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A discursivização ou textualização do mundo por meio da linguagem não consiste em 
um simples processo de elaboração de informações, mas num processo de (re)construção do 
próprio real. Sempre que usamos uma forma simbólica, manipulamos a própria percepção 
da realidade de maneira significativa.  

Ingedore Koch 
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insights através de sons, imagens e conceitos, esses últimos trabalhados também de forma 
poética, em consonância com as outras duas categorias, a das imagens e a dos sons. 

Norberto Perkoski 
 

A leitura deriva de formas transindividuais. 
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A leitura deve nos ler, tanto quanto ser lida. 
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RESUMO 
 
 

Este trabalho busca integrar pressupostos oriundos da teoria da referenciação para evidenciar 
processos de construção de sentido do livro A Poesia em Pânico, do poeta Murilo Mendes. Os 
conceitos de referenciação, objetos-de-discurso e esquemas cognitivo-experienciais foram 
empregados com vista a possibilitar a leitura dos sentidos dos textos que compõem o livro, 
esmiuçando seus modos de elaboração e efeitos de expressão. Buscou-se traçar paralelos entre 
a concepção de linguagem proposta pelas teorias utilizadas e aquela que perpassa os poemas e 
a prática poética do autor escolhido para estudo, destacando seus pontos em comum. Da 
mesma forma, utilizou-se da análise dos textos para procurar demonstrar aspectos variados 
das teorias. Ao mesmo tempo, uma leitura dos principais elementos do discurso analisado foi 
construída ao longo do trabalho, buscando uma aproximação entre as áreas da literatura e da 
linguística.  
 
Palavras-chave: referenciação; sociocognição; construção de sentido; Murilo Mendes  
 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 
 

This study try to integrate concepts from referenciation theory to highlight processes of 
meaning construction of the book A Poesia em Pânico, written by the Brasilian poet Murilo 
Mendes. The concepts of referenciation, discourse objects and cognitive-experiential schemes 
were employed to evidence the meanings of the poems in the book, specifing its methods of 
elaboration and the effects of expression. Parallels beetwen the conception of language 
proposed by the theories used and that deduced from the poems and poetic pratice of the 
author studied was traced, making evident its similarities. Equaly, textuals analises are used to 
demonstrate various aspects of the theories. At the same time, a reading of the main elements 
of discourse was constructed throughout the study, trying an aproximation beetween the fields 
of linguistic and literary theory. 

 
Key-Words: referenciation; social-cognitive; meaning construction; Murilo Mendes 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Indagar sobre diferentes concepções de linguagem equivale a indagar sobre diferentes 

formas de organizar a realidade e proceder no mundo, tanto de forma individual quanto 

coletiva. À história material de uma cultura corresponde, justamente, a história de suas 

diferentes “versões públicas do mundo”, das diversas e cambiantes maneiras de explicá-lo e 

dar coerência aos fatos. Limitando-se ao heterodoxo complexo de culturas e países a que 

nomeamos de Ocidente, podemos traçar como dominante e determinante ao longo da nossa 

história uma concepção de linguagem – seja pictórica ou linguística – que entende esta como 

representação do real, cujo exemplo mais acabado seria o retrato renascentista ou a literatura 

de cunho realista. Caberia à linguagem uma função meramente descritiva, referencial, 

correspondendo a cada objeto do mundo uma determinada palavra ou imagem. Por trás dessa 

concepção de raiz aristotélica, está a ideia de que há um real pronto, imutável e fixo, pré-

existente à ação humana e linguística sobre ele. Foi esse, com efeito, o entendimento de 

linguagem que, oriundo da magna Grécia, atravessou incólume toda a Idade Média. Na 

modernidade, são tributárias dessa visão de linguagem e realidade as filosofias racionalistas 

tais como o cartesianismo, o iluminismo francês, e já no século XIX, o positivismo e a 

filosofia analítica. Amparadas na Lógica, buscavam o refinamento de uma linguagem 

puramente referencial, matemática, dedutiva e representativa.  

Não obstante, a partir da segunda metade do século XX, essa concepção começa a cair 

por terra tanto dentro da Filosofia da Linguagem como na Linguística. Novas concepções de 

linguagem passam a propor, por exemplo, que a função primeira desta é constituir, dar 

elaboração e sentido às coisas, organizar as diferentes experiências, tendo antes um valor mais 

constitutivo/criativo do que representativo. A partir daí, temos uma concepção de realidade 

emergindo da interação do organismo humano com os dados e fatos físicos do mundo. Ao 

invés de uma realidade pronta, acabada, lá fora, nos deparamos com uma imensidão de 

percepções físicas de realidades que se encontram continuamente em interação e mutação, e 

que se configuram a partir de nós, na medida em que organizamos – social e 

intersubjetivamente – a nossa relação com aquilo com que nos deparamos. Dentre outras 

coisas, a linguagem é a nossa maneira de deter a velocidade do mundo, de estender o tempo 

de duração das coisas e eventos para que possamos apreendê-los, imputando-lhes sentido, 

coerência e continuidade. Outra consequência importante desta concepção dinâmica de 

realidade é a noção de que não temos acesso às coisas tal como elas são, mas acessamos 
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apenas a maneira como elas nos aparecem. Desse modo, podemos afirmar que não apenas 

fatores biológicos, mas igualmente culturais, são determinantes da maneira como percebemos 

e agimos no mundo. E na cultura a linguagem é o veículo por excelência. Através dela 

apreendemos, acessamos e transformamos nosso entorno. Se é verdade que nenhum símbolo é 

“o” real em si mesmo, acessamos diferentes níveis da realidade através deles. E pela 

linguagem se vai ao mundo. 

O trabalho tem como ponto de partida compreensões que constituem a perspectiva 

teórica sociocognitiva, significativamente em suas formulações e desenvolvimentos dentro da 

Linguística. Os estudos e formulações teóricas desenvolvidos pela abordagem sociocognitiva 

se voltam para as inúmeras especificidades de situações concretas de uso da língua. Nesta 

abordagem, cognição e linguagem, cultura e realidade social, são compreendidas como 

aspectos imbricados, em permanente relação de interatividade nos processos humanos de 

construção de sentido e ordenação da realidade. Entende-se a estrutura da linguagem não 

como um sistema autônomo, mas como reflexo de processos gerais de pensamento que os 

indivíduos elaboram ao criarem significados, adaptando-os a diferentes situações de interação 

com outros indivíduos. A linguagem, nesta perspectiva, passa a ser tratada como um conjunto 

complexo de atividades comunicativas, sociais e cognitivas integradas com o resto da 

psicologia humana. 

Embasados nestes pressupostos, a proposta foi estudar processos de construção de 

sentido no gênero poema, adotando uma perspectiva interpretativa – ou interpretativista, nas 

palavras de Moita Lopes (1994) –, na qual se busca a compreensão, valoriza-se a 

interpretação e reconhece-se a centralidade da linguagem nos processos de objetivação (SÁ, 

2001, p. 38), tendo como objeto de estudo, no caso, o livro A Poesia em Pânico, de Murilo 

Mendes.  

Acredita-se que os resultados de um trabalho como este possam se constituir em 

ferramentas teóricas e práticas para o desenvolvimento da competência linguístico-textual de 

leitores de qualquer faixa etária, uma vez que se pretende estudar, essencialmente, processos 

de construção de sentido.  

Com efeito, a concepção de linguagem com a qual se escolheu trabalhar, assim como 

algumas compreensões centrais deste trabalho, estão 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 
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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” (Ibid., 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). Diante 

disso, é uma questão incontornável do ensino-aprendizagem de língua portuguesa a 

problematização dos “modos de ver a si mesmo e ao mundo, das categorias de pensamento e 

das classificações que são assimiladas como indiscutíveis” (Ibid.. p. 125). Afastando-se de 

uma visão “representacionista” da linguagem, que entende esta como simples etiquetagem de 

uma realidade pronta e acabada, os PCNs, assim como a perspectiva teórica aqui adotada, 

entendem a linguagem como forma de ação no mundo, ao mesmo tempo em que de 

constituição e construção deste através de processos que implicam organização 

(categorização, analogias etc) e referenciação (no sentido de construção de objetos-de-

discurso), que constituem visões do e para o mundo.  

Num momento em que se pode compreender que cada visão do mundo é sempre um 

“filtro”, um “enquadramento”, uma “delimitação” deste mesmo mundo, percebe-se a 

possibilidade efetiva de uma contribuição do presente trabalho não apenas para a formação do 

professor, mas igualmente do estudante (assim como do próprio pesquisador licenciado). Uma 

vez que se pode afirmar que todo texto propõe uma trajetória cognitiva, um discernimento 

mais crítico em relação aos procedimentos e expedientes necessários e acionados nos 

processos de construção de sentido pode prover o leitor de ferramentas de análise e 

fundamentação teórica melhor adaptadas às suas práticas textuais e sociais.  

Espera-se, com isso, pois, contribuir, seguindo um modelo de pesquisa 

interpretativista, para a construção de conhecimentos que possam ser utilizados na formação 

do professor e do aluno sobre processos de (re)elaboração e (re)escritura do mundo levados a 

cabo através do texto criativo, assim como sobre os processos de criação textual e dos usos do 

material daí advindo. Ao mesmo tempo, pensar uma (re)aproximação entre linguística e 

literatura, entendendo como objeto comum às disciplinas a linguagem e o discurso, e 

pensando-as tanto em suas dimensões teóricas quanto em suas práticas históricas e sociais.  

 Entre as razões de se ter escolhido um texto literário e o gênero poema, está a forte 

ênfase no deslocamento criativo de esquemas mentais operados por esse gênero textual. Os 

recursos habituais da poesia – a imagem, a metonímia, a metáfora – com suas justaposições de 



15 
 

 

realidades dessemelhantes, sua aproximação de elementos que não se combinam na 

experiência cotidiana, geram realidades textuais outras, potencializando a capacidade da 

linguagem em criar mundos e experiências. Para Jaguaribe e Cavalcante (2005), num 

parágrafo de conclusão de uma pesquisa com um corpus de 80 poemas de autores diversos, 

intitulada O Processo de Recategorização em Poemas1, 

 

As negociações discursivas que se dão em poemas são mais audaciosas do 
que as que se dão fora da literatura. No texto literário, encontra-se, mais do 
que em qualquer outro texto, uma tendência às reformulações dos referentes. 
Nele, mais do que em outros textos, por meio das recategorizações, os 
sentidos, que ilusoriamente parecem estáveis, são trabalhados e 
retrabalhados, desestabilizados; e mais ainda porque os referentes se 
constroem ambiguamente dentro do mundo ficcional, criando-se uma rede 
de relações que o leitor tem que reconstruir para poder dar coerência ao que 
lê.  

 

  Nesse contexto, Murilo Mendes pareceu especialmente adequado, devido ao seu viés 

surrealista e imagético, com uma linguagem centrada na reformulação criativa dos referentes, 

e não numa pretensa descrição realista dos objetos, corroborando os elementos do texto 

poético elencados acima. Além disso, concorda-se com Jaguaribe e Cavalcati (2005) quando 

estas afirmam que  

 

apesar de a recategorização dos referentes ser uma prática constante nos 
textos poéticos e contribuir para a construção dos seus diferentes sentidos, 
não se costuma ler esses textos considerando esse enfoque, o que deixa uma 
lacuna em sua abordagem 

 

Do mesmo modo, as fortes semelhanças e paralelos entre as concepções dos poetas 

românticos (às quais Murilo se filia) e aquelas que vêm sendo defendidas pelas correntes 

sociocognitivas foi outro ponto de atração e interesse que determinou a escolha, elemento 

investigado mais demoradamente na seção 5.1. Some-se a isso o fato de, já há alguns anos, 

termos nos dedicado ao estudo da vida e da produção literária do autor. Assim, a possibilidade 

de aplicação de uma teoria da linguagem de abrangência sociocognitiva na análise de título 

                                                 
1 Disponível em:< http://www.sbpcnet.org.br/livro/57ra/programas/senior/RESUMOS/resumo_324.html>. 
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tão representativo como é A Poesia em Pânico, além de significar um desafio, constitui objeto 

de profícuo interesse. 

Buscou-se, de um modo geral, evidenciar processos de construção de sentido que 

permitissem uma leitura da obra A Poesia em Pânico. A partir daí, analisar os procedimentos 

de referenciação e construção de objetos-de-discurso na obra em estudo, com atenção especial 

aos modos de pensamento analógico e metafórico típicos do texto poético; considerar efeitos 

de sentido e sua relação com esquemas mentais na elaboração e compreensão do texto 

criativo; traçar relações entre a concepção de linguagem subjacente à concepção da obra e 

àquelas oriundas das teorias utilizadas; e destacar os modos como a linguagem organiza, 

materializa e constitui, no discurso, formas de pensar, sentir, de ser e de estar que, convertidos 

em esquemas mentais, modelos de situação, conjuntos de crenças e guias dos sentidos e do 

entendimento, acionam e orientam visões de mundo. 

A introdução apresenta uma primeira ambientação da teoria e pressupostos utilizados, 

bem como justifica as razões do trabalho e expõe seus objetivos. A fundamentação teórica é 

desenvolvida no capítulo seguinte (2), elencando os principais pressupostos, conceitos e 

perspectivas que orientarão a análise. No capítulo 3, fez-se primeiro uma rápida apresentação 

histórico-biográfica do autor estudado, seguida de uma parte mais densa (seção 3.1) na qual se 

procurou traçar paralelos entre a concepção de linguagem proposta pela abordagem 

sociocognitiva e aquela que se pode depreender do autor sob análise; a seção 3.2 situa e 

introduz a obra escolhida para estudo. Na metodologia (capítulo 4), procurou-se expor os 

procedimentos utilizados para a análise do texto, sua ordenação e lógica. O capítulo 5 contém 

a análise proposta para o livro, a partir da evidenciação da elaboração discursiva de três 

categorias (mundo, mulher e poeta), totalizadas numa análise da cosmovisão (ou balizas 

sociocognitivas) que orientam o intersujeito constituído no e pelo discurso lírico sob estudo. 

Por último (capítulo 6), procurou-se expor algumas conclusões, discussões e perspectivas que 

surgiram ao longo do desenvolvimento do trabalho.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os que persistem em considerar a religião, a arte e a 
ciência como compartimentos estanques, pouco avançarão 
no conhecimento do universo. 

Murilo Mendes 

 

2.1. A Abordagem Cognitiva nos Estudos da Linguagem 

 

O homem moderno efetuou a disjunção entre a palavra e o 
fato. 

Murilo Mendes 
 

A abordagem cognitiva, de base social e experiencial, é relativamente recente no 

interior dos estudos linguísticos, tendo seu surgimento e consolidação na década de 1980 do 

século XX. Na esteira dos anos 1970 e de autores que então começavam a estudar e pesquisar 

a linguagem em uso, um dos primeiros marcos importantes dessas pesquisas é o livro 

Metaphors We Live By (1980), dos estadunidenses Lakoff e Johnson. Neste primeiro 

momento diversos estudos de autores diferentes tinham em comum o interesse na língua em 

uso, no fim da dicotomização entre mente e corpo, e o questionamento de alguns pressupostos 

das teorias linguísticas até então dominantes, como o estruturalismo e o gerativismo. Assim, 

Lakoff e Johnson, ao formularem uma teoria conceitual para a metáfora, tornam-se um dos 

primeiros a propor um modelo cognitivo e conceitual baseado na experiência e corporalidade, 

e não mais em pressupostos oriundos da Lógica, tais como os modelos cognitivos advindos da 

filosofia aristotélica, do cartesianismo e da filosofia analítica. Sua teoria do realismo 

experiencialista defende justamente que os conceitos abstratos que elaboramos decorrem de 

nossas experiências corporais básicas, comuns a toda a humanidade. O tempo pode ser 

concebido, por exemplo, como um movimento em linha reta simplesmente porque andar para 

frente é uma experiência constitutiva do ser humano. Para os autores, a experiência concreta é 

sempre anterior ao pensamento abstrato, de modo que este deriva daquela. De acordo com 

essa perspectiva, “nenhuma metáfora pode ser compreendida ou até mesmo representada de 

forma adequada independentemente de sua base experiencial” (LAKOFF e JOHNSON, 2002, 

p. 67-8).  
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Como se trata de uma corrente da Linguística que surge num momento avançado do 

pensamento ocidental sobre a linguagem e a cognição, as abordagens cognitivas dialogam e 

polemizam com aquelas até então correntes tanto dentro do campo da Linguística 

propriamente dita como naquele da Filosofia da Linguagem. A concepção de linguagem 

dominante até então no Ocidente entendia que a linguagem representava a realidade, 

funcionando como uma espécie de etiqueta desta. Tal entendimento, que se pode remontar à 

Grécia antiga, pressupunha a existência de uma realidade fixa, imutável, pré-existente à ação 

humana e linguística no mundo. Caberia ao bom usuário da língua apenas usar o nome 

adequado à coisa certa.  

Historicamente dominante, a concepção de linguagem como representação 

determinou, direta ou indiretamente, a orientação de inúmeras correntes de pensamento. Ao 

postular a linguagem como uma ferramenta para referir-se a uma realidade fixa e acabada, tal 

concepção acaba por emergir, por exemplo, na origem da consolidação de discursos como o 

da Teoria da Comunicação e seu entendimento de língua essencialmente como transmissão de 

informação. Na Linguística, a pressuposição de que a linguagem seria um sistema autônomo, 

fechado em si mesmo, permitiu às correntes estruturalistas desconsiderar as relações entre 

linguagem e referência, restringindo-se à descrição e análise das relações internas entre os 

próprios signos linguísticos. Amparando-se na rígida separação entre as disciplinas, oriunda 

sobretudo do século XIX, entendia essa perspectiva que a relação entre a linguagem e o 

mundo seria uma questão para a filosofia. Por trás das ideias gerativistas de autonomia da 

sintaxe e prevalência desta sobre os outros níveis estruturais da língua estava, certamente, o 

entendimento oriundo dos estudos cognitivos clássicos, os quais postulavam que a mente 

operava segundo um sistema de símbolos lógico e matemático. Foi justamente essa concepção 

que deu origem aos primeiros sistemas computacionais, calcados no modelo binário, o que 

permitiu o desenvolvimento, dentre outras tecnologias, do computador, tendo este surgido 

como uma metáfora da concepção de mente desses estudos. No entanto, embora operacional, 

estes se mostraram insuficientes para dar conta da especificidade dos modos de 

funcionamento do pensamento humano, assim como também não possibilitaram a criação de 

um cérebro ou inteligência semelhante ao da nossa espécie. De maneira semelhante, as 

concepções de linguagem oriundas da Teoria da Comunicação e das correntes formalistas não 

deram conta dos fenômenos observáveis no uso da língua.  

Por isso, num outro polo, procurando explicar o funcionamento do aparato cognitivo e 

sua relação com os processos de construção de sentido, a filosofia da segunda metade do 
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século XX conclui que a mente não consegue apontar para o real e explorá-lo sem a 

intermediação da linguagem. Esta, deixando de ser apenas a expressão de pensamentos 

(função comunicativa) ou o instrumento por nós utilizado para a representação do real 

(função referencial), passa a ser compreendida como a maquinaria do próprio pensamento e a 

única forma pela qual acessamos o nosso entorno sociocultural. Como afirma Franchi,  

 

A linguagem não é somente um processo de representação, de que 
se podem servir os discursos demonstrativos e conceituais, mas 
ainda uma prática imaginativa que não se dá em um universo 
fechado e estrito, mas permite passar, no pensamento e no tempo, a 
diferentes universos mais amplos, atuais, possíveis, imaginários 
(FRANCHI, 1992).  

  

A partir de compreensões como essa, começa a cair por terra a ideia de que lidamos 

com um real preexistente à ação humana e linguística no mundo. 

 Dois fatores fundamentais da realidade humana estavam ausentes das teorias clássicas 

sobre a mente e a linguagem: o corpo e a experiência interativa com o mundo. Isso porque 

uma mente lógica, abstrata, matemática, não precisa de nenhuma experiência corporal, uma 

vez que se restringe às relações formais. Essa ideia corrobora, dessa forma, a separação 

cartesiana entre mente e corpo, dualismo fortemente presente em nossa cultura. Ao conceber 

uma mente sem corpo e sem experiência, naturaliza a linguagem abstrata e formal da lógica, 

associando-a ao próprio funcionamento da mente e cognição humanas. Da mesma forma, essa 

visão implicava em outro dualismo, entre interioridade – onde estariam os aspectos mentais e 

cognitivos – e exterioridade, na qual se localizavam, de maneira autônoma, os aspectos 

sociais e culturais. Por sua vez, considerando a abordagem cognitivista que norteia esta 

pesquisa, a compreensão é a de uma cognição corporificada, na qual mente e corpo não estão 

separados, não são entidades distintas, tampouco estanques. E mais: segundo essa abordagem, 

a cognição se situa e se constitui a partir da experiência corporal e sociocultural e, por isso 

mesmo, o funcionamento da mente é antes metafórico e analógico, as categorias conceituais 

emergindo de analogias, por sua vez, decorrentes da experiência. Por essa razão, a abordagem 

cognitiva aqui considerada é necessariamente transdisciplinar. Prioritariamente linguística, 

para fundamentar suas ideias vem dialogando fortemente com a filosofia, antropologia, 

sociologia, psicologia e ciências cognitivas, sempre buscando contemplar a interseção e 

relação entre linguagem, mente e realidade sociocultural.   



20 
 

 

Por isso, amparados nos trabalhos de autores como Lakoff e Johnson (1980, 1999), 

Lakoff (1987), Johnson (1987), Langacker (1987, 1991), Tomasello (1999), assim como nas 

propostas formuladas por autores franco-suíços (Projeto Cognisciences), entre os quais 

podemos apontar Apothéloz (2003), Apothéloz e Reichler-Bèguelin (1995) Mondada (2001) e 

Mondada e Dubois (2003) – autores que, no Brasil, são citados com frequência nos textos de 

Marcuschi (2003, 2005, 2005a), Koch (2003, 2005, 2005a), Salomão (1991, 1999, 2005), 

dentre outros – pode-se afirmar, hoje, que não se usa a linguagem estritamente nem para 

comunicar, nem para etiquetar uma realidade pronta, mas prioritariamente para constituir e 

organizar o nosso entorno sociocultural, e dar coerência e sentido ao nosso mundo.  

Nesses autores, a visão instrumental da linguagem, entendida prioritariamente como 

sistema ou ferramenta destinada a cumprir funções comunicativas, cede lugar a uma visão da 

linguagem enquanto processo e (inter)atividade. A língua dá trato ao mundo e às coisas deste 

mundo; e não discorre, simplesmente, sobre ele. Se ela assim o faz, é neste mesmo ato de 

“falar sobre” que ela o elabora, engendra, reescreve – e isto é fundamental. Não retrata a 

realidade, agencia realidades. Nesse sentido, como observa Franchi (1992, p. 31-2), não há 

“nada imanente na linguagem, salvo sua força criadora e constitutiva”, assim como não há 

“nada de universal, salvo o processo de tal atividade”. A linguagem, não é, portanto, apenas 

um dado ou resultado, mas parte do processo complexo que constitui esses dados e resultados, 

processo que articula habilidades discursivas, cognitivas e gramaticais em plena interação nas 

atividades de produção de sentido. No ambiente cultural, a linguagem é o veículo por 

excelência, através do qual apreendemos, acessamos e mesmo transformamos o nosso 

entorno. Mais uma vez: é através da ação linguística que lidamos e damos sentido e coerência 

ao mundo.   

  

2.2. A Linguística Textual e A Teoria da Referenciação 

 

Ler é, essencialmente, inferir. Esse parece ser hoje um dos entendimentos 

fundamentais da Linguística Textual.  

A trajetória histórica dessa disciplina – surgida nos anos sessenta e oriunda, sobretudo, 

dos países germânicos (Alemanha, Países-Baixos) e do Reino Unido – de suas formulações 

iniciais aos seus entendimentos atuais, é relevante em termos da incorporação de aspectos 

cognitivos, processuais e interacionais na agenda de estudos sobre produção e apreensão de 
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sentido. Elaborar-se-á aqui um rápido panorama desse percurso, procurando compreender 

seus avanços e o ponto em que se encontra.  

Para esse fim, podem-se dividir os estudos do texto na Linguística Textual em três 

fases distintas, características de etapas específicas das linhas de pesquisa que adotaram o 

texto e o discurso – assim como os processos de construção textual – como objeto de estudo. 

A primeira delas foi a das chamadas “análises transfrásticas”. De fato, nessa fase, o texto 

ainda não era o objeto de análise. A partir da insuficiência das teorias da época para explicar 

fenômenos que ultrapassassem os limites da frase (simples ou complexa), a Linguística 

Textual centra seus estudos nos processos que garantiriam a articulação entre as frases, tais 

como conectores, relações anafóricas, elementos coesivos e de coerência etc.  

Depois de perceber que os elementos coesivos estritamente formais que relacionavam 

uma frase à outra não eram suficientes – e em alguns casos nem mesmo essenciais – para 

explicar a compreensão do sentido global de um texto, a Linguística Textual deu um passo 

adiante e passou a ter como objeto de estudo o texto, entendendo este não mais apenas como 

uma lista de frases, mas como um todo, dotado de unidade própria. Tal compreensão deu 

início a uma segunda fase, caracterizada pelas chamadas “gramáticas textuais”. É fundamental 

nesta fase a noção de competência textual, segundo a qual cada usuário de uma dada 

comunidade linguística possui um conjunto de regras internalizado, finito e recorrente, que o 

habilitaria a identificar se uma dada estrutura linguística constitui ou não um texto, e se este é 

bem formado. Esse conjunto de regras constituiria a gramática textual de uma língua, 

semelhante, em sua formulação, à gramática gerativa de Chomsky. Os problemas com essa 

abordagem, segundo Galembeck, estavam em que o texto não constitui 

 

uma unidade estrutural originária de uma estrutura de base e realizada por 
meio de transformações sucessivas. Outro problema das gramáticas de texto 
é a separação entre as noções de texto (unidade estrutural, gerada a partir da 
competência de um usuário idealizado e descontextualizado) e discurso 
(unidade de uso). Essa separação é injustificada, pois o texto só pode ser 
compreendido a partir do uso em uma situação real de interação. Foi a partir 
das considerações anteriores que os estudiosos iniciaram a elaboração de 
uma teoria de texto que discutisse a constituição, o funcionamento, a 
produção dos textos em uso numa situação real de interação verbal2. (2005). 

 

                                                 
2 Disponível em: <http://www.filologia.org.br/ixcnlf/5/06.htm>.  
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É exatamente essa terceira e decisiva guinada teórica, caracterizada pelas teorias de 

texto, que produziu estudos que incorporaram entendimentos fundamentais para as recentes 

concepções de linguagem e texto, ao mesmo tempo em que a Linguística Textual assume, 

nesse ponto de sua evolução, uma “feição interdisciplinar, dinâmica, funcional e processual, 

que não considera a língua como entidade autônoma ou formal” (MARCUSCHI, 1998). 

Assim, é desse momento em diante, incorporando pressupostos de ordem cognitiva, 

que se elabora a noção de texto como processo, e não mais como produto. Da mesma forma, 

os procedimentos mentais necessários à produção de sentido passam a ser levados em 

consideração. Assim, a Linguística Textual considera hoje que o sentido de um texto não está 

no texto, mas resulta de atividades (cognitivas, discursivas, interacionais) nas quais os 

indivíduos necessariamente se engajam para produzir sua compreensão. Ganha força com isso 

a ideia de linguagem como prática conjunta e interativa, assim como se amplia o conceito de 

contexto: 

 

Se, inicialmente, quando das análises transfrásticas, o contexto era visto 
apenas como co-texto (segmentos textuais precedentes e subseqüentes ao 
fenômeno em estudo), tendo, quando da introdução da pragmática, passado 
a abranger primeiramente a situação comunicativa e, posteriormente, o 
entorno sócio-histórico-cultural, representado na memória por meios de 
modelos cognitivos, ele passa a constituir agora a própria interação e seus 
sujeitos: o contexto constrói-se, em grande parte, na própria interação. 
(KOCH, 2004, p. 32). 

 

Trata-se, portanto, do espaço comum que os sujeitos constroem na própria interação, 

fruto do trabalho intersubjetivo e dos modelos que temos de situações, conhecimentos e outras 

mentes. Assim, Givón (2005) sugere que a noção de contexto deve ser compreendida como 

uma construção psicológica e não, de modo unilateral, como algo relativo à exterioridade do 

sujeito. Este autor define contexto principalmente como “outras mentes” (other minds), ou 

como a representação mental que temos dos “estados de rápida mudança das crenças e 

intenções do interlocutor”. Givón compreende que a realidade externa não é um fenômeno 

objetivo, mas, antes, uma “intencional construção esquematizada”. 

Dessa maneira, a visão que propõe uma distinção radical entre fenômenos exteriores e 

interiores, dualismo fortemente enraizado em nossa cultura, já aqui citado, será questionada 

pela abordagem sociocognitivo-interacionista. Para uma abordagem que considera a língua 

em situação concreta de uso, essa separação não faz sentido, uma vez que as abordagens 
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recentes em cognição, oriundas de campos diversos como a Neurobiologia, a Antropologia e a 

própria Linguística, entendem hoje que “a cognição é um fenômeno situado. Ou seja, não é 

simples traçar o ponto exato em que a cognição está dentro ou fora das mentes, pois o que 

existe aí é uma inter-relação complexa” (KOCH, 2004, p. 31, grifo da autora). 

Circunscrevendo as relações entre linguagem e cognição, Koch afirma que 

 

O tipo de relação que se estabelece entre linguagem e cognição é estreito, 
interno, de mútua constitutividade, na medida em que supõe que não há 
possibilidades integrais de pensamento ou domínios cognitivos fora da 
linguagem, nem possibilidades de linguagem fora de processos interativos 
humanos. A linguagem é tida como o principal mediador da interação entre 
as referências do mundo biológico e as referências do mundo sociocultural. 
(KOCH, 2004, p. 32). 

 

A perspectiva sociocognitiva concebe cognição e linguagem como sendo socialmente 

constituídas. Seu principal postulado é o da linguagem como aquela que opera uma 

conceptualização socialmente localizada a partir de um sujeito que é cognitivo e que se 

encontra continuamente em processos interativos. São esses processos que nos permitem 

produzir “representações através das quais conhecemos e damos a conhecer, ajustando, a todo 

o tempo, o que está sendo conhecido a um conhecimento prévio para significar, interpretar e 

criar novos conhecimentos” (MEDRADO, 2008, p. 79). 

Em entrevista concedida à Revista Virtual de Estudos da Linguagem3, Koch assinala 

que 

 

os textos, como forma de cognição social, permitem ao homem organizar 
cognitivamente o mundo. E é em razão dessa capacidade que são também 
excelentes meios de intercomunicação, bem como de produção, preservação 
e transmissão do saber. Determinados aspectos de nossa realidade social só 
são criados por meio da representação dessa realidade e só assim adquirem 
validade e relevância social, de tal modo que os textos não apenas tornam o 
conhecimento visível, mas, na realidade, sociocognitivamente existente. A 
revolução e a evolução do conhecimento necessitam e exigem, 
permanentemente, formas de representação notoriamente novas e eficientes. 
(KOCH, 2003). 

  

                                                 
3 Disponível em: < http://paginas.terra.com.br/educacao/revel/index.htm>. Acesso em 27.08.08. 
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A “escassez da forma linguística” é uma das premissas básicas apontadas por Salomão 

(1999) ao falar de suas “convicções sócio-cognivistas”. De acordo com a reivindicação feita 

pela autora, “a periferia está no centro; ou seja, aquilo que parece excepcional (a contribuição 

da informação extralinguística) instala-se no próprio coração do processo de interpretação da 

linguagem” (SALOMÃO, id. p. 66). Nesse sentido, o aprendizado linguístico envolve uma 

conscientização da importância não apenas das formas e competências especificamente 

gramaticais, mas daquelas cognitivas e sociais, envolvidas na organização do pensamento. 

Textos atuam na estruturação de modelos de crença, pensamento e atitude, e devem lidar com 

eles. Ativamos, no ato de leitura e escrita, modelos de situação, de compreensão, de 

expectativas, conhecimentos e esquemas de mundo que orientam e guiam de modo 

determinante a nossa produção e compreensão. Com efeito, todo texto é mais implícito do que 

explícito: “todo texto requer uma atividade de enriquecimento das formas que estão na 

superfície, do emprego de conhecimentos prévios e de várias estratégias interpretativas” 

(KOCH; CUNHA-LIMA, 2004, p. 246). Portanto, outro ponto a se inferir é que um texto só 

adquire significação no momento em que está sendo lido, e que os signos não têm um 

significado essencial, fixo, determinado, mas que os significados são antes contextual e 

pragmaticamente negociáveis. Desse modo, entende-se, junto com Koch e Cunha-Lima, que: 

 

um dos princípios básicos da abordagem sócio-cognitivista da linguagem é o 
da “indeterminação do signo lingüístico” ou da “escassez da forma 
lingüística”. O signo deve ser entendido apenas como pista que leva ao 
sentido, contando com a participação ativa do interlocutor nesse percurso, 
com seus conhecimentos prévios e com estratégias interpretativas que são 
disparadas pelos gêneros, pelas pistas de contextualização, pelas inferências 
tornadas possíveis no/por meio do texto. No dizer de Fauconnier: “a língua 
não porta o sentido, mas o guia”. (ibid. p. 297). 

  

 Nesses termos, a referência é, sobretudo, uma elaboração cognitiva que diz respeito às 

operações efetuadas pelos sujeitos à medida que o discurso se desenvolve. Afasta-se, portanto, 

de uma perspectiva que busca, exclusivamente nos significantes, os sentidos que lhes seriam 

intrinsecamente pareados. Admite-se, por conseguinte, que as atividades intersubjetivas da 

interação verbal operam referencialmente, determinando, por exemplo, orientações 

argumentativas que resultam na manutenção ou na ruptura do sentido. Em síntese, pressupõe-

se que as práticas discursivas são espaços de negociações intersubjetivas no interior das quais 

ocorre o trabalho conjunto de construção de sentido e que, portanto, os modelos 
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socioculturais, relativamente estabilizados pelas práticas discursivas, são uma parte integrante 

das atividades cognoscitivas e, ao mesmo tempo, são condicionados por tais atividades. Assim 

sendo, “os referentes passam a ser não uma entidade congelada que herdamos e transferimos, 

mas uma instância de referencialidade constitutivamente indeterminada e efêmera” 

(CAVALCANTE, 2005, p. 125). 

O pensamento sobre a linguagem, indagando sobre aspectos cognitivos e culturais em 

suas relações com os processos de construção de sentido, levou a Linguística e a Filosofia ao 

questionamento da própria noção ocidental de realidade. Partindo de uma visão não 

referencial da linguagem, alguns linguistas vão afirmar que o que julgamos ser a realidade 

“não passa de um produto de nossa percepção cultural” (KOCH, 2004, p. 51).  Da mesma 

forma, a linguagem não emerge de categorias e estruturas próprias da realidade, mas antes 

impõe estruturações e categorias a esta. Mais uma vez, segundo Koch, é “na prática social ou 

práxis que reside o mecanismo gerador do sistema perceptual que, a seu turno, vai ‘fabricar’ o 

referente” (KOCH, 2004, p. 53, grifo da autora). 

Dessa forma, soa algo ingênuo afirmar hoje que a língua faz simplesmente referência 

às coisas do mundo. Mais condizente com a práxis discursiva é afirmar que a língua constrói, 

delimita, torna visíveis as coisas do mundo evocadas no decorrer do trabalho discursivo – 

elaborando-as sempre a partir de uma certa ótica, um certo jeito de olhar e enquadrar as 

coisas. Intimamente relacionados a essas compreensões estão os conceitos que se passará a 

expor, e que se constituem em peças centrais da reflexão e análise aqui propostos. 

O conceito de referenciação vem opor-se ao de referência. Entende-se referenciação 

como uma “atividade discursiva que implica uma visão não-referencial da língua e da 

linguagem” (KOCK, 2004, p. 53). É um processo linguístico de construção de sentido, e 

implica que a referência se dá a coisas que pertencem, afinal, ao próprio mundo discursivo e 

cultural, e não a um passivo, neutro e idealizado mundo extralinguístico. O conceito – 

desenvolvido por autores que procuram superar os impasses causados pela forte distinção 

entre posições internalistas e externalistas no campo dos estudos da linguagem – deixa de 

privilegiar a relação entre as palavras e as coisas (posto, tradicionalmente, pela questão da 

“referência”, entendida como um problema de representação do mundo) e passa a considerar 

“a relação intersubjetiva e social no seio da qual as versões do mundo são publicamente 

elaboradas” (MONDADA, 2001). A referenciação implica, de maneira central, a 

compreensão de que a atividade de referir constrói o referente, e não se refere de maneira 

neutra a este. 
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Se a língua, por um lado, não faz referencia às coisas e aos objetos do mundo, 

conforme argumentam as teorias externalistas, e, por outro, também não reflete entidades 

mentais discretas, como propõem as abordagens internalistas, é porque a linguagem e o 

mundo não se relacionam de forma unilateral, assim como a cognição e a linguagem não se 

acham correlacionadas biunivocamente. Ao que parece, portanto, “a cognição é fruto de uma 

operação que executamos cooperativamente sobre o mundo num esforço de construí-lo 

discursivamente para nossos propósitos” (MARCUSCHI, 2003, p. 244). A referência, então, é 

feita às “coisas” do próprio discurso, que são constituídas na e pela ação discursiva. O 

conceito de objetos-de-discurso procura dar conta dessa compreensão. Fazemos referência, 

pois, a objetos do próprio discurso e não do mundo exterior – que para as teorias 

representacionistas seria não-discursivo. Mas Koch adverte: 

 

Isso não significa negar a existência da realidade extra-mente, mas, 
simplesmente, postular a necessidade de uma ontologia não-ingênua e não-
realista. Nosso cérebro não opera como um sistema fotográfico do mundo, 
nem como um sistema de espelhamento, ou seja, nossa maneira de ver e 
dizer o real não coincide com o real. Ele reelabora os dados sensoriais para 
fins de apreensão e compreensão. E essa reelaboração se dá essencialmente 
no discurso. Também não postulamos uma reelaboração subjetiva, 
individual: a reelaboração deve obedecer a restrições impostas pelas 
condições culturais, sociais, históricas e, finalmente, pelas condições de 
processamento decorrentes do uso da língua. (2004, p. 57. grifo da autora). 

 

Sendo assim, seria mais coerente falar-se não em objetos do mundo – prontos e 

acabados – mas em objetos-de-discurso, negociáveis e convencionados – uma vez que 

estamos sempre elaborando discursos sobre eles. 

O conceito de categorização, compreendida como atividade discursiva, vem, por sua 

vez, opor-se à tese essencialista, relacionada à visão clássica aristotélica, de que existem 

categorias puras, ou naturais, uma vez que, de acordo com esta visão, as categorias seriam 

definidas a partir de um conjunto de traços que lhes são inerentes, necessários e suficientes. 

Conforme já argumentado, a realidade não está compartimentada da forma como a 

concebemos e, portanto, a categorização é uma atividade discursiva, cultural e humana, na 

qual “colocamos” as coisas (objetos-de-discurso) dentro de um determinado enquadramento 

ou compreensão, de acordo com os modelos previamente disponíveis, de certa forma, 

catalogando-as. Como nos faz entender Koch (2005a, p.34-35), “o sujeito, por ocasião da 

interação verbal, opera sobre o material linguístico que tem à sua disposição, realizando 
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escolhas significativas para representar estados de coisas, com vistas à concretização de sua 

proposta de sentido”, e que, consequentemente,  

 

o emprego de uma descrição nominal, com função de categorização ou de 
recategorização de referentes, implica sempre uma escolha entre uma 
multiplicidade de formas de caracterizar o referente, escolha esta que será 
feita, em cada contexto, segundo a proposta de sentido do produtor do texto. 
Trata-se, em geral, da ativação, dentre os conhecimentos culturalmente 
pressupostos como partilhados (isto é, a partir de um background tido por 
comum), de características ou traços do referente que devem levar o 
interlocutor a construir dele determinada imagem, isto é, a vê-lo sob um 
determinado prisma, o que lhe permite extrair do texto informações 
importantes sobre as opiniões, crenças e atitudes do seu produtor, de modo 
a auxiliá-lo na construção do sentido. (KOCH, id., p. 35-36). 

 

Pode-se afirmar, portanto, que a categorização envolve toda 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. Categorizar significa 

construir uma ordem física e social para o mundo (JACOB e SHAW, 1998, p.155). Dessa 

forma, quando Murilo Mendes denomina a mulher de “nosso ímã” (MENDES, 1997, p. 291), 

por exemplo, opera uma categorização desta. Utilizando-se de um domínio conceitual para 

referir-se a outro, confere à mulher características do ímã, como magnetismo e atratividade. 

No mesmo passo, confere a essas características um apelo universal, através do possessivo 

“nosso”, indicador de coletividade. 

 As categorias analíticas anteriormente apresentadas levam à compreensão dos efeitos 

de enquadramento nos processos de construção de sentido. Entende-se por enquadramento 

um “recorte” da realidade, como quando usamos uma máquina fotográfica ou uma filmadora. 

Selecionamos o ângulo, as margens, aquilo que está, variavelmente, no centro ou na periferia 

do foco. A ideia é de que jamais teremos um painel completo, total, e que o enquadramento já 

implica uma série de escolhas e critérios de relevância determinados por crenças, intenções, 

formação cultural etc. A própria configuração biológica do homem não lhe permite ver todo o 

quadro de uma só vez, mas apenas um aspecto selecionado (enquadrado) como figura, em 

primeiro plano e normalmente centralizado, e o seu fundo indefinido atrás e ao redor, havendo 

sempre aspectos que nos escapam. 
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Interessa, fundamentalmente, apontar que os sentidos não estão intrinsecamente 

pareados com seus signos, uma vez que, como propõe Salomão, 

 

a linguagem é operadora da conceptualização socialmente localizada através 
da atuação de um sujeito cognitivo, em situação comunicativa real, que 
produz significados como construções mentais, a serem sancionados no 
fluxo interativo. Em outras palavras, a hipótese é que o sinal lingüístico (em 
concomitância com outros sinais) guie o processo de significação 
diretamente no contexto de uso. (1999, p. 64-65). 

 

Assim, vale a compreensão – já aqui delineada – de que os significados atribuídos aos 

signos linguísticos são variáveis e negociáveis, implicando sempre em algum tipo de 

enquadramento e delimitação destes. Igualmente, o sentido e valores atribuídos aos objetos e 

eventos não são fixos e absolutos, mas sim elaborados nas trocas discursivas. 

 

2.3. Os Esquemas Cognitivo-Experienciais 

 

Ainda relacionada à articulação entre linguagem, cognição e mundo, a perspectiva 

teórica adotada neste trabalho pressupõe que as representações mentais (ou esquemas 

cognitivo-experienciais) são adquiridas através das experiências sociais, interacionais e 

subjetivas e armazenadas na forma de roteiros e modelos de conhecimentos e situações. Sem 

esses modelos, não seria possível viver em sociedade, produzir conhecimento, ler, escrever 

etc. Esse é um conceito central que vem despertando muita atenção na Linguística Textual e 

nas correntes cognitivas dos estudos da linguagem e aparece na literatura sob vários nomes: 

scripts, cenários, modelos episódicos e de situação, frames, esquemas ou modelos 

sociocognitivos, estruturas conceituais, modelos mentais, dentre outros, variando de acordo 

com a elaboração teórica. São esses esquemas cognitivos, de mundo, conhecimento e de 

situação que, por sua vez, permitem-nos construir inferências, acionando, durante a atividade 

interativa, diversas competências linguísticas, cognitivas e sociointeracionistas. São “formas 

de representação dos conhecimentos pelos membros dos grupos sociais, de acordo com suas 

práticas culturais” (KOCH, 2004, p. 56). 

Desse modo, a perspectiva de linguagem aqui adotada vem sendo chamada de 

construcionista (ou sociointeracionista), e filia-se a uma visão acerca da linguagem como 
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responsável pela construção/reprodução/reconstrução da realidade social que se opõe, 

portanto, às concepções que entendem ser a linguagem instrumento para se fazer referência a 

uma realidade estável e previamente existente à ação linguística e simbólica. Da mesma 

maneira, referenciação é um processo de construção e reconstrução de objetos-de-discurso, o 

que normalmente implica, a um só tempo, em processos de categorização e recategorização 

desses objetos, com o que estes são elaborados no decorrer do discurso. 

 

2.4. Metáfora e Pensamento Analógico 

 

A história das concepções de metáfora ocorre em paralelo àquelas das concepções de 

linguagem. Uma boa introdução ao assunto encontra-se em Ricoeur (2000). De acordo com o 

autor, a retórica clássica, em sua formulação lógico-aristotélica, tomando a palavra como 

unidade de referência, entende a metáfora como figura de linguagem e acredita que esta 

consiste em um deslocamento e em uma ampliação do sentido, que caracterizariam um desvio 

do sentido referencial. Posteriormente colocada no nível da frase, a metáfora, numa 

perspectiva semântica, é então definida não mais como denominação desviante, mas como 

“predicação impertinente” (RICOEUR, 2000, p. 10).  

Ao passar a metáfora da frase para o discurso, Ricoeur atravessa do campo semântico 

para o campo hermenêutico. O que importa neste nível de análise não é mais a forma da 

metáfora como figura do discurso centrada sobre a palavra, como na retórica, nem somente o 

seu sentido com instauradora de uma nova (im)pertinência semântica, mas principalmente o 

seu poder de redescrever a realidade através de referências que estão – são acionadas – no 

próprio discurso. Neste nível, é preciso dar um salto interpretativo e não mais entender a 

metáfora como desvio, mas como procedimento constitutivo do próprio pensamento humano, 

que determina e constrói realidades. Com efeito, para Ricoeur (2000, p.14) a metáfora é “o 

processo retórico pelo qual o discurso libera o poder que algumas ficções têm de redescrever a 

realidade”.  

No entanto, pode-se ver que Ricoeur ainda associa o poder redefinidor da metáfora 

apenas a “algumas ficções”. Serão Lakoff e Johnson (1980, 1999) os principais responsáveis 

por ampliar essa ideia e estendê-la à linguagem como um todo. No século XX, da década de 

oitenta em diante, a partir do trabalho desses autores, dentre outros, o entendimento que se 

tinha sobre a metáfora, segundo a perspectiva lógica, essencialmente como erro ou desvio, 
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parece ser definitivamente abandonado. Segundo essa nova perspectiva, a metáfora é, na 

verdade, o procedimento central e mais comum da nossa forma de pensar e falar sobre as 

coisas; a saber: a comparação, a semelhança, a analogia, o uso de um campo já familiar 

(configurado) para falar sobre outro(s) – e nunca uma “exceção” ou “desvio”.  Tal mudança 

de perspectiva tem sérias e amplas implicações e parece ser, hoje, a compreensão dominante 

dentro dos estudos linguísticos e filosóficos. 

O modus operandi da metáfora parece sugerir um tipo diferente de pensamento, que, 

por oposição ao pensamento lógico, pode-se chamar de analógico. O pensamento analógico 

caracteriza-se pelo questionamento da proposição aristotélica de que uma coisa não pode ser 

ao mesmo tempo ela mesma e ainda outra. A analogia descobre semelhanças onde elas 

aparentemente não existem. Enquanto o silogismo, a dedução e a subtração são as maneiras 

próprias de proceder do pensamento lógico; a imagem, a conjunção e a união parecem ser o 

principal meio de realização do pensamento analógico. Tomem-se duas palavras quaisquer, 

como “luz” e “leite”, por exemplo. Pode-se postular sem maiores questionamentos, segundo 

uma visão representacionista e aristotélica, que são dois “objetos do mundo”. Sabemos sem 

dificuldades o que é um e o que é o outro, e podemos distingui-los em nossa experiência com 

o real: vemos a luz, bebemos o leite. Não há nenhuma razão ou motivo para relacioná-los. No 

entanto, podemos supor que um poema traga o objeto verbal “luz de leite”. Podemos 

simplesmente postular que isso não existe, mas, se pensarmos analogicamente, veremos que a 

luz é clara e o leite é branco, cor também associada à clareza, e esse traço pode unir essas 

duas coisas, até então distintas. Através desse traço de analogia, “luz de leite” pode então ser 

uma imagem para um tipo de luz demasiado clara, ou mais branca ou alva do que a que 

estamos acostumados a perceber, exigindo então um novo objeto verbal para se referir a ela. É 

verdade, nenhuma luz é de leite, não vamos encontrar isto no mundo. Mas enquanto a verdade 

da lógica referencial (e seu silogismo) se mede pela correspondência com as coisas do mundo, 

a verdade do pensamento analógico (a funcionalidade de sua imagem) parece medir-se pelo 

seu valor mitopoético, pela capacidade que tem de nomear coisas que não existem exatamente 

da mesma forma no mundo, mas que existem linguisticamente. E na medida em que a 

linguagem é mundo e constitui o mundo, revela nuances e percepções até então 

desconhecidas. Enquanto o pensamento lógico discrimina e separa, o analógico aproxima e 

confunde, dá mostras de que os objetos verbais que usamos para nos referir às coisas da 

experiência delimitam e propõem a nossa maneira de olharmos e pensarmos sobre elas – e 

sobre a própria experiência.  
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Essa será uma compreensão importante para se começar a associar as concepções de 

linguagem e realidade oriundas das teorias sociocognitivas com aquelas praticadas e 

defendidas por poetas e escritores, dentre eles Murilo Mendes. 
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3. MURILO MENDES: O HOMEM POÉTICO E O POETA HOMEM 

 

Sobra a este século espírito técnico,  
falta-lhe um grande estilo de vida. 

Murilo Mendes 

 

Murilo Mendes é mineiro, nascido em Juiz de Fora, em 1901. Morto em 1975, sua 

vida confunde-se com a do próprio século XX, não apenas por nascer na abertura do século e 

acompanhar-lhe os principais acontecimentos, mas por ter se interessado, influenciado e se 

posicionado frente às principais correntes de pensamento surgidas ao longo dele. Sua obra 

poética, escrita ao longo de 42 anos, contando a partir da sua estreia em 1930, sofreu inúmeras 

mudanças formais ao longo de sua carreira, fruto da constante reflexão estética do autor. No 

entanto, aparece sempre perpassada pela crença no poder demiúrgico e transformador da 

palavra. Escreveu cerca de 30 livros, entre poesia e prosa. Nascido em Minas, iniciou vida 

adulta no Rio de Janeiro, cidade em que morou até por volta dos anos 50, quando se mudou 

para a Europa, residindo os últimos 18 anos de sua vida em Roma, na Itália, onde foi 

professor de cultura e literatura brasileira. Organizou a primeira versão de sua obra poética em 

1959, mas trabalhou incessantemente sobre seus textos até sua morte, sendo inúmeras as 

variáveis entre essa versão e a que hoje dispomos, organizada por Luciana Stegagno Picchio 

(Murilo Mendes: Poesia e Prosa Completas), a partir das vontades finais do autor, e 

publicada em 1994, incluindo todo o material escrito depois de 59. Esta edição foi 

responsável por colocar novamente em circulação o nome do poeta. Seus livros em prosa, 

surgidos já na maturidade e estada europeia, são elípticos e poéticos em sua forma e 

organização, desafiando as delimitações entre poesia e prosa. 

Sua vida no Rio é referida através de um rico anedotário que inclui desde abrir um 

guarda-chuva em pleno teatro municipal durante uma apresentação da orquestra sinfônica 

como protesto contra o repertório conservador, até uma briga com uma funcionária dos 

correios que se recusava a enviar um telegrama a Adolfo Hitler em que Murilo protestava 

contra a invasão de Salzburg em nome de Amadeus Mozart (o poeta parece que gostava de 

enviar telegramas, de outra feita, invocado com uma péssima tradução das Flores do Mal, 

escreveu ao autor: “Traduza-me de volta para o francês! Ass.: Charles Baudelaire”. Foi 

técnico de farmácia, bancário (consta que fazia uma larga mesura diariamente em frente ao 

cofre central da agência depois que amigos advertiram-no sobre seu pouco caso com a chefia 
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do banco), funcionário de cartório e supervisor federal do Ensino Médio. Mas foi sempre 

essencialmente poeta. “A poesia foi a única vocação que tive na vida”, declarou pouco antes 

de falecer. 

Depois de flertar com o comunismo e o marxismo, converteu-se ao catolicismo em 

1934, evento que teve como resultado imediato o livro Tempo e Eternidade, escrito em 

companhia de Jorge de Lima, sob a divisa “Restauremos a Poesia em Cristo”. A visão de 

mundo católico-cristã o marcaria indelevelmente pelo restante da vida. Mas ao mesmo tempo 

em que sua religiosidade o fazia suspeito aos intelectuais leigos e agnósticos, sua 

interpretação pessoal do cristianismo – ecumênico, combativo e herético –, bem como sua 

personalidade, não o fazia ser bem visto entre os intelectuais católicos. Foi sempre um franco-

atirador, um individualista. Sua poesia é perpassada por um arejado senso de liberdade. Era 

contraditório; ao mesmo tempo em que enviava cartas de um catolicismo pio e conservador ao 

amigo Lúcio Cardoso, numa prosélita tentativa de converter o escritor mais moço, escrevia os 

poemas de alta-voltagem telúrica e blasfematórios de A Poesia em Pânico. Tinha aparência e 

modos finos, engomados, mas seus poemas exalam um pensamento antiautoritário e 

anárquico. A expressão dialética dos contrários é o tema central de sua obra. Em sua poesia 

investigou os extremos da alma e da vida humanas em seu sonho e vigília, buscando uma 

síntese cosmogônica pela compreensão de que experimentar tudo permite compreender tudo. 

Sua poética é certamente a mais “estranha” e singular do panteão modernista, afastando-se do 

nativismo que marcava nossas letras à época de sua estreia. Enquanto o modernismo voltava-

se para o regional e o pitoresco em busca de uma identidade brasileira, Murilo buscou no que 

é universal a fonte de sua identidade poética, assimilando à sua maneira o que lhe interessava 

de sua época, como o surrealismo francês, elemento definidor de sua poética. O cinema e as 

artes plásticas são presenças marcantes em sua obra, conforme podemos ver pela valorização 

do elemento pictórico-visual e pela forma como são estruturados os versos, buscando na 

justaposição e na montagem elementos para o jogo de choques e contrastes que constitui sua 

poética. Outra forte influência, sempre confessada, foi a música. A dissonância e a ousadia 

rítmica da música moderna, especialmente a do século XX, se fazem sentir em sua poesia, 

apreciador que foi do dodecafonismo, do Jazz e da música experimental de vanguarda.  

Autodefiniu-se em várias oportunidades, como neste fragmento: 

 

Pertenço à categoria não muito numerosa dos que se interessam igualmente 
pelo finito e pelo infinito. Atraem-me a variedade das coisas, a migração das 
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idéias, o giro das imagens, a pluralidade de sentido de qualquer fato, a 
diversidade dos caracteres e temperamentos, as dissonâncias da história. Sou 
contemporâneo e partícipe dos tempos rudimentares da matéria - desde 900 
bilhões de anos? -, do dilúvio, do primeiro monólogo e do primeiro diálogo 
do homem, do meu nascimento, das minhas sucessivas heresias, da minha 
morte e mínima ressurreição em Deus ou na faixa da natureza, sob uma 
qualquer forma; do último acontecimento mundial ou do acontecimento 
anônimo da minha rua. [...] convicto de que acima das igrejas, dos partidos, 
das fronteiras, todos os homens conscientes, em particular os escritores, 
devem unir-se contra a guerra, a massificação e a bomba atômica. 

 

Este foi, continua sendo, Murilo Mendes. 
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3.1. CONCEPÇÃO DE POESIA E LINGUAGEM EM MURILO MENDES 

 

Pretende-se neste segmento esclarecer, ainda que em traços largos, a concepção de 

poesia e de linguagem que dá forma e sentido à produção poética muriliana, assim como 

situá-la, por parentesco e afinidade, numa determinada corrente de transmissão intersubjetiva 

e histórica. Paralelamente, procurou-se traçar semelhanças e aproximações entre as 

concepções de linguagem oriundas da tradição poética originária do romantismo e aquelas 

incorporadas à ciência da linguagem a partir do surgimento das correntes de pesquisa 

sociocognitivas. 

Conforme visto anteriormente, a concepção de linguagem predominante no Ocidente, 

de raiz platônico-aristotélica, entende esta como imitação, cópia e representação do real, seja 

o real platônico das ideias, seja o aristotélico do mundo natural. Foi esta concepção, oriunda 

da magna Grécia, que atravessou incólume todo o período medieval de nossa civilização. A 

partir da modernidade, no entanto, todo o amplo conjunto de concepções que a fundamentam 

começou a ser questionado, e desde então essa crítica vem ganhando maior representatividade 

e sistematicidade. Uma caracterização inicial das principais correntes de pensamento que a 

partir daí emergem e tomam conta da reflexão ocidental, com suas respectivas concepções de 

arte e linguagem, encontramos em Wilber (2001, p. 98): 

 

Com o surgimento do Iluminismo na Europa, duas outras teorias principais 
sobre a natureza e o significado da arte ganham predominância, e ainda hoje 
são ambas bastante influentes. Como era de se esperar, essas teorias se 
levantaram, respectivamente, da grande corrente racional, e da grande 
corrente romântica, que começaram a se desenvolver nos séculos XVII e 
XVIII, e que, traduzidas para a esfera artística, vieram a ser conhecidas 
geralmente como formalista e expressionista (racional e romântica!). 

 

Enquanto racionalistas concebiam a arte como mero artesanato humano, destinado a 

representar a realidade e iludir o espectador, os românticos viram na arte e na linguagem uma 

possibilidade de conhecimento e transformação da realidade e de si mesmo – e na vida 

criativa, uma razão de ser. Enquanto Descartes afirmava a separação radical entre mente e 

corpo, Espinosa – racionalista apenas na linguagem, mas romântico em suas concepções – 

afirmava a unidade absoluta na forma de uma substância única. Na literatura, a tensão foi 

historicizada como a querela entre românticos e árcades, simbolistas e parnasianos, 
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surrealistas e formalistas. Se quisermos, observaremos um movimento pendular entre as duas 

concepções: enquanto no século XVIII triunfaram as correntes racionais do Iluminismo, no 

século XIX o romantismo foi a grande moda das artes e pensamento, novamente derrotado em 

fins do século, momento em que se iniciaram as correntes científicas e materialistas do século 

XX. 

Na poesia, segundo Octavio Paz4 (1993, p. 77-148), o ponto capital desta mudança na 

forma de encarar a linguagem, as artes e as formas de relação dessas com o mundo, ocorreu 

com os poetas e pensadores românticos alemães do século XVIII. Suas compreensões ganham 

ilustração e representação na hoje célebre afirmação de Novalis de que “A Poesia é o 

Autêntico Real Absoluto”. De modo sumário, para esses poetas-filósofos e artistas, a poesia 

não poderia ser definida como uma mera atividade artesanal humana, pois era algo da 

estrutura do próprio real, quando não o próprio real em si mesmo, anterior e posterior à 

própria linguagem. Importa pouco ao poeta romântico discutir a natureza deste real, importa 

revelá-lo. Cobrir-lhe com um véu que o ilumine e esclareça. A esses véus chamaram-se 

poemas, e com eles cobriram os poetas as suas percepções, ideias e aspirações mais caras, e 

assim as tornaram visíveis. O invisível necessita das vestes do visível e essas vestes 

denominam-se linguagem. Estranho empreendimento, usar a linguagem para revelar o que 

está antes e depois da linguagem. Mas, ao mesmo tempo em que os poetas iam às musas rogar 

para que sussurrassem seu canto, os gregos helenos acreditavam que as musas atendiam aos 

poetas para falar ao mundo dos homens. 

A perspectiva dos poetas da “grande corrente romântica” no princípio da idade 

moderna, como hoje, é, de forma mais ou menos acentuada, a seguinte: chegara à exaustão a 

ideia de realização artística como retrato da natureza, como imitação do mundo real. Em vez 

de representar a natureza, poetas românticos quiseram participar dela. Desejaram ser 

possuídos por ela para encarná-la em seus objetos artísticos. Quiseram ser-lhe semelhantes em 

poder e capacidade criadora. Com efeito, Fernando Pessoa definiu em algum lugar o gênio 

como “quando a natureza age no homem”. Muitos estenderam o conceito para sua própria 

vida. Perdia sentido, assim, tanto uma arte como uma vida meramente imitativa. De onde 

surge esplendoroso o fascínio romântico pela individualidade criadora e expressão da 

personalidade. O que se queria captar não era mais a realidade exterior, mas sim recriar a 

                                                 
4  As concepções de história literária e de desacordo entre poeta e sociedade que aqui serão expostas se 
encontram, sobretudo, nas idéias deste pensador e poeta mexicano, sumariadas na trilogia O Arco e a Lira, Os 
Filhos do Barro e A Outra Voz. 
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natureza do mundo interior, seus movimentos e pulsões em complexa relação de constituição 

mútua com o mundo exterior. Uma observação é imprescindível nessa relação de interação e 

mútua determinação: infiltrou-se na literatura – vinda da alquimia medieval e do caudal de 

cultura esotérica e ocultista que era a vida literária na Europa desde o renascimento5 – o 

conceito de correspondências, assim como a crença nas analogias universais, cujo leitmotiv 

mais forte era a fraternidade existencial entre todas as coisas, que preconizava a 

correspondência e relação entre o macrocosmo (o universo) e o microcosmo (o homem). 

Segundo esse sistema de pensamento, homem e universo, interior e exterior, o grande, assim 

como o pequeno, se encontram em interação permanente, se determinando mutuamente, 

instante a instante. Dessa forma, caberia ao artista “além de recorrer ao seu tesouro pessoal” 

de experiências, sensibilidade e memórias, se inspirar “no inconsciente coletivo, rico em 

símbolos, imagens e mitos” (MENDES apud CANDIDO e CASTELLO, 1979, p. 180) para 

dar voz às tensões, pulsões vitais e movimentações específicas do seu tempo/espaço histórico, 

ao mesmo tempo em que o conecta com sua tradição mais antiga e interroga seu futuro.  

Inúmeras comunidades de pensadores e artistas foram contaminadas, consciente ou 

inconscientemente, por essa ideia de fraternidade e analogia universais, mas vamos nos ater, 

por ora, às relações entre linguagem e realidade, segundo a perspectiva dos autores 

românticos. Citei Murilo Mendes para trazê-lo à discussão e filiá-lo de maneira inequívoca à 

tradição romântica. Murilo pertence, tanto por temperamento como por opção crítica, a esta 

plêiade de poetas que conceberam a linguagem predominantemente como reinvenção do real, 

valorizando a criação verbal. Dela deriva também o desmantelamento do figurativismo na 

pintura, efetuado, por exemplo, por Van Gogh e Gauguim, abdicando da perspectiva e técnica 

clássicas para pesquisar uma arte que lhes permitisse expressar não o mundo como estávamos 

naturalmente condicionados a vê-lo, mas como este reverberava no interior de cada um deles, 

explorando novas possibilidades de apreensão e expressão. Tal jornada foi empreendida, vale 

realçar, em nome de uma forma e força de expressão pessoal. Além disso, a recusa romântica 

de seguir representando e imitando o real implicava em um nem sempre consciente 

questionamento da própria natureza do real. Da mesma forma que por trás das ideias 

platônico-aristotélicas de arte como representação estava efetivamente o entendimento de que 

existia um real fixo, imutável, pré-existente à ação humana e linguajeira no mundo, por trás 

da recusa romântica se encontra a compreensão de que tudo que vemos e sentimos é, 

                                                 
5  A este respeito ver: Willer, C. Um obscuro encanto: gnose, gnosticismo e a poesia moderna, tese de 
doutorado, USP, 2007. 
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efetivamente, símbolos, linguagem, formas de sermos e estarmos no mundo, mas não “o” real 

em seu estado absoluto. Nesta perspectiva, importa ao artista criticar a visão 

representacionista e aproximar a linguagem o máximo possível da insondável realidade da 

poesia. Com efeito, para Octavio Paz, o poema nada mais é do que um “objeto feito de 

palavras, destinado a conter e segregar uma substância impalpável, rebelde a definições, 

chamada poesia” (1993, p. 77). 

Importa destacar aqui que, desde o seu surgimento, a visão dos românticos foi 

dissidente e marginal com relação às concepções racionais, centrais no Ocidente. Embora 

ambas as correntes fossem muito mais próximas e difíceis de separar em seu início, as 

racionais sempre foram privilegiadas em nossa sociedade. Sempre estranhas à noção de língua 

como representação e espelhamento de um real fixo e imutável, do qual apenas recolheríamos 

os recortes sonoros e conceituais certos para representá-lo, as concepções românticas 

aproximam-se muito mais de visões de mundo xamanísticas, mágicas e mítico-religiosas, em 

paralelos que poderiam ser estendidos a filosofias e culturas do Oriente. Sua visão é 

mitopoética. Sua universalidade: o pensamento analógico. Com sua ênfase na imaginação e na 

capacidade criadora da linguagem, estiveram desde o princípio em hostilidade com relação às 

concepções do racionalismo cartesiano, da lógica referencial e seus sucedâneos. 

O romantismo instaura ainda a novidade e a singularidade como elementos centrais 

para a valorização de uma obra de arte – opondo-se à concepção pseudoclássica e 

conservadora de que a boa arte seria a imitação do modelo dos clássicos. Para o poeta 

romântico importa, com efeito, desarticular velhos modelos e esquemas cognitivo-

existenciais, inaugurar outros, propor novos olhares para antigos objetos, elaborar as formas 

de pensar e sentir. É justamente neste ponto que podemos aproximar a visão de linguagem dos 

românticos da oriunda das correntes atuais da Linguística Sociocognitiva. Parece nascer com 

eles, no início de nossa modernidade, o questionamento contemporâneo da natureza do real, 

das categorias aristotélicas, do absolutismo da Lógica etc. Também há aproximação entre a 

visão sociocognitiva de linguagem e a dos românticos de poesia como processo dinâmico e 

em perpétua negociação, permanentemente em fluxo e sempre parcial, situado e circunscrito. 

É partindo desse ponto que algumas das mais fundas consequências das crenças 

românticas serão a valorização do jogo com o imaginário, do inconsciente coletivo e da 

imaginação criadora. Empenhado em caracterizar William Blake como poeta “ultra-

romântico”, o crítico Cláudio Willer (2007, p. 166) utiliza como argumento justamente a 

“defesa da liberdade de criação e da originalidade; e, principalmente, da imaginação como 
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faculdade criadora, de modo semelhante a Coleridge ou Baudelaire”, por parte do poeta 

inglês. E mais à frente acrescenta, com o mesmo intuito, que Blake foi “defensor do primado 

romântico da imaginação e, por isso, da experiência visionária como fonte de um 

conhecimento superior àquele transmitido através dos sentidos e demonstrado pela razão” 

(2007, p.169). 

Com efeito, a poesia de cunho imagético e visionário, tal como a praticada por Murilo 

Mendes, corresponderia a uma desarticulação dos modelos cognitivo-experienciais e da 

linearidade aparente da experiência humana. Segundo Octavio Paz, outro poeta paradigmático 

das visões de mundo e linguagem que estamos a discutir: 

 

O mundo de operação do pensamento poético é a imaginação e esta consiste, 
essencialmente, na faculdade de relacionar realidades contrárias ou 
dessemelhantes. Todas as formas poéticas e figuras de linguagem têm um 
traço em comum: procuram e, com freqüência, descobrem semelhanças 
ocultas entre objetos diferentes. Nos casos mais extremos, unem os opostos. 
Comparações, analogias, metáforas, metonímias e os demais recursos da 
poesia: todos tendem a produzir imagens nas quais se juntam isto e aquilo, o 
um e o outro, os muitos e o um (PAZ, 1993, p.146-147). 

 

Interessa especialmente a concepção de linguagem expressa na continuação desse 

parágrafo do autor: 

 

A operação poética concebe a linguagem como um universo animado, 
perpassado por uma dupla corrente de atração e repulsão. Na linguagem se 
reproduzem as lutas e as uniões, os amores e as separações dos astros e das 
células, dos átomos e dos homens. Cada poema, seja qual for seu tema, sua 
forma e as idéias que informa, é antes de tudo e sobretudo um pequeno 
cosmo animado. O poema reflete a solidariedade das “dez mil coisas que 
compõe o universo”, como diziam os antigos (Id. p. 147). 

 

Românticos sempre conceberam a linguagem como uma espécie de “organismo”, de 

“universo animado”, de “microcosmo” sujeito às mesmas leis de correspondências e 

multideterminação das partes em relação aos meios, e em permanente interação com o 

macrocosmo. Com efeito, ao referir-se ao poema, Paz (1993, p. 138 e 147) o categoriza com 

as seguintes expressões: “criação verbal”, “organismo rítmico” e “espelho da fraternidade 

cósmica”, mas não espelho do cosmo, como seria tentador a um lógico referencialista e aos 

que defendem a concepção de língua como espelho do real. Surge com o romantismo, 
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portanto, não apenas a noção de língua como expressão, mas a de língua como redescrição, 

reescritura e recriação do real, ou, em última análise, de algo em íntima relação com este. 

Românticos sempre aproximaram e confundiram poesia e vida, texto e estar no mundo, signo 

e interação. Vejamos a seguinte passagem de Cláudio Willer, a propósito da beat generation, 

tratando de distinguir, esquematicamente, entre escritores realistas, formalistas e visionários 

(ou românticos): 

 

A perspectiva de Kerouac e seus pares não era aristotélica, aquela da 
literatura como mimese, réplica do real; antes, era mitopoética. Onde o 
escritor realista supõe a distinção entre dois mundos, o da realidade e aquele 
da literatura que a descreveria, e o escritor formalista não vê interesse em 
examinar relações entre o mundo autônomo dos signos e a vida, o escritor 
visionário confunde os dois planos. Os beats são um exemplo de crença 
extrema na literatura, atribuindo-lhe valor mágico, como modelo de vida e 
fonte de acontecimentos, e não só de textos (WILLER, 2009, p. 52). 

 

Murilo ecoa concepções semelhantes em diversas passagens de seus livros. Quando 

afirma, em O Discípulo de Emaús, que “A poesia é a realidade, a imaginação, seu vestíbulo” 

(1997, p. 830, aforismo 159), repete Novalis e reafirma quase trezentos anos depois crenças 

fundamentais dos românticos. Tem o mesmo valor e intuito logo adiante quando acrescenta, 

em tom satírico, que “Todo pintor visionário é antes de tudo um grande realista” (1997, p. 

849, aforismo 348). Vai em seguida mais longe na exacerbação da relação quando afirma que 

“O poeta não tem imaginação. É absolutamente realista” (1997, p. 834, aforismo 202).  Ora, 

se o “mundo do pensamento poético” é a imaginação, essa sim é sua verdadeira realidade. Se 

o real do poeta é o imaginário, este deve ser o supremo realista deste reino. Murilo inverte 

com isso as relações entre realidade e imaginário, questiona a validade e predominância do 

real consensual e dá um estatuto no mínimo equivalente a ambos os lados desta moeda. Em 

outras palavras, desarruma os nossos esquemas cognitivos, os caminhos habituais do 

pensamento, os scripts e roteiros de nossa cognição. Numa passagem saborosa, celebrou a si 

mesmo por instaurar no mundo esta “bagunça transcendente6”, esta abertura e brecha em 

nossas rotinas mentais por onde vaza a poesia. Brecha entre os mundos, suspensão – estado 

propiciatório.  

                                                 
6 No poema Mapa (MENDES, 1997, p. 116). 
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Murilo assimila e assume os ideais românticos de valorização da imagem, da 

imaginação e da metáfora, do mesmo modo que sua percepção da linguagem como um 

“cosmo animado”, mas os particulariza através de sua personalidade ímpar e por via do seu 

sempre acentuado senso crítico e catolicismo ecumênico. Em entrevista a Homero Senna, 

publicada na República das Letras em 1968 (apud GUIMARÃES, 2001, p. 104), flagramos 

Murilo discutindo a sua compreensão de literatura e poesia entre duas correntes de 

pensamento: 

 

A finalidade da literatura não é política, em si; consiste em aumentar, 
aperfeiçoar e elevar o patrimônio espiritual da humanidade. Todo homem 
que cria beleza, seja por um verso sobre uma rosa ou uma borboleta, 
aumenta o bem-estar da comunidade. Os representantes da corrente 
espiritualista falam nisso em nome do espírito com E grande. Por sua vez, 
os representantes da corrente materialista atacam o espírito. Ambas as 
facções têm razão em parte. É preciso, de fato, defender os valores do 
espírito, mas sem esquecer que esta posição de defesa implica altos deveres, 
dos quais não é o menor o de ajudar a promoção de uma cultura 
verdadeiramente humanística e popular. 

 

De espírito religioso sempre combativo e voltado para o social, Murilo recebeu 

influências decisivas de dois dos grandes e principais desdobramentos históricos do 

Romantismo: o Simbolismo francês, de Baudelaire, Rimbaud e Mallarmé; e o Surrealismo, de 

Breton, Eluárd e companhia, surgido também na França no início da década de 20 do último 

século (XX). Essas leituras e influências são suficientemente comentadas e investigadas na 

bibliografia crítica sobre a obra do poeta mineiro. Mais uma vez, trata-se de movimentos 

dissidentes e periféricos em relação à sua época. Mas há razões históricas para isso. Segundo 

Octavio Paz, desde o começo da modernidade, poeta e sociedade se indispuseram um com o 

outro, e se estabeleceram de lados opostos. Estranho paradoxo, se de um lado, como diz Paz, 

todos os poetas modernos são filhos da burguesia, ao mesmo tempo, a poesia se configura na 

modernidade como a mais acintosa crítica e oposição à modernidade, produto da cultura e 

civilização burguesas. Conforme escreveu o poeta mexicano: 

Só os modernos podem ser tão total e desgarradamente antimodernos como 
têm sido todos os nossos grandes poetas. A modernidade, fundada na 
crítica, segrega de um modo natural a crítica de si própria. A poesia tem 
sido uma das manifestações mais enérgicas e vivazes dessa crítica. Mas sua 
crítica não tem sido racional nem filosófica e sim passional e em nome de 
realidades ignoradas ou negadas pela Idade Moderna. A poesia tem resistido 
à modernidade e, ao negá-la, a tem revigorado. Tem sido sua réplica e seu 
antídoto (PAZ, 1993, p. 144). 
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Compreende-se assim, de maneira mais clara, a crítica Simbolista ao positivismo e 

materialismo dominantes de finais do século XIX e triunfantes no século XX. A crença dos 

adeptos desse movimento na realidade e na natureza como um sistema simbólico, por sua vez, 

desemboca na visão orgânica da linguagem, compreendida como um microcosmo, já citada a 

propósito dos românticos. Por motivos semelhantes, a crítica radical do Surrealismo à 

literatura de cunho realista e descritivista, calcada na representação da realidade e dramas 

cotidianos e classistas, foi realizada em nome de uma poesia e literatura fundamentadas no 

onírico, na imaginação criativa e na sondagem do inconsciente. Com efeito, para Paz, o 

“sentido surrealista da palavra imagem” é justamente a “subversão e transfiguração da 

realidade” (apud PONGE, 1999, p. 165)7.  

Outro conceito importante para caracterizar a corrente romântica – ao lado daqueles de 

correspondência e analogia – é a compreensão, encontrada nela, de que o símbolo, a poesia e 

as artes são “meios” de um tipo particular e específico de conhecimento, e não fins em si 

mesmo. Recorremos mais uma vez a Wilber (2001, p. 98), caracterizando a visão de mundo 

dos românticos: 

 

Para Croce – talvez o mais influente dos estetas do século XX -, arte é [...] 
ela mesma um tipo bem real e primitivo de conhecimento, muitas vezes 
cósmica em sua força, especialmente quando expressada e evocada por 
grandes obras de arte. 

 

Se é verdade que nenhum símbolo é “o” real em si mesmo, podemos no entanto 

afirmar que o símbolo aponta para este real, e que é através dele que a relação se estabelece 

com o mundo: sem símbolos nenhum acesso ao real é possível. Se é pela linguagem que 

organizamos a vida e lhe damos coerência e sentido, se constituímos através dela a maneira 

com que lidamos com o mundo, é também pela linguagem que se vai à realidade, que para os 

poetas é a própria poesia. Os românticos sempre acreditaram que a obra de arte apontava para 

algo além de si mesma, mas de natureza incompreensível e impalpável. Mais de trezentos 

anos depois do advento do romantismo histórico, em perfeita sintonia com as mais elásticas 

ideias deste movimento, Octavio Paz afirmava que: 

                                                 
7 Novamente em O Discípulo de Emaús, Murilo ecoa essas concepções: “A realidade na pintura assume o valor 
dum mito. Na verdadeira pintura o gênio de transposição é muito maior que o de descrição”. (MENDES, 1997, 
p. 849, aforismo 347). 
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O poema expressa realidades alheias à modernidade, mundos e estratos 
psíquicos que não só são mais antigos como impermeáveis às mudanças da 
história. Desde a era paleolítica, a poesia conviveu com todas as sociedades 
humanas; não existe uma sociedade que não tenha conhecido esta ou aquela 
forma de poesia. Muito bem, embora presa a um solo e a uma história, a 
poesia sempre se abriu, em cada uma de suas manifestações, a um mais 
além trans-histórico. Não me refiro a um mais além religioso: falo da 
percepção do outro lado da realidade. É uma experiência comum a todos os 
homens em todas as épocas e que me parece anterior a todas as religiões e 
filosofias. (PAZ, 1993, p. 142). 

 

Neste sentido, os poemas são esqueletos, máscaras, meros sinais que só se realizam e 

adquirem valor quando cumprem o papel de “apontar” para esse outro real, enfaixado com 

nomes de mistério e poesia; quando cumprem com o objetivo de vesti-lo, dar-lhe forma e 

aparência para assim revelá-lo. Acaso realizem isto, cumprem seu papel, a um só tempo 

humano e cósmico em sua naturalidade. Dessa forma, românticos, independentes de suas 

crenças e idiossincrasias pessoais, sacralizaram a atividade poética, carregando-a de um 

sentido que se pretendeu sempre maior do que as contingências e determinações que se 

acercavam do próprio sujeito histórico encarregado de produzi-la.  

Em artigo para a imprensa, intitulado A Poesia e o Nosso Tempo, publicado no Jornal 

do Brasil, em 25 de julho de 1959, tratando de expor as concepções e ideais norteadores de 

sua prática poética, Murilo, então com 58 anos, declarou, em consonância com esses ideais: 

“Penso que a poesia deve propor não só um conhecimento, mas ainda uma transfiguração da 

condição humana, elevando-nos a um plano espiritual mais alto” (apud CANDIDO e 

CASTELLO, 1979. p. 179). E conclui: “Desde muitos anos insisto em que a poesia é uma 

chave do conhecimento, como a ciência, a arte ou a religião; sendo portanto óbvio que lhe 

atribuo um significado muito superior ao de simples confidência ou de jogo literário” (id. ibid. 

p. 180). 

Podemos ver continuidade desse conjunto heterodoxo de ideias, crenças e 

representações ao longo de toda a história subsequente do século XX: das rebeliões e revoltas 

dos beatniks nos anos 50 até àquelas de meio mundo de jovens por todo o planeta, nas 

décadas de 60 e 70. De fato, a chamada beat generation americana é considerada 

historicamente a única rebelião poética a estar na origem e mesmo dar forma a uma revolta 

social de maior espectro (WILLER, 2009). Sobre os sessenta, o próprio Murilo comenta: 
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O hippy [sic] eu envolvo num conceito geral que tenho desta nova classe 
reivindicatória, desses que vão para o Nepal, que têm uma maneira especial 
de se vestir, além do aspecto da droga e outros. São aspectos de um novo 
Romantismo, do qual o Surrealismo, já nos anos 20 e 30, nos tinha dado 
uma antecipação. Todo o fenômeno da droga, por exemplo, segundo 
Baudelaire, que aliás tem uma frase admirável, é “a depravação do anseio 
do infinito”, fórmula lapidar, segundo eu penso. [...] Creio que [o estilo de 
vida dos hippy] é uma forma de protesto contra o estilo de vida errado da 
civilização técnico-industrial (apud GUIMARÃES, 2001, p. 124). 

 

Tocamos há pouco numa palavra importante: heterodoxia. Queremos, a partir dela, 

encerrar esta parte do texto com uma breve discussão do que queremos dizer mais exatamente 

com as palavras românticos e romantismo, aproveitando a deixa da declaração de Murilo 

Mendes. Como se pode perceber, não utilizamos a palavra Romantismo para nos referir a um 

período histórico ou literário, mas para fazer referência a um conjunto de ideias e crenças que 

emergiram em vários pontos do Ocidente culto ao longo pelo menos dos últimos três ou 

quatro séculos, e que podemos remontar ao romantismo alemão dos século XVIII. São 

características comuns dessa corrente de pensamento o desacordo frente à visão de sociedade, 

realidade e homem oriunda da Idade Moderna e sua civilização industrial; a valorização da 

imaginação e do inconsciente na literatura; uma orientação mitopoética e um pensamento que 

podemos chamar de analógico para definir a forma de suas operações e contrastá-lo com o 

pensamento lógico. Chamamos românticos aos pensadores, artistas e escritores que, dentro de 

suas próprias perspectivas e interpretações, de maneira mais ou menos acentuada, 

reivindicaram como suas compreensões que fundamentam essas características, de maneira 

livre e heterodoxa.  

O romantismo histórico pagou o preço de sua disseminação e popularidade. No século 

XIX, os jovens poetas, na esteira de Byron, levaram a valorização da individualidade efetuada 

pelo romantismo aos exageros e distorções do culto de si mesmo e da fascinação mórbida pela 

morte. A companheira beatífica e inalcançável degenerou da representação da busca 

arquetípica da Sophia (sabedoria) grega e da luta cristã pela alma em repetição sem sentido de 

paixonites e dores-de-cotovelo juvenis. O arco que leva da consideração atenta dos 

sentimentos e do mundo interior à contaminação pelo sentimental e pelo arrebatamento 

apaixonado e irrefletido também foi percorrido com ligeireza e fez seus estragos. A 

constituição de uma visão de mundo realmente singular é trabalho oneroso que poucos 

pareciam realmente dispostos a trilhar. E embora o romantismo histórico tenha naufragado, 

um espírito de rebelião, revolta e questionamento contra os pilares da sociedade industrial e 
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sua fundamentação na física e na mecânica newtoniana – assim como no paradigma 

cartesiano – continua operando, seja de maneira subterrânea ou aparente. Por mais que esteja 

atualmente à margem a concepção romântica de poeta e poesia, sua existência e continuidade 

dão testemunho do alcance de suas ideias e concepções. E a este espírito vivo podemos, como 

fez Murilo, continuar chamando romântico. Além disso, por mais carregada que soe a palavra 

hoje, parece difícil – senão impossível – cunhar outra que dê conta de agrupar um número tão 

diversificado e historicamente elástico de autores. Em plena época da hegemonia da técnica e 

do capitalismo e mercado globais, vimos que, através das rebeliões estudantis e culturais dos 

anos 60 e 70, uma espécie de “romantismo” continua sendo a expressão de crítica e oposição 

mais contundente à orientação mecanicista da sociedade contemporânea. 

Escrevendo nos anos 80, o teórico do anarquismo ontológico e terrorismo poético, 

Hakin Bey, defendia que os poetas deveriam “começar a contemplar uma arte que recrie o 

objetivo do feiticeiro: mudar a estrutura da realidade pela manipulação dos símbolos vivos” 

(BEY, 2003, p. LV). Mas não seria continuar? Não foi justamente esta a mais cara ambição de 

românticos, simbolistas, surrealistas e demais escritores que os sucederam, discutiram ou lhe 

deram, a seu modo, seguimento em trabalhos e produções individuais? Num momento em que 

concepções sociocognitivas defendem que o emprego primeiro da linguagem é o de organizar, 

constituir e estruturar a realidade, tal ideal romântico não parece de todo absurdo. Parece 

importante relembrar aqui, ainda, que a sociocognição é fruto do ambiente universitário 

americano dos anos 70 e início dos 80. Um ambiente que gerou a Teoria do Caos, aprofundou 

e discutiu concepções da física quântica, se interessou pelo meio ambiente, teorias da mente, 

religiosidades alternativas e xamanismo, e questionou profundamente o paradigma ocidental 

de base cartesiana-newtoneana. De fato, a sociocognição se propõe a uma promissora síntese 

entre mente e corpo, racionalismo e empirismo, ciências naturais e cognição situada. O painel 

que aqui se traçou, no entanto, é largo e esquemático, ficando para o futuro de outra 

oportunidade um trabalho que investigue no detalhe as relações entre as concepções 

românticas de linguagem e mundo e aquelas que vêm emergindo com as correntes de 

investigação linguísticas da sociocognição, contextualizando-as, em suas diferentes e variadas 

correntes, no entorno histórico. 
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3.2. A POESIA EM PÂNICO: TEATRO INFERNAL DE MURILO MENDES 

Toda esta ternura é feita de elementos opostos 
Que eu concilio na síntese da poesia. 

Murilo Mendes 

Murilo Mendes escreveu A Poesia em Pânico entre os anos de 1936 e 1937. Foi sua 

descida aos infernos. Os 53 poemas que compõem o volume nos falam de revolta, medo, 

insubmissão, desespero, sofrimento, mas sobretudo do amor – ora terrível ora terno – em meio 

a tudo isso. Podem ser alinhados, sem sombra de dúvida, na longa e reiterada tradição poética 

de descida aos infernos ou mundos inferiores da tradição ocidental. Jornada arquetípica, foi 

empreendida de maneira fundadora na literatura pelo afamado patrono da lírica no mundo 

ocidental, o grego Orfeu, que também a empreende sob o signo variável e ambivalente do 

amor a uma companheira condenada.  

Conhecemos ainda hoje o mito tantas vezes e de tantas formas recontado da fracassada 

descida ao Hades por parte do vate em desespero, decidido a resgatar do inferno a alma de sua 

amada falecida prematuramente. Sabemos que Orfeu falha, vítima por um lado de seu 

descontrole amoroso, do outro de sua dúvida. Proibido de olhar para sua companheira antes 

de cruzar os umbrais do Hades e retornar à superfície, Orfeu desconfia que ela não mais o 

segue, deseja vê-la, e, ao virar-se para contemplar a beleza do rosto de Eurídice pela última 

vez, condena a pobre alma às penas eternas. Dessa forma, o demônio a retém. Orfeu, em 

desgraça, é consumido pela tristeza e seu destino é trágico. Tal como o deus-sol das literaturas 

pagãs, tal como o Osíris egípcio, é despedaçado e retalhado pelo mundo, e seus restos mortais 

têm destinos fundadores. Conta-se que sua cabeça, depois de rolar pelo mar, foi dar à ilha de 

Lesbos, berço da poetisa Safo, poeta inaugural da lírica no Ocidente. 

Tal história reverberou e atravessou os séculos, inspirou escritores em várias partes do 

planeta e resultou, em inúmeros momentos, em grande poesia. Das Metamorfoses de Ovídio, 

onde a história foi mais recorrentemente haurida por todo o período latino cristão, passando 

pela Divina Comédia de Dante, texto que permeou todo o imaginário medieval sobre a 

constituição dos reinos inferiores e natureza das penas infernais, até sua configuração seminal 

e inovadora em Uma Temporada no Inferno, do francês Arthur Rimbaud, peça central da 

poesia moderna, repercutindo afinal nesse cântico de amor e desconsolo que escreveu Murilo 

Mendes com A Poesia em Pânico.  

O livro muriliano pode, portanto, ser considerado mais um desses “cadernos de 

condenados” – como os categorizou definitivamente Rimbaud –, pleno de lamúrias, 
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blasfêmias, queixas, confissões, pânico e histeria. Tudo isso com uma carga dramática e 

voltagem poética só alcançada pelos verdadeiros artistas e sob um tipo de projeto poucas 

vezes empreendido em nossa lírica modernista. O tom direto, confessional, dos poemas que 

compõem o volume, se nutre de um caudal de dolorosa violência e revolta, enlaçados à 

experiência amorosa, aqui cultivada com o apurado labor estilístico característico do “verso 

crítico” de Murilo Mendes.   

 A categorização de drama8 para o presente livro não parece descabida, dados os seus 

“personagens” principais: o poeta, a mulher, Deus, o demônio, o mundo. Um universo 

arquetípico oscilando entre elementos universais: vida e morte, serenidade e desespero. São 

personagens representativos de experiências comuns; algumas vezes generalizados até suas 

categorias mais abrangentes e impessoais: o homem, a mulher, a sociedade, o deus (criador e 

distante), o demônio (maligno e ativo). A elocução é em primeira pessoal; o tom e a 

linguagem dos poemas uma e outra vez teatrais, hiperbólicos, às vezes beirando o caricato, 

mostrando atos, personagens e situações invertidos e distorcidos. O poeta constrói para si o 

ethos do personagem infernal, orgulhoso, decaído, sabedor de suas fraquezas e cônscio de sua 

missão e condição. Verdadeiro homem dos subterrâneos, pária social (“Vivi entre os homens/ 

Que não me viram, não me ouviram/ Nem me consolaram”), o sujeito lírico presente no 

discurso do livro emerge pleno de medos, fragilidades e incorreções, mas se apresenta sempre 

como portador de uma centelha de infinito, de uma chama criadora, sacerdote eleito do canto 

original, símbolo do seu vínculo a toda prova com o mistério e a poesia.   

 Dividido entre deus e o diabo, oscilando entre a devoção à igreja e à mulher, entre o 

desconsolo e a revolta, cindido entre a musa eterna e a companheira temporal, o sujeito lírico 

se encontra desamparado ante os anseios irreconciliáveis de religiosidade de um lado e 

impulso erótico para a vida do outro. Seu conflito interior abre um fosso intransponível entre 

um paraíso terrestre e a própria terra enxergada como palco do teatro infernal, alcançando 

nesse movimento o patamar de um verdadeiro drama cósmico. Dessa forma, se universaliza, 

transpondo com isso a ordem do tão somente individual ou particular. 

                                                 
8 A predileção pelo teatro por parte de Murilo Mendes foi por este mais de uma vez assinalada, seja em poemas 
ou textos em prosa. E mais de um crítico percebeu o reiterado uso de expressões do gestual em seus textos e 
imagens. No entanto, a grande parte da crítica tem se concentrado em estudar as relações da poesia de Murilo 
com a música e a pintura, fatores talvez realmente mais salientes ao longo do corpus de seus poemas. No 
entanto, deixar passar a alta dramaticidade embutida nos mesmos, o caráter muitas vezes exagerado e caricato 
das coisas e do próprio sujeito lírico, seria minimizar demais esse aspecto. 



48 
 

 

O texto como o conhecemos hoje difere bastante daquele da primeira edição de 1937. 

Já para a primeira reunião de sua obra poética, organizada por ele mesmo em 1959, Murilo 

excluiu inúmeros poemas de A Poesia em Pânico e retrabalhou consideravelmente os textos 

restantes, processo que não cessou até a sua morte, em 1975. Da edição original para a que 

temos hoje, organizada por Luciana Stegagno Picchio segundo as últimas vontades do poeta, e 

publicada no já aqui referido Murilo Mendes - Poesia Completa e Prosa, de 1994, foram 

descartados pelo autor nada menos que 22 poemas. O apuro no texto restante foi evidente, 

com a reescrita e acabamento de inúmeros versos, reestruturação de outros, fusão de poemas 

inteiros etc. 

O sopro original, no entanto, o impulso interior que dá vida ao livro, determinante de 

sua escrita e conteúdos autênticos, não se alteraram. Entre a primeira versão do jovem homem 

de 36 anos vivendo os anos trinta do século XX e as últimas vontades do poeta maduro de 

início dos setenta, o espírito do texto permanece o mesmo, ainda que substancialmente 

apurado no plano da expressão e condensação formais. O livro foi escrito numa época em que 

Murilo Mendes deixava um emprego no cartório do escritor Aníbal Machado e estava sendo 

nomeado inspetor do Ensino Secundário no Distrito Federal (na época a cidade do Rio de 

Janeiro). É o livro de Murilo publicado seguinte a Tempo e Eternidade, livro que assinalara 

publicamente a conversão do poeta ao catolicismo, e escrito em conjunto com o “irmão de 

armas” Jorge de Lima. Entre eles, Murilo havia escrito Os Quatro Elementos, mas só viria a 

publicá-lo em 1941. 

Constituída de um ciclo de poemas lapidares, a maior parte dos quais breve, de longo 

verso sentencioso, essa estação no inferno da poesia muriliana, mais uma vez interessada em 

expressar e fundir opostos, se destaca dentro da obra do poeta como momento de síntese 

verbal e existencial de forte apelo simbólico e riqueza mitopoética. De expressão descarnada e 

crua, algo menos imagético do que a maioria dos livros dessa primeira fase do poeta, este é 

provavelmente o primeiro “grande livro9” como um todo do poeta mineiro, não obstante a sua 

considerável e relevante obra anterior, constituída então de já quatro volumes de versos – e, 

provavelmente, justamente por ela.  

 

                                                 
9 Laís Correa Araújo, estudiosa de longa data do poeta, em capítulo sobre A Poesia em Pânico intitulado “O 
Verbo Se Consolida”, anota: “Neste livro, surpreende-se, sem dúvida, o instante em que Murilo Mendes, 
consolidando as linhas de evolução de sua obra poética, remarca de um selo definidor o que se pode chamar o 
seu primeiro grande voo criativo”. (ARÁUJO, 1972, p. 41). 
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4. METODOLOGIA 

 

Dá-se, enquanto dura o ato comunicativo, um trabalho de 
categorização e recategorização cognitiva revelado nas 
expressões referenciais que se manifestam na superfície 
textual.  

Jaguaribe e Cavalcanti 

 
As categorias escolhidas para análise foram três: o mundo, a mulher e o poeta, aqui 

compreendidas como objetos-de-discurso elaborados no processo de referenciação. 

Entendendo-se que as categorias escolhidas são as mais relevantes para a estruturação e 

compreensão da obra, procurou-se depreender como são constituídas e elaboradas no processo 

de referenciação do discurso poético do livro sob estudo. Para isso, utiliza-se o referencial 

teórico citado, trabalhando de duas maneiras: por um lado, quando viável, procurando 

ressaltar os paralelos entre o entendimento de mundo implícita ou explicitamente manifesto 

no discurso estudado (sua “cosmovisão”) e a discussão filosófica que serve de base à 

sociocognição; e, por outro, destacando e mapeando as diversas expressões utilizadas para a 

referenciação e consequente constituição de cada uma das três categorias escolhidas, 

esmiuçando a recategorização e as nuances de sentido propostas por cada um deles, bem 

como pelos demais procedimentos de construção de sentido utilizados. Para tanto, fez-se 

amplo uso dos conceitos apresentados: além de objetos-de-discurso e categorização, utilizou-

se especialmente o de modelos cognitivo-experienciais, também referidos como cenários, 

scripts, roteiros internalizados, modelos de situação, conhecimento de mundo etc. Deu-se 

especial atenção à maneira como a poesia evoca e se utiliza desses modelos, via de regra para 

contradizê-los e produzir deformações e incongruências – forçando novas veredas – nos 

caminhos habituais de nossa cognição. 

Importa destacar que essas três categorias – mundo, mulher, poeta – não são estanques 

nem isoladas no livro, e sua divisão aqui obedece a aspirações metodológicas, com fins de 

viabilizar a análise. No discurso lírico sob estudo, no entanto, elas se entrelaçam e compõem-

se mutuamente, razão por que, na seção destinada a cada categoria, as outras também, 

inevitavelmente, se façam presentes aqui e ali. 

Isso também foi determinante no procedimento adotado para se trabalhar com o 

material: usou-se tanto poemas completos como versos e fragmentos de outros. Assim 

procuramos escolher textos guias (os poemas completos) e ampliá-los e ilustrar nossa 
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argumentação com exemplos de outras referenciações que dizem respeito à mesma categoria 

sob análise, ocorridas ao longo do livro (os fragmentos), uma vez que este, embora tenha uma 

sequência e organização, se presta a uma leitura global. 

Assim, paralelamente à análise das diferentes maneiras como as categorias são 

construídas e (re)elaboradas nos processos de referenciação ao longo do livro, buscou-se não 

perder de vista suas respectivas informações semânticas, com o que se procurou traçar uma 

leitura da obra como um todo, totalizando-as e englobando nas relações mais amplas e gerais 

do discurso lírico do livro. Buscou-se, assim, atingir a meta de um processo de leitura atento 

ao estudo dos modos de construção de sentidos efetuados pelo texto poético em questão e à 

teoria da linguagem adotada. 

Conforme visto, buscou-se aqui não apenas utilizar poemas para ilustrar uma teoria 

linguística, mas efetivamente usar um conjunto de ideias e conceitos advindos da abordagem 

sociocognitiva da linguagem para compreender um texto literário. Com um balanço entre a 

análise dos processos de construção dos sentidos propostos pelo texto e a construção, por sua 

vez, de um discurso – ou leitura – sobre o mesmo, utilizando-se dos conceitos e referencial 

teórico propostos, procurou-se seguir um roteiro decalcado do próprio livro. 

Para a análise da categoria mundo, o estudo começa pela consideração do poema 

inicial do livro e os seus cinco poemas seguintes, até a introdução da categoria mulher, 

ocorrida no sétimo poema, com o que passamos a outra seção do texto. O poema de abertura 

de A Poesia em Pânico intitula-se “Poema Visto Por Fora”. É, sob todas as formas, uma peça 

à parte, um poema individualizado com relação aos demais, tematizando a criação e a 

participação dos elementos opostos no universo, perpassado por uma visão de equanimidade e 

equilíbrio. Prova de seu caráter único e de “princípio/começo” é a forte unidade temática entre 

os poemas seguintes (pelo menos até o oitavo), que formam o arco de abertura do livro.  

Centrados na relação do enunciador discursivo (o poeta) com o mundo e com os 

poderes benéficos e maléficos de sua cosmovisão, traçam o painel inicial para compreensão 

da viagem arquetípica expressada na obra: a descida ao mundo ínfero, a travessia infernal em 

nome do amor, feita com os parcos recursos da fé poética. Delineiam-se nesses primeiros 

poemas o tema e tônus do livro. Não sendo uma narrativa, mas um conjunto de poemas 

líricos, o pano de fundo mental e filosófico deve ser inferido do discurso – normalmente em 
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primeira pessoa – articulado pelo enunciador10. Da mesma forma, as estações de sua jornada 

serão os estados de humor, emoção e reflexão que perpassam o discurso, agenciando os 

elementos que compõem as coordenadas cognitivas do mundo do intersujeito constituído e 

expresso na fala poética. 

Expresso o tema da jornada infernal e dualidade entre o sagrado e o profano11 de uma 

mesma experiência terrestre, surge então no horizonte do enunciador a mulher. Como se 

poderá ver, a relação com a mulher será extrema, passional e absorvente. É sem dúvida a mais 

rica e complexa das figuras do livro. Sua caracterização através de categorizações e 

expressões referenciais as mais variadas, contraditórias e inusitadas é um dos grandes 

atrativos do livro. A relação com a mulher, conforme será apontado, é um elemento-chave 

para a cosmogonia poética que perpassa o livro. Uma vez que o principal vetor expressivo da 

obra é uma vontade de expressar indistintamente os elementos opostos da jornada terrestre do 

homem – céu e inferno, salvação e danação, sagrado e profano, criação e destruição, amor e 

morte –, a mulher é o elemento que o liga tanto ao sublime (espírito) como ao ínfero 

(matéria).  

Dando coerência às relações do cosmo que afloram do discurso lírico, estão os 

conceitos de poesia e de poeta que constituem a fala identitária do sujeito do discurso12 lírico 

muriliano, considerados na análise da categoria o poeta. De fato, a violência dos extremos 

(opostos) expressa como leitmotiv ao longo do livro resolve-se afinal na unidade poética da 

existência humana: a poesia seria esse diáfano entremeio, estranha síntese contraditória e 

única a revelar a verdadeira condição da vida ao identificar-se a ela; tomar sua forma; torna-se 

vida ela mesma. Não a ponto de explicá-la, mas de torná-la apreensível e afinal digna de ser 

vivida.   

O livro se encerra da mesma maneira que começou: um poema cosmogônico, mas 

desta vez de tom apocalíptico, no sentido de juízo e revelação, destruição e redenção, e não de 
                                                 
10 O termo “enunciador” é usado aqui em seu sentido etimológico e de senso comum, como aquele que articula e 
enuncia o discurso, sem vinculação com nenhuma teoria em particular. 
 

11 Usamos as categorias de sagrado e profano aqui de acordo com Eliade (2008), para o qual estas constituem 
“duas modalidades de ser no mundo”; duas maneiras distintas de se ordenar e experienciar a realidade.  
12 A expressão “sujeito discursivo” foi usada por entender-se que o gênero lírico se caracteriza estilisticamente 
por ser a voz discursiva de um Eu (enunciador do e no discurso). Portanto, optou-se por usar “enunciador” ou 
“sujeito do discurso” sempre em referência à voz discursiva. Espera-se, entretanto, que o trabalho tenha deixado 
claro que para a perspectiva teórica sociocognitiva todo sujeito é intersujeito, assim como toda subjetividade, 
intersubjetividade, evidenciando o caráter interativo e coletivo de ambos. 
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criação; igualmente individualizado em relação aos demais textos, com o intuito de dar um 

fechamento ao fluxo lírico do livro. Optou-se, entretanto, por não incluí-lo aqui, porque, com 

vistas à cosmovisão da obra, esta parece encerrar-se antes, no poema Futura Visão, aqui 

considerado.  
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5. ANÁLISE: trajetória infernal do poeta órfico 

 

De modo geral os poemas são parábolas da Poesia, como 
os sermões são parábolas do Verbo. 

Murilo Mendes 
 

Entendendo o livro como uma metáfora da queda e da descida aos mundos ínferos – 

conforme dito até aqui –, o poema inicial e os que lhe seguem traçam passo a passo este 

mergulho. Desse modo, seguir-se-á, a princípio, o sujeito discursivo poema a poema, círculo a 

círculo de sua descida, mergulhando com ele nestes elaborados rituais do pânico, sempre com 

a abordagem sociocognitiva como veículo de condução e análise.   

 

 
5.1. Introito: reino de criação e tempo antes do tempo 
 
 

POEMA VISTO POR FORA 
 
O espírito da poesia me arrebata 
Para a região sem forma onde passo longo tempo imóvel 
Num silêncio de antes da criação das coisas. 
Súbito estendo o braço direito e tudo se encarna: 
O esterco novo da volúpia aquece a terra, 
Os peixes sobem dos porões do oceano, 
As massas precipitam-se na praça pública. 
Bordéis e igrejas, maternidades e cemitérios 
Levantam-se no ar para o bem e para o mal. 
 
Os diversos personagens que encerrei 
Deslocam-se uns dos outros, fundam uma comunidade 
Que eu presido ora triste ora alegre. 
 
Não sou Deus porque parto para Ele, 
Sou um deus porque partem para mim. 
Somos todos deuses porque partimos para um fim único. 

(MENDES, 1997, p. 285) 
 
 
Assim começa A Poesia em Pânico. Este poema (assim com os demais discutidos 

nesta seção) é especialmente importante para a elaboração da cosmovisão do livro, ou 

universo cognitivo-existencial do poeta, segundo o discurso da obra. No primeiro verso, 

temos como agente da ação o “espírito da poesia”, que “arrebata” o sujeito do discurso lírico – 

o poeta – para a região de antes da criação, categorizada como “sem forma”, “imóvel” e 

“silenciosa”, sendo as duas últimas características vivenciadas pelo enunciador em si mesmo. 
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Evoca assim o tempo primitivo ou primevo, o espaço potencial antes e depois do tempo e do 

espaço conforme os conhecemos, indescritível silêncio “de antes” do mundo. Vê-se aí uma 

articulação semântica em torno de categorias e modelos de mundo oriundos do pensamento 

religioso, segundo os quais o divino se situaria além do tempo, do espaço e da matéria. 

A seguir, subitamente, o enunciador torna-se o “Deus” deste reino, operando a criação 

com um único gesto: “Súbito estendo o braço direito e tudo se encarna”. A partir de oposições 

polares realizadas por meio da escolha de itens lexicais como “bordéis e igrejas”, 

“maternidades e cemitérios”, que se erguem “para o bem e para o mal” – que funcionam como 

expressões referenciais –, vê-se uma construção de sentido que leva a evocar modelos de 

mundo de dinâmico equilíbrio entre elementos díspares. Vê-se o poeta fundar, através dos 

“personagens” “diversos” que encerrava dentro de si, uma “comunidade”, seu mundo e seu 

povo, presidindo-os “ora triste ora alegre”, convocando mais um par de oposições para a 

significação geral do discurso, mas sem traçar distinções valorativas entre os elementos 

apresentados. Neste reino potencial e sobretudo criativo, sem estar submisso aos limites do 

universo físico manifesto, o poeta parece habitar o equilíbrio de seu próprio mundo. 

Recorrendo-se a conhecimentos de mundo socialmente compartilhados e cognitivamente 

armazenados na forma de esquemas, são, no entanto, possíveis as projeções associativas entre 

tristeza e “ruim”, alegria e “bom”, maternidade e “vida”, cemitérios e “morte”, que ajudam a 

traçar o roteiro discursivo depreendido do texto. Não obstante, nada deixar entrever 

partidarismo por qualquer das partes.  

Na instância final, o enunciador adverte: não é “Deus”, mas “um deus”. A simples 

adição do artigo indefinido ao substantivo “deus”, dessa vez iniciado por letra minúscula, 

conduz o sentido. Inferimos que há deuses no universo de Deus, e que o poeta atinge o reino 

divino – criativo e poético – ao libertar-se das circunstâncias do tempo e do espaço através do 

arrebatamento conferido pelo espírito poético. Essa cena inicial de criação e autossuficiência 

será, em certa medida, negada e problematizada a partir do poema seguinte, com a gradual 

percepção do sujeito discursivo de sua humanidade e habitação no reino limitado e limitante 

da matéria e da sociedade humana. 
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5.2. Mundo Ínfero e Universo Infernal 

 

O primeiro poema a compor a série temática inicial do livro chama-se Amor – Vida. 

Duas palavras associadas a esquemas abrangentes de mundo apoiados em domínios 

conceptuais e perspectivas de realidade disseminadas na nossa cultura, configurando campos 

centrais da reflexão filosófica e religiosa do Ocidente. Vejamos o que o poeta desenvolve a 

partir daí: 

 

Vivi entre os homens 
Que não me viram, não me ouviram 
Nem me consolaram. 
Eu fui o poeta que distribui seus dons 
E que não recebe coisa alguma. 
Fui envolvido na tempestade do amor, 
Tive que amar até antes do meu nascimento. 
Amor, palavra que funda e que consome os seres. 
Fogo, fogo do inferno: melhor que o céu.  

(MENDES, 1997, p. 285) 

 

O texto começa com a categoria Vida: “vivi entre os homens”. Esta vida, no entanto, é 

aqui circunscrita e especificada pela locução “entre os homens”. Enquanto no poema inicial o 

que havia era a “região sem forma” da criação potencial e ilimitada, o reino irrestrito da 

poesia e da liberdade, o poema seguinte começa estabelecendo limites bem definidos: embora 

capaz de ser arrebatado pelo “espírito poético” ao reino da criação, o poeta vive, no entanto, 

“entre os homens”, o que permite acionar e acessar conhecimentos – na forma de modelos 

cognitivos estruturados - que remetem aos limites da vida social, com suas obrigações e 

circunstância que nos submetem. O equilíbrio e balanço iniciais (presentes no primeiro 

poema) também são rompidos: a relação do poeta com os homens é desigual, pois não inclui 

reciprocidade. Como se vê, o sujeito do discurso declara que: “distribui seus dons / e não 

recebe coisa alguma”. Os esquemas de mundo relacionados a equilíbrio e equanimidade entre 

elementos opostos evocados no poema anterior começam a ser desfeitos, com o surgimento de 

elementos de desigualdade nas relações entre as partes.  

De acordo com a abordagem cognitivista aqui adotada, as bases de conhecimento são 

operadas mediante habilidades cognitivas, dentre as quais a mais básica é a comparação, que 

permite “entender e experienciar um tipo de coisa em termos de outra.” (LAKOFF & 
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JOHNSON, 1980). Ao se dizer “envolvido na tempestade do amor”, o enunciador evidencia 

esse processo. Os conceitos de “tempestade” e “amor” são vinculados de modo a formatar um 

terceiro sentido, imagético, não diretamente ligado às experiências. A perspectiva dos 

domínios conceptuais coloca as projeções numa posição central da cognição humana, tendo 

em vista que operam para construir e conectar domínios. A construção “envolvido na 

tempestade do amor” recorre a projeções metafóricas, que podem ser visualizadas no quadro a 

seguir: 

  

Projeção de AMOR É TEMPESTADE 

Fonte: AMOR Projeção Alvo: TEMPESTADE 

A experiência do amor  Intensidade violenta e ruidosa; 

Ebulição e perigo 

Sucesso  Calmaria  

Insucesso  Naufrágio 

Quadro 1: Projeção AMOR É TEMPESTADE 

 

Projeções metafóricas tais como a exemplificada acima podem ser ilustradas por meio 

de um gráfico (figura 1).   

Figura 1: Projeção de elementos através de inputs 

 

Isto corrobora a perspectiva apresentada por Duque e Costa (no prelo), de acordo com 

a qual:   

 

Como dimensão fundamental da linguagem e da cognição, o funcionamento 
da metáfora [...] envolve a conceptualização de um domínio cognitivo em 
termos de outro domínio cognitivo, configurando-se, portanto, como 
mapeamentos gerais entre domínios conceptuais: do domínio fonte para o 
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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. 

 

Assim, o autor inicia o processo de referenciação desta categoria, dando início à sua 

construção na obra. Um amor tão poderosamente capaz que “funda e consome os seres”, a um 

só tempo inaugurando e encerrando o que cria, como podemos ver pela escolha dos termos 

(funde/consome), que evocam roteiros mentais de “princípio” e “fim”, “criação” e 

“destruição”, “fazer” e “desfazer”. 

A mesma necessidade artística de recolhimento e individuação, elementos necessários 

à criação e ao “arrebatamento”, será responsável por lançar o sujeito discursivo no isolamento 

e pô-lo em desacordo com seus semelhantes, justamente em nome dos quais ele empreende 

sua jornada criativa e humana. Subitamente, decreta: “Fogo, fogo do inferno, melhor que o 

céu”. A brutalidade com que o verso irrompe no poema, as associações possíveis com o que é 

culturalmente compartilhado através dos conceitos de “céu” e “inferno”, conferem força e 

tensão expressiva à passagem. Entrevê-se, aqui, a revolta contra o plano divino da criação, 

outro elemento-chave para compreensão da obra e das coordenadas que compõem o seu 

mundo. Delineia-se então a próxima estação desta jornada: A Danação, poema seguinte: 

 

Há fortes iluminações sem permanência. 
A parte da Graça é tão pequena 
Que me vejo esmagado pelo monumento do mundo. 
 
Quem me ouvirá? Quem me verá? Quem me há de tocar? 
Chorai sobre mim, sobre vós e sobre vossos filhos. 
 
A fulguração que me cerca vem do demônio. 
Maldito das leis inocentes do mundo 
Não reconheço a paternidade divina. 
Eu profanei a hóstia e manchei o corpo da Igreja: 
Os anjos me transportam do outro mundo para este. 

(MENDES, 1997, p.286) 
 

 
Aqui, as nominalizações “fortes iluminações sem permanência”, “monumento”, 

“fulguração” (que “cerca” e “vem do demônio”), são usadas para se referir e categorizar o 

mundo, construindo a versão textual desta categoria no universo poemático de A Poesia em 

Pânico. Assim, O processo de referenciação é desenvolvido justamente na articulação dessas 
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diferentes denominações, de modo a permitir que se possa desenhar, partindo-se da 

perspectiva do enunciador, uma representação cognitiva socialmente compartilhada da 

categoria mundo. É por atestarem representações de modelos sociocognitivos que os recursos 

categoriais utilizados no poema evidenciam a dimensão material da experiência cognitiva.   

Imbrica-se, então, a distinção (novamente polar e dualista) entre o sagrado e o profano, 

o divino e o terreno, o cósmico e o humano. Se a “fulguração” do mundo é uma obra 

demoníaca que abarca e imerge o enunciador, a Graça é “pequena” e as iluminações 

“impermanentes”. Esses elementos operam categorizações que constroem uma desigualdade 

em favor da parte demoníaca sobre a divina na ordem da criação. Tem-se, então, a 

constituição discursiva de um mundo regido e dominado pelo “mal”. Para o enunciador de A 

Poesia em Pânico, o inferno (ou mundo ínfero) não é algo que está além e espera sua hora 

depois da morte, mas o próprio mundo que o cerca: seu universo, cuja constante dominante é 

“o demônio”.   

As “leis inocentes do mundo” são amaldiçoadas; a “paternidade divina” é negada; a 

“hóstia” e a “igreja” são profanadas.  Categorias e ações que configuram o campo do sagrado, 

contra o qual o enunciador do discurso se revolta e direciona sua ira. O poema termina com 

uma espécie de queda do poeta, banido do reino superior – divino – da criação (presente no 

poema inicial) para o ínfero – humano –: “Os anjos me transportam do outro mundo para 

este”. Identificam-se, aqui, ecos da cena bíblica do Gênesis, em que os anjos expulsam Adão e 

Eva do paraíso a mando de Deus. O que permite mais uma vez concluir que o indivíduo – 

baseado em suas experiências, numa dada cultura – organiza seu conhecimento de mundo e o 

usa para predizer interpretações e relações referentes a novas informações, novos eventos e 

novas experiências (TANNEM, 1979). O que a autora propõe é que as pessoas não veem o 

mundo de um modo ingênuo, como se ele produzisse estímulos externos e independentes, mas 

como “veteranos da percepção”, uma vez que, cognitivamente, elas já possuem armazenadas 

experiências anteriormente vivenciadas.   

O poema seguinte confirma a disposição revoltosa do sujeito discursivo, sua raiva e 

convicção em suas posturas. Já no título da peça, o enunciador categoriza a si mesmo como 

“O Impenitente”. Assim, pelas estruturas que se pode acessar para elaborar a compreensão da 

categoria, infere-se que na “impenitência” está imbricado o não arrependimento e a 

reafirmação da posição de revolta: 
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Quem me consolará no mundo vão? 
Homens, tenho convosco a relação da forma. 
Nuvem sólida, rosa virginal, água branca 
E tu, antiga sinfonia aérea, 
Pertenceis ao anjo, não a mim. 
Eu digo ao pecado: tu és meu pai. 
Eu digo à podridão: tu és minha irmã. 
A presença real do demônio 
É meu pão de vida cotidiano: 
Minha alma comprime a aleluia gloriosa. 
 
Hóstias puras, 
Inutilmente vos ergueis sobre mim. 

(MENDES, 1997, p. 286) 
 

  
O diálogo e constituição mútua entre os diversos poemas do livro, característica 

evidente da obra, segue sua elaboração. O sujeito discursivo, que no poema de abertura era o 

todo poderoso poeta-deus, arrebatado para a região “sem forma” em que cria o universo com 

sua poesia, agora partilha do reino humano, justamente por ter com ele “a relação da forma”. 

Essa distinção e categorização do mundo ou reino espiritual como além das formas, ou “sem 

formas”, e o mundo material como mundo das “formas”, é também jargão encontrado em 

inúmeros textos da especulação religiosa no Ocidente e Oriente. Assim, enquanto o informe 

(que pode assumir qualquer forma) é característico do reino espiritual e criador do qual 

participa a poesia, a materialidade e limites das formas únicas e limitadas da matéria é a 

característica do reino humano. Portanto, é através da categorização elaborada pelas 

expressões referenciais “região sem forma” (associado ao plano divino) e “relação da forma” 

(associado ao reino terreno) que ficam estabelecidas as balizas de uma visão de mundo dual, 

sobre a qual estão assentados os pilares do drama cósmico presente no livro.  

O “demônio” volta a aparecer neste quarto poema, e sua “presença real” entra em 

contraste com a “fulguração” que cerca o enunciador no poema anterior. Com isso, o poder do 

demônio é valorizado nos esquemas de referência elaborados, pois enquanto o próprio mundo 

é uma “fulguração”, o demônio é “real”. Novas blasfêmias reiteram o caráter “impenitente” 

do enunciador: “Eu digo ao pecado: tu és meu pai. / Eu digo à podridão: tu és minha irmã”. A 

proximidade estabelecida entre as categorias “pai” e “irmã”, utilizadas como projeções 

esquemáticas para, respectivamente, “pecado” e “podridão”, confere força ao discurso 

rebelado do enunciador, causando um choque entre as categorias. Isso ocorre uma vez que, 

considerando-se as estruturas de expectativa dos sujeitos (TANNEM, 1979), “pai” e “mãe” 

fariam parte de um domínio positivo (+), enquanto “pecado” e “podridão” ocupariam um 
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domínio negativo (-). Conforme Tannem (1979), as estruturas de expectativa são esquemas de 

conhecimento, amplamente compartilhados numa dada cultura, que permitem aos sujeitos 

fazer associações e inferências acerca das pessoas, objetos, eventos e cenários constantes no 

mundo. Esses esquemas interpretativos atestam a organização das operações cognitivas em 

termos de conhecimento experiencial. Ao inverter os modelos cognitivos estabilizados e 

inaugurar novos esquemas de mundo, o escritor causa como que um curto-circuito em nossas 

rotinas de entendimento, subvertendo-as ao projetar, num mesmo esquema conceitual, 

estruturações de mundo que são, enquanto modelos culturalmente idealizados, tidos como 

distintos.  

Nos versos 3, 4 e 5, os elementos do mundo criado pelo discurso poético – 

materializados pelas expressões referenciais “nuvem sólida”, “rosa virginal”, “água branca” e 

“antiga sinfonia aérea” – imagens que evocam os livros e poemas anteriores de Murilo – são 

bons exemplos de integrações conceptuais (FAUCONNIER, 1994, 1997), que evidenciam 

operações cognitivas que se dão por analogia13 e testemunham a capacidade humana de atuar 

criativamente sobre conhecimentos e experiências anteriores, construindo, transformando e 

transferindo esses saberes para situações novas. Fauconnier também usa o terno blendding 

para falar desse processo cognitivo. No Brasil, o termo mesclagem passou a ser usado como 

tradução para blending14. O processo de integração conceptual (ou mesclagem) “traz para a 

interpretação os traços ou indícios das ideias que foram parcialmente projetadas nos domínios 

fonte, integrando situações, solucionando problemas e construindo conceitos” (MEDRADO, 

2008). 

De acordo com Fauconnier e Turner (2002), as operações de identidade, de integração 

e de imaginação são a chave para os sentidos que construímos no cotidiano e para a 

excepcional criatividade humana. A operação de identidade permite reconhecer a semelhança, 

a equivalência, a oposição e a diferença; a de integração busca a identidade e a oposição que 

surgem nos processos de integração conceptual, e a de imaginação, que mantém relação 

intrínseca com as duas anteriores, permite ao cérebro executar simulações imaginativas 

                                                 
13 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. 
14 Conforme Miranda (2000), foi a professora Margarida Salomão quem cunhou o termo mesclagem no sentido 
de blending. De acordo com Miranda, trata-se de uma escolha satisfatória, já que o termo evoca o tecido 
“mescla”, cujos fios, embora se misturem para compor a trama, não se fundem, mantendo-se visíveis.  
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mesmo com a ausência de estímulos exteriores, como ocorre, por exemplo, com as estórias de 

ficção. Para Fauconnier, a peça central da faculdade da imaginação é a capacidade para a 

integração conceptual.     

Os poemas seguintes continuarão estabelecendo os elementos da cosmovisão do 

universo lírico do poeta (sua “versão pública do mundo”) por meio de escolhas linguísticas 

que, ao mesmo tempo em que categorizam o reino divino, problematizam a relação do sujeito 

do discurso com a sociedade dos homens. O poema seguinte é uma elaboração da situação 

interior do sujeito deste discurso lírico: 

 
O EXILADO 
 
Meu corpo está cansado de suportar a máquina do mundo. 
Os sentidos em alarme gritam: 
O demônio tem mais poder que Deus. 
Preciso vomitar a vida em sangue 
Com tudo o que amaldiçoei e o que amei. 
Passam ao largo os navios celestes 
E os lírios do campo têm veneno. 
Nem Job na sua desgraça 
Estava despido como eu. 
 
Eu vi a criança negar a graça divina 
Vi o meu retrato de condenado em todos os tempos 
E a multidão me apontando como o falso profeta. 
Espero a tempestade de fogo 
Mais do que um sinal de vida. 

(MENDES, 1997, p. 286) 
 

O poema traz no título uma recategorização do sujeito discursivo: se antes se 

caracterizou como “impenitente”, símbolo de sua revolta, agora se diz “exilado”, que se pode 

associar a situações de solidão, melancolia e abandono. O exilado é alguém que está só, mas 

não porque deseja, e sim porque foi afastado pelos seus, conforme podemos inferir do verso 

12 (“vi a multidão me apontando como o falso profeta”). Tal (re)categorização estabelece 

mais uma vez o lugar do enunciador em seu mundo. Isto é importante, pois se sabe então de 

onde vem este olhar constituidor: da margem, do exílio.  

Uma vez mais, o mundo é atribuído ao demônio, ao qual parecem pertencer as forças 

do universo manifesto: “o demônio tem mais poder que Deus” (verso 3). Assim, “os navios 

celestes” “passam ao largo” (v. 6), e “os lírios do campo têm veneno” (v. 7). Todas elas, 

construções que evidenciam uma praxiologia (BLIKSTEIN, 1983), articulada a partir de 

operações cognitivas e sociais tomadas como interacionalmente situadas, não se tratando, 
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pois, de avaliar a veracidade das categorizações, buscando a legítima adequação referencial. O 

que se deseja explicitar são as operações a partir das quais os sujeitos – interagindo em 

determinados contextos – organizam estruturas significativas de referenciação. Ressalta-se 

ainda que, com relação a esta passagem do poema, pode-se recorrer aos conhecimentos 

socioculturalmente adquiridos.Vê-se aí referência à parábola bíblica sobre os lírios, em que 

Jesus usa a beleza destes como símbolo da recompensa por uma vida voltada para o reino 

espiritual. As referências bíblicas prosseguem na comparação do estado de sofrimento do 

enunciador lírico com o de Jó, protagonista de um dos grandes dramas humanos contidos na 

bíblia. 

No verso 10, a “criança”, símbolo de inocência e pureza em nossos enquadres de 

mundo, aparece negando “a graça divina”: outra inversão de um esquema sedimentado, 

segundo o qual a criança, uma vez que é pura e inocente, deveria aceitar a graça divina que 

representa, e não negá-la. Desse modo, o autor renegocia esta versão e provoca um refluxo 

deste roteiro cognitivo, provocando a ruptura responsável pela força expressiva do seu 

discurso, procedimento característico do processo criativo empregado no livro. No verso 

seguinte (11), o “retrato” do sujeito discursivo é categorizado (ainda uma vez) como o de um 

“condenado”, agora “em todos os tempos”, sedimentando os aspectos infernais da vivência no 

mundo configurado em A Poesia em Pânico. Por fim, para categorizar suas esperanças 

futuras, o poeta recorre à construção “tempestade de fogo” (verso 13), associando o elemento 

ígneo, destruidor e transformador – segundo inferido de esquemas conceituais compartilhados 

– ao que estar por vir, bem como roteiros que envolvem turbulência e fúria dos elementos. 

Acrescente-se ainda que a aproximação entre a água (elemento que sabemos, por nossas 

experiências cognitivo-existenciais, envolver uma tempestade) e o fogo é mais uma 

“impossibilidade”, “inversão” ou “(re)versão” em nossas rotinas cognitivas, resultante de 

nossa capacidade de integrar conceitos, por sua vez materializados pelo discurso.   

Ainda em outras passagens – nos poemas O Saque e Ecclesia, mais à frente – o mundo 

aparece categorizado como “arena” (“O mundo inteiro é tua arena” - MENDES, 1997, p. 288), 

o que lhe ressalta o caráter de lugar ou cenário de uma batalha; e como possuindo uma 

“liturgia” (“Desenrola diante de mim a liturgia do mundo” - Ibid. p. 294), associando-o, desta 

vez, ao sagrado. Tais categorizações, à primeira vista opostas e duais, sintetizadas na 

expressão “arena sagrada”, dizem respeito ao pensamento analógico, próprio da poesia. É 

preciso se desfazer dos modos estabelecidos de compreensão para aceitar que uma arena 

(lugar de luta e morte, de acordo com o que se pode inferir dos esquemas cognitivo-
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experienciais compartilhados) pode ser sagrada. Pela lógica construída pelo sistema de 

cognição analógica do livro, que permite a mesclagem entre diferentes domínios conceptuais, 

tal operação conduz à busca por outro nível de significação, em que o sagrado e o profano 

podem coexistir num mesmo objeto-de-discurso. Noutro polo, ela induz à busca por sentidos 

não de todo evidentes. Desse modo, essa arena pode ser vista, por exemplo, como o palco 

cristão da luta eterna entre o Bem e o Mal. Conforme o discurso dessa religião, este combate, 

do qual o “mundo” seria a “arena”, está de acordo com o plano divino, pertencendo assim ao 

reino da compreensão e ordem religiosa e, portanto, sagrada. Ainda outra característica do 

mundo físico encontramos em “Nas almas grandes limitadas pelo físico”, verso do poema A 

Uma Mulher (ibid., p. 302). Nesta passagem, o mundo cotidiano é nada mais que um limite, 

um véu ou uma “muralha de pedra”, como aparece categorizado em A Um Poeta (ibid, p. 

297).  

O poema seguinte na ordem do livro retoma o tema da relação do poeta com os 

homens, elemento central da configuração de seu mundo: 

 

A DESTRUIÇÃO 
 
Morrerei abominando o mal que cometi 
E sem ânimo para fazer o bem. 
Amo tanto o culpado como o inocente. 
Ó Madalena, tu que dominaste a força da carne, 
Estás mais perto de nós do que a Virgem Maria, 
Isenta, desde a eternidade, da culpa original. 
Meus irmãos, somos mais unidos pelo pecado do que pela graça: 
Pertencemos à numerosa comunidade do desespero 
Que existirá até a consumação do mundo. 

(Ibid., p. 287) 
 
 
 Nesta peça, há novamente um embate com categorias duais, cuidadosamente 

elaborado de acordo com os esquemas sociocognitivos compartilhados: “bem” / “mal”; 

“culpado” / “inocente”; “pecado” / “graça”; “Maria” / “Madalena”. Todos articulados na 

forma de expressões referenciais que remetem a roteiros que fundamentam interpretações 

dualistas do universo. O enunciador, capaz de cometer o “mal” e poder fazer o “bem” (v. 1-2), 

pode ser inferido como representante da humanidade dentro deste reino polarizado. Conforme 

articula o poema, a categorização comum para a experiência humana é a de “pecado”, e não 

de “graça”, algo do reino profano, e não sagrado. No entanto, é este mesmo “pecado” o que 

“une” a humanidade (v. 7), ao ser atribuído como uma característica comum ao gênero 
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humano, resumindo-o e unificando-o. Através de um elaborado esquema de polaridades 

aparentemente intrínsecas e intrincadas, o enunciador elabora um distanciamento do humano 

com relação a Maria, personagem do reino divino e categorizada como “Isenta, desde a 

eternidade, da culpa original” (v. 6), ao mesmo tempo em que elege Madalena, capaz de 

dominar “a força da carne”, como melhor representante do caráter humano, circunscrevendo-a 

ao reino do profano (versos 4-6).  

 A humanidade, conforme categorização construída pelo enunciador, é uma “numerosa 

comunidade do desespero / que existirá até a consumação do mundo” (versos 8-9). Com isso, 

mais uma vez fica patente sua visão acerca da condição humana e a agonia associada a esta 

condição. A relação do poeta com os homens configura-se, como vimos, por um amor não 

retribuído, uma atenção não reiterada, um carinho e um trabalho desvalorizados num mundo 

governado pelo demônio e abandonado por Deus. No entanto, devido ao seu próprio papel de 

poeta, tende em direção ao homem, é um deles, e seu amor é deles e não de Deus, permissivo 

com um universo tirânico, uma sociedade corrupta e um mal dominante. Sua compaixão é 

essencialmente humana, e isso não só o afasta de Deus como o torna revoltado contra ele. 

Assim, rebela-se, acusa Deus de conivência com a miséria do mundo e vira as costas ao 

divino. Então o visionário se encontra preso ao mundo circundante e à vivência infernal no 

plano ínfero, banido do “reino sem forma” de “antes da criação das coisas”; exilado do 

onírico e do imaginário, que são as forças poéticas deste mundo. Mas ainda assim é o vate e o 

anunciador do “espírito da poesia”, capaz de ser arrebatado e manipular o poder criador do 

princípio cósmico. Com isso, caracteriza-se o fosso entre a experiência poética e a cotidiana, a 

participação no universo intenso e insuflado de alma da poesia e aquele meramente material e 

violentamente gratuito das contingências cotidianas, dualidade infernal em que se debate o 

espírito do poeta. Em linhas gerais, essas parecem ser as coordenadas cognitivas da 

cosmovisão depreendida do discurso poético estudado até aqui. 

  Nesse panorama, surge então a figura da mulher, no sétimo poema do livro, categoria 

cuja construção no discurso lírico do livro estudaremos na seção seguinte. 

 

5.3. Mulher: companheira infernal e duplo primordial 

 

Na categorização da mulher em A Poesia em Pânico, um caráter fortemente negativo e 

problemático é atribuído a esta. É sem dúvida a figura mais importante e recorrente do livro, 
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extremamente rica em termos simbólicos e geradora das mais variadas tensões e nuances de 

sentido. Sua elaboração ao longo dos diversos poemas é ambígua, nunca linear ou definitiva, 

ocorrendo categorizações opostas, complementares, ou ambas. É tanto a “amiga tão bela e 

necessária” (MENDES, 1997, p. 300) como a “minha amiga cruel e necessária” (Ibid., p. 

294). Assim, a análise prosseguirá esmiuçando através de quais recursos, integrações 

conceituais, expressões referenciais e categorizações é elaborada, no discurso, a figura 

feminina do livro. Como esta percorre todo o livro, optou-se, nesta parte, por trabalhar 

primeiramente com um fragmento do sétimo poema (Os Três Círculos, MENDES, 1997, p. 

287), e, em seguida, com três poemas específicos: A Usurpadora, Os Dois Estandartes e 

Igreja Mulher, nos quais acontece o confronto da figura feminina – elemento do mundo 

terreno – com a igreja, representante do divino neste mesmo reino. Mais ao final, exploram-se 

categorizações efetuadas ao longo de diversos momentos do livro.   

 
5.3.1. Sob o Signo Invertido do Amor 

 

Conforme afirmado, a mulher se configura em eixo capital para a leitura e 

interpretação do livro sob estudo. Nesse sentindo, pretende-se levantar aqui como se dá, no 

processo de referenciação do texto muriliano de A Poesia em Pânico, a elaboração desta 

categoria, entendendo como ela é construída e reconstruída ao longo do referido processo. A 

primeira menção à figura feminina no livro aparece no sétimo poema, Os Três Círculos (Ibid., 

p. 287), no qual esta é evocada justamente – e genericamente – como “mulher”: 

 
Tu, mulher, criatura limitada como eu, 
Recebes a melhor parte do meu culto. 
Eu te amo pela tua elegância, pela tua mentira, pela tua vida teatral, 
E nem ao menos posso repousar a cabeça na pedra do teu corpo. 

(v. 6 – 9, p. 287) 
 

Este substantivo, que aparece como vocativo no presente contexto, é em seguida 

retomado e recategorizado com a expressão “criatura limitada”, ao que se acrescenta o 

comparativo "como eu”. Há vários movimentos semânticos aí. Pode-se destacar 

primeiramente a comparação de igualdade entre o homem (a voz enunciadora do discurso) e a 

referida mulher. Em trechos anteriores e posteriores, esse mesmo enunciador se apresenta 

como “condenado”, “maldito”, verdadeiro habitante infernal, no que fica implícita, na 

passagem, a caracterização da mulher como companheira de mundo e condenação, conforme 
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se lê, por exemplo, no Poema do Fanático (Ibid., p. 294), v. 09: “Caíste em fogo na minha 

vida de rebelado”. São inúmeros os esquemas de situação e conhecimento que se pode 

associar ao tema do condenado infernal e seus companheiros. Conforme visto, as delimitações 

semânticas atribuídas em primeiro lugar à mulher são “criatura” e “limitada” (v. 6). Tal 

categorização recebe ainda mais força no verso 7 (“Recebes a melhor parte do meu culto”), 

quando é contextualizada e a sentença concluída. Fica evidente o conflito do sujeito 

discursivo em conferir a uma criatura limitada – humana, portanto – e cheia de imperfeições, 

a sua devoção e o seu culto. Sabe-se que a devoção, assim como o culto, é, via de regra, 

dedicada aos deuses e seres celestiais, considerados criadores do homem, assim como dotados 

de vida eterna e ilimitada, e não às criaturas e seres limitados e temporais. Prestar culto a 

alguém ou algo do mundo mundano e não do divino inverte a relação estabelecida e atormenta 

o sujeito discursivo, trazendo-lhe, como se verá, sentimentos de culpa, revolta e submissão 

lamentosa. 

No verso seguinte, 8 (“Eu te amo pela tua elegância, pela tua mentira, pela tua vida 

teatral”), o enunciador enumera os motivos do seu amor à mulher. Há novamente aí uma 

inversão, uma quebra de expectativas com relação aos padrões, aos scripts e modelos 

socialmente internalizados. Se anteriormente esse movimento se caracterizava pelo culto a um 

ser terreno e não divino, neste verso, ele se amplia e reafirma, uma vez que no lugar das 

esperadas qualidades lisonjeiras que justificariam a devoção amorosa, encontra-se uma série 

de categorizações negativas para os padrões e modelos socialmente aceitos. Os argumentos 

usados para referir-se e categorizar a mulher são “elegante”, “mentirosa” e “teatral”. Note-se 

que, no contexto, o adjetivo “elegante” não soa lisonjeiro, pois parece acercar-se, por contato 

com as palavras e o ambiente semântico que o circunda, e os respectivos modelos de mundo 

que acionamos ao nos depararmos com ele, dos significados de “fútil” e/ou “exagerado”. 

Assim, na passagem, ancorada numa declaração totalmente padrão articulada em torno da 

frase clichê “eu te amo”, ocorre a inversão dos valores que deveriam – e se esperariam – 

poder fundamentar e justificar este amor. A mulher não é aí a bela, casta e verdadeira 

“heroína”, mas a fútil, mentirosa e teatral “vilã”, e são essas características de teor negativo, 

paradoxalmente, as razões apontadas pelo enunciador discursivo para amar a “criatura” da 

mulher.  

O último verso do trecho citado parece dar conta do desconsolo do enunciador, ao 

aproximar conceitualmente o “corpo” da mulher e a “pedra” (“a pedra do teu corpo”). Pelos 

esquemas que se pode acionar para leitura do texto, isto impossibilitaria este corpo de ser um 
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lugar aprazível, de repouso ou descanso, como é recorrente pensar-se no colo feminino – daí 

encontrar nele o poeta apenas o desconsolo, a impossibilidade. Dessa forma, o autor associa o 

corpo feminino aos esquemas cognitivo-experienciais que remetem à aridez, às coisas duras e 

secas, imprestáveis para a vida, nas quais esta não brota nem se faz presente. Mais uma vez, 

tem-se o escritor recorrendo a operações que efetuam deslocamentos semânticos, invertendo 

esquemas sensório-perceptuais e realizando novos enquadramentos conceituais (através da 

quebra de expectativas), estabelecendo novas relações e construindo, a um só tempo, novos 

sentidos. Têm-se, consequentemente, um “recorte” original da realidade, operacionalizado 

discursivamente e sancionado no fluxo interativo. 

As projeções metafóricas detectadas na construção “a pedra do teu corpo”, 

considerando-se o enquadre realizado pelo enunciador na categorização da mulher, podem ser 

visualizadas no seguinte quadro: 

 

Projeção de MULHER É PEDRA 

Fonte: MULHER Projeção Alvo: PEDRA 

Que mente, engana, ilude  Que é árida, dura, de onde nada 

se espera brotar 

Possui corpo não aprazível  Onde não é agradável 

descansar 

   

Quadro 2: Projeção MULHER É PEDRA 

Tais projeções podem ser visualizadas conforme o gráfico abaixo (figura 2):  

Figura 2: Projeção de elementos através de inputs 

 

De onde se conclui que o sentido resultante de “a pedra do teu corpo”, apesar de 

aproximar elementos do domínio fonte (MULHER) e do domínio alvo (PEDRA), fornece 
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uma estrutura renovada. Em outras palavras, da projeção entre esses dois domínios, emerge 

um valor conceitual que não está contido em nenhum dos dois domínios.  

 

5.3.2. Berenice  

 

A mulher, a um só tempo tirânica e terna, terrena e divina, sempre contraditória, 

comparece sob os mais diversos nomes e epítetos nos poemas de A Poesia em Pânico, mas é 

evocada de maneira mais constante ao longo do livro pelo nome de Berenice. Citado em 10 

poemas diferentes, Berenice é o único nome feminino recorrentemente empregado ao longo 

da coleção, embora também compareçam os de Regina e Cristina, e seja comum o uso de 

denominações genéricas como “fêmea” e “mulher”. 

 A tônica central das aparições de Berenice é exatamente o confronto entre esta – 

normalmente categorizada como mulher temporal e mundana – e a igreja, símbolo da religião 

e da eternidade para o sujeito discursivo. Três poemas, especialmente, tematizam esse conflito 

entre polaridades. São eles A Usurpadora, Os Dois Estandartes e Igreja Mulher. 

 No primeiro, Berenice aparece referenciada como “a usurpadora”, qualificativo que dá 

nome à peça e que nos remete aos esquemas semânticos (ou frames) de roubo, de tomada 

ilícita de lugar ou posição, e que a categoriza. Vejamos o texto do poema: 

 

A USURPADORA 
 
Eu tenho solicitude filial pela Igreja 
E sofro quando vejo os seus membros manchados. 
Eu quisera ser o grande Vociferador da Igreja 
E andar pelas ruas gritando que ela não é amada: 
Ai de mim! Que trago no peito a imagem de Berenice 
Distribuindo o desconsolo, a tristeza e o desespero, 
E recolhendo sempre com a impassibilidade de um ídolo 
O violento amor e a ternura que eu deveria consagrar à Igreja. 

(Ibid, p. 296) 
 

Berenice é aí construída, evocada e referenciada como uma “imagem” que o sujeito 

discursivo carrega no peito. Imagens são, entre outras coisas, algo que se pode “ter” (num 

sentido material: uma estátua, uma foto, por exemplo) ou “fazer” (num sentido mais imaterial: 

em nossa mente, ou “no peito”, por exemplo) de algo ou alguém. É comum ouvir uma pessoa 

dizer que faz tal ou qual imagem de outra, com o que confessa que construiu tal ou qual 
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versão desta outra pessoa para si mesmo, de acordo com os sinais que se recebe e interpreta a 

partir de modelos e esquemas de situações, experiências e conhecimentos adquiridos. No 

contexto do poema, tal categorização assume, portanto, o caráter não apenas de algo que o 

sujeito discursivo possui, mas igualmente de algo que o possui subjetivamente, conforme fica 

expresso também no lamento “Se fosses forma somente! És idéia também”, penúltimo verso 

do poema Mulher (Ibid., p. 209).  

A ação de distribuir “o desconsolo, a tristeza e o desespero”, de natureza 

marcadamente analógica, é atribuída a Berenice no verso 6, auxiliando o trabalho de 

construção da categoria mulher realizado pelo poeta. Outra de suas atitudes, e que 

possivelmente está na raiz dos sentimentos inquietantes por ela evocados, é a de receber um 

amor que o sujeito discursivo insinua não ser devido a ela, mas à igreja. Daí o caráter de 

“usurpadora” atribuído à “imagem”, à “ideia” de Berenice. A última caracterização que 

podemos encontrar para mulher no poema é oferecida pela construção “ídolo impassível”, que 

funciona como mais uma expressão referencial a se somar na construção dessa categoria ou 

objeto de discurso. Sabemos que os ídolos também são chamados de imagens, aqui num outro 

contexto semântico, mas que amplia o significado primeiro que aventamos para a palavra e 

lhe confere sacralidade. Ídolos são alojados em templos e igrejas, e, feitos de materiais 

artesanais, são objetos inanimados, de onde decorre seu silêncio, sua impassibilidade. São 

também e novamente objetos de adoração. Referindo-se a eles para caracterizar e evocar a 

mulher, o poeta mais uma vez lhe presta reverência, e ainda outra vez acentua o tormento que 

a devoção a algo do mundo mundano lhe causa. A mulher, construída no e pelo discurso 

poético, é aí caracterizada como alguém que recolhe o amor que o enunciador de outra forma 

consagraria à igreja. Mas recebe-o com a desconsideração típica de um ídolo, por definição 

algo inacessível, inerte, incomunicável. É, por isso mesmo, e ainda uma vez, a “usurpadora”, 

aquela que toma um lugar que não lhe pertence. A adoração às imagens, e não ao espírito do 

Cristo, por exemplo, nos cultos religiosos, é outro elemento advindo de nossos esquemas 

cognitivo-experienciais que se pode evocar para compreender a tensão gerada no texto pela 

sacralização e adoração de um ser essencialmente humano, tal qual é a mulher.  

Evidencia-se, portanto, mais uma vez, a articulação entre linguagem, cognição e 

mundo, na forma de representações que são construídas por meio das interações socioculturais 

nas quais os sujeitos estão imersos. Conforme assinalado anteriormente, são essas 

representações, estruturadas cognitivamente, que nos permitem fazer inferências, acionando, 

durante a atividade discursiva, competências linguísticas, cognitivas e sociointeracionais.  
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Em Os Dois Estandartes o conflito se acentua e ganha cor e movimento com o recurso 

poético da imagem título dos “estandartes”, desenvolvida da seguinte maneira: 

 
OS DOIS ESTANDARTES 
 
Vejo sempre à minha frente dois estandartes 
– Túnica negra de Berenice, 
Túnica vermelha da paixão de Deus. 
Os dois estandartes cruzam-se no ar: 
Tumulto! Eu sou a multidão, 
Clarins! Clarins clamando à vitória! 
Eu sou o grande Inquisidor perante mim. 
Precipito-me para abraçar os dois estandartes ao mesmo tempo: 
Ai de mim, o demônio me aponta o vazio.  

(Ibid., p. 296) 
 

A túnica de Berenice é “negra”, o que a associa – pela força simbólica repertoriada por 

determinadas práticas culturais – à negatividade, ao caos, à matéria e ao mundo; enquanto que 

a cor do estandarte de Deus é “vermelha”, cor normalmente associada – também em 

decorrência do trabalho de sujeitos inseridos em uma dada cultura – ao amor de Cristo e à 

espiritualidade na tradição cristã. Amor físico e amor espiritual, portanto, colidem aí, e se 

afastam, se configuram como realidades opostas e dissociadas que o sujeito discursivo não 

consegue reunir. Essa construção de sentido – fruto de uma operação cognitiva executada 

sobre o mundo e manifestada discursivamente – encontra suporte nas expressões “Túnica 

negra de Berenice” (verso 2) e “Túnica vermelha da paixão de Deus” (verso 3): Berenice, 

como a mulher temporal e humana, em oposição à Igreja, símbolo de devoção espiritual e 

eternidade. Constrói-se, assim, a raiz geradora da figuração problemática dos elementos em 

tensão nos quais a aventura poética da conciliação dos opostos parece naufragar para 

encontrar o vazio, a desarticulação e, consequentemente, o demônio e o desespero. Tal 

passagem é ainda mais incisiva caso se tenha em mente a compreensão do projeto poético 

muriliano como fusão e síntese de opostos através da poesia. Neste caso, embora corra para 

tentar abraçar os dois estandartes ao mesmo tempo (síntese de opostos), a operação se 

configura inútil, pois, ao empreendê-la, o sujeito discursivo obtém como resultado apenas a 

imagem do demônio apontando-lhe o vazio. A crise desencadeada pelo embate entre Berenice 

e a Igreja ameaça aí, portanto, a própria fé e tarefa do poeta (sujeito do discurso), 

configurando-se como momento bastante problemático e desafiador. É realmente um 

momento de crise e desalento, no qual uma perspectiva unificadora não se descortina. 
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O terceiro poema da série, Igreja Mulher (ibid., p. 303), é talvez o mais surpreendente 

dos três. Neste, o autor faz surgir a própria Igreja personificada na figura da mulher, desta vez 

fundido-as e misturando-as num mesmo ser, para uma vez mais expressar e figurar o conflito 

entre ambas e a divisão existencial do sujeito discursivo, oscilante entre a vontade de uma e a 

impossibilidade da outra: 

 
A igreja toda em curvas avança para mim, 
Enlaçando-me com ternura – mas quer me asfixiar. 
Com um braço me indica o seio e o paraíso,  
Com outro braço me convoca para o inferno. 

                                    (v. 1-4) 
 

De acordo com o que se discutiu até aqui, enquanto a verdade da lógica referencial 

(baseada na ideia de representação) é medida pela correspondência com “as coisas do 

mundo”, a verdade do pensamento analógico (a funcionalidade da sua imagem) parece medir-

se pela capacidade de construir objetos e preservar sua identidade a partir da união de 

diferentes conceitos em um só. Frequentemente, as construções linguísticas nos induzem à 

realização dessas projeções conceptuais. E embora nem sempre essas projeções se desdobrem 

em estruturas excepcionais, de indiscutível valor criativo, podendo até mesmo passar 

despercebidas, é certo que elas requerem processos mentais complexos para que o 

entendimento possa ocorrer.   

Nos versos sob análise, note-se que a Igreja adquire características do corpo feminino, 

“curvas”, “seios”, “braços”, elementos de atração e sedução; mas, embora “enlace com 

ternura”, deseja “asfixiar”, e ainda que “indique o paraíso”, convoca “para o inferno”. Mais 

uma vez há categorizações opostas e contraditórias, num recorrente jogo de paradoxos. É uma 

personagem de extremos e caracterizada por oposições irreconciliáveis para os nossos 

modelos de conhecimento, mundo e situação. Também neste poema, a figura e caracterização 

do “condenado infernal” é mais uma vez delineada e elaborada quando o sujeito discursivo 

refere-se a si mesmo, categorizando-se como “rebelde” e portador de uma “preguiça” que é 

mais um dos inúmeros elementos elencados ao longo dos poemas que o impedem de cumprir 

seus deveres espirituais, como a “caridade”, mencionada no fim do verso 7 a seguir: 

 
 

Ela segura o Livro, ordena e fala: 
Suas palavras são chicotadas para mim, rebelde. 
Minha preguiça é maior que toda a caridade. 

(v. 5-7) 
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Ao disputar com sua rival, a Igreja lhe toma as características físicas, mas mantém 

suas censuras e acusações morais ao sujeito discursivo, com o que parece assumir o papel de 

sua própria consciência. Dessa maneira, essa fusão ou síntese entre um elemento e outro 

(Igreja e Mulher) não resolve o conflito, nem mesmo lhe traz ou coloca uma nova ordem de 

coisas, mas acentua o primeiro e reitera o segundo. A visão desta “igreja-mulher”, expressão 

referencial forjado pelo autor para referir-se a este amálgama de duas entidades distintas, é 

aterrorizante, cheia de elementos míticos, exagerados e fabulosos. Parece mesmo que a Igreja 

toma a forma feminina apenas para possuir e atormentar ainda mais profundamente o sujeito 

discursivo, conforme podemos ver na continuação do poema: 

 
Ela ameaça me vomitar de sua boca, 
Respira incenso pelas narinas. 
Sete gládios sete pecados mortais traspassam seu coração. 
Arranca do coração os sete gládios 
E me envolve cantando a queixa que vem do Eterno, 
Auxiliada pela voz do órgão, dos sinos e pelo coro dos desconsolados. 
Ela me insinua a história de algumas suas grandes filhas 
Impuras antes de subirem para os altares. 
Aponta-me a mãe de seu Criador, Musa das musas, 
Acusando-me porque exaltei acima dela a mutável Berenice. 

(v. 8-9 e 16-17) 
 

Dessa forma, a tão desejada e ansiada fusão dos opostos pela poesia termina criando o 

desfigurado e monstruoso ser da “igreja-mulher”. Ser de encaminhamentos dogmáticos e 

tirânicos, diante das quais o sujeito discursivo se vê impotente, conforme apontam os versos 

finais do poema: 

 
A igreja toda em curvas 
Quer me incendiar com o fogo dos candelabros. 
Não posso sair da igreja nem lutar com ela 
Que um dia me absorverá 
Na sua ternura totalitária e cruel. 

(v. 18-22) 
 

Essa impotência vai ser reiterada e confirmada em várias passagens do livro, como 

uma espécie de destino assumido com desgosto e sofrida resignação: “Morrerei abominando o 

mal que cometi/ E sem ânimo para fazer o bem” (Ibid., p. 287). No final do poema, no 

entanto, a redenção ou absolvição são contempladas como algo distante (v. 21: “Que um dia 



73 
 

 

me absorverá”), mas que aparece dado como certo. Tal concepção se enquadra na perspectiva 

escatológica do dogma católico, com o seu julgamento final, que extinguirá o mundo e fará o 

balanço definitivo de todas as coisas. Mas tal não se dá, neste caso, nem pela poesia nem 

pelos esforços do sujeito discursivo do poeta, o que parece ser mais um fator conflitante. 

Observa-se aqui, mais uma vez, a relevância das atividades cognitivas e sociointerativas na 

orientação discursiva que se pretende, o que ratifica o pressuposto de que as práticas 

discursivas são espaços de negociações intersubjetivas no interior das quais ocorre o trabalho 

conjunto de construção de sentido. Se, por um lado, os modelos socioculturais – relativamente 

estabilizados pelas práticas discursivas – são parte integrante das atividades cognoscitivas, por 

outro, os modelos de mundo (religiosos, políticos, econômicos, por exemplo) são 

condicionados por tais atividades. Os objetos-de-discurso emergem desse trabalho (ao mesmo 

tempo cognitivo e sociocultural) realizado pelos sujeitos na medida em que o discurso é 

produzido. É esse processo que assegura a construção da referência.      

Há ainda inúmeros outros poemas que apresentam a figura de Berenice como fonte de 

perturbações, dúvidas e tensões. Em Meu Duplo (ibid., p. 305) o enunciador – após 

categorizar e construir discursivamente a imagem do seu “duplo” como uma espécie de 

“sombra maligna” que o acompanha impelindo-o sempre à negatividade e ao mal – dirige-se 

ao seu “duplo” e indaga: “Por que opões diante do meu espírito/ A temporária Berenice à 

mulher eterna?”.  

 O poema decisivo, entretanto, para estabelecer a relação do poeta com Berenice, 

parece ser Futura Visão, um dos mais belos do livro e o último em que esta aparece citada, e 

ao qual é inteiramente dedicado: 

  
FUTURA VISÃO 
 
Apresentam-me o livro da tua vida 
Escrito por dentro e por fora: 
Sou digno de romper os sete selos. 
Logo na primeira página 
Paro três anos em êxtase 
Diante da tua fotografia. 
A lua e o mar adormecem a meus pés. 
Tudo o que evoco vai nascendo ao gritar o teu nome 
Berenice! Berenice! 
E choro muito 
Porque não existe ninguém digno de te olhar. 
 
Alguém me segura à beira do abismo, 
Contém minha impaciência e me desarma o braço: 
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Deverei assistir ao que se descreve no livro. 
Terás que parir fisicamente e espiritualmente na desgraça, 
Beberás o cálice da injúria e das abominações, 
Vestida de púrpura serás sentada no trono da solidão. 
 
Eu devoro o livro, que amarga minhas entranhas. 
Glorificai-a! Glorificai-a! 
Esta é minha súplica de sempre. 
 
O Princípio vem sobre as nuvens em fogo 
E clama para mim e para todo o universo: 
Tudo será perdoado aos que amaram muito. 

(Ibid., p. 308) 
 

 Uma das peças finais do livro, o poema se desenvolve dentro de um clima 

apocalíptico, com claras referências ao texto bíblico de João, tais são o “livro da vida”, os 

“sete selos”, as quebras temporais, a visão do abismo etc, elementos presentes na matriz 

canônica. Algumas diferenças são, porém, significativas, e particularizam o texto de Murilo. 

Ao invés do “livro da vida” de toda a humanidade, como no apocalipse bíblico, temos o “livro 

da vida” de Berenice apenas, o que caracteriza esse evento apocalíptico como de ordem 

pessoal e individual. O sujeito discursivo é, igualmente, nesse caso, a testemunha apocalíptica 

(mais um paralelo com o texto de João), mas assiste ao Juízo Final de Berenice apenas, e não 

do gênero humano como um todo. Horrorizado com o destino da personagem, revelado no 

livro de sua vida, ele tenta escapar de mais essa visão infernal lançando-se ao abismo, mas 

“alguém” o “segura” à beira (versos 12 e 13: “Alguém me segura à beira do abismo, / Contém 

minha impaciência e me desarma o braço:”). Provavelmente, a própria divindade, que aparece 

no fim, evocada e categorizada simplesmente com a expressão referencial “o Princípio”, 

perdoando os pecados da mulher e, por extensão, do sujeito discursivo, pois “Tudo será 

perdoado aos que amaram muito”. Note-se que o perdão, ao contrário do que acontece no 

dogma católico, é dado aos que verdadeiramente amaram, independente de suas ações serem 

julgadas boas ou más. É o amor e não os atos o que está em jogo; mais um elemento 

singularizante do discurso muriliano. Berenice também aparece caracterizada aqui de diversas 

maneiras: mais uma vez é sacralizada, pois “não existe ninguém digno” de a “olhar”; além de 

ser alguém capaz de provocar o “êxtase” (“Logo na primeira página/ paro três anos em êxtase/ 

diante da tua fotografia”). Mas é, sobretudo, e paradoxalmente, alguém condenado ao 

sofrimento e penas infernais, conforme nos informam as seguintes passagens, lidas no livro da 

vida da personagem: “Terás que parir fisicamente e espiritualmente na desgraça, / Beberás o 

cálice da injúria e das abominações, / Vestida de púrpura serás sentada no trono da solidão”. 
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As penas e o sofrimento que se abateram sobre a mulher são um dos mais recorrentes temas 

no corpo dos textos que compõem o livro, se configurando como momentos de alta voltagem 

e força poética. Ao mesmo tempo, exatamente por atestarem representações de modelos 

histórico-sociais, os recursos categoriais empregados nesse poema (“cálice da injúria e das 

abominações”; “trono da solidão”; “nuvens em fogo”), evidenciam, simultaneamente, a 

dimensão material da experiência cognitiva e a dimensão contextualizada do processo de 

significação. 

            Ao apresentar o “Programa da Hipótese Sociocognitiva da Linguagem”, Medrado 

afirma que este 

propõe um entendimento de cognição como social e culturalmente 
constituída, postulando a linguagem como aquela que opera uma 
conceptualização socialmente localizada a partir de um sujeito que é 
cognitivo, mas que se encontra, todo o tempo, em situações comunicativas 
reais, produzindo significados como construções mentais a serem 
legitimadas no fluxo da interação, propriamente dita. Para este programa de 
pesquisa, a realidade existe independente do sujeito, no entanto, é através da 
perspectiva do sujeito instaurado que a conhecemos e recriamos 
(MEDRADO, 2008, p.78). 

          

É desse trabalho sociocognitivo que resulta a produção da cultura humana, uma vez 

que a manipulação das formas simbólicas, por meio das práticas discursivas, resulta na 

manipulação significativa de nossa própria percepção da realidade.  

O sofrimento é também um dos elementos-chave para a sacralização e a dedicação 

amorosa por parte do sujeito discursivo, como podemos ver, por exemplo, nesta passagem de 

Poema Passional (Ibid., p. 307): 

 

Foi permitido o sítio e o saque da tua alma, 
Foi permitido o corte da tua cabeleira pesada, 
Fizeram uma cicatriz nos braços que abracei. 
Tentaram-te muitas vezes além do extremo limite. 
E eu te amei ainda mais porque saquearam tua alma, 
Porque te atribuíram o impudor das perdidas, 
Porque golpearam teus braços, teus cabelos, 
Porque te vi sem ânimo e sem cor na mesa de operação, 
Porque és alternativamente soberba e resignada.  
[...] 
Eu te amei sem condições, por isso reinas 
Sobre minha alma incontida de poeta. 
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O autor vai construindo a figura feminina e a categoria mulher, conforme foi visto até 

aqui, ao longo das referenciações feitas a esta em inúmeros poemas e passagens do livro, 

assinalando-a como objeto de sofrimento, categorizando-a sob o signo da condenação às 

penas infernais, focalizando-a, portanto, sob a perspectiva de “maldita” e “condenada”, tal 

como o próprio poeta. Podemos anotar ainda que tal destino é cumprido e vivenciado para que 

seja servida a “voracidade de deus”, outro conceito-chave do livro, e se cumpram assim 

desígnios em última análise divinos, com o que a própria mulher se torna sacra através do 

sofrimento. Ao final, como podemos ver, a redenção se efetuará, pronunciada pelo próprio 

“Princípio”, vindo sobre “nuvens de fogo”. Mais uma vez, temos aí a figura da mulher 

ampliada, deslocada e recolocada num nível cósmico e mitopoético, para além do espaço-

tempo e das redes de relações mundanas que compõem os nossos esquemas cognitivo-

experienciais ordinários. A mulher se encontra, portanto, misticamente vestida, com o “manto 

púrpura” reservado aos santos e divindades, ainda que condenada à solidão e ao mundo da 

matéria e da carne. Diferente da Beatriz dantesca, cosmicamente alojada nos reinos superiores 

do céu e guia do poeta pelos mundos de luz, Berenice é a “companheira” de penas e castigos 

do sujeito discursivo ao longo dos mundos ínferos. Companheira, saliente-se, que contribui 

para maior sofrimento de seu enunciador, e não para o alívio de sua dor, sempre apontada 

como causa e fator de maior tormento: “Provocarás a desproporção e o desespero/ 

contribuindo para maior angústia do mundo[...]” (Horóscopo, Ibid., p. 291). Personagem 

infernal, portanto, não será ela novamente Eurídice a cumprir sua sina de condenada, cabendo 

ao poeta somente a graça de testemunhá-la e louvá-la em seus cantos, até que se cumpra a 

vontade dos deuses? Ou Eva, mulher primeva, companheira do primeiro homem no desterro 

pelo mundo ínfero?, não restando ao sujeito lírico, com a mais apaixonada e tola das 

devoções, senão acompanhá-la em sua jornada de desgraçada divina? 

 

5.3.3. Alteridade Feminina: as faces variáveis da Mulher 

 

Dentro das categorizações e caracterizações ambíguas da figura feminina no livro, há 

poemas ainda em que esta aparece colocada sem sombras de conflito e que parecem ter o 

sentido de puras peças líricas de confissão amorosa e construção imagética do outro feminino, 

como, por exemplo, em A Uma Mulher (Ibid., p. 302). Em outros poemas ainda, a relação 

com esta parece resolver ou pelo menos deixar em suspenso o conflito interior do sujeito 



77 
 

 

discursivo, como quando este escreve em O Amor e o Cosmo (ibid., p. 301, v. 19): “Teu nome 

reconcilia os dois mundos”. Esta é talvez a única peça lírica do conjunto em que o amor à 

mulher surge sem conflito religioso ou pessoal de espécie alguma, muito provavelmente 

porque neste caso a igreja e a sociedade dos homens estejam ausentes, não aparecendo como 

elementos geradores de conflito. Mas estas são exceções. A regra, podemos constatar nos 

versos finais (34-36) de Metafísica da Moda Feminina (ibid., p. 292), que ecoam o expresso 

na maior parte absoluta do livro: “Tudo o que faz parte de ti – desde teus sapatos – / Está 

unido ao pecado e ao prazer, / À teologia, ao sobrenatural”. 

Numa vertigem acelerada de categorizações e expressões usadas na referenciação para 

construir a categoria da mulher encontramos ainda “mulher de aço” (ibid., p. 290); “nosso 

imã” (ibid., p. 291); “mulher cometa” de “rabo de prata” (ibid., p. 289); “musa do rio” (ibid., 

p. 289); “princípio feminino” (ibid., p. 298); “arco-íris terrestre” (ibid., p. 289); “alta 

fulguração idéia fixa” (ibid., p. 298); a “fonte de nossa angústia e de nossa alegria” (ibid., p. 

289); a “mulher não gerada” (ibid., p. 298); a “primeira mulher” (ibid., p. 301); é “sol e lua, / 

origem berço cova” (ibid., p. 301); “a mais antiga e novíssima das mulheres” (ibid., p. 304); a 

“mulher maternal e complexa” (ibid., p. 304); uma “máquina de sofrimento coberta com uma 

túnica branca” (ibid., p. 304); “sólida como esta pedra” e “variável como este mar” (ibid., p. 

304), o “mais terrível e vivo dos espectros”(ibid., p. 290), é “pássaro e flor, pedra e onda 

variável” (ibid., p.290) e ainda “a nuvem que volta e se consome” (ibid., p. 290). 

Ao mesmo tempo em que tais escolhas lexicais garantem a remissão a segmentos 

precedentes do discurso, reativando-os estrategicamente, elas asseguram que novas 

predicações sejam veiculadas, de modo que o valor referencial construído para a categoria 

mulher não pode ser adequadamente interpretado sem se levar em conta a articulação dessas 

diferentes denominações, que permitem um desenho de uma representação cognitiva 

socialmente compartilhada. Conclui-se, assim, que a referenciação é um ato criativo e não um 

simples ato de designação. Cabe salientar ainda o fato de essa atividade, que assegura os 

processos de referenciação, configurar um esquema específico, não podendo ser considerada 

fora da situação de sua ocorrência no tempo, no espaço e no meio social em que os sujeitos 

estão inseridos. 

Na visão de céu e inferno do sujeito discursivo, a mulher – objeto de adoração e 

escárnio, cuja configuração é construída por meio de inversões inesperadas e paradoxos 

evidentes, salpicada a um só tempo de sacralidade e características mesquinhas, mundana e 

divinizada – aparece inabalavelmente amada e ao mesmo tempo apontada como razão do 
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sofrimento e condenação infernal do enunciador. Torna-se assim, paradoxalmente, um tipo 

precioso de talismã, de pórtico para o mistério e o amor, símbolo e concretização do vínculo 

essencial do sujeito discursivo – do poeta, portanto – com o plano e vontades divinos. 

Mas, antes de passar a traçar a posição mais ampla da mulher na cosmovisão da obra, 

será feita uma consideração daquilo que o discurso informa sobre o seu próprio enunciador: o 

poeta, sujeito do discurso lírico e terceira das categorias escolhidas para estudo.   

 

5.4. O Poeta: função e missão da poesia 

 

Através dos séculos o poeta é encarregado, não só de 
revelar aos outros, mas de viver praticamente no seu 
espírito e no seu sangue, a vocação transcendente do 
homem. 

Murilo Mendes 
 

Última das categorias escolhidas para análise, a construção discursiva da 

autocategorização do enunciador, o modo ou modos como elabora sua referenciação, exigirá 

uma análise mais breve. O motivo é que a análise desta categoria vem sendo feita nas partes 

anteriores, tanto na referenciação do mundo como da mulher, bem como na seção 5.1, que 

trata da concepção de poesia e linguagem para Murilo Mendes. Como vem sendo dito, o 

enunciador categoriza a si mesmo recorridamente como “poeta”. Tal categorização 

corresponde, pois, a um lugar no mundo, e implica uma função na sociedade dos homens e na 

ordem das coisas. Quais sejam esse lugar e esta função são os elementos de interesse para se 

avançar na leitura da cosmovisão da obra. 

  De fato, a dilaceração experimentada pelo enunciador entre Deus e a mulher, entre o 

religioso e o profano, é uma experiência possibilitada apenas pela sua própria condição de 

poeta. Não fosse ele arrebatado pelo “espírito poético” às regiões sacras da criação, não 

experimentaria de forma tão aguda as oposições e contradições entre os dois reinos: o do 

espírito e o da matéria, polos constituintes da dualidade do “mundo” discursivamente 

encenado no livro. Neste sistema de referências, no qual se movem o homem Murilo Mendes 

e o poeta enunciador de seu livro (a “versão pública” de seu universo lírico), cabe à poesia o 

papel de religar o homem às forças vitais oriundas do espírito, sem as quais sua sobrevivência 
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estará ameaçada. Conforme Octavio Paz (1993, p. 142), em trecho já citado aqui15, está 

reservada à poesia a expressão de “realidades alheias à modernidade, mundos e extratos 

psíquicos que não só são mais antigos como impermeáveis às mudanças da história”. Do 

conjunto desses elementos, extrai-se o caráter de “missão” atribuído por Murilo ao trabalho 

poético. À poesia está reservada a função de estabelecer uma ponte viável entre os dois 

mundos.  

No poema Segunda Natureza (MENDES, 1997, p. 290), o poeta anuncia: “Eu dei a mão 

aos dois mundos”, e acrescenta: “... E recebo um sacramento de poesia”. Assim, o principal 

papel do poeta é efetuar o trânsito entre os opostos de sua realidade, sendo esta sua missão. 

Como se verá, a poesia torna-se um “sacramento” justamente por ser um veículo de superação 

da oposição e divisão entre os reinos, dilaceramento que caracteriza a vivência infernal. À 

poesia cabe efetuar a síntese e unidade existencial que libertará o homem da experiência 

dualista e ínfera. Ao efetuar a real comunicação entre essas duas instâncias da humanidade – a 

infernal e a divina – a poesia libera as tensões advindas de seu embate, ao mesmo tempo em 

que elabora uma síntese que as ultrapassa em direção a uma coexistência viável e produtiva.  

Torna-se pertinente observar, portanto, que uma concepção de referência como 

representação, do tipo adotado pelas teorias vericondicionais, não daria conta do projeto de 

construção de sentido suscitado pelo texto literário sob análise, uma vez que, dentre outros 

motivos, a concepção representacionista acaba por excluir o sujeito que produz o discurso do 

processo de designação. Diferentemente, a perspectiva sociocognitiva aqui adotada advoga 

que os sujeitos (e sua inserção em espaços socioculturais específicos) estão no centro da 

atividade de designação. Cortez (2005, p. 318), ao tratar da constituição de instâncias 

discursivas para orientação argumentativa na crônica de ficção, explica que a escolha do 

corpus analisado foi motivada pela compreensão de que, na ficção, muito mais do que uma 

descrição do real, o que se tem é uma construção de realidades, com diferentes modos de ver, 

compreender e posicionar-se sobre o real, “ainda que por um jogo de vozes do qual a 

referenciação é um indício”. Contudo, a autora conclui que “este ato de discretizar a realidade 

pela linguagem não é exclusivo da crônica de ficção, uma vez que qualquer textualização 

implica construção do real”.  

As considerações acerca da categoria poeta assumem, assim, dupla função: uma mais 

ampla, que diz respeito ao objetivo geral desta pesquisa (evidenciar os processos de 

                                                 
15 Cf. seção 5.1. 
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construção de sentido que permeiam A Poesia em Pânico, de Murilo Mendes), e uma função 

mais específica (metalinguística, pode-se dizer), relacionada aos conceitos de poesia e de 

poeta que constituem a fala identitária do sujeito do discurso lírico muriliano. 

Vários poemas também categorizam o trabalho poético com características que lhe 

conferem continuidade e desdobramento temporal. Da mesma maneira, corpo, espaço e tempo 

se fundem, reorganizando-se em uma só categoria, ampliando o sentido de “eu” em direção a 

um sentimento de fraternidade e desdobramento entre o homem e o cosmo. Assim, em Somos 

Todos Poetas (ibid., p. 299), encontra-se: 

 

[...] 
A luz desce das origens através dos tempos 
E caminha desde já 
Na frente dos meus sucessores. 
Companheiro,  
Eu sou tu, sou membro do teu corpo e adubo da tua alma. 
Sou todos e sou um 
[...] 

 

O mesmo sentido de continuidade, amplitude e permanência, expresso, entre outros 

trechos, em A Uma Mulher (ibid., p. 302): 

 

[...] 
E virei a ti no murmúrio dos ventos, no lamento das ondas, 
Na angústia e na alegria dos poetas meus sucessores, 
[...] 
 

Ou no Poema Espiritual (Ibid., p. 296): 

 

Eu me sinto um fragmento de Deus 
Como sou um resto de raiz 
Um pouco de água dos mares 
O braço desgarrado de uma constelação. 
 

Desse modo, a poesia, além de ser um trabalho necessário ao reino humano, deve ser 

algo permanente, pois implica numa espécie de “compromisso” entre o poeta, o cosmo e os 

homens. Por isso mesmo, a recorrência à integração dos opostos e a construções metafóricas 

resultantes de domínios conceituais associados ao amor e ao sentimento de coletividade: “Eu 
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bem sei que minha vida é ligada à dos outros” (Ibid., p. 297); “Quero te sentir meu irmão no 

sofrimento” (Ibid., p. 297); “Amo tanto o culpado como o inocente” (Ibid., p. 287); “Meu 

coração ansioso de se consumir em outros” (Ibid., p. 297); “Sou a fome de mim mesmo e de 

todos, / Sou o alimento dos outros” (Ibid., p. 301); “Pertencemos à numerosa comunidade do 

desespero” (Ibid., p. 287); “Hei de me comunicar enfim com os outros / Na coletividade do 

inferno” (Ibid., p. 288). A forte associação com a humanidade a si mesmo imposta pelo 

enunciador (resultante de sua compreensão do papel da poesia) pode ser evidenciada numa 

série de passagens do livro; eis mais uma: “...vejo por todos, penso por todos, sofro por todos” 

(Ibid., p. 289). Noutra passagem surpreendente, o fator de união entre os homens é justamente 

o pecado: “Meus irmãos, somos mais unidos pelo pecado do que pela graça” (Ibid., p. 287). 

Ao notar que o pecado é algo mais comum entre os homens do que a graça divina, Murilo não 

hesita em anunciá-lo justamente como elemento de unidade entre os homens. Uma vez mais, 

inverte com isso esquemas de mundo estabilizados em nossa cultura: para a visão de mundo 

cristã, o comum é que o fator de união entre os homens seja a graça divina, e não a desgraça 

demoníaca.  

E, se é verdade que enxerga o mundo como inferno, o enunciador não hesita em 

reservar para si mesmo o papel de habitante infernal. Conforme categorizações já vistas, é o 

“rebelado”, o “condenado”, o “impenitente”. Pode-se afirmar, entretanto, que rebelou-se 

justamente por amor aos homens. Como se depreende dos fragmentos destacados, foi uma 

humaníssima compaixão que o levou ao desterro, tomando parte na “comunidade do 

desespero” e na “coletividade do inferno”. Já Merquior (1997, p. 14), num comentário geral à 

obra de Murilo, havia notado a revolta deste contra Deus, empreendida em favor do Cristo, 

humano e mortal. Segundo ele, Murilo não “hesita em interpelar o Criador pelo desastre do 

Universo”. E ainda: 

 

Em Murilo (...) o gesto sacrílego é dirigido claramente contra Jeová-
Pantocrátor, jamais contra o Cristo. (...) Contrapunha assim o querigma do 
Cristo à opressão dos deuses – e mesmo do Onipotente bíblico, do 
despotismo de uma Providência intemperada pelo senso da caridade. 
 

Assim, conforme pôde ser apontado, desde o princípio o amor aparece na obra 

associado à dilaceração infernal. E atinge sua força maior e motriz – plena de carga dramática 

– na sua consagração à mulher, com seus defeitos e características a um só tempo demoníacas 

e divinas, representante por excelência do gênero humano no sistema de interpretação e 
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elaboração do mundo constituído no livro. Desse modo, só resta ao poeta, tal Orfeu, amá-la de 

maneira inconsolada e desenfreada. Segui-la inferno adentro e cantá-la: 

 

Eu sou teu anunciador desde os tempos remotos.  
Se eu não te vir ninguém te verá – eu te aponto  
Ao lavrador dos astros, à galera dos anjos... 
 

                                                                                   (MENDES, 1997, p. 290) 

 

A relação do poeta com a mulher reveste-se de sacralidade justamente por fazer parte 

de seu “dever” humano anunciá-la: “Para que valho eu / Senão para permanecer teu poeta” 

(Ibid., p. 309). Sua ligação com ela o opõe a Deus, mas isso não é suficiente para que ele 

renuncie a tal ligação. De maneira obscura, ela permanece associada ao mistério e à missão do 

poeta, conforme atestam os versos: “Teu corpo liga o céu e a terra, / Teu nome reconcilia os 

dois mundos” (Ibid., p. 301). Noutro momento, o enunciador afirma: “Caíste em fogo na 

minha vida de rebelado” (Ibid., p. 294). Assim como o Adão de Milton (1964), ele 

experimenta do fruto do bem e do mal e desobedece ao Criador porque assim havia feito sua 

companheira. Mesmo sabendo que seria desterrado e amaldiçoado, resolve segui-la, evitando 

que a expulsão e a maldição divina se abatessem sobre ela sozinha.  

Caído do reino criador e espiritual da poesia no reinado da repetição e fragmentação 

do mundo material, o visionário muriliano se encontra preso ao plano ínfero, onde imperam as 

características demoníacas. Sua condenação parece ser vê-las e experimentá-las, em si mesmo 

e nos outros. 

 

5.5. O Poeta Adâmico-órfico e a Síntese Poética 

  

Conforme foi visto, a cosmovisão do livro é de caráter religioso e dualista, pois 

enxerga o mundo como uma arena na qual bem e mal se digladiam. Com um tom pessimista, 

o mundo terreno e humano é visto como infernal. Desse modo, o inferno do poeta é sua 

própria realidade, aqui e agora, e não um tipo de reino imaterial pós-morte; característica 

importante da cosmovisão da obra. Podemos ver aí uma metáfora das sociedades de mercado 

que temos hoje em dia, na qual a poesia não tem um lugar legítimo, embora continue a ser 

praticada.   
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Neste contexto, o “outro lado” da realidade, associado à criatividade poética e aos 

poderes instituidores e criadores da linguagem, corresponde às raízes imateriais e espirituais 

do homem; à sua participação numa ordem mais alta da criação. De religiosidade católica, 

Murilo associa este lado ao divino, nomeando e categorizando os dois “regentes” opostos de 

seu mundo mitopoético: Deus e o demônio.  

No entanto, dilacerado pela experiência conflitante, pela cisão cognitiva e 

experiencial, o poeta se rebela contra Deus, por não conseguir agregar nem enxergar em seu 

mundo algo semelhante à experiência sagrada à qual lhe arrebatava a poesia. Revoltado, o 

visionário desce da contemplação do reino divino, que se lhe torna vedado. E se encontra 

preso ao reino ínfero e dual. No meio deste drama de proporções cósmicas, apaixona-se pela 

mulher, para a qual canalizará toda sua piedade e compaixão humanas.    

 No entanto, o elemento responsável por lhe atirar ao inferno da percepção/cognição 

dualista do universo é aquele pelo qual será capaz de transcendê-lo. Ao longo dos poemas do 

livro, a própria poesia é o veículo de síntese e conhecimento empregado pelo poeta. Para ela 

serão canalizados os conflitos, tensões e disparidades enfrentadas pelo sujeito discursivo de A 

Poesia em Pânico. No pensamento analógico que lhe serve de base, está a chave para um tipo 

de convivência dos opostos sempre buscada e tematizada na poesia muriliana: a alquimia 

espiritual entre o alto e o baixo, o divino e o terreno, o maravilhoso e o cotidiano. Excesso e 

contenção, espírito e matéria, fogo e carne, a poesia promove a ebulição verbal dos esquemas 

de mundo do poeta e, consequentemente, do leitor, que reconstitui seu percurso cognitivo no 

ato da leitura.  

A busca da mulher na obra corresponde, tal em Novalis e na tradição cristã, à carência 

espiritual e ao percurso de encontro com a própria alma (ou ânima). Uma vez que é através do 

mesmo amor e compaixão que o prende à mulher que o poeta atinge a salvação – conforme 

atesta o verso-conclusão “Tudo será perdoado aos que amaram muito” –, a mulher converte-

se em algo profundamente necessário à tempera emocional e existencial exigida para a 

ruptura poética que conduz ao sagrado, conforme encontramos em outro verso-síntese: 

 
És, talvez sem querer, o laço enigmático 
Que me prende à idéia essencial de Deus. 
 

(Poema Passional, MENDES, 1997, p. 308) 
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Mulher primeira, é uma e é todas. Ligação essencial com o divino, é ao mesmo tempo 

a encarnação plena do apego à carne e ao corpo. Afirmação reconhecida da queda, é a um só 

tempo a exacerbação e a confirmação do amor espiritual tanto ao indivíduo que se lhe opõe 

como à humanidade decaída como um todo. Prisão ao tempo, à cisão, ao mundo dual; ao céu, 

mas também ao inferno; ao um, mas também aos muitos; opera a divisão e aciona sua filha 

mais moça, o tormento. Ancora, em última análise, o sujeito discursivo, o poeta, ao mundo 

ínfero, material e dual: às forças que afirmam e às energias que negam. 

Portador do pecado original – conhecimento da dualidade e conflito do cindido – 

condenado ao inferno do corpo, da matéria e do mundo dos homens, atado ainda mais à carne 

pelo amor que nutre e consagra à mulher, o homem (sujeito do e ao discurso que o perpassa), 

neste caso, é não apenas Adão, o desobediente, desterrado, revoltado e eternamente infeliz; 

mas Orfeu, o poeta, o único que vai ao inferno e retorna para contar o que viu. Seu conto é um 

canto; seu canto, um poema; na poesia, os opostos se conciliam, deixam de ser duplos, e 

expressam a unidade da experiência humana: tanto angústia como plenitude, tanto espírito 

quanto carne. Embora um poema afirme uma coisa e o seguinte o seu contrário – o todo, a 

obra, assim como a vida, diz sempre uma coisa só. Mal e bem se falam mutuamente; num só 

oposto, sua unidade é o tempo original, lugar estabelecido do mito e no qual se abriga o 

símbolo: espaço fora do tempo: lugar vazio e todo o lugar. É nele que o poeta assenta seu 

espírito e por isso escapa ao inferno, retorna, e, por um breve momento, eterno, descansa e 

entoa seu canto: assim como em A Poesia Em Pânico – é um grito de desespero e uma 

afirmação de vida; ataque atroz de revolta, e calma plácida de imortalidade; reconquista do 

paraíso e assunção do inferno – reconcilia não apenas opostos, mas o homem consigo mesmo.  

Eis o sentido essencial do mergulho de Murilo. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Espera-se haver demonstrado a funcionalidade dos conceitos apresentados – de 

objetos-de-discurso, categorização e esquemas mentais (ou cognitivo-experienciais), 

especialmente – para dar conta de processos empreendidos no ato de produzir e ler um texto, 

mais especificamente o literário. Procurou-se através deles evidenciar o roteiro cognitivo que 

constitui a cosmovisão – ou “versão pública do mundo” – do intersujeito constituído no e pelo 

discurso de A Poesia em Pânico. Do mesmo modo, evidenciar que procedimentos e que 

tratamentos deu o autor aos roteiros cognitivos socioexperiencialmente adquiridos e 

sedimentados, de maneira a visualizar alguns recursos do seu processo criativo e estilístico-

composicionais. Igualmente, a partir daí, associá-lo a uma concepção de poesia, linguagem e 

mundo.  

Pode-se afirmar, depois da leitura e análise empreendidas, que a poesia de Murilo 

Mendes não se propõe a uma recriação realista ou representacionista do universo físico e suas 

relações conforme as experimentamos cotidianamente. Ao invés disso, recria essas relações, 

estabelecendo cortes e inversões em nossos esquemas cognitivo-experienciais rotineiros. 

Desse modo, criando uma atmosfera e uma “realidade” mais próxima ao que experienciamos 

como o mundo onírico e imaginário, razão por que sua poesia vem sendo categorizada de 

“visionária” por mais de um comentador.  

Tal utilização da língua é caudatária da compreensão segundo a qual cabe à 

linguagem um papel criador na realidade, ou pelo menos um papel determinante na 

organização e sentido que damos ao real, operando enquadramentos e recortes com que 

estabilizamos esquemas e modelos de interpretar os fatos e dados do mundo que, por sua vez, 

determinam nossas crenças e comportamentos. Conforme exposto, tal compreensão da 

linguagem, determinante da visão de mundos dos poetas da tradição aqui denominada 

“romântica”, tem inúmeras afinidades com a teoria da linguagem proposta hodiernamente 

pelas correntes da sociocognição operando no seio da linguística. Ambas defendem que 

nossos sistemas de crença e pensamento determinam a maneira como vemos – no sentido 

mais amplo do termo – o mundo. E que a linguagem – necessariamente inserção na praxis 

social – é o veículo por excelência do agenciamento e contínua (re)organização dessas 

crenças e modelos interativos e de compreensão. Com isso, ambas comportam certa ênfase no 

poder criador da linguagem, ao mesmo tempo em que dão um valor igual aos fatores externos 
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e internos da cognição, vendo-os como elementos intrínsecos um ao outro, e não distintos. É 

patente no romantismo mais lúcido e bem articulado, bem como nas correntes 

sociocognitivas, que a relação com o mundo é de fato um eixo ou “avenida” de várias mãos. 

O indivíduo inclui o coletivo tanto como o coletivo não representa uma exclusão do 

indivíduo. Se é verdade que cada ser é determinado pelo ambiente (ou mundo) em que vive, é 

igualmente verdadeiro que possui condições de afetá-lo em alguma medida.  

O romantismo, no entanto, parece radicalizar essa posição, se atentarmos à crença 

baudelairiana de que “a natureza é um templo simbólico”, ou à aspiração mallarmaica de 

trans-escrever o “livro órfico da vida”, segundo ele, objetivo – consciente ou inconsciente – 

de todo poeta. Ao entender a própria realidade experienciada como uma forma de linguagem, 

tais poetas e escritores apagavam a distinção racionalista entre arte e artista, entre cotidiano e 

imaginário e, em última instância, entre a própria realidade e os sistemas simbólicos. 

Conquanto essa atitude esteja matizada de escritor para escritor, é essa crença na aproximação 

mágica entre o símbolo e a coisa simbolizada que determina o trabalho de muitos dos 

principais autores das correntes românticas. De fato, o símbolo mágico, para ser eficaz, aspira 

a ser a própria coisa simbolizada. Só assim a manipulação simbólica será efetivamente 

realizada, a ponto de agir sobre a realidade. Entendendo que a poesia – emprego rítmico de 

símbolos sonoros que põe em movimento e (des)articulam esquemas e modelos cognitivos – 

manipula a própria percepção da realidade, a poesia romântica sempre aspirou à 

transformação do homem, daí seu caráter muitas vezes rebelde e revolucionário. 

Embora a extrapolação romântica – e suas ambições humanistas – possam ser 

questionadas, a sociocognição nos oferece hoje subsídios para afirmarmos que o discurso 

poético realmente pode renovar e manipular nossa cognição. Pode, por exemplo, evitar e 

sacudir os caminhos batidos do nosso olhar ao mundo (nossos roteiros cognitivos), agindo por 

meios de inversões, remodelamentos e deslocamentos dos esquemas de mundo e 

conhecimento sedimentados. Assim é que uma pesquisa divulgada na revista Língua 

Portuguesa (2009, p. 8), realizada pela Universidade de Colúmbia, concluiu que a exposição a 

obras de linguagem surrealista “melhorou os mecanismos cognitivos relacionados à 

capacidade de aprendizado”. Segundo os pesquisadores, “quando o significado se encontra 

ameaçado” o cérebro reage buscando novos caminhos cognitivos, e as pessoas normalmente 

sentem-se “mais motivadas a entender a estrutura” da obra.  

Outro tema que ainda poderia render em termos de pesquisa relacionando poesia e 

sociocognição é o que envolve, justamente, o “processo cognitivo” levado a cabo pela poesia. 
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Tendo em vista as concepções dos poetas aqui apresentadas, assim como aquelas da 

sociocognição, seria interessante indagar, entre outras coisas: há um tipo de conhecimento (ou 

cognição) que nos propõe especificamente a poesia? Que importância ou funcionalidade teria 

este conhecimento (ou modelo cognitivo) hoje? A poesia esgota-se na linguagem: é um mero 

efeito cognitivo obtido pela manipulação simbólica ou aponta para algo mais? Questões 

semelhantes poderiam ainda ser levantadas com relação ao pensamento analógico, bem como 

se poderiam desenvolver pesquisas contrastando suas operações com as de outros tipos de 

pensamento: lógico, intuitivo, imagético, simultâneo, mágico etc. 

Como este é um trabalho inicial, por adentrar uma zona nebulosa, e sobre o qual 

pairou sempre a sombra do risco de operar em duas áreas de conhecimento 

caracterizadamente distintas, quais sejam a linguística e os estudos literários, a maior 

esperança que se pode ter em relação a ele é a de ter apontado algumas maneiras viáveis de 

efetuar essa aproximação, e não a de haver conseguido plenamente efetuá-la. Embora o 

presente estudo esteja inscrito no campo da Linguística, houve preocupação no sentido de não 

reduzir uma área à outra, mas sim fazê-las dialogar. Outrossim, espera-se haver dado algum 

passo no sentido de olhar para a poesia a partir das novas concepções de língua e linguagem 

emergentes, traçando relações entre ambas, bem como empreender o estudo de um texto 

literário a partir de categorias de pensamento e conceitos oriundos dessas teorias. 
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