixo”, ficariam o próprio Bernardo Soares, os 

artistas e os que executam atividades cotidianas, marcados referencialmente como o 

dramaturgo atabalhoado, o mestre-escola, o vadio, o moço de fretes, o barbeiro que me 

conta anedotas, o criado. Supostamente “acima”, encontrar-se-iam os abastados 

financeiramente e os políticos: um milionário americano, o chefe socialista da aldeia.  

Interessa-nos, aqui, marcar duas estratégias semânticas adotadas no texto. A 

primeira diz respeito às escolhas lexicais, constituintes das expressões referenciais, que 

configuram um olhar socialmente compartilhado em relação às categorias citadas. A 

segunda, relativa à própria construção metafórica que, analogicamente, estabelece uma 

relação entre planos espaciais e distribuição político-social: os que governam o mundo 

ficando acima, e os que são o mundo, os amorfos, abaixo. O “ser o mundo” pode se referir 

ao fato de as pessoas que se concentram nesse grupo serem as que o vivenciam na prática, ao 

contrário dos que se isentam de nele viver ativamente para mandar, governar, ações que, 

nesse caso, opor-se-iam ao agir ativamente no mundo. 

Conforme vimos, a Linguística Cognitiva, e, mais especificamente, a abordagem do 

Realismo Experiencialista proposta por George Lakoff, advoga que a metáfora tem função 

primordial em nossos processos de comunicação e conceitualização. De acordo com essa 

proposta, nosso sistema conceitual decorre de nossas experiências com nossos próprios 

corpos e o ambiente físico e cultural em que vivemos.  



64 

 

Lakoff e Johnson (1980, p. 57-58) nos mostram que grande parte das metáforas está 

relacionada à nossa orientação espacial (noções como em cima / embaixo, dentro / fora, 

frente / atrás, centro / periferia) que emerge do fato de termos um corpo como o que temos 

e interagirmos como interagimos com o nosso ambiente físico, o que gera um numero 

grande de metáforas, tais como: 

 

ALEGRIA É PARA CIMA / TRISTEZA É PARA BAIXO. 

 

VIRTUDE É PARA CIMA / DEPRESSÃO É PARA BAIXO. 

 
 

É interessante perceber o quanto naturalizamos essas metáforas, estabilizando-as 

como se fossem deslocadas desses processos experienciais. Frases como “você está tão 

caidinha hoje”, “Ana é uma pessoa para cima, alegre”, “Márcio é um cara de alto nível”, 

“Que mulherzinha baixa”, sustentam-se nesses processos exprienciais descritos por Lakoff e 

Johnson. Assim sendo, a compreensão do ordenamento do mundo soareano – no qual  as 

pessoas se distribuem entre os planos acima e abaixo – encontra respaldo nesses 

mecanismos subjacentes à estrutura da língua de caráter sociocognitivo e corporal.  

Semelhante processo ocorre no trecho na esfera baixa da política presente no 

fragmento a ser analisado a seguir. Nele há uma avaliação de Bernardo sobre o cristianismo 

e o romantismo. 
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Em (53), Soares fala sobre a mentalidade pós-cristianismo que, segundo ele, trouxe 

males, destruição e o advento do romantismo. Trata-se de um texto analítico sobre as 

pessoas, suas necessidades, desejos e pensamentos. 

Ao falar sobre o surgimento do cristianismo, compara o seu início a uma noite de 

tempestade a que o dia se segue. A partir dessa comparação desenvolve as consequências do 

que trouxe o cristianismo a partir de atributos, de ações executadas por uma tempestade; as 

Fragmento 53 

Quando, como uma noite de tempestade a que o dia se segue, o 
cristianismo passou de sobre as almas, viu-se o estrago que, 
invisivelmente, havia causado; a ruína, que causara, só se viu quando ele 
passara já. Julgaram uns que era por sua falta que essa ruína viera; mas 
fora pela sua ida que a ruína se mostrara, não que se causara. 
        Ficou, então, neste mundo de almas, a ruína visível, a desgraça 
patente, sem a treva que a cobrisse do seu carinho falso. As almas 
viram-se tais quais eram.                   
        Começou, então, nas almas recentes aquela doença a que se 
chamou romantismo, aquele cristianismo sem ilusões, aquele 
cristianismo sem mitos, que é a própria secura da sua essência doentia. 
       O mal todo do romantismo é a confusão entre o que nos é preciso e o 
que desejamos. Todos nós precisamos das coisas indispensáveis à vida, à 
sua conservação e ao seu continuamento; todos nós desejamos uma vida 
mais perfeita, uma felicidade completa, a realidade dos nossos sonhos e  
       É humano querer o que nos é preciso, e é humano desejar o que 
não nos é preciso, mas é para nós desejável. O que é doença é desejar 
com igual intensidade o que é preciso e o que é desejável, e sofrer por 
não ser perfeito como se se sofresse por não ter pão.  O mal romântico 
é este: é querer a lua como se houvesse maneira de a obter. 
 
       “Não se pode comer um bolo sem o perder.” 
 
       Na esfera baixa da política, como no íntimo recinto das almas – o 
mesmo mal. 
 
       O pagão desconhecia, no mundo real, este sentido doente das coisas e 
de si mesmo. Como era homem, desejava também o impossível; mas não o 
queria. A sua religião era  e só nos penetrais do mistério, aos iniciados 
apenas, longe do povo e dos , eram ensinadas aquelas coisas 
transcendentes das religiões que enchem a alma do vácuo do mundo (p. 82-
83). 
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evidências linguísticas são: estrago, a ruína, essa ruína, a ruína, a ruína visível, a desgraça 

patente, sem a treva que a cobrisse do seu caminho falso.  

Diante dessas ruínas, e dos estragos acometidos, o mundo é categorizado como 

sendo de almas (neste mundo de almas). Tem início, então, conforme construído pela 

textualidade do Livro, aquela doença a que se chamou romantismo, aquele cristianismo sem 

ilusões, aquele cristianismo sem mitos, que é a própria secura da sua essência doentia. 

É importante notar a articulação feita entre o mundo real do pagão (antes do 

advento do cristianismo e, por conseguinte, do romantismo) e o mundo das almas. Há, neste 

caso, a construção antitética entre o mundo real e o que não o é (o das almas, o dos cristãos, 

o dos românticos). A caracterização do romantismo aglutina dois domínios cognitivos: o do 

cristianismo (marcado linguisticamente pela construção aquele cristianismo sem ilusões e 

por aquele cristianismo sem mitos) e o de doença (sustentado pelas expressões aquela 

doença a que se chamou romantismo e a própria secura da sua essência doentia). Temos, 

então, um processo de referenciação. Como vimos, nesse processo, a cada exemplificação 

feita, não ocorre meramente um acréscimo de informação acerca de um referente, mas sim, a 

construção de um objeto de discurso, que emerge e se elabora progressivamente na dinâmica 

discursiva. 

É essa operação discursiva que nos permite compreender a perspectiva que toma o 

cristianismo e o romantismo como males. Com as tempestades que causam ruínas, chega a 

doença. A doença é desejar com igual intensidade o que é preciso e o que é desejável, e 

sofrer por não ser perfeito como se sofresse por não ter pão; em suma, o mal romântico é 

este: é querer  a lua como se houvesse maneira de a obter.  A alma surge no mundo do 

cristianismo, equivalente ao romantismo; o homem, o pagão, só existia no mundo que 

antecedia o surgimento deles.  

Temos, portanto, no fragmento sob análise, uma visão que critica duas posturas 

humanas diante da vida, uma que é de cunho religioso e a outra sustentada em uma 

mentalidade advinda de um movimento iniciado na Europa, o romantismo. Essa crítica é 

feita a partir de variadas expressões linguísticas que, atreladas a análise objetiva dos porquês 

que levam Soares a vê-las como males, sustentam o campo semântico do que é ruim. Trevas, 

doença, ruínas e tempestades são termos que respaldam o posicionamento soareano de que o 

pagão desconhecia a doença e pré-existiu à tempestade. 
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Como já dissemos, o Livro do Desassossego é uma obra que abrange variados 

gêneros textuais que, por vezes, interpenetram-se, formando mesclas de gêneros. No 

fragmento a seguir, há a presença de reflexões sobre status social, condições materiais e o 

sentimento das pessoas em torno desses elementos.  A linguagem está a serviço das 

observações feitas por Soares, sobre o que é a vida, sobre o que somos, sobre o que é ser 

grande, sobre o que é ser sábio, sobre os privilégios de se estar no alto e ser célebre ou rico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragmento 73 

       No alto ermo dos montes naturais temos, quando chegamos, a 
sensação do privilégio. Somos mais altos, de toda a nossa estatura, do 
que o alto dos montes. O máximo da Natureza, pelo menos naquele 
lugar, fica-nos sob as solas dos pés. Somos, por posição, reis do 
mundo visível. Em torno de nós tudo é mais baixo: a vida é encosta 
que desce, planície que jaz, ante o erguimento e o píncaro que 
somos. 
       Tudo em nós é acidente e malícia, e esta altura que temos, não a 
temos; não somos mais altos no alto do que a nossa altura.  Aquilo 
mesmo que calcamos, nos alça; e, se somos altos, é por aquilo mesmo 
de que somos mais altos. 
       Respira-se melhor quando se é rico; é-se mais livre quando se é 
célebre; o próprio ter de um título de nobreza é um pequeno 
monte. Tudo é artifício, mas o artifício nem sequer é nosso. Subimos a 
ele, ou levaram-nos até ele, ou nascemos na casa do monte. 
       Grande, porém, é o que considera que do vale ao céu, ou do 
monte ao céu, a distância que o diferencia não faz diferença. 
Quando o dilúvio crescesse, estaríamos melhor nos montes. Mas 
quando a maldição de Deus fosse raios, como a de Júpiter, de ventos, 
como a de Éolo, o abrigo seria o não termos subido, e a defesa o 
rastejarmos. 
       Sábio deveras é o que tem a possibilidade da altura nos 
músculos e a negação de subir no conhecimento. Ele tem, por visão, 
todos os montes; e tem, por posição, todos os vales. O sol que doura os 
píncaros dourá-los-á para ele mais [que] para quem ali o sofre; e o 
palácio alto entre florestas será mais belo ao que o contempla do vale 
que ao que o esquece nas salas que o constituem de prisão. 
       Com estas reflexões me consolo, pois que me não posso consolar 
com a vida. E o símbolo funde-se-me com a realidade quando, 
transeunte de corpo e alma por estas ruas baixas que vão dar ao Tejo, 
vejo os altos claros da cidade esplender, como a glória alheia, das 
luzes várias de um sol que já nem está no poente (p. 103). 
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Como já vimos, metaforicamente, a direção para o alto pode ser semantizada 

positivamente, enquanto que para baixo adquire sentido de valor negativo.  No fragmento, o 

estar no alto é estar bem financeiramente, rico, reconhecido; estar abaixo é estar sem 

dinheiro, reconhecendo que a segurança está em não subir, em ficar e rastejar, ainda que em 

baixo não se respire tão bem, não se sinta tão livre e altivo.  

Há, portanto, em (73), uma quebra na inferência até então consagrada neste tipo de 

analogia, pois desta vez os que estão abaixo são os valorados, os sábios, os que têm 

conhecimento, os que têm uma visão do todo, os que possuem clareza e iluminação, entre os 

quais, Bernardo Soares, que vive como transeunte de corpo e alma, pelas ruas baixas. Lá 

ele pode ter essa visão privilegiada dos que não se erigem nos píncaros e vê os altos claros 

da cidade esplendor.  

Dia de chuva é o nome do fragmento 189, que analisamos a seguir. Trata-se de uma 

descrição do ar de um dia chuvoso. O texto focaliza o que sugere o título, um dia chuvoso, 

quando o ar adquire colorações amareladas e acinzentadas, embora seja ressaltado que mal 

há amarelo no ar acinzentado. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Há algo de peculiar neste fragmento que entendemos merecer algumas 

considerações. Sabemos que às cores são atribuídos valores e sentidos que variam de acordo 

com as culturas. Os rituais feitos na entrada do Ano Novo, quando as pessoas escolhem 

roupas que tenham as cores que representem o que desejam para aquele ano, são evidências 

do valor simbólico atribuído às cores. A cromoterapia é a prática que emprega cores 

diferentes para alterar ou manter as vibrações do corpo, para curar doenças. Essa ciência 

possui significados pré-estabelecidos para cada cor presente no espectro solar. Essas cores 

são manipuladas para curar, ou reequilibrar energeticamente as pessoas. Cada cor atende a 

uma necessidade. 

As cores, assim como ocorre com os signos em geral, adquirem sentido a partir de 

acordos intersubjetivos negociados nas culturas, não possuindo, por conseguinte, valores 

Fragmento 189 

DIA DE CHUVA 
       O ar é de um amarelo escondido, como um amarelo pálido visto 
através dum branco sujo. Mal há amarelo no ar acinzentado. A 
palidez do cinzento, porém, tem um amarelo na sua tristeza (p. 200). 
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semânticos que lhes sejam intrínsecos. O vermelho, por exemplo, pode estar associado à 

sedução, à violência, ao poder, como acontece na cultura ocidental, ou à energia sexual, 

como ocorre na Índia, ou ainda à nobreza dos sentimentos, como se dá na China.  

Na Literatura, Rimbaud (1981), reconhecido como poeta simbolista, utiliza cores 

para associá-las a vogais, como vemos em seu poema  Delírios II, Alquimia do verbo: 

 

 Inventei a cor das vogais! - A negro, E branco, I vermelho, O azul, U 
verde - Regulei a forma e o movimento de cada consoante, e, com ritmos 
instintivos, nutri a esperança de inventar um verbo poético que seria um dia 
acessível a todos os sentidos Eu me reservava sua tradução. 
Foi antes, simples estudo. Eu escrevia silêncios, noites, anotava o 
inexprimível. Fixava vertigens. ( p.63) 
 

O fato é que mesmo o nome das cores não parte mecanicamente de uma descrição 

apurada do objeto conforme a experiência visual captada. As pesquisas sobre protótipo e 

categorização, iniciadas por Eleanor Rosch, são muito utilizadas na compreensão desses 

fenômenos.  

Para Mervis e Rosch (apud FELTES, 2007, p. 108): 

 

Uma categoria existe sempre que dois ou mais objetos ou eventos 
distinguíveis são tratados de forma equivalente. Esse tratamento de 
equivalência pode tomar um número de formas, tais como: rotular objetos 
ou eventos distintos. As situações de estímulo são únicas, mas os 
organismos não as tratam singularmente; eles respondem na base de 
aprendizagem passada e categorização. Nesse sentido, a categorização 
pode ser considerada uma das funções mais básicas das criaturas viventes. 
 

Partindo desse pressuposto, podemos pensar nos elementos que perpassam o 

significado das expressões amarelo escondido / um amarelo pálido visto através dum 

branco sujo / ar acinzentado / a palidez do cinzento / um amarelo na sua tristeza. Na cultura 

ocidental, de maneira geral, o amarelo está associado à vitalidade, criatividade, energia, 

alegria, descontração, otimismo, sabedoria etc. Torna-se possível, então, a compreensão de 

que, para Soares, nesse recorte de cena, a “alegria” esteja escondida, ou opaca, tímida, vista 

a partir de uma cor branca suja. Não há amarelo vivo, ou seja, uma vitalidade marcante, mas 

um apagamento, uma palidez da energia original atribuída ao amarelo, o que nos remete ao 

sentimento de desânimo, tristeza ou melancolia.  
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O ar acinzentado reforça essa melancolia, essa alegria comedida (ou mesmo 

ausente), estando a cor cinza relacionada à tristeza, ao tédio, à ausência de vida. A 

intensificação desses sentimentos associados ao lúgubre, à depressão, ocorre com a palidez 

do cinza, pois até mesmo a cor tomada como representante da melancolia não está forte, não 

tem vitalidade, nem intensidade, está pálida. Desse modo, o fragmento 189 nos fornece 

preciosas pistas quanto às atividades de categorização. É a partir de tais atividades que, em 

conformidade com a perspectiva cognitiva que norteia este trabalho, podemos efetuar uma 

organização física, cognitiva e sociocultural para o mundo.  

A classificação e a ordenação do mundo, das pessoas, do que seja realidade e 

sonho, é tema de interesse soareano, de modo que o fragmento 378, que segue, tematiza 

sobre esses itens tão caros aos estudos cognitivos da linguagem. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sonho e realidade aqui se confundem e essa ideia é sustentada a partir do 

argumento da “classificação” que parece descreditar a existência da realidade. Para o 

ajudante de guarda-livros (que categoriza o classificável como infinito), nada pode ser 

classificável. Dessa ideia decorre a categorização de quem classifica e, para Soares, quem 

       Os classificadores de coisas, que são aqueles homens de ciência cuja ciência é só 
classificar, ignoram, em geral, que o classificável é infinito e portanto se não pode 
classificar. Mas o em que vai meu pasmo é que ignorem a existência de classificáveis 
incógnitos, coisas da alma e da consciência que estão nos interstícios do conhecimento.  
       Talvez porque eu pense demais ou sonhe demais, o certo é que não distingo entre a 
realidade que existe e o sonho, que é a realidade que não existe. E assim intercalo nas 
minhas meditações do céu e da terra coisas que não brilham de sol ou se pisam com pés – 
maravilhas fluidas da imaginação.  
       Douro-me de poentes supostos, mas o suposto é vivo na suposição. Alegro-me de 
brisas imaginárias, mas o imaginário vive quando se imagina. Tenho alma por hipóteses 
várias, mas essas hipóteses têm alma própria, e me dão portanto a que têm.  
       Não há problema senão o da realidade, e esse é insolúvel e vivo. Que sei eu da 
diferença entre uma árvore e um sonho? Posso tocar na árvore; sei que tenho o sonho. Que é 
isto, na sua verdade?  
       Que é isto? Sou eu que, sozinho no escritório deserto, posso viver imaginando sem 
desvantagem da inteligência. Não sofro interrupção de pensar das carteiras abandonadas e da 
seção de remessas só com papel e cordéis em rolos. Estou, não no meu banco alto, mas 
recostado, por uma promoção por fazer, na cadeira de braços redondos do Moreira. Talvez 
seja a influência do lugar que me unge de distraído. Os dias de grande calor fazem sono; 
durmo sem dormir por falta de energia. E por isso penso assim (p. 349- 350). 

Fragmento 378 
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classifica são os cientistas, ou, aqueles que têm consciência (ciência). São eles os 

classificadores de coisas, que são aqueles homens de ciência cuja ciência é só classificar. 

Soares, então, classifica os que classificam e age a partir do que julga impossível, 

classificando. Dando continuidade ao trabalho de ordenação do mundo com o intuito de 

refletir sobre sonho e realidade, ele continua seu percurso argumentativo respaldado nas 

categorias que vão sendo construídas para falar dos que não pensam como ele, os 

classificadores.  

No que concerne à crítica à ignorância desses, Bernardo fala da incompetência de 

não conseguirem constatar que há coisas que são de difícil classificação, como os 

sentimentos, os pensamentos. Utiliza-se da expressão classificáveis incógnitos para se referir 

a essas coisas (coisas da alma e da consciência que estão nos interstícios do conhecimento). 

O homem analítico de seu tempo vê no mundo associações entre a realidade e o sonho 

(intercalo nas minhas meditações do céu e da terra coisas que não brilham de sol ou se 

pisam com pés – maravilhas fluidas da imaginação). “Poentes supostos” e “brisas 

imaginárias” são expressões referenciais utilizadas a serviço da construção desse interstício, 

uma vez que o suposto é vivo na suposição e o imaginário vive quando se imagina.  

Temos, assim, no fragmento sob análise, um texto com caráter argumentativo no 

interior do qual variadas expressões linguísticas – com função referencial – funcionam 

concomitantemente como argumento e como elementos construtores e ordenadores de uma 

realidade que reclama e desorienta a própria lógica do que seja a realidade. É nesse sentido 

que os processos de categorização e de referenciação são considerados como dinâmicos, já 

que sua construção pressupõe, por parte de um sujeito sócio-cognitivo, uma atividade que 

concerne, simultaneamente, à cognição e aos usos da linguagem em contexto específicos. E, 

pelas mesmas razões, os objetos de discurso são compreendidos como produtos 

fundamentalmente culturais da atividade cognitiva e interativa dos usuários da língua, de 

forma que jamais podem ser tomados como dados a priori.  

Com a análise desse fragmento, terminamos a temática Do tempo de nosso trabalho. 

Em conjunto, entendemos que os seis fragmentos que compõe essa unidade temática nos são 

importantes tanto para a apreensão da perspectiva adotada por Soares frente à realidade 

quanto pelas questões teóricas daí suscitadas e que muito nos interessam pelo seu caráter de 

operacionalização da construção de sentido. 
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5.3. Da escrita...    A única arte verdadeira é a da construção [p.249]

  
 

 

Passaremos agora à análise de fragmentos que mais claramente evidenciam a 

reflexão de Bernardo Soares sobre a linguagem, a Literatura, a poesia, sobre a obra que 

escreve e sobre o ato de escrever. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fragmento 12 

       Invejo – mas não sei se invejo – aqueles de quem se pode escrever 
uma biografia, ou que podem escrever a própria.  Nestas impressões 
sem nexo, nem desejo de nexo, narro indiferentemente a minha 
autobiografia sem fatos, a minha história sem vida. São as minhas 
Confissões, e, se nelas nada digo, é que nada tenho que dizer. 
       Que há de alguém confessar que valha ou que sirva? O que nos 
sucedeu, ou sucedeu a toda a gente ou só a nós; num caso não é 
novidade, e no outro não é de compreender. Se escrevo o que sinto é 
porque assim diminuo a febre de sentir. O que confesso não tem 
importância, pois nada tem importância. Faço paisagens com o que 
sinto. Faço férias das sensações. Compreendo bem as bordadoras 
por mágoa e as que fazem meia porque há vida. Minha tia velha 
fazia paciências durante o infinito do serão. Estas confissões de sentir 
são paciências minhas. Não as interpreto, como quem usasse cartas 
para saber o destino. Não as ausculto, porque nas paciências as cartas 
não têm propriamente valia. Desenrolo-me como uma meada 
multicolor, ou faço comigo figuras de cordel, como as que se tecem 
nas mãos espetadas e se passam de umas crianças para as outras. 
Cuido só de que o polegar não falhe o laço que lhe compete. Depois 
viro a mão e a imagem fica diferente. E recomeço. 
       Viver é fazer meia com uma intenção dos outros. Mas, ao fazê-
la, o pensamento é livre, e todos os príncipes encantados podem passear 
nos seus parques entre mergulho e mergulho da agulha de marfim com 
bico reverso.  Crochê das coisas... Intervalo... Nada... 
       De resto, com que posso contar comigo?  Uma acuidade horrível 
das sensações, e a compreensão profunda de estar sentindo... Uma 
inteligência aguda para me destruir, e um poder de sonho sôfrego de 
me entreter... Uma vontade morta e uma reflexão que a embala, como 
a um filho vivo... Sim, crochê... (p. 50- 51). 
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Como podemos ver, trata-se de um fragmento marcadamente metalinguístico, 

centrado na escritura do Livro do Desassossego como um todo, na totalidade de seu projeto. 

Nele, são variadas e criativas as estratégias referenciais utilizadas para sustentar e construir 

as características de uma escrita, as sensações daquele que confecciona o texto e suas 

motivações para a escrita: impressões sem nexo, nem desejo de nexo / a minha autobiografia 

sem fatos, a minha história sem vida / as minhas Confissões / Faço paisagens com o que 

sinto. Faço férias das sensações / Estas confissões de sentir são paciências minhas / um 

poder de sonho sôfrego de me entreter – dentre outras. 

Ao falar sobre a inveja que sente d’aqueles de quem se pode escrever uma 

biografia, ou que podem escrever a própria, o “autor” se caracteriza como alguém cuja 

biografia não pode ser escrita, reiterando, assim, a ideia de que do livro não se pretende 

autobiográfico. O fato de escrever uma obra sem fatos vem da incredulidade de Bernardo, 

que acha que não tem nada a dizer sobre sua vida, pois não há nada a ser revelado que valha 

ou que sirva. O escrever é motivo, então, de diminuição da febre de sentir. Assim, o escrever 

é um alívio, é a “expressão” do seu sentir no papel. O que ele faz, quando escreve , diz, são 

paisagens com o que sinto, férias das sensações.  

Soares continua, ao longo do fragmento, a falar sobre o que julga estar fazendo 

quando escreve. Afirma desenrolar-se tal qual uma meada multicolor, ou que faz figuras de 

cordel consigo, como as que se tecem nas mãos espetadas e se passam de umas crianças 

para outras. A ideia do “desenrolar-se” na e através da escrita é bastante trabalhada por 

Soares em alguns fragmentos do livro. Para Soares, o que ele escreve é sem importância, são 

coisas que não interpreta nem ausculta, apenas “desenrola”.  

A compreensão do texto aqui, no que diz respeito a essa ação que se desenrola, é 

auxiliada pela aproximação entre as intenções presentes nas atividades das bordadoras (“por 

mágoa”) e a explicitação de suas intenções ao escrever (... todos os príncipes encantados 

podem passear nos seus parques entre mergulho e mergulho da agulha de marfim com bico 

reverso. Crochê das coisas... Intervalo... Nada...). O ato de escrever diz a própria vida, pois, 

assim como o Crochê das coisas, a vida é pensada como um fazer meia com a intenção dos 

outros. Temos articulados aqui, portanto, três domínios cognitivos, o da vida, o da escrita e 

o da costura, que, ao se interseccionarem, produzem novos domínios, viabilizam as 

expressões metafóricas (mergulho da agulha, crochê das coisas), e subsidiam os recortes 

discursivos referenciais que nos direcionam à compreensão do texto.   
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Bernardo Soares também compara seu ato de escrever ao de jogar paciência, como 

fazia sua “tia velha”. Ora, paciência é um jogo que, como é apontado no fragmento, esvazia 

o sentido das cartas (nas paciências as cartas não têm propriamente valia), uma vez que o 

sentido do jogo é, prioritariamente, passar o tempo, o que reforça a compreensão de que, 

para ele, o sentido de sua escrita é ocupar o tempo (um poder de sonho sôfrego de me 

entreter).   

A temática da escrita volta a se fazer presente no fragmento 13.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A relação entre a escrita e as condições de vida de Soares, assim como a 

comparação entre a sua escrita enquanto ajudante de guarda-livros e enquanto “autor” do 

Livro do Desassossego, são os elementos mais pontuais do fragmento 13. Mesmo quando 

reflete sobre outros assuntos que parecem se distanciar da relação com a escrita, o autor dela 

se aproxima, pois o escrever parece ser algo atrelado a sua vida profissional e existencial. 

Para o “autor” do Livro do Desassossego, sua condição é de miséria, de 

subsistência nula, caracterizações que se coadunam às demais já visualizadas na categoria 

temática Do si (Subsisto nulo no fundo de toda a expressão, como um pó indissolúvel no 

fundo do copo de onde se bebeu só água).  

Neste fragmento, assim como aconteceu no fragmento 12, Bernardo utiliza várias 

construções referenciais para se reportar ao Livro do Desassossego: estas palavras 

Fragmento 13 

       A miséria da minha condição não é estorvada por estas palavras 
conjugadas, com que formo, pouco a pouco, o meu livro casual e 
meditado. Subsisto nulo no fundo de toda a expressão, como um pó 
indissolúvel no fundo do copo de onde se bebeu só água. Escrevo a 
minha literatura como escrevo os meus lançamentos – com cuidado e 
indiferença. Ante o vasto céu estrelado e o enigma de muitas almas, a 
noite do abismo incógnito e o choro de nada se compreender – ante tudo 
isto o que escrevo no caixa auxiliar e o que escrevo neste papel da alma 
são coisas igualmente restritas à Rua dos Douradores, muito pouco aos 
grandes espaços milionários do universo. 
       Tudo isto é sonho e fantasmagoria, e pouco vale que o sonho seja 
lançamentos como prosa de bom porte. Que serve sonhar com princesas, 
mais que sonhar com a porta da entrada do escritório?  Tudo que sabemos é 
uma impressão nossa, e tudo que somos é uma impressão alheia, 
melodrama de nós, que, sentindo-nos, nos constituímos nossos próprios 
espectadores ativos, nossos deuses por licença da Câmara (p. 51). 
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conjugadas / o meu livro casual e meditado / a minha literatura / toda a expressão / o que 

escrevo neste papel da alma / prosa de bom porte. Já aos livros de seu trabalho como 

ajudante de guarda-livros, refere-se como o que escrevo no caixa auxiliar / os meus 

lançamentos. Note-se, ainda que, para Soares – Ante o vasto céu estrelado e o enigma de 

muitas almas, a noite do abismo incógnito e o choro de nada se compreender, e 

independentemente da escrita ser “no caixa auxiliar” ou no “papel da alma” – o que ele 

escreve são coisas “restritas” a um espaço circunscrito, a Rua dos Douradores, e, portanto, 

“muito pouco”. Essa ideia é encapsulada e categorizada com o uso da expressão tudo isto é 

fantasmagoria, sonho, que sumariza as duas situações de escrita em que se coloca. 

Vemos, portanto, que a escrita de Soares é atrelada à sua visão sobre  o existir, 

sobre sua vivência na Rua dos Douradores. Assim, todo o fragmento analisado funciona 

como elemento argumentativo e ordenador acerca do processo de escritura do Livro por 

parte do autor. Ampliando esse entendimento, iremos encontrar, no fragmento 27, uma 

reflexão ainda mais geral sobre a Literatura como um todo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragmento 27 

       A literatura, que é a arte casada com o pensamento e a realização sem a mácula da 
realidade, parece-me ser o fim para que deveria tender todo o esforço humano, se fosse 
verdadeiramente humano, e não uma superfluidade do animal. Creio que dizer uma coisa é 
conservar-lhe a virtude e tirar-lhe o terror. Os campos são mais verdes no dizer-se do que 
no seu verdor. As flores, se forem descritas com frases que as definam no ar da 
imaginação, terão cores de uma permanência que a vida celular não permite. 
       Mover-se é viver, dizer-se é sobreviver. Não há nada de real na vida que o não seja 
porque se descreveu bem. Os críticos da casa pequena soem apontar que tal poema, 
longamente ritmado, não quer, afinal, dizer senão que o dia está bom. Mas dizer que o dia está 
bom é difícil, e o dia bom, ele mesmo, passa. Temos pois que conservar o dia bom em uma 
memória florida e prolixa, e assim constelar de novas flores ou de novos astros os campos ou 
os céus da exterioridade vazia e passageira. 
       Tudo é o que somos, e tudo será, para os que nos seguirem na diversidade do tempo, 
conforme nós intensamente o houvermos imaginado, isto é, o houvermos, com a imaginação 
metida no corpo, verdadeiramente sido. Não creio que a história seja mais, em seu grande 
panorama desbotado, que um decurso de interpretações, um consenso confuso de 
testemunhos distraídos. O romancista é todos nós, e narramos quando vemos, porque ver é 
complexo como tudo. 
       Tenho neste momento tantos pensamentos fundamentais, tantas coisas verdadeiramente 
metafísicas que dizer, que me canso de repente, e decido não escrever mais, não pensar mais, 
mas deixar que a febre de dizer me dê sono, e eu faça festas com os olhos fechados, como a 
um gato, a tudo quanto poderia ter dito  (p. 59- 60). 
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No fragmento 27, o tema é a escrita, a literatura, e sua importância como 

construtora de uma realidade virtuosa. A ontologia nele apresentada busca retratar a relação 

entre a realidade e a linguagem. Inicia-se com a construção de uma referência para 

“literatura”: a arte casada com o pensamento e a realização sem a mácula da realidade, o 

fim para que deveria tender todo o esforço humano. Em seguida, uma recategorização: se 

fosse verdadeiramente humano, e não uma superfluidade do animal. Dessa maneira, vão-se 

ordenando os elementos linguísticos em favor da construção de um entendimento específico 

sobre o fazer literário. O dizer como ação, como o próprio viver, e o “real” como a escrita 

bem feita.  

Nesses termos, o ato de dizer/escrever se projeta como sendo ele mesmo a 

realidade. Senão vejamos: 

 

a) Dizer algo  Conservar-lhe a virtude e tirar-lhe o terror, ou seja, dar 

permanência e intensidade maiores, dar mais e melhores 

condições de realidade. 

 

b) Descrever bem  O que é real na vida é o que é bem escrito. 

 

c) Escrever  Conservar o que é bom em memória. 

 

Os argumentos que corroboram tal entendimento são assim apresentados: 

 

1) Os campos são mais verdes no dizer-se do que no seu verdor.  

2) As flores, se forem descritas com frases que as definam no ar da imaginação, terão 

cores de uma permanência que a vida celular não permite. 

 

E, ainda de forma mais veemente, 

 

3)  A “história” como um grande panorama desbotado, que um decurso de 

interpretações, um consenso confuso de testemunhos distraídos. 
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Tirar o terror e conferir longevidade maior às coisas é algo possível através do dizer 

/ do escrever, enfim, do exercício da linguagem. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

No fragmento 116, há novos processos de categorização que reorganizam modelos 

cognitivos, reconfigurando-os: escrever é esquecer / literatura é a maneira mais agradável 

de ignorar a vida / um romance é uma história do que nunca foi / um drama é um romance 

dado sem narrativa / um poema é a expressão de idéias ou de sentimentos em linguagem 

que ninguém emprega.  

Tais expressões linguísticas, todas elas com função de designação categorial, 

promovem, criativa e imaginativamente, mesclagens conceptuais de modo a evidenciar as 

operações cognitivas que lhes são subjacentes. Com tais mesclagens – e considerando-se a 

reorganização do mapeamento conceitual correspondente – tem-se a instauração de novas 

formas de se focalizar e compreender o mundo.  

Tendo distribuído as funções para diferentes modalidades artísticas, Soares afirma 

que cabe à literatura simular a vida. Enquanto as outras artes agem na vida, a literatura a 

simula. Essa constatação se coaduna com as descrições feitas em outros fragmentos sobre o 

que é literatura e sua função de viabilizar o que há na realidade. Construir a vida real na 

escrita literária. Vale notar ainda que, de acordo com Accioly (2006, p.57), “seja como farsa 

ou como método de pesquisa, o que uma simulação produz é uma espécie de realidade 

sintética – uma redução da complexidade do real ao nível do decifrável, do previsível, do 

controlável. Sendo assim, não parece haver uma diferença de natureza entre a simulação-

farsa e a simulação-experimento”. Ainda conforme a autora, na cultura ocidental moderna, o 

Fragmento 116 

       Escrever é esquecer. A literatura é a maneira mais agradável 
de ignorar a vida. A música embala, as artes visuais animam, as 
artes vivas (como a dança e o representar) entretêm. A primeira, 
porém, afasta-se da vida por fazer dela um sono; as segundas, contudo, 
não se afastam da vida – umas porque usam de fórmulas visíveis e 
portanto vitais, outras porque vivem da mesma vida humana. 
       Não é esse o caso da literatura. Essa simula a vida. Um romance 
é uma história do que nunca foi e um drama é um romance dado 
sem narrativa. Um poema é a expressão de idéias ou de sentimentos 
em linguagem que ninguém emprega, pois que ninguém fala em 
verso (p. 140). 



78 

 

antagonismo entre verdade e simulação tem inspiração platônica e está apoiado na verdade 

como valor supremo e a representação como categoria central do pensamento.  

 Escrever para Soares é uma necessidade; ordenar o seu mundo através dessa 

linguagem é o que todos fazemos mesmo sem nos darmos conta, mas ele o faz com 

“consciência” neste livro, mesmo que, por vezes, não goste do que escreva, e tenha a escrita 

como uma droga, um mal necessário. 

Esse é o tema do fragmento 152 a ser analisado a seguir. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fragmento 152 

Fragmento 209 

       Pasmo sempre quando acabo qualquer coisa. Pasmo e desolo-me. 
O meu instinto de perfeição deveria inibir-me de acabar; deveria inibir-
me até de dar começo. Mas distraio-me e faço. O que consigo é um 
produto, em mim, não de uma aplicação de vontade, mas de uma 
cedência dela. Começo porque não tenho força para pensar; acabo 
porque não tenho alma para suspender. Este livro é a minha covardia. 
       A razão por que tantas vezes interrompo um pensamento com um 
trecho de paisagem, que de algum modo se integra no esquema, real ou 
suposto, das minhas impressões, é que essa paisagem é uma porta por 
onde fujo ao conhecimento da minha impotência criadora. Tenho a 
necessidade, em meio das conversas comigo que formam as palavras 
deste livro, de falar de repente com outra pessoa, e dirijo-me à luz que 
paira, como agora, sobre os telhados das casas, que parecem molhados 
de tê-la de lado; ao agitar brando das árvores altas na encosta citadina, 
que parecem perto, numa possibilidade de desabamento mudo; aos 
cartazes sobrepostos das casas ingremadas, com janelas por letras onde 
o sol morto doura goma úmida. 
       Por que escrevo, se não escrevo melhor? Mas que seria de mim se 
não escrevesse o que consigo escrever, por inferior a mim mesmo que 
nisso seja? Sou um plebeu da aspiração, porque tento realizar; não ouso 
o silêncio como quem receia um quarto escuro. Sou como os que 
prezam a medalha mais que o esforço, e gozam a glória na peliça. 
       Para mim, escrever é desprezar-me; mas não posso deixar de 
escrever. Escrever é como a droga que repugno e tomo, o vício que 
desprezo e em que vivo. Há venenos necessários, e há-os 
sutilíssimos, compostos de ingredientes da alma, ervas colhidas nos 
recantos das ruínas dos sonhos, papoulas negras achadas ao pé das 
sepulturas dos propósitos, folhas longas de árvores obscenas que 
agitam os ramos nas margens ouvidas dos rios infernais da alma. 
       Escrever, sim, é perder-me, mas todos se perdem, porque tudo é 
perda. Porém eu perco-me sem alegria, não como o rio na foz para que 
nasceu incógnito, mas como o lago feito na praia pela maré alta, e cuja 
água sumida nunca mais regressa ao mar (p. 169-170). 



79 

 

A escrita é como um veneno, pois gera 
reações danosas ao corpo. Os 

ingredientes do veneno são os temas 
da escrita que vão de encontro às 

necessidades do ser, seus propósitos. 
h

A busca constante é um traço que pode ser compreendido a partir das pistas 

linguísticas oferecidas pelo fragmento 152 (Há venenos necessários).  Soares não gosta do 

que escreve, nem de nada que conclui. Mas sempre o faz porque a vontade cede, porque se 

distrai, porque não tem força, nem alma que o possibilite o não começar. A partir daí, o 

semi-heterônimo vai construindo explicações sobre suas digressões na escrita e sobre suas 

fugas mentais. Analisa os seus pensamentos. Diz, então, ser o livro sua covardia. 

Como já afirmado outras vezes, quanto à unidade temática desenvolvida nesta 

seção, interessa-nos observar as reflexões sobre o ato de escrever para o narrador do Livro 

do Desassossego, tema já analisado nos quatro últimos fragmentos. Em (152) temos que: 

escrever é desprezar-me, escrever é como a droga que repugno e tomo, o vício que desprezo 

e em que vivo.  

Quanto ao domínio conceitual de “veneno”, Soares o explora contrapondo os 

necessários aos sutilíssimos. Os últimos são aqueles que se referem ao ato de escrever, 

obtidos a partir de uma receita bem original: compostos de ingredientes da alma, ervas 

colhidas nos recantos das ruínas dos sonhos, papoulas negras achadas ao pé das sepulturas 

dos propósitos, folhas longas de árvores obscenas que agitam os ramos nas margens 

ouvidas dos rios infernais da alma. Construções linguísticas que podem ser compreendidas 

em decorrência de operações cognitivas (as mesclagens conceptuais) que fundem diferentes 

domínios do nosso conhecimento: o das drogas (ervas colhidas); o das paisagens naturais 

(papoulas,  folhas longas de árvores, rios); o das experiências sensoriais, da alma (sonhos, 

ouvidas, achadas); o domínio do sexo (árvores obscenas) e, podemos dizer ainda, o da 

morte (sepulturas).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: mesclagem do fragmento 152 
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Enquanto o fragmento 152 versa sobre a escrita e suas motivações, o seguinte 

expressa temas variados que dizem respeito à leitura e à escrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

       Gosto de dizer. Direi melhor: gosto de palavrar. As palavras são para mim 
corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a 
sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie – nem sequer 
mental ou de sonho –, transmudou-se-me o desejo para aquilo que em mim cria 
ritmos verbais, ou os escuta de outros. Estremeço se dizem bem. Tal página de 
Fialho, tal página de Chateaubriand, fazem formigar toda a minha vida em todas as 
veias, fazem-me raivar tremulamente quieto de um prazer inatingível que estou 
tendo. Tal página, até, de Vieira, na sua fria perfeição de engenharia sintática, 
me faz tremer como um ramo ao vento, num delírio passivo de coisa movida. 
       Como todos os grandes apaixonados, gosto da delícia da perda de mim, em 
que o gozo da entrega se sofre inteiramente. E, assim, muitas vezes, escrevo sem 
querer pensar, num devaneio externo, deixando que as palavras me façam festas, 
criança menina ao colo delas. São frases sem sentido, decorrendo mórbidas, 
numa fluidez de água sentida, esquecer-se de ribeiro em que as ondas se 
misturam e indefinem, tornando-se sempre outras, sucedendo a si mesmas. 
Assim as idéias, as imagens, trêmulas de expressão, passam por mim em 
cortejos sonoros de sedas esbatidas, onde um luar de idéia bruxuleia, malhado 
e confuso. 
       Não choro por nada que a vida traga ou leve. Há porém páginas de prosa que 
me têm feito chorar. Lembro-me, como do que estou vendo, da noite em que, 
ainda criança, li pela primeira vez numa seleta o passo célebre de Vieira sobre o 
Rei Salomão. “Fabricou Salomão um palácio...” E fui lendo, até ao fim, trêmulo, 
confuso; depois rompi em lágrimas, felizes, como nenhuma felicidade real me 
fará chorar, como nenhuma tristeza da vida me fará imitar. Aquele 
movimento hierático da nossa clara língua majestosa, aquele exprimir das 
idéias nas palavras inevitáveis, correr de água porque há declive, aquele 
assombro vocálico em que os sons são cores ideais – tudo isso me toldou de 
instinto como uma grande emoção política. E, disse, chorei; hoje, relembrando, 
ainda choro. Não é – não – a saudade da infância de que não tenho saudades: é a 
saudade da emoção daquele momento, a mágoa de não poder já ler pela primeira 
vez aquela grande certeza sinfônica. 
       Não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém, num sentido, 
um alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. Nada me 
pesaria que invadissem ou tomassem Portugal, 
desde que não me incomodassem pessoalmente. Mas odeio, com ódio verdadeiro, 
com o único ódio que sinto, não quem escreve mal português, não quem não sabe 
sintaxe, não quem escreve em ortografia simplificada, mas a página mal 
escrita, como pessoa própria, a sintaxe errada, como gente em que se bata, a 
ortografia sem ípsilon, como o escarro direto que me enoja 
independentemente de quem o cuspisse. 
       Sim, porque a ortografia também é gente. A palavra é completa vista e 
ouvida. E a gala da transliteração greco-romana veste-ma do seu vero manto 
régio, pelo qual é senhora e rainha (p. 259-260). 

Fragmento 259 
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A célebre frase “minha pátria é a língua portuguesa” é parte da constituição deste 

fragmento que compõe a construção de valorização das palavras da leitura, da escrita e da 

língua feita por Soares.  

Além dessa exaltação, o texto também desqualifica quem escreve página mal 

escrita. É, assim, um fragmento rico em análise sobre o ato de escrita e leitura, em 

expressões referenciais e categorizações, bem como em construções de imagens muito 

originais. 

Sobre as palavras, diz Bernardo: são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, 

sensualidades incorporadas, aquilo que em mim cria ritmos verbais, ou os escuta de outros, 

é completa vista e ouvida. Elas unidas fazem festas. Tais construções, que nos remetem a 

experiências sensoriais (portanto, relativas à corporalidade), parecem revelar uma espécie de 

sublimação presente no contato com as palavras. O próprio fragmento nos fornece pistas 

relativas a tal condição (a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma 

espécie – nem sequer mental ou de sonho). Mais uma vez, o domínio da sensualidade, do 

sexo, mesclado ao da escrita: delícia da perda de mim, em que o gozo da entrega se sofre 

inteiramente, devaneio externo, que, por sua vez, entrelaça-se aos domínios decorrentes da 

experiência física com o contexto natural: são frases sem sentido, decorrendo mórbidas, 

numa fluidez de água sentida, esquecer-se de ribeiro em que as ondas se misturam e 

indefinem, tornando-se sempre outras, sucedendo a si mesmas, correr de água porque há 

declive. 

Sua escrita constrói idéias e imagens trêmulas de expressão. Para esses construtos, 

novas mesclas: cortejos sonoros de sedas esbatidas, onde um luar de idéia bruxuleia, 

malhado e confuso. Sentimentos personificados pela linguagem. A paisagem descrita, o 

cortejo, a revelar o continuar das idéias que caminham em torno desse entorno de sons que 

agitam, como as sedas; e que  tem um ponto de luz, de ideia, como a lua. 

Em sua precisão analógica, Bernardo Soares nos conduz à compreensão de seus 

sentimentos, suas preferências e os porquês do que o cerca. Dessa forma, é capaz também de 

fazer análises estilísticas, fria perfeição de engenharia sintática. Para ele, é satisfatório e 

possível pensar/sentir e ser pensado/sentido através da escrita: páginas de prosa que me têm 

feito chorar, lágrimas, felizes, como nenhuma felicidade real me fará chorar, como 

nenhuma tristeza da vida me fará imitar. 
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Páginas de prosa que me têm feito chorar, aquele movimento hierático da nossa 

clara língua majestosa, aquele exprimir das idéias nas palavras inevitáveis, correr de água 

porque há declive, aquele assombro vocálico em que os sons são cores ideais. 

Minha pátria é a língua portuguesa. Um patriotismo à língua, não a Portugal.  
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme o que está explicitado na introdução deste trabalho, nosso objetivo maior 

nesta pesquisa foi o de investigar, em um texto literário, diferentes processos de construção 

de sentido. Subsidiamo-nos, para tanto, dos pressupostos da Linguística Cognitiva e da 

Teoria Sociocognitiva da Linguagem, desenvolvida no âmbito da Linguística do Texto, 

centrando-nos em alguns mecanismos da linguagem que revelam as mútuas relações entre 

aspectos cognitivos e aspectos históricos, sociais e culturais: metáforas, metonímias, 

referenciação e categorização. 

 Escolhemos como corpus O Livro do Desassossego – de autoria do semi-

heterônimo pessoano Bernardo Soares – procurando, pois, analisar uma obra literária sob os 

óculos de uma abordagem linguística.  Não é tarefa das mais fáceis se estivermos 

conscientes da tradição que estabelece limites precisos entre esses dois campos do 

conhecimento. Entretanto, partimos da aceitação de que, embora apresentando suas 

especificidades, toda categoria discursiva pode ser submetida ao escopo de uma análise 

linguística. 

Assim sendo, buscamos estabelecer uma análise pautada na riqueza presente nas 

idiossincrasias da literatura, valendo-nos dos estranhamentos e encantamentos propiciados 

pelos seus mecanismos de organização discursiva da realidade. Conforme apresentado na 

análise desta pesquisa, os processos de construção de sentido ocorrem a partir da confluência 

de nossos domínios cognitivos e de nossos domínios sociais, culturais e históricos, não 

sendo o sentido, portanto, uma realidade imanente presente em nosso “ser interior” ou numa 

presumível “exterioridade mundana” autônoma.  

Esperamos ter demonstrado, mais pontualmente, como a realidade construída pela 

linguagem pessoana – assinalada por Bernardo Soares - fala-nos de um sujeito, de um 

tempo, e de uma concepção de linguagem e de escrita.  
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Entendemos que as questões aqui desenvolvidas são da maior importância para 

repensarmos certas práticas de sala de aula quanto ao trabalho com o texto, de uma maneira 

geral, e, em particular, com relação à produção literária. Sabemos que os textos resultam de 

um trabalho intersubjetivo, sendo o lugar de interação e constituição dos interlocutores, 

comportando em si versões de realidade construídas na atividade discursiva. Sendo assim, 

seu estudo envolve uma conscientização da importância de se adquirir e produzir 

conhecimentos não apenas sobre formas e competências especificamente linguísticas. 

Somados a essas, são igualmente necessários conhecimentos cognitivos e sociais, 

envolvidos na organização, produção, compreensão e funcionamento dos textos, assim como 

sobre o seu papel na consolidação e estruturação das formas de crença e ordenação sociais. 

Ativamos, no ato de leitura e da escrita, modelos de situação, de compreensão, expectativas, 

conhecimentos de mundo etc., que orientam e guiam de modo determinante o nosso olhar e 

a nossa compreensão.  

Pensando assim, conjeturamos ser importante refletirmos sobre os sentidos 

construídos intersubjetivamente (e revelados nos textos), pela própria humanização que esse 

conhecimento pressupõe. Esses conhecimentos transcendem as salas de aula, uma vez que 

são constitutivos do próprio ser e, por conseguinte, do próprio mundo. Falamos aqui sobre a 

sala de aula, mas ela é apenas uma das instâncias a serem reavaliadas quando pensamos nas 

questões relacionadas aos jogos de linguagem e à construção do sentido.  

Sabemos que, no contexto da sala de aula, a análise do texto literário é feita, muito 

frequentemente, partindo-se de uma única possibilidade de “interpretação” que, em algumas 

situações, é pré-estabelecida pelo docente, enquanto em outras, pelo livro didático do 

professor. Igualmente comprometedor é quando se adota a postura do “tudo pode”, 

relativizando-se ingenuamente as possibilidades semânticas decorrente do trabalho textual. 

Costuma-se desconsiderar também o contexto mais amplo da produção do trabalho literário, 

sob a equivocada argumentação de que, por falar diretamente aos sentimentos e causar 

contemplação, a literatura seria algo “universal”, no sentido de não possuir uma história, 

valores e elementos que a fizessem emergir como tal em um dado momento sociocultural. 

Desconsidera-se, inclusive, a concepção de arte e linguagem que se manifestam nos textos.  

Podemos pensar, então, que a ideia sobre o que é “interpretar” um texto está 

atrelada diretamente à concepção de linguagem de que parte o professor. No caso da 

linguagem ser entendida como uma ferramenta para “representação”, caberia ao leitor 



84 

 

“descobrir” os referentes por ela representados.  Se, por outro lado, a linguagem se reduz à 

condição de “código”, a interpretação de um texto seria, exclusivamente, uma questão de 

decodificação, sem a necessidade de se recorrer aos chamados “elementos extratextuais”.  

Norteados pelos pressupostos da Linguística Cognitiva, procuramos traçar um 

entendimento de que texto e leitor dialogam na construção da realidade, na sua 

“interpretação”. Entendemos que, mesmo em um livro “antilivro”, os processos de 

construção e compreensão de sentidos – que, em última instância, organização a realidade 

pretendida – dão-se de maneira semelhante, a partir da ação conjunta dos sujeitos que, 

inseridos em contextos específicos, constroem âncoras discursivas na tentativa de se 

estabilizar a deriva simbólica.  

Considerando-se nossas formulações teóricas, acompanhadas da empiria de nosso 

estudo, esperamos que (ainda que minimamente) tenhamos contribuído para as discussões 

formuladas e ideias defendidas por autores de diferentes áreas do conhecimento. Eles nos 

inspiraram e continuarão nos inspirando em possíveis trabalhos futuros que se venham valer 

das questões pertinentes ao sentido, à realidade, à verdade e à linguagem. 
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