
 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

   

CHRISTY BEATRIZ NAJARRO GUZMÁN 

  

  

  

 

 

 

 

 

O surrealismo, por uma aproximação ao movimento francês e sua repercussão 

na poesia brasileira: As Metamorfoses de Murilo Mendes  

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA, 2010 

 



 

 

 

CHRISTY BEATRIZ NAJARRO GUZMÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

O surrealismo, por uma aproximação ao movimento francês e sua repercussão 

na poesia brasileira: As Metamorfoses de Murilo Mendes 

 

 

Monografia apresentada à disciplina de  
Orientação Monográfica II do Curso de 

 Letras Português-espanhol da  
Universidade Federal do Paraná,  

Como requisito final para a 
 obtenção do título de 

Bacharel em Letras com  
ênfase em Estudos literários 

 

Orientadora: Prof. Sandra Stroparo 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com amor aos meus pais: 

Ana Cristina de Najarro e Alfredo Najarro 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao longo do curso muitas pessoas passaram pela minha frente que 

ajudaram e inspiraram minha formação acadêmica. Uma página não bastaria para 

citá-las, porém vou mencionar aquelas que interferiram diretamente na produção 

desta monografia. 

À minha orientadora Sandra Stroparo, pela sua dedicação e paciência na 

orientação desta monografia, e por demonstrar com a sua própria experiência como 

professora e pesquisadora de literatura que a literatura é uma proposta de 

reinvenção do mundo. 

Ao professor Caetano Galindo por ter aceitado ser banca e avaliar este 

trabalho. 

Finalmente, de longe agradeço infinitamente a minha família por acreditar 

em mim, apoiar meus projetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Um grande artista deve conciliar os opostos” 

(Murilo Mendes) 

 

¿Qué es la vida? Un frenesí. 

¿Qué es la vida? Una ilusión, 

una sombra, una ficción, 

y el mayor bien es pequeño: 

que toda la vida es sueño, 

y los sueños, sueños son. (Calderón de la Barca) 

 

 



 

 

 

Resumo 

Este trabalho visa explorar os aspectos surrealizantes na obra de Murilo Mendes, 

estabelecendo um diálogo com os aspectos estéticos e filosóficos do movimento 

surrealista francês. A reflexão parte da obra As Metamorfoses, onde o autor, diante 

da angústia provocada pelo “caos” que impera na sociedade ocidental da primeira 

metade do século XX, articula através da palavra elementos de diferentes naturezas, 

propondo uma reconfiguração do universo. 

Palavras-chave: Murilo Mendes, Surrealismo 

 

 

 

Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo explorar los aspectos surrealizantes en la obra de 

Murilo Mendes, estableciendo un diálogo con los aspectos estéticos y filosóficos del 

movimiento surrealista francés. Nuestra reflexión se hace a partir de la obra As 

metamorfoses, donde el autor frente a la angustia provocada por el “caos” que 

impera en la sociedad occidental de la primera mitad del siglo XX, articula a través 

de la palabra elementos de diferentes naturalezas, proponiendo la reconfiguración 

del universo. 

Palabras-clave: Murilo Mendes, Surrealismo 
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1. Introdução 

 

No começo do século XX, a Europa experimentava a queda dos 

valores que sustentavam a sua sociedade. Isto porque os princípios tecnicistas 

que propunham o “bem estar” social, também denegriram a figura humana; 

estamos pensando aqui nas consequências da Primeira Guerra Mundial e da 

Revolução Russa. Paralelamente, os artistas buscavam a autonomia da arte, 

tirando dela a sua responsabilidade para com a sociedade e seus valores. 

Assim sendo, os artistas das diferentes vanguardas arremetiam contra 

a sociedade da época, fazendo arte de confronto e tendo como objetivo chocar 

aos burgueses. Um desses movimentos foi “o surrealismo”, consolidado em 

1924 com a publicação do “Primeiro Manifesto Surrealista”. Como o de muitas 

vanguardas, um dos seus objetivos era mudar a vida através da arte, 

vivenciando-a a ponto de romper com as fronteiras entre a vida “real-material” e 

o mundo abstrato imaterial. Para tanto, os artistas surrealistas se valeram de 

vários caminhos para “descobrir” as diferentes possibilidades de associação 

dos objetos e das palavras para poder, desta maneira, ressignificar o mundo: 

as experiências obtidas a partir do uso de alucinógenos, a escrita automática, 

os referenciais míticos da época medieval, e outros dos quais falaremos no 

decorrer desta monografia. Na poesia, encontramos a ressignificação da 

palavra, através da “escrita automática”, isto é, a combinação de elementos 

díspares no mesmo verso, o que gera novos significados, promovendo um 

novo entendimento do mundo. Assim, o surrealismo se posicionou como arte 

de choque e de quebra de conceitos estabelecidos.  

Tendo isso em vista, podemos dizer que ao contrário de outras 

estéticas, o surrealismo transitou entre o real-material e o mundo subjetivo (o 

mundo onírico, os estados de loucura e o mundo imaginário) para propor uma 

nova visão de mundo e, desta maneira, alcançar a transcendência humana. 

Esse trânsito permitiu questionar a legitimidade do poder de representação 

tanto das imagens como da palavra, o que resultou numa “arte acombinatória” 

(MOURA, 1995), onde os elementos aproximados sofriam um processo de 
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ressignificação, transfigurando a vida material no processo de composição 

artística. 

O surrealismo chega ao Brasil no contexto do modernismo brasileiro, 

momento em que vários artistas e poetas reestruturavam o conceito estético.  

O interesse dos artistas modernistas brasileiros era trazer para a arte e a 

poesia os elementos cotidianos da cultura popular brasileira como uma 

tentativa de definir o que é “ser” brasileiro na arte. Por tal motivo, todas as 

“correntes estéticas” que valoravam o caminho da abstração da esfera material 

não foram tão bem aceitas: este foi o caso do surrealismo. Contudo, houve um 

grupo de poetas que se interessou pela concepção de arte e de mundo que os 

surrealistas propunham. Um desses poetas foi Murilo Mendes que nunca 

aderiu a nenhuma “corrente estética”, embora afirme ter feito muitas pesquisas 

no campo da estética surrealista. 

Como pesquisador do movimento francês, Murilo Mendes 

experimentou algumas técnicas criativas do surrealismo na sua poesia. Sendo 

assim, podemos dizer que a composição poética de Murilo Mendes é 

caracterizada pela superposição de imagens, a quebra da sintaxe por meio da 

combinação de palavras de campos semânticos díspares, e uma tendência 

“abstratizante da realidade material” (MOURA,1995). Da mesma forma que os 

surrealistas franceses o poeta mineiro experimentou com as imagens do 

mundo onírico, com as diferentes mitologias e o referencial religioso 

proporcionado pela sua fé católica. 

A respeito do fator religioso na poesia muriliana, é importante lembrar 

que este não aparece para afirmar os dogmas católicos, mas para abstrair a 

realidade material, transcender espiritualmente e entrar em um estado de 

comunhão com o “todo” que compõe o universo. 

Todas essas experimentações obedecem a uma preocupação do autor, 

que diz respeito a uma visão de mundo “essencialista e totalizante” 

(MOURA,1995).  Aqui é importante lembrar a figura de Ismael Nery, já que 

além de ser um amigo de grande estima foi quem o levou de volta para o 

catolicismo, o aproximou da estética surrealista e da filosofia essencialista. 
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Esta última implicava a “hibridação” entre o material e o imaterial, o racional e o 

irracional, para alcançar a essência dos elementos, “reestuturando a ordem 

estabelecida através da desordem” (ARAÚJO,2000). 

 Assim, a poética muriliana é caracterizada pelo vetor da dissolução de 

conceitos através da combinação das palavras, questionando desta maneira os 

princípios da sociedade burguesa para começar desde “o marco zero”1, como o 

próprio Murilo Mendes afirmou numa entrevista.  

O livro em que isso se faz mais evidente é As metamorfoses, 

considerado pela crítica o mais surrealista de toda a composição poética do 

autor. Por esse motivo o escolhemos para nossa pesquisa.  

Esse livro se apresenta como um universo fechado onde a “hibridação” 

dos elementos impera como uma proposta de renovação da percepção dos 

objetos, da relação existente entre eles e o ser humano. O importante dessas 

ligações é que muitas delas estão construídas a partir do princípio da 

contrariedade, isto quer dizer que os elementos aproximados são de naturezas 

diferentes e muitas vezes contrários entre si. Isto se evidencia nos versos em 

que objetos inanimados cobram vida, ou quando animais realizam atividades 

humanas, como no poema “encontros” que será analisado do terceiro capítulo. 

Além das relações díspares entre diferentes esferas, Murilo Mendes 

também recorre às diferentes artes que fizeram parte da sua vida: a música e a 

pintura. Por um lado o livro está dedicado a um dos compositores mais 

importantes da era clássica: Wolfang Amadeus Mozart. Sendo um músico tão 

distante em termos temporais e estéticos, o leitor mais instruído poderia se 

formular a seguinte pergunta: por que não dedicar o livro a algum músico que 

experimentasse a transgressão da ordem dos sons? Primeiro poderíamos dizer 

que isso se deva simplesmente ao contato direto e ao gosto musical do poeta, 

porém a obra de Mozart foi de grande importância pelo tipo de percepção de 

mundo que o compositor expressava através da música, o que será melhor 

explicitado no terceiro capítulo.  

                                                           
1
 Entrevista concedida à revista Veja em 1972. Cf. RIBEIRO GILSON, Leo. Entrevista a Murilo 

Mendes: “Não quero ser popular”. VEJA. São Paulo, n° 209, setembro, 1972 
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Por outro lado, encontramos vários poemas dedicados a diferentes 

pintores, ou fazendo referência à criação plástica: “operação plástica”, “rua”, 

“Maria Helena Vieira da Silva”, “uma nuvem” são só alguns nomes que 

poderiam exemplificar tal afirmação. O poema que foi escolhido para 

refletirmos sobre a relação de Murilo Mendes e a pintura não demonstra de 

maneira explícita essa relação, porém existe uma possível aproximação de 

“1941” com a pintura “ângelus novus” de Klee e da interpretação que Walter 

Benjamin fez sobre a tela.  

Partindo do anteriormente mencionado, o objetivo desta monografia é 

destacar as características surrealizantes2 da obra poética de Murilo Mendes, e 

para tanto analisaremos alguns dos poemas do livro As Metamorfoses, 

publicado em 1944 por considerá-lo um livro-universo, em que o autor propõe a 

diluição dos limites estabelecidos entre a esfera material e imaterial, entre a 

matéria mineral e natural. 

 O trabalho está dividido em três capítulos: no primeiro abordaremos os 

princípios históricos, filosóficos e estéticos do movimento surrealista na França; 

no segundo refletiremos acerca do surrealismo no contexto do modernismo no 

Brasil e da importância da figura de Murilo Mendes. Finalmente no terceiro 

capítulo abordaremos de maneira mais detalhada de As metamorfoses como 

proposta surrealista do poeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Preferimos usar o termo “características surrealizantes” porque, em primeiro lugar, 

acreditamos que isso explicita o fato de certas características proporcionarem uma atmosfera 
surrealista aos poemas, ao invés de só representar aspectos surrealistas dentro do poema. 
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2. O movimento surrealista na França. 

 

 

2.1 Contextualização histórica 

 

 

A sociedade européia do começo do século XX enfrentava a decadência 

de todos os setores que proporcionavam ao indivíduo um tipo de segurança 

diante dos fatos da vida, como foram os governos e as instituições religiosas, 

gerando na elite intelectual e artística um sentimento de tédio e agonia 

humana. Essa inconformidade intensificou-se com a explosão da Primeira 

Guerra Mundial e com os autoritarismos que se seguiram, desencadeando a 

configuração de diferentes linhas de pensamento delineadoras de novas 

formas de entendimento do mundo e do tempo, e que por sua vez negavam os 

princípios estéticos, morais e políticos propostos pela burguesia. Este processo 

teve lugar dentro do marco conhecido como modernidade3. 

 

Uma dessas linhas de pensamento foi o movimento de vanguarda 

conhecido como surrealismo, consolidado em 1924 com a publicação do 

Manifesto Surrealista de André Breton, onde eram sistematizadas as idéias do 

grupo que, em 1923, se desvinculou do movimento dadaísta. Este último 

representou para o surrealismo uma fonte estética e de visão de mundo, por 

representar um movimento de protesto contra os valores sociais e artísticos da 

época, pois suas manifestações artísticas (do movimento Dada) eram 

intencionalmente desordenadas e principalmente regidas por um desejo de 

choque e de escândalo, numa sociedade que começava sua reconstrução 

depois da catástrofe da Primeira Guerra Mundial.  

                                                           
3 A esse respeito Matei Calinescu faz a divisão entre modernidade burguesa e modernidade 

estética, sendo a primeira o objeto de críticas acirradas por parte dos artistas e intelectuais da 

época, já que os valores tecnológicos e capitalista-burgueses denegriam a figura humana. Cf. 

CALINESCU, Matei. Cinco caras de la modernidad: modernismo, vanguardia, decadência, 

kitsch, postmodernismo. Trad. Francisco Rodríguez Martín. 2.ed. Madrid: Tecnos/ Alianza, 

2003. 



13 

 

É importante ressaltar aqui o processo de reconstrução em que se 

encontravam os países europeus, já que todos os movimentos de vanguarda 

vão considerar a dicotomia destruição/reconstrução para propor novas 

estéticas e novos valores sociais. Desta maneira, “no surrealismo (...) busca-se 

uma salvação pela arte, mas arte vivida ou arte de viver. Um modo de agir em 

que o imaginário e o real estejam coligados” (CUNHA, 2008, p. 64), o que 

sugeria a diluição de poderes, normas, preceitos, gerando um forte choque na 

sociedade burguesa do começo século XX.  

 

Assim, o surrealismo propõe um novo olhar sobre o mundo real-material 

através da desvinculação dos seus referentes mais próximos e mais ligados ao 

campo racional do ser humano. Desta maneira, podemos dizer que: 

 

A partir do dadaísmo, e em meio à agitação provocada pela revolução 
russa de 1917 e pela reação européia cristalizada no fascismo 
italiano, que chegará ao poder em 1922, com a marcha de Benito 
Mussolini sobre Roma, surge em Paris outra vanguarda subversiva: o 
surrealismo, que tomava igualmente o partido dos valores subjetivos 
ameaçados por todos os poderes. O termo “surrealismo” apareceu, 
pela primeira vez, numa carta que o poeta Guillaume Apollinaire 
dirigiu ao dadaísta Paul Dermée; ele usava essa expressão para 
definir sua poesia, de preferência a sobrenaturalismo, observando 
que “surrealismo não se encontra nos dicionários” (NAZARIO, 2008, 
p. 23)  

 

  Luiz Nazario aponta para dois aspectos importantes relacionados com 

o nascimento do movimento surrealista: o primeiro destaca a falta de registro 

do termo “surrealismo” nos dicionários da época, como apontava Apollinaire, 

ativando o principal objetivo do movimento, que era a “desreferencialização” do 

mundo, responsável por liberar os objetos e as palavras do seu significado: dito 

de outra forma, as coisas e as palavras deixaram de significar aquilo que por 

convenção estava estabelecido, como analisaremos mais adiante. O segundo 

aspecto resgata dois acontecimentos políticos que assolaram a Europa no 

começo do século XX: o primeiro refere-se ao fascismo que se instaura em 

1922 como uma ditadura que se utiliza da propaganda para difundir princípios 

nacionalistas e capitalistas; e da censura para evitar a difusão dos valores 
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comunistas. Esse contexto fez com que a descrença no mundo4 se instaurasse 

na elite pensante da sociedade européia, promovendo novas propostas de 

criação e de entendimento de mundo, como anteriormente referido; isto se vê 

evidenciado no panfleto de André Breton Le peu de réalité (o pouco de 

realidade), onde ele expõe o “mal-estar” sentido nesses tempos turbulentos da 

sociedade ocidental em que o niilismo apontava para o rompimento com as 

normas sócio-políticas, culturais e éticas (CUNHA, 2008). 

 

O segundo acontecimento refere-se à revolução russa de 1917, que 

dinamizou os valores subversivos dos artistas que aderiram aos princípios 

surrealistas, pois o comunismo rompeu com a ordem social que imperava na 

Rússia e propôs novos rumos para sua nação. Isto gerou, anos depois, e 

quando o movimento surrealista já estava configurado, a união entre os 

partidários do comunismo e os artistas surrealistas, que mais tarde seria 

dissolvida, pois os ideais não práticos do surrealismo não combinavam com a 

práxis comunista.  

 

Assim sendo, Breton chegou a afirmar que o comunismo era “a única 

salvaguarda ideológica” (NAZARIO, 2008, p.36) do surrealismo. Ora, se o 

comunismo era a única garantia do surrealismo, isso significa que o próprio 

fundador tinha suas dúvidas a respeito da legitimidade do movimento? Para 

responder a essa pergunta é importante ver o que cada uma das duas 

vertentes revolucionárias concentra no seu núcleo fundador. Devemos lembrar 

que ambas correntes de pensamento representavam ideais revolucionários que 

contestavam, por caminhos diferentes, os princípios burgueses. Por um lado, 

se encontra a euforia das exacerbações subjetivistas do surrealismo, que 

rejeitava a ordem estabelecida pelos princípios burgueses; e, por outro, a 

ideologia da práxis marxista se apresentava como doutrina que explicava as 

relações existentes entre a humanidade e o capital, numa sociedade regida por 

princípios tecnicistas e propunha uma ordem social-econômica em que o 

homem seria emancipado pelo trabalho.  

                                                           
4
 Devemos levar em consideração que o romantismo e o simbolismo já tinham colocado a 

questão da descrença do mundo nas suas configurações estéticas. 
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Se no âmago do surrealismo se encontra a junção do mundo real-

objetivo e o não-real, como veremos mais adiante, a adesão ao comunismo 

representava o ponto de coexistência entre uma “irrealidade”, e a realidade 

objetiva. Além disso, Luiz Nazario também menciona que os surrealistas se 

obrigaram a politizar seu movimento, primeiramente por considerar a revolução 

um meio para atingir outra esfera do mundo, aquela que diz respeito à 

existência física do ser humano e suas relações com a vida prática; e segundo 

porque a estética surrealista não se resolvia só no campo das idéias 

“irracionais”, ou no hedonismo pelo hedonismo, mas também na concepção 

que concebia o pensamento humano como agente transformador da vida, 

como Jacqueline Chénieux-Gendron salienta ao afirmar que a estética 

surrealista é uma “questão política”5; e em terceiro lugar para evitar futuras 

desistências do movimento surrealista. 

 

Participando paralelamente do partido comunista, vários adeptos do 

surrealismo continuaram suas pesquisas, o que ocasionou a expulsão de 

vários deles do partido por não serem tão revolucionários quanto o movimento 

precisava, pois a subjetividade utilizada na arte surrealista era considerada 

uma espécie fuga da realidade. Desta maneira, “Breton, Éluard e Crevel foram 

expulsos em 1933 por terem ousado criticar esse vento de cretinização que 

soprava da URSS” (NAZARIO, 2008, p. 42), e por considerarem que o 

comunismo recuperava algumas das instituições antigas que tinham 

demonstrado serem opressoras da liberdade. Tal fato não significou o 

rompimento com a revolução, já que esta não foi só uma “salvaguarda 

ideológica” para o surrealismo: ela também foi uma forma que os surrealistas 

encontraram para atingir a essência do mundo, ou seja, uma totalidade do 

mundo que não era percebida só na experiência material. E é nesse intuito de 

conhecer e alcançar a totalidade do mundo que os surrealistas começaram a 

                                                           
5
 Cf. CHÉNIUX-GENDRON, Jacqueline. É possível falarmos em Estética Surrealista. 

In:______________________ GUINSBURG, J; LEIRNER, Sheila. O surrealismo. São Paulo: 

Perspectiva, 2008 
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desenvolver diferentes pesquisas que os levaram à descoberta de novos 

caminhos de criação. 

 

Poder-se-ia dizer, então, que o surrealismo surge como uma 

contestação à realidade da época, reivindicando o direito de explorar todos 

aqueles campos de conhecimento que tinham sido reprimidos até esse 

momento, como o são “os dos sonhos, da loucura, dos estados alucinatórios” 

(GUINSBURG, J. 2008 p. 14), que representam a esfera do não-real, referida 

anteriormente, e que fazem parte da existência humana. A união de ambas as 

realidades (material e subjetiva) faria possível o conhecimento da totalidade do 

mundo, pois os surrealistas não concebiam a realidade-material como único 

componente da vida. Desta maneira, a exploração dos estados apontados por 

Guinsburg (GUINSBURG, J. 2008 p. 14) significava também uma 

transformação do sujeito “tanto quanto o objeto, num tipo de gnose 

(conhecimento), que devia conduzi-lo à reconciliação da ação e o sonho” 

(GUINSBURG, 2008, P. 14), isto é, restituir ao ser humano a capacidade de 

viver entre as duas esferas.  

 

Partindo dessas considerações podemos dizer que para os artistas de 

vanguarda, e mais especificamente para os surrealistas, existiam dois tipos de 

realidades marcadas por tempos e lógicas diferentes. A primeira, que será 

referida neste trabalho como realidade-objetiva, diz respeito à vida pragmática 

e progressista, marcada por um tempo que, valorizado por sua importância em 

dinheiro, obedece à condição de causa e efeito das diferentes situações da 

vida cotidiana. Paralela à realidade-objetiva se encontra outra realidade que 

está marcada por uma destemporalização6, isto é, os fatos não acontecem 

seguindo a lógica de causa e efeito mencionada nas linhas acima: a esta 

chamaremos de realidade-subjetiva7. 

 
                                                           
6 Como Gumbrecht já mencionara a respeito do pensamento não hermenêutico no seu artigo O 

campo não hermenêutico. GUMBRECHT, Hans Ulrich. Corpo e forma. Ensaios para uma 

crítica não hermenêutica. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998. 

7
 Aqui incluiremos o mundo onírico, a loucura e o imaginário mítico das culturas indígenas e 

medievais.  
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Esses artistas de vanguarda constituíram, portanto, a percepção de que 

o passado, o presente, o futuro e o tempo das mais variadas culturas faziam 

parte da vida prática do homem, o que ocasionava uma crise na confiabilidade 

por parte desta elite pensante nas instituições da sociedade. Eles entendiam 

que o tempo era um processo muito mais complexo que um “continuum de 

impulsos e respostas, de causalidades e fases interconectadas e auto-

explicativas como grandiosos capítulos de uma enciclopédia universal” 

(SOUZA, 2008, p.55); esse pensamento revelava a insuficiência da 

configuração da sociedade daquela época, e ao mesmo tempo sugeria uma 

implosão das estruturas culturais, promovendo uma nova estética preocupada 

com a transformação dos valores sociais.  

Para entender esta preocupação é importante ressaltar os aspectos 

importantes que caracterizaram a estética surrealista.  
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2.2  Elementos estéticos surrealistas 

 

No começo deste capítulo foi mencionado que o movimento surrealista 

foi consolidado a partir do Manifesto surrealista de 1924, o que promoveu a 

catalogação do surrealismo como movimento vanguardista. Ele “no entanto 

resiste a essa classificação (...) o surrealismo estaria voltado para a vida, o 

homem em sua totalidade e a transformação do mundo” (GUINSBURG, 2008, 

p 14). O que é muito interessante, pois ao se desligar do aspecto doutrinador 

das outras vanguardas, o surrealismo sugeria uma nova forma de viver, na qual 

os valores prezados pela burguesia fossem derrubados. 

 

Além de definir o surrealismo, André Breton também elaborou uma lista 

de um “pequeno grupo de obras” (WILLER, 2008, p. 284), que revelavam as 

origens da concepção e visão de mundo dos surrealistas. Esta lista tinha como 

referência direta o romantismo e o simbolismo, os dois movimentos que 

significavam uma ruptura total com a tradição clássica e neoclássica. É por 

esta razão que Cláudio Willer caracteriza o surrealismo como um movimento 

de ruptura e continuidade. Era ruptura em primeiro lugar porque o sentido de 

beleza não era o mesmo definido pela tradição artística ocidental, em segundo 

lugar porque propunha a exploração dos campos do inconsciente para 

perceber e entender o mundo como um todo e não a exploração da realidade 

para o conhecimento deste, já que eles acreditavam que ela não era suficiente. 

O surrealismo também representou continuidade, por precisar buscar uma 

origem nas “tradições de ruptura”8.  A genealogia apresentada por Breton no 

manifesto surrealista oferece sustentação filosófica ao movimento, pois lá ele 

expõe que gerações anteriores também entendiam que o conhecimento total 

da existência é atingível pelo inconsciente, pela loucura e a abstração da 

realidade (o simbolismo e romantismo por exemplo).  

 
As séries de autores propostas por Breton, em seu exame do 
romantismo e do simbolismo no Segundo Manifesto do surrealismo e 
em outros lugares, equivalem ao que Octávio Paz, prosseguindo e 
ampliando a mesma revisão da história da literatura, chamaria em Os 

                                                           
8
 Termo utilizado pela primeira vez pelo autor mexicano Octavio Paz, no livro Os Filhos de 

Barro, 1972. 
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filhos do barro, de tradição e ruptura (...) o poeta e pensador 
mexicano entende o romantismo não como movimento delimitado por 
datas do final do século XVIII e meados do XIX, mas como processo, 
vertente marcada pela rebelião. Refere-se a uma revolução 
romântica, manifestação da tradição da ruptura, pela crítica 
contraposta ao classicismo (...) o espírito antiburguês dos autores 
daquela época e desse movimento foi reconhecido por inúmeros 
outros ensaístas. (WILLER, 2008, p. 285-286) 

 

O autor destaca o fato de o romantismo ser percebido como um 

processo revolucionário, e não como algo que teve um início e um fim. Como 

processo, o romantismo pôde desencadear diferentes caminhos e vertentes, 

pôde se aprimorar e pôde ser reformulado. Esse movimento foi marcado pela 

individuação do sujeito e a busca pela não banalização da vida que eles 

enxergavam nos costumes burgueses do final do século XIX; sentimento que 

criou uma abominação pela burguesia e pelo crescimento do mercantilismo.  

 

Do simbolismo, o surrealismo resgata o obscurecimento dos conceitos, 

isto é, a fascinação pelo não dito e as relações entre aspectos díspares. Além 

disso, o simbolismo também explorou a aproximação de conceitos, muitas 

vezes díspares, para propor novas relações entre os objetos. Dessa maneira, 

Breton enxergava em Baudelaire uma fonte primordial do surrealismo, pois foi 

este último quem começou a relacionar o mundo concebido "racionalmente" e 

artisticamente aceitável com aquilo que não era erudito; esse tipo de relações 

não era convencional e sim inovador, pois os elementos aproximados 

correspondem a campos semânticos muito diferentes, como é possível 

observar no poema “Bela Nau”, onde Baudelaire compara uma mulher a um 

barco. 

 

Partindo dessa sustentação histórica de ruptura e continuidade, o 

surrealismo é definido como uma “visão de mundo” que representava uma 

força revolucionária na sociedade e como tal recusava os valores morais, 

éticos e políticos tidos como verdade única e incontestável, o que gerava novas 

relações entre conceitos disjuntivos.  

 



20 

 

Foi dessa forma que os surrealistas exploraram o automatismo, 

mencionado anteriormente, e que para Jacqueline Chénieux-Gendron é uma 

reapropriação da “teoria das manchas” das artes plásticas, no qual o objeto é 

esquecido e prevalecem pinceladas ao acaso e manchas que não remetem a 

formas conhecidas9. A partir disso a autora reflete sobre a concepção de artista 

entendida pelos surrealistas, a qual apontava para um esquecimento dos 

códigos culturais.  

 

Transportada à escrita, esta técnica de composição se vê refletida no 

esquecimento de um raciocínio coerente ao colocar as palavras no papel, isto 

é, elas deixam de obedecer à lógica da sintaxe e da semântica, o que favorece 

a multiplicidade de sentidos. A escrita, portanto, não obedece a uma lógica 

racional, permitindo uma autonomia da palavra, já que esta não estaria 

condicionada por nenhuma pauta social, ética ou moral. Dessa forma, palavras 

com significados contrários ou mesmo opostos entre si se aproximam, 

permitindo a criação de novos sentidos, desvinculados do que 

convencionalmente é aceito.  

 

O automatismo está intimamente ligado ao método psicanalítico de 

Freud, que consiste na livre associação de diversos fatos ocorridos ao 

paciente, sem que este aplique algum filtro organizador das idéias; desta 

maneira, elas surgiriam de acordo com a sua importância e permitiriam que o 

psicanalista adentrasse o inconsciente desse indivíduo. Freud também estudou 

o mundo onírico como ferramenta no processo da psicanálise, pois ele 

                                                           
9
 Esta teoria poderia estar atribuída a um dos movimentos do “Oitocentos italiano”: os 

Macchiaioli  propunham uma atividade artística que não estivesse “viciada pelos preconceitos 

culturais”  (ARGAN, s/d, p. 425), premissa que Breton e os outros artistas surrealistas 

sustentavam como um dos princípios delineadores do movimento. Cf. ARGAN, Giulio Carlo. 

HISTÓRIA DA ARTE ITALIANA v. 3. São Paulo: Cosac Naify Edições, s/d. Disponível em: 

(acesso em: 02/03/2010 às 14hrs30min)  

http://books.google.com/books?id=nyif8Cz4R4EC&pg=PA425&dq=A+teoria+das+manchas+na

+pintura&lr=&ei=f_ePS8fmC4rczQS2meHGBQ&hl=ptBR&cd=17#v=onepage&q=A%20teoria%2

0das%20manchas%20na%20pintura&f=false  

 

http://books.google.com/url?client=ca-print-cosac_naify_edicoes_ltda&format=googleprint&num=0&channel=BTB-ca-print-cosac_naify_edicoes_ltda+BTB-ISBN:8575032240&q=http://www.cosacnaify.com.br/loja/detalhes.asp%3Fcodigo_produto%3D493%26language%3Dpt%26showPromo%3DTrue&usg=AFQjCNHC4Ef_19OWyTU-SD51eFkZ9Xg0yg&source=gbs_buy_s&cad=0
http://books.google.com/books?id=nyif8Cz4R4EC&pg=PA425&dq=A+teoria+das+manchas+na+pintura&lr=&ei=f_ePS8fmC4rczQS2meHGBQ&hl=ptBR&cd=17#v=onepage&q=A%20teoria%20das%20manchas%20na%20pintura&f=false
http://books.google.com/books?id=nyif8Cz4R4EC&pg=PA425&dq=A+teoria+das+manchas+na+pintura&lr=&ei=f_ePS8fmC4rczQS2meHGBQ&hl=ptBR&cd=17#v=onepage&q=A%20teoria%20das%20manchas%20na%20pintura&f=false
http://books.google.com/books?id=nyif8Cz4R4EC&pg=PA425&dq=A+teoria+das+manchas+na+pintura&lr=&ei=f_ePS8fmC4rczQS2meHGBQ&hl=ptBR&cd=17#v=onepage&q=A%20teoria%20das%20manchas%20na%20pintura&f=false
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acreditava que os sonhos eram “interpretáveis” (FREUD, s/d, p.94), isto é, os 

sonhos revelam aspectos a respeito da vida do sujeito e suas percepções de 

mundo, sendo possível, através disso, conhecer a natureza humana, já que os 

sonhos partem de uma realidade material-objetiva, embora esta apareça de 

forma aparentemente distorcida, já que nesse momento ela não corresponde à 

ordem estabelecida pelas normas sociais. Apesar de o mundo onírico 

representar um dos caminhos utilizados pela psicanálise para adentrar o 

inconsciente humano, a crítica literária, ao analisar textos surrealistas, costuma 

separar o processo psicanalítico do mundo dos sonhos. A razão de tal divisão 

talvez se encontre no uso que os surrealistas fizeram da psicanálise e dos 

sonhos, sendo a primeira uma referência para a escrita automática, isto é, na 

associação de elementos e imagens desconexas colocadas no papel sem que 

fossem organizadas de forma a que as frases “fizessem sentido”; já no caso da 

esfera onírica, os surrealistas recuperavam a superposição de imagens que no 

mundo real-material não formariam um sentido lógico para propor uma nova 

ordem social-cultural. É importante lembrar que Freud também apontou – 

apoiado em estudos anteriores a ele – para o fato de que o estado onírico é 

uma “vigília incompleta e parcial” (FREUD, s/d, p. 77), portanto, o real-material 

não desaparece completamente, muito pelo contrário, ele continua em 

constante diálogo com o inconsciente do indivíduo, com o diferencial de que 

esta realidade não obedece às normas sociais e o que permite que o 

“conhecimento, os sentimentos e os desejos sejam transformados” (FREUD, 

s/d, p. 84).  

 

Desta maneira, podemos dizer que usando a mesma dinâmica de 

superposição das ações e das imagens nos sonhos, o automatismo verbal, 

mencionado linhas acima, libera o cérebro para agir sobre a página em branco. 

Um exemplo deste tipo de escrita é observado no poema “Estudo quase 

Patético”10 de Murilo Mendes, onde, na primeira estrofe, encontramos 

aproximações como um “vento em ré maior/ desfolha estátuas” ou esse mesmo 

vento partindo as “hélices dos anjos”, quatro campos semânticos diferentes por 

                                                           
10

 MENDES, MURILO. O visionário. In ________________________________: Poesia 
completa e Prosa. Rio de Janeiro: AGUILAR, 1994 
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definição; fenômenos atmosféricos, música, objetos inanimados e o imaginário 

religioso formam parte de uma só estrofe e atuam sem nenhuma passagem 

lógica de um campo semântico para outro. Sem dúvida nenhuma, o 

automatismo verbal em Murilo Mendes obedece não só a uma influência do 

surrealismo europeu, mas também a outros fatores que diziam respeito a sua 

época e seu contexto, aspectos que serão analisados mais adiante. 

 

Portanto, a escrita automática, “corresponde a situações em que 

palavras, imagens, sintagmas, são percebidos como entidades com existência 

objetiva”, como Cláudio Willer já salientara, preexistindo ao momento da 

escrita, como é possível observar no poema citado: as imagens apontadas pelo 

“eu” lírico existem no seu imaginário e, ligadas de uma forma ilógica, geram 

uma dinamização dos sentidos e revela outra face das palavras-imagens.   

 

A respeito dessa conexão ilógica de imagens, outro caminho estético 

explorado pelos surrealistas para atingir o outro mundo foi a “destruição do 

senso comum”: com esta técnica, a representação de um objeto passa a se 

desvincular do mesmo. O precursor neste campo foi o pintor René Magritte, 

que acreditava que os objetos tinham pouca ou nenhuma relação com o que 

representavam; exemplo desse princípio é a sua pintura La Trahison des 

Images, onde um cachimbo aparece com a legenda “isto não é um cachimbo”. 

Com esta técnica as imagens foram liberadas do seu compromisso de 

representação da realidade, o que negava o princípio da mimese, pois os 

artistas surrealistas não pretendiam copiar a realidade-material, muito pelo 

contrário, eles partiam dessa realidade para explorar a potencialidade da 

existência humana relacionada com os objetos. 

 

 Desta maneira a estética proposta pelo surrealismo valorizava em 

grande medida o observador e o seu olhar. Exigindo desse olhar o abandono 

do “maior número possível de códigos, a fim de empregar sua sensibilidade 
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sem reserva” (CHÉNIEUX-GENDRON, 2008, p. 93)11 , isto é, esquecer as 

convenções miméticas da arte e o caráter representativo dos objetos, o que fez 

com que as normas que delineavam o comportamento social, e hierarquias de 

poder, fossem desafiadas e colocadas em xeque, gerando um conflito entre os 

artistas e a sociedade burguesa, porque questionava todo tipo de 

representação de valores e de poderes, pois uma palavra e um objeto não 

deviam necessariamente representar aquilo que era mais “próximo” deles. 

Assim os objetos surrealistas eram aqueles “retirados do seu quadro habitual 

para serem empregados em usos diferentes que não aqueles para os quais 

estavam destinados, ou todo aquele objeto para o qual não se conhecia uma 

destinação prática” (NAZARIO, 2008, p. 41). Para conseguir essa autonomia da 

imagem os surrealistas se guiavam pela junção de elementos díspares, dando 

um espaço para as “realidades” concebidas no mundo dos sonhos e da loucura 

que lhes permitiriam chegar a seu objetivo principal, o conhecimento da 

totalidade através de todos os elementos que circundam o indivíduo, mesmo 

que eles não apresentem, aparentemente, nenhum tipo de proximidade.  

 

Dentro desta concepção as imagens eram concebidas, tanto por 

Magritte como pelo poeta francês Pierre Reverdy, como entidades únicas e 

independentes do seu referente, o que oferece uma liberdade maior de criação, 

pois tanto o objeto como a palavra desligam-se daquele conceito que os 

prende ao mundo “objetivo”, desvinculando-o da sua especificidade para 

chegar ao todo. Criando assim o que Reverdy chamaria de imagem poética, 

que Murilo Marcondes Moura aponta sobre a imagética encontrada na poesia 

de Murilo Mendes: 

 
A imagem poética moderna, da qual é um exemplo típico também a 
de Murilo Mendes, consiste na combinatória radical de elementos os 
mais disparatados, sendo ainda que o seu produto cria algo novo cuja 
função é expandir a realidade e não reproduzi-la. A proposta de tal 
criação livre compunha o quadro geral do que então se dizia 
moderno, englobando coisas diferentes, como a atitude surrealista da 
'receptividade poética' ou outras que propunham uma maior 
intervenção da consciência artística" (MARCONDES, 1995, P. 25) 

                                                           
11

 No ensaio “É possível falarmos em estética surrealista?” Jacqueline Chénieux-Gendron 
expõe que os surrealistas desafiavam o olhar domesticado pelos códigos impostos pelas 
convenções, buscando o que se encontra no elemento primeiro de cada objeto.   
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Essa criação não só remete à combinação de imagens desconexas, mas 

também à destruição de referente/significado que explorava novas formas de 

enxergar e entender a realidade tanto externa como interna ao indivíduo e que 

para os surrealistas não estavam desligadas uma da outra. Elaborava-se assim 

uma clara sabotagem a todo tipo de ordem lógico-racional da realidade. O 

surrealismo, portanto, não vê a imagem em si, vê seu além; no caso da 

palavra, o poeta busca o seu elemento primeiro, isto é, o que está antes do 

signo lingüístico, para desvendar os mistérios que ela guarda e para lhe 

conceder o conhecimento total do mundo.  

 

No âmbito da poesia surrealista, as palavras eram geradoras de 

imagens “puras”, o que quer dizer que elas não estavam mediadas por 

metáforas claras seguindo a fórmula lógica que diz: “isto é como aquilo”, pelo 

contrário, a imagem surgia pela aproximação de elementos contrários. 

Contudo, ela – a poesia surrealista – encontrou seu referente nas analogias de 

Baudelaire, especificamente nas Correspondances, onde as comparações e as 

aproximações entre imagens e campos semânticos diferentes entre si saltam 

aos olhos do leitor, como mencionado anteriormente.  

 

O surrealismo levou ao extremo este tipo de técnicas, eliminando as 

comparações e colocando termos díspares um do lado do outro e deixando as 

estrofes de um mesmo poema sem conexão aparente, o que as torna 

independentes entre si. Para tanto, a palavra se torna objeto de 

experimentação, sofrendo processos analíticos pelos quais se despe de seus 

“significados-culturais” alcançando sua mais pura origem, e desta maneira ela 

potencializa seus significados, como mencionado por Ricardo de Souza no seu 

ensaio Surrealismo e espírito do tempo, onde ele se vale da metáfora utilizada 

por Octávio Paz, que se refere ao surrealismo como “uma maçã de fogo na 

árvore da sintaxe”, para compreender melhor a quebra de significados 

semânticos lógicos. Comparação muito pertinente, pois sendo um movimento 

de destruição de convenções e choques “morais”, a figura de uma maçã como 
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o fruto proibido ressalta este caráter de contestação que o surrealismo 

comportava.  

O sentido da palavra fogo nesse contexto comporta uma ideia de 

incêndio que leva à destruição das formas, neste caso dos significados e dos 

sintagmas, dando lugar a uma potência da palavra12. Portanto, as 

correspondências para os surrealistas eram mais do que uma técnica estética, 

eram uma visão de mundo que revelava uma desconfiança nos “princípios 

lógicos de identidade e não-contradição”13:  

 
A vida verdadeira vive-se em passos largos, e não na subserviência 
das lógicas pequenas. A razão dialética é poderosa, mas seu poder 
(...) é rígido: não se presta às sinuosidades da vida e não tem 
coragem suficiente para saltar por sobre os abismos do inesperado 
(...) o surrealismo suporta a evasão estratégica da sedução mortal e 
faz da destruição do câncer da tautologia a sua profissão de 
existência. (SOUZA, 2008, p. 57) 

 

O trecho acima resgata o centro da filosofia surrealista, pois os poetas 

desta vanguarda destruíam as fronteiras limitadoras das convenções 

sintagmáticas, propondo novas possibilidades de arranjo, que por sua vez 

geravam novos significados e ampliação da “palavra”. Dessa maneira, as 

convenções sociais que tradicionalmente se viam “traduzidas”  nas palavras 

eram assim desafiadas, já que a configuração da vida burguesa do começo do 

século XX era conduzida por uma série de valores que possuía o seu oposto, o 

que para os artistas surrealistas resultava incoerente, já que a 

incompatibilidade convivia sem conflito nenhum na vida dos indivíduos e suas 

sociedades.14 A insuficiência da realidade mencionada existe justamente pela 

                                                           
12

Raúl Antelo aponta para os limites da potência, deixando, neste caso, a palavra no limite 
entre o que ela poderia ser, mas que nunca chega a ser. Nas correspondências surrealistas 
encontramos uma palavra que é desvinculada do seu referente mais próximo, portanto, ela 
deixa de ser, mas ela não se vincula completamente à nova proposta de significado, talvez 
porque o seu interesse não fosse esse. Cf.  ANTELO, Raúl.  O comum e a experiência da 
linguagem. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007.  
13

 Cláudio Willer aponta no seu ensaio Surrealismo: Poesia e poética que esta visão de mundo 
correspondia à visão derrotista do contexto entre-guerras que a Europa enfrentava.  
14

 A respeito dessa consideração existem vários estudos como os desenvolvidos pela escola 
de Frankfurt que avaliam e analisam que os valores burgueses e cientificistas que guiavam 
uma vida “socialmente aceitável” eram os que haviam levado à decadência das sociedades 
ocidentais da Primeira Guerra Mundial, fascismo e Segunda Guerra Mundial, como já apontara 
Theodor Adorno no seu livro Dialética do esclarecimento. 
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redução de caminhos de opções de criação e de entendimento da existência do 

homem e dos objetos no mundo.  

 

Dentro dos caminhos comentados – o automatismo verbal e a 

destruição do senso comum – o poeta é compreendido como um vidente, que 

exprime toda experiência tangível e intangível do mundo, capta os objetos e os 

sentimentos e os decompõe de tal forma que eles fiquem na sua mais pura 

acepção, para que ele, o poeta, possa reconstruir o mesmo objeto captado no 

começo do processo a partir desse momento zero. Vemos, portanto, que dois 

movimentos são realizados por esse poeta-visionário: o primeiro é a destruição 

da convenção, pois o objeto é desvinculado do seu significado mais imediato, 

gerando o segundo movimento que se dirige numa linha reconstrutora, só que 

este ato não busca a instauração de um novo significado incontestável, mas a 

multiplicidade de sentidos, desta maneira o objeto se torna em “lugar de 

incertezas” (FRANÇA, 2008, p.97).  Desta maneira, o olhar dos poetas e 

artistas se desvincula dos “códigos ocidentais em prol de uma abertura para o 

primitivismo”, (CHÉNIEUX-GENDRON, 2008). 

Em primeiro lugar é importante ressaltar o objetivo de desvincular-se de 

“códigos ocidentais”, porque ele revela que a revolta sentida pela comunidade 

artística da época era contra os princípios morais, estéticos, políticos e éticos 

da cultura ocidental, o que poderia supor que os surrealistas desviaram o olhar 

para aquelas culturas que proporcionavam não dicotomias e sim uma 

multiplicidade de conceitos, figuras e sentidos. Num poema como “O 

Observador Marítimo” de Murilo Mendes, podemos observar este tipo de 

característica: nele coexistem crenças religiosas, coisas da vida comum das 

pessoas e um pouco de mitologia15. Esse “eu” lírico que se posiciona como se 

estivesse num pedestal observa tudo o que acontece nesse mundo marinho. 

Os acontecimentos vistos por esse “eu” lírico não têm conexão um com o outro, 

mas todos estão ligados pelo mesmo campo semântico: o mar. 

                                                           
15

 Neste poema existem algumas figuras importantes: a primeira é o mar e algumas das 
mitologias que surgem em volta dele como os leviatãs e a figura da sereia. Os primeiros 
formam parte de uma cultura fenícia retomada na bíblia; e a segunda forma parte de varias 
tradições culturais, como por exemplo a grega, e suas variantes nas culturas indígenas. 
MENDES, Murilo.  Os quatro elementos. In________________:Poesia completa e Prosa. Rio 
de Janeiro: AGUILAR, 1994 
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Desta maneira o “eu” lírico “perde a vista” (CHÉNIEUX-GRENDON, 

2008, p. 87), porém ganha a “visão” que lhe permite enxergar todos os 

acontecimentos de forma simultânea. O interessante é que neste ato 

simultâneo, o “eu” lírico não só enxerga a superfície das coisas, ele também 

enxerga o que cada uma delas de certa forma contém; assim ao falar das 

embarcações, também fala da “fome dos passageiros de terceira” que se 

encontram dentro delas, também fala sobre as “armas para o massacre dos 

coloniais” e do “assassínio dos peixes indefesos”, fatos que o “eu” lírico não 

pode ver de uma só vez, porque não estão ao alcance dos seus olhos, porém o 

seu poder visionário lhe permite o acesso a eles. 

 

Conforme o anterior, podemos dizer que a estética elaborada pelos 

princípios surrealistas diz respeito à visualidade dos objetos e o que estes 

podem sugerir na sua ambigüidade, isto é, os artistas surrealistas defendem 

uma estética do olhar, que remete não só ao simples ato de “ver” e “apreciar” 

os objetos, mas também alude ao poder de “visão” do artista e do poeta para 

encontrar um além do objeto, ou melhor, encontrar um além da imagem desse 

objeto. Esta diferença feita entre o objeto e sua imagem é de suma 

importância, pois diversos estudos mostram que a imagem não é uma 

reprodução fiel do objeto. A respeito dessa perda da legitimidade da imagem, é 

importante lembrar as contribuições que a psicanálise fez sobre os objetos e 

suas representações imagéticas, e como os artistas surrealistas se valeram 

desses aportes para sustentar sua estética do olhar.  

 

Maria Inês França problematiza a questão da representabilidade dos 

objetos. Seu estudo se baseia nas teorias freudianas e lacanianas que 

apontam para o descompasso existente entre objeto e a sua imagem percebida 

pelo sujeito, desta maneira o “olhar” adquire uma grande importância. 

 
De acordo com Lacan, o olhar é sempre algum jogo da luz com a 
opacidade. O que ele quer marcar a respeito do triunfo do olhar sobre 
o olho é a dialética da aparência e do mais além dela. No mais além 
da aparência não há coisa em si, há o olhar. Nesta abordagem 
psicanalítica, a imagem que faz parte do imaginário é uma produção, 
pois trata-se do olhar entre o sujeito e a imagem, que impede de 
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simplesmente ver, o que desloca a imagem do empírico. (FRANÇA, 
2008, p.98) 

 

França destaca da teoria lacaniana o caráter ficcional dos objetos, pois 

sendo o olhar produto do “jogo da luz com a opacidade”, a imagem será mais 

ou menos fiel ao objeto de acordo com a proporção de luz e de opacidade 

recebida e/ou refletida por ele, e que responde à subjetividade do ser humano. 

Este tipo de concepção problematiza o caráter de real das imagens, pois se 

sua capacidade representativa depende da proporção mencionada, isso quer 

dizer que ela está sujeita a fatores que não são intrínsecos a ela. Desta 

maneira, a imagem é configurada por duas instâncias: a primeira diz respeito à 

aparência, aquilo que é percebido pelos olhos, e a segunda é o seu além, 

sendo este último elemento dominado e determinado pelo olhar, isto é, pela 

subjetividade de quem olha. Uma vez que é salientada esta diferença, a 

imagem é “deslocada do empírico”, não obedecendo mais ao campo da 

experiência. 

 É essa separação que os surrealistas aproveitaram para desenvolver 

sua estética do olhar, pois ao ser liberada da experiência sensível, a imagem 

sofre uma abertura, o que quer dizer que ela pode levar a uma multiplicidade 

de conhecimentos que não estariam disponíveis ao ser humano na praticidade 

e no caráter material da realidade. Dessa forma, a estética do olhar propõe um 

“além da imagem” que só é atingido pela visão do artista. Conforme o anterior, 

podemos dizer que a estética surrealista é predominantemente subjetivista, que 

reflete uma “noção de „modelo interior‟ e de „asselvajamento‟ do olho” 

(CHÉNIUX-GENDRON, 2008). Aspectos que dizem respeito a uma exploração 

do inconsciente e do processo de des-civilização do olho, isto é, esquecer das 

convenções sociais que formam uma civilidade16, pois elas limitam o caráter 

criativo e libertador da ação humana. 

                                                           
16

 É importante lembrar que o conceito de civilização existe dentro de uma concepção ocidental 
de mundo. Jean Starobinski define a palavra:  “é empregada para exprimir a ação de civilizar 
ou a tendência de um povo a polir ou, antes, a corrigir seus costumes e seus usos, produzindo 
na sociedade civil uma moralidade luminosa (...)”. Cf. STAROBINSKI, Jean. As máscaras da 
civilização: ensaios. São Paulo:Companhia das letras, 2001. Disponível em: (acesso: 09 de 
setembro de 2009 às 11hrs49min) http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=5B-
kZ3O_ZowC&oi=fnd&pg=PA9&dq=conceito+de+civiliza%C3%A7%C3%A3o&ots=etWe071BQ
W&sig=VEVpSeXZCU8v6qIEDwFLHYWRl2I#v=onepage&q=conceito%20de%20civiliza%C3%
A7%C3%A3o&f=false  

http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=5B-kZ3O_ZowC&oi=fnd&pg=PA9&dq=conceito+de+civiliza%C3%A7%C3%A3o&ots=etWe071BQW&sig=VEVpSeXZCU8v6qIEDwFLHYWRl2I#v=onepage&q=conceito%20de%20civiliza%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=5B-kZ3O_ZowC&oi=fnd&pg=PA9&dq=conceito+de+civiliza%C3%A7%C3%A3o&ots=etWe071BQW&sig=VEVpSeXZCU8v6qIEDwFLHYWRl2I#v=onepage&q=conceito%20de%20civiliza%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=5B-kZ3O_ZowC&oi=fnd&pg=PA9&dq=conceito+de+civiliza%C3%A7%C3%A3o&ots=etWe071BQW&sig=VEVpSeXZCU8v6qIEDwFLHYWRl2I#v=onepage&q=conceito%20de%20civiliza%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=5B-kZ3O_ZowC&oi=fnd&pg=PA9&dq=conceito+de+civiliza%C3%A7%C3%A3o&ots=etWe071BQW&sig=VEVpSeXZCU8v6qIEDwFLHYWRl2I#v=onepage&q=conceito%20de%20civiliza%C3%A7%C3%A3o&f=false
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Apesar de que nesta abordagem do surrealismo tem sido privilegiada a 

composição poética, é importante lembrar que a pintura e a música também 

fizeram sua contribuição para o movimento surrealista. As considerações feitas 

por Chéniux-Gendron também dizem respeito a uma criação plástica, pois 

antes de ter um caráter poético, a imagem, pela sua própria natureza, tem sido 

mais ligada ao campo pictórico do que à poesia. Dessa maneira, Maria Inês 

França destaca alguns elementos da pintura no contexto do surrealismo:  

 

Pela adesão ao modelo interior (...) Picasso o grande exemplo de um 
artista moderno pois deu corpo à fantasia dos poetas com suas obras 
posteriores a 1909. Ao atacar de frente as coisas sensíveis, e 
sobretudo, seu aspecto habitual, o artista vai além da pintura, dando 
um passo ulterior com a adoção da colagem em suas obras, nas 
quais consegue realizar uma síntese entre os aspectos visuais e 
verbais. Produtor de um drama, cujo único palco é o espírito (...). Por 
sua vez Ernst reúne objetos disparatados segundo uma ordem 
diferente da habitual e evitando, “na medida do possível, qualquer 
intenção preconcebida”, Ernst afirma, por intermédio da imagem, 
novos tipos de relação que aproximam a pintura da poesia. 
(FRANÇA, 2008, p. 482)    
 

 

Ao falar de Picasso, Annateresa Fabris lembra o tipo de percepção dos 

objetos defendida por Lacan, retomada pelos poetas surrealistas de um “jogo 

de luz e opacidade”, como salientado por Maria Inês França, pois o pintor 

olhava os objetos, mas eles eram decompostos nas suas telas até alcançar 

uma possível essência do mesmo; para tanto, o pintor utilizava a técnica da 

colagem, combinando elementos verbais, que se materializam na tela mediante 

a decomposição de um objeto nos seus vários planos, dinamizando o quadro 

para realizar o verbo, isto é, realizar a ação na composição pictórica; e 

elementos visuais que se veem referidos na mesma natureza imagética da 

pintura.  

A autora também fala a respeito da técnica utilizada por Ernst, que 

juntava elementos díspares no mesmo contexto, provocando uma 

desreferencialização dos objetos da realidade objetiva, como comentado 

anteriormente a respeito das palavras. Dessa maneira, a pintura e a poesia 

relativizam o significado “convencional” das imagens e das palavras, propondo 

um novo entendimento do mundo através do mundo. 
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Nesse sentido a poesia e a pintura se interligam rompendo com a 

legitimidade de representação de cada uma das linguagens expressivas. 

Certamente a ligação de ambas as artes não foi esgotada nesta brevíssima 

consideração, porém é importante lembrar que no contexto vanguardista as 

artes buscavam a renovação da expressão e, portanto, o diálogo entre poesia e 

outros meios de criação artística. 

 

Dentro desse diálogo, a poesia surrealista também deu atenção à 

produção musical moderna: 

 

As relações entre o movimento surrealista e a música foram 
poucas e tímidas (...). No entanto, existem pontos em comum 
entre certas questões estéticas do surrealismo e uma parte da 
música do século XX (...). Andrea De Chirico introduz na 
música erudita certo estranhamento: a frase termina com uma 
fermata sobre uma pausa, criando uma suspensão de ritmo no 
silêncio e isolando-a  do que se segue na composição. 
(TRAGTENBERG, 2008, 465) 

 

 

Em primeiro lugar é importante ressaltar que assim como o crítico 

afirma que o diálogo existente entre música e produção surrealista foi “pouco e 

tímido”, nesta consideração acerca da música e o surrealismo não 

pretendemos aprofundar nas teorias musicais e muito menos esgotar o tema 

referente à ligação das duas expressões artísticas.  

 

E em relação a essa ligação Lívio Tragtenberg ressalta a importância 

de Andrea De Chirico na música, já que este introduz na sua composição 

musical uma “inadequação” que o crítico explica como o uso de pausas 

prolongadas no final das frases musicais, gerando um silêncio que suspende o 

ritmo. Na poesia é possível ver esse tipo de técnica em poemas como os de 

Henri Michaux: “In the song of my anger there is an egg, / and in this egg is my 

mother, my father, my children, / (…) I am gong and cotton and snow-like song, 
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I say it and i´m sure of it.”17 Onde cada verso corresponde a uma ideia sintática 

fechada e cada vírgula a uma pausa que suspende na leitura a rítmica do 

poema.  

É importante ressaltar que esse tipo de técnica libera a poesia dos 

modelos tradicionais, onde o poema era musical desde que preservasse uma 

rítmica e uma métrica bem diferenciada e identificável. 

 

Sem dúvida nenhuma a música esteve muito presente desde a 

antiguidade clássica dentro da produção poética. Contudo, na poesia 

surrealista muitas vezes foi difícil identificar alguma relação pelo mesmo 

princípio que dizia respeito a uma desvinculação do aspecto formal do poema e 

o seu conteúdo. O que não quer dizer que os artistas surrealistas não 

estivessem preocupados com a forma expressiva, pois as diferentes técnicas 

surgidas a partir de jogos e experiências revelam sua profunda preocupação 

com a forma poética. O que a relação da poesia com a música e as artes 

plásticas mostra é uma preocupação pela renovação da criação poética através 

do diálogo estabelecido com ambas as artes. 

 

Levando tudo o que foi comentado até agora em consideração, podemos 

dizer que o surrealismo surgiu como visão de mundo e corrente estética que 

reavaliava os princípios que sustentavam a sociedade do começo do século XX 

e que a partir da inconformidade com a realidade-material e objetiva, 

experimentou diferentes formas para abranger as diferentes possibilidades de 

existência no mundo. Sua estética se baseou na busca do irracional e do 

incivilizado e do selvagem, explorando a experiência do “olhar”. Isso tudo com 

o intuito de propor uma nova ordem e ascender através da arte, já que como 

mencionado no início deste capítulo, os artistas surrealistas e os das outras 

vanguardas acreditavam que era a arte que salvaria a humanidade da 

decadência provocada pelo progresso.  

 

                                                           
17

 Cf. Henri Michaux / Louise Landes Levi. Toward Totality I (Vers La Completude) & Toward 
Totality II (Vers La Completude) . Longhouse, 2006. First edition. Disponível em: (acesso em: 
02 de outubro de 2009) http://www.longhousepoetry.com/landeslevi.html.  

http://www.longhousepoetry.com/landeslevi.html
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Como proposta de movimento estético e filosófico, o surrealismo chega 

ao Brasil num contexto marcado pelas revoltas de 1920 e pelo populismo de 

Getúlio Vargas na década seguinte, e por preocupações estéticas que estariam 

voltadas para a criação de uma brasilidade. Portanto, elas definiam um modo 

de ser brasileiro dentro das diferentes expressões artísticas. Isto ocasionou a 

falta de uma recepção muito grande, pois os princípios modernistas canônicos 

seriam incompatíveis com uma estética que queria não reduzir conceitos e sim 

explorar a multiplicidade deles, o que não quer dizer que não houve artistas e 

poetas que aderiram a alguns dos princípios surrealistas. 

Entre estes poetas estão Jorge de Lima e Murilo Mendes. 
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3. O Brasil e a experiência surrealista 

 

 

3.1 Inserção do surrealismo no contexto do modernismo brasileiro 

 

 

A partir das considerações sobre o surgimento do movimento surrealista 

na França, tentaremos analisar neste capítulo de que maneira se deu a 

recepção da estética surrealista pelos artistas brasileiros no contexto da 

primeira e segunda fase do modernismo, isto é, nas décadas de 1920 e 1940, 

momento em que Murilo Mendes publica suas obras de maior teor surrealista.  

 

Para entender esse processo, devemos compreender que no começo 

do século XX, como muitos países, O Brasil passava por um processo de 

reestruturação estética, tendo como principal preocupação artística a busca de 

uma “reverificação do instrumento de trabalho para que os artistas se 

expressassem com identidade” (ANDRADE, 1974, p. 244), já que os 

movimentos estéticos finisseculares se encontravam desgastados, por serem 

considerados arquétipos que seguiam, sem contestação, o “academicismo” 

(SIMON, 1990, p. 120) da tradição canônica principalmente europeia e que em 

nada dizia respeito à realidade nacional.  Para isso, reivindicou-se a 

revitalização da cultura popular e do elemento cotidiano da cidade. Dessa 

maneira, a estética modernista brasileira se preocupou em buscar uma 

identidade para a arte, dotando-a de um rosto nacional, embora essa busca 

identitária não fosse a mesma do momento romântico18. Essa preocupação 

levou os artistas modernistas à busca de uma “atualização da inteligência 

artística brasileira; a estabilização de uma consciência criadora nacional e o 

direito permanente à pesquisa estética”, (ANDRADE, 1974, p. 242).  A respeito 

deste último princípio, os artistas modernistas tiveram que voltar seu olhar para 

fora das fronteiras estéticas e seu referente cultural foi a produção artística 

                                                           
18

  É importante lembrar que o romantismo, tanto no Brasil, como nos demais países da 
América Latina, serviu como criador de mitos, que recuperava aqueles elementos da cultura 
popular que tinham sido esquecidos pela tradição europeizante das letras, isto para poder 
configurar a ideia de nação.  
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europeia, embora esta não significasse um programa fechado a ser seguido e 

sim uma espécie de catalisador do processo de modernização das letras 

brasileiras. 

 

Dentro desse contexto, o surrealismo não recebeu uma atenção 

“minuciosa” nem por parte da crítica artística e literária, nem pelos próprios 

artistas que lideravam o modernismo brasileiro, talvez principalmente porque os  

princípios filosóficos e estéticos surrealistas não visavam uma poética 

“nacional”, muito pelo contrário, os artistas surrealistas entendiam que nem a 

arte, nem o ser humano podiam reduzir-se ao espaço físico-material, já que 

esta não era suficiente para satisfazer às necessidades do homem, pois o “uso 

mecânico e mercantilista de todas as coisas” (NEWTON, 2008, p. 64) denegria 

a figura do humano, como apontado no primeiro capítulo desta monografia. 

Contudo, não podemos afirmar que não houve artistas que aderiram a alguns 

dos princípios surrealistas, como veremos mais adiante ser o caso de As 

Metamorfoses de Murilo Mendes.  

Poderia dizer-se então, que apesar da falta de uma atenção meticulosa 

aos princípios estéticos surrealistas por parte da comunidade artística do 

começo do século passado, houve artistas que abraçaram a filosofia 

transformadora do movimento, como salienta o crítico Sérgio Lima. 

 

(...) veio o movimento surrealista, um movimento aberto ao porvir e 
não um programa fechado, nem dogmático ou preso às ortodoxias, 
tampouco obediente aos cânones de que se valem todos os seus 
detratores (...) Sendo o movimento surrealista uma atividade 
internacional e internacionalista, os episódios brasileiros que lhe 
dizem respeito extrapolam o local, a 'cor local', etc., pois vinculam-se 
a um contexto pluralista - no contexto cosmopolita, internacional e 
não regional (...) –  O movimento dos surrealistas posicionou-se 
sempre a contrapelo, no avesso do tradicionalismo, longe do fator 
característico, sempre dizendo não ao doméstico e ao regionalista 
(...). Ora, o movimento surrealista configurou-se enquanto “revolta de 
espírito” e, desde o início, fez sua as premissas de Rimbaud e Marx: 
“mudar a vida”' e “transformar o mundo”. (LIMA, 2008, p. 224) 
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Nessa breve consideração sobre a chegada e a recepção que o 

movimento teve no Brasil, Sérgio Lima destaca vários elementos que gostaria 

de analisar com mais cuidado. O primeiro diz respeito à abertura do 

movimento: ao caracterizar o surrealismo como algo “aberto ao porvir”, o crítico 

flexibiliza a estrutura filosófica e estética do movimento, já que aponta para a 

possibilidade de novos rumos para tanto para atividade criativa como para a 

atuação do ser humano na sociedade. 

 

A este elemento se conecta a finalidade modificadora da vida através 

da criação artística, ressaltada pelo crítico. Sem dúvida nenhuma ao ser 

caracterizado como um “movimento aberto ao porvir”, o surrealismo expande 

as possibilidades de criação artística que por sua vez, são decorrentes de uma 

mudança de pensamento nos indivíduos e consequentemente nos artistas; 

segundo essa perspectiva a comunidade artística produziria uma 

transformação no mundo. Esse ideal diz respeito a uma concepção 

emancipadora da arte que foi assimilada pelos artistas brasileiros que aderiram 

ao surrealismo.  

Isto talvez fosse resultado da situação sócio-política que o Brasil 

enfrentava nas primeiras décadas do século passado.  As duas revoltas 

militares, por exemplo, nas décadas de 1920 e 1930: a primeira, em 1924, 

conhecida como “revolta paulista ou a revolução esquecida” (CARONE, 1965, 

p. 50), quando as forças militares tentaram depor o presidente Epitácio Pessoa 

por este representar um governo “anti-militarista”19; a segunda, a que culminou 

com o golpe de 1930 liderada por Getúlio Vargas, intensificando a disparidade 

entre as classes sociais. 

 

Levando em consideração o que já foi mencionado, podemos dizer que 

ao chegar ao Brasil o surrealismo não pretendia seguir o sistema programático 

da estética modernista mais dogmática que visava uma arte representante da 

realidade nacional, já que esta não era de todo satisfatória, pois os processos 

econômicos e políticos que a sociedade brasileira enfrentava desde a 

                                                           
19

 CARONE, Edgard. Revoluções do Brasil contemporâneo. São Paulo: editora S.A., 1965 
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declaração da independência levaram a uma sociedade que submetia seus 

cidadãos.20 

 

Decorrente desse pensamento não-regionalista dos artistas brasileiros 

que aderiram ao surrealismo se encontra o caráter “internacionalista” 

mencionado por Sérgio Lima, e que se explica como a reivindicação da 

liberdade no sentido mais amplo do termo: liberdade de pensamento, liberdade 

de criação e liberdade expressiva. Para tanto, os surrealistas recorreram ao 

passado literário não-oficial (pelo menos até as primeiras décadas do século 

XX), isto é, autores simbolistas que exploravam questões que não diziam 

respeito à realidade nacional do final do século XIX, e que procuravam, ao 

invés de retratar uma sociedade burguesa nascente, tratar da temática da 

“desesperação existencial e o transcendentalismo teocêntrico e/ou ocultista 

representados por Cruz e Souza” (MOISÉS, 2001, p.263); além disso, os 

surrealistas brasileiros recorreram a alguns dos princípios do anarquismo e do 

ocultismo da Tradição Antiga, da qual tiveram notícia através da leitura da obra 

poética do poeta simbolista paranaense Dario Velloso21. É importante assinalar 

que o surrealismo se desenvolve no Brasil quase paralelamente ao movimento 

francês, isto foi possível graças à participação de Benjamin Péret na Revista de 

Antropofagia a partir de 1929. 

 

Partindo desses dois acontecimentos – a redescoberta de artistas e 

poetas simbolistas e o contanto com Benjamin Péret – o grupo de poetas que 

não compartilhava dos ideais identitários dos modernistas canônicos22, 

                                                           
20

 Com isto, não queremos dizer que os artistas que aderiram a alguns dos princípios da 
estética e filosofia surrealista não fossem modernistas, muito pelo contrário, eles eram 
modernistas a partir do momento em que existia uma ruptura com as tradições canônicas 
artísticas da época, não obstante, estes artistas não procuravam a identidade nacional através 
da palavra. 
21

 No ensaio Notas acerca do surrealismo no Brasil (da década de 1920 até os dias de hoje), 
Sérgio Lima comenta este tipo de filosofia, como o ocultismo e as referências da Tradição 
Antiga expandiram a visão de mundo dos artistas que realizavam pesquisas no campo do 
surrealismo. 
22

 Vale a pena esclarecer que as considerações que dizem respeito à separação entre os 
artistas e poetas modernistas que procuravam uma brasilidade, e a comunidade artística que 
aderiu aos pressupostos surrealistas não significa a falta de diálogo entre ambos os grupos 
artísticos, mas sim uma discordância de princípios, pois enquanto os artistas da primeira fase 
do modernismo buscavam uma estética que dissesse respeito a uma identidade que retratara o 
cotidiano da vida brasileira, os surrealistas buscavam a direção contrária, isto é, buscavam 
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procurava desenvolver diferentes temáticas e usos da linguagem que 

promovesse um novo olhar sobre a estética e o mundo. Lembrando que, tanto 

na França como no Brasil, o movimento surrealista não significou – pelo menos 

para seus adeptos – uma nova escola estética, muito pelo contrário, significava 

a re-estruturação dos pilares que guiavam a sociedade da época, pois todas as 

pesquisas desenvolvidas nos campos das ciências ocultistas, a psicanálise, e o 

mundo dos sonhos, ao serem repensados pela arte apontavam para a 

mudança e para a transformação de um mundo que não respondia mais às 

preocupações existenciais do ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
escapar dessa realidade cotidiana e local numa sociedade marcada pelas problemáticas 
político-econômicas do começo do século passado 
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3.2   Murilo Mendes e o surrealismo 

 

 

Murilo Mendes é considerado pela crítica literária como poeta 

surrealista dentro do contexto do modernismo brasileiro, mas o que nos leva a 

pensar que é verdadeiramente surrealista? Murilo Mendes é um poeta 

surrealista, ou apresenta características surrealistas? Para começar a 

responder a essas perguntas é importante voltar o olhar para a cidade em que 

o poeta nasceu. No começo do século passado a cidade de Juiz de Fora, 

segundo as considerações de Júlio Castañon Guimarães, estava dividida 

geograficamente em dois lados pela Rua Halfel.  Um deles estava ocupado por 

cidadãos que guardavam os preceitos tradicionais de uma elite burguesa cristã, 

no qual Murilo Mendes morava com a sua família. O outro grupo da cidade era 

formado por pessoas mais liberais, onde “os cinemas, as praças de namoro, a 

zona de prostitutas e a maçonaria” (GUIMARÃES, 1993, P. 16) faziam parte do 

cotidiano. Assim percebe-se que Murilo Mendes se deparou desde criança com 

duas realidades completamente diferentes e opostas entre si, mas que 

coexistiam unificando a cidade como um todo, o que poderia ter gerado um 

primeiro desconcerto e desconforto por parte do autor frente a uma realidade 

tão complexa.  

 

Certamente os dados biográficos de um autor não são suficientes para 

analisar aprofundadamente a sua obra, e muito menos se este autor se insere 

numa época em que a maioria dos artistas e poetas saudavam a separação da 

vida pessoal da criação artística, ressaltando desse modo o caráter artificioso 

da arte; não obstante, ao lembrar o salientado por Newton Cunha, podemos 

dizer que a filosofia surrealista repousava sob o princípio que dizia respeito à  

ligação da experiência do “eu” do próprio poeta com a criação artificiosa da arte 

(CUNHA, 2008). Assim talvez a inclusão da vida do autor na sua criação 

poética se deva a certo desconforto de parte do autor diante da sua realidade: 

 

Essas características, de resto, foram assinaladas desde o início pelo 
próprio Murilo Mendes (...), o que ainda continua a ser necessário, é 
analisar em profundidade as manifestações e consequências de tal 
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atitude totalizante em Murilo Mendes, que aspirava não apenas a 
uma poesia inclusiva, mas também à poetização ou à transfiguração 
da própria biografia. (MOURA, 1995, p. 16) 

 

A partir dessa perspectiva, podemos dizer que o poeta buscava a 

inclusão da sua própria vida na criação poética para uma poesia “totalizante”, 

conceito que analisaremos mais adiante, pois através do trabalho artificioso da 

poesia a vida poderia ressignificar-se e tomar, desta maneira, rumos que 

permitissem explorar outro entendimento da realidade do seu contexto.23 Sem 

dúvida nenhuma estes aspectos confluíram juntos para uma composição que 

apontava para um entendimento do mundo como um todo sem as delimitações 

estabelecidas pelas normas da sociedade burguesa ocidental, o que gera no 

interior do poema uma situação conflitante entre o ser humano e a realidade 

pautada por essas regras.  Dentro desse entendimento, em que vemos referida 

a interligação da vida e da arte, Murilo Mendes também se viu influenciado por 

alguns “encontros” com figuras artísticas da época; um desses artistas foi o 

pintor Ismael Nery:  

 

(...) em 1921, passa a ser seu colega de trabalho Ismael Nery, recém-
chegado da Europa e nomeado desenhista da seção de arquitetura e 
topografia. Pintor, arquiteto, filósofo, poeta e dançarino (...), Ismael 
Nery foi importante veículo para que Murilo tivesse conhecimento 
atualizado das obras surrealistas (...) a figura de Ismael Nery 
significou um catalisador de questões essenciais no desenvolvimento 
de universo intelectual de Murilo. (GUIMARÃES, 1993, p. 23-25) 

 

Desta maneira, nesses primeiros anos de produção poética, a figura de 

Ismael Nery foi de muita importância para Murilo Mendes, pois as viagens 

feitas pela Europa nos primeiros anos do século passado permitiram ao pintor 

adquirir informações sobre as técnicas de composição pictórica surrealista, o 

que influenciou e dinamizou a obra poética de Murilo Mendes. Além da 

influência artística, Ismael Nery participou de forma ativa na conversão do 

poeta ao catolicismo, isto não só teve repercussões na vida espiritual do poeta, 

                                                           
23

 Devemos lembrar a esse respeito que os surrealistas franceses acreditavam que só a arte 
podia salvar o estado decadente da sociedade do começo do século passado, como salientado 
por Newton Cunha ao dizer que a arte devia ser vivida, ou melhor, deveria existir a “arte de 
viver”. Cf. CUNHA, Newton. Filosofia e surrealismo: a insuficiência da realidade. 
In:__________________ GUINSBURG, J.; LEIRNER, Sheila.   O surrealismo. São Paulo: 
Perspectiva, 2008 
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mas também na sua produção poética, pois tanto para Nery e posteriormente 

para Murilo Mendes, a religião era um modo para encontrar a essência da 

existência, à diferença dos surrealistas franceses, que acreditavam que a 

religião, e aqui pensamos na tradição cristã, limitava o espaço de ação do ser 

humano, pois seus dogmas não permitiam explorar todos os campos de 

conhecimento. 

 

A partir do “encontro” com Ismael Nery, Murilo Mendes se aproxima do 

surrealismo e, dessa maneira, empreende sua própria pesquisa sobre as 

questões filosóficas e estéticas do movimento francês, o que não significa que 

sua obra seja necessária e completamente surrealista: 

 

Desde a primeira época da formação do surrealismo, informei-me 
avidamente sobre essa técnica da vanguarda (valorização do 
elemento metafísico), a qual, embora eu não adotasse como sistema, 
me fascinava, compelindo-me à criação de uma atmosfera insólita, e 
ao abandono de esquemas fáceis e previstos. Tratava-se de um 
dever de cultura. O Brasil, segundo Jorge de Sena, é surrealista de 
nascimento de modo que a minha “conversão”, ainda que parcial, 
àquele método, não foi difícil (MENDES, 1994, p. 1270) 

 

Murilo Mendes, ao falar da problemática metafísica tratada pelo pintor 

Giorgio de Chirico, revela que o seu interesse no modo de criação da 

vanguarda surrealista obedece a um “dever de cultura”, pois como apontado na 

primeira parte deste capítulo, os fatos que diziam respeito à situação político-

social do Brasil restringiam o ser humano a uma espécie de “robô” que 

obedecia aos valores capitalistas, além de o governo significar uma fonte 

opressora do pensamento. No que se refere ao âmbito cultural, os modernistas 

negavam e rompiam com o passado estético. Diante dessa situação e como 

poeta modernista-surrealista, Murilo Mendes expressava esse cansaço da 

realidade e propunha uma nova compreensão da realidade. Além disso, Murilo 

Mendes acreditava que a aderência a alguns princípios surrealistas era “dever 

de cultura” não só pelas razões já explicitadas, mas também porque acreditava 

no que Jorge de Sena pensava sobre o país: “o Brasil é surrealista de 

nascimento”, e que isso talvez se devesse às diferentes culturas que 

configuraram o país, desde a sua fundação.  
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Por estas razões, Murilo Mendes se interessa pelo elemento metafísico 

do mundo, construído através de “atmosferas insólitas” e a rejeição aos 

“esquemas fáceis”, o que é constatado pelo leitor ao encontrar, nos diferentes 

poemas, uma confluência de imagens superpostas umas às outras sem serem 

necessariamente iguais ou correspondentes, muito pelo contrário, na maioria 

das vezes essas imagens são completamente opostas e contrárias entre si, o 

que produz uma ressignificação das mesmas, isto é, as imagens ganham 

novos sentidos. Partindo dessas considerações vamos enumerar alguns dos 

traços surrealistas que se encontram na poesia muriliana, e mais adiante 

veremos como isso se resolve mais especificamente no livro As Metamorfoses. 

 

Murilo Marcondes Moura identifica na obra do poeta “uma busca pela 

totalidade”, o que define como sendo a unificação do mundo como um todo 

reunindo e destacando muito mais as suas contradições do que as suas 

correspondências: 

 
Murilo Mendes sempre perseguiu a totalidade e essa busca imprimiu 
em toda sua obra características de uma arte combinatória (...) e 
podemos identificá-la com uma operação obstinada de reunião e 
síntese de elementos heteróclitos. As características resultantes 
dessa concepção são conhecidas: a enorme incidência de contrários 
e a busca por um ponto de vista unificador, valorização da imagem, o 
diálogo com outras artes e a interação entre arte e vida. (MOURA, 
1995, p. 13)  

 

O crítico aponta para uma característica essencial da obra muriliana: 

“uma busca pela totalidade”, que se vê refletida no uso diferenciado que o autor 

faz da linguagem e que por sua vez resulta no que o crítico chama de “ars 

combinatória” (grifo do autor). Para tanto, Murilo Mendes trabalha com a 

potência da palavra, retirando-a do seu contexto habitual e dando a ela novas 

possibilidades de significados. Essa totalidade responde ao princípio surrealista 

que diz respeito à insuficiência da realidade-material e circundante.  

 

Na leitura da poesia muriliana, podemos observar que essa arte 

combinatória se dá em três planos diferentes. De forma didática 

apresentaremos os três e posteriormente faremos um desdobramento de cada 
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um deles. O primeiro diz respeito aos objetos que designam significados 

opostos; o segundo aponta para a relação estabelecida entre a tradição 

religiosa-cristã, mais especificamente católica, e as diferentes mitologias ou 

tradições místicas; finalmente o terceiro nível se direciona para a interligação 

que existe entre a poesia e outras artes: música e artes plásticas. 

 

Em relação ao primeiro nível, é importante ressaltar entre os princípios 

estéticos do surrealismo se encontrava a desvinculação dos objetos dos seus 

referentes mais imediatos e sua posterior recolocação em contextos 

completamente diferentes. Isto gera a aproximação de elementos contrários e 

opostos entre si, o que ocasiona a destruição de significados lógico-semânticos 

e propõe uma reconfiguração do mundo, e um novo olhar sobre as coisas, 

como se verifica no poema “ANTI-ELEGIA N° 1”, do livro Os quatro 

elementos24, e onde os elementos considerados opostos por natureza são 

equiparados, eliminando suas fronteiras e demonstrando para o leitor que 

esses elementos contrários se ligam entre si formando um todo completo.  

 

O dia e a noite são ligados pelo prazer                                                                               
E pelas ondas do ar                                                                                                             
A vida e a morte são ligadas pelas flores                                                                            
E pelos túneis futuros                                                                                                   
Deus e o demônio são ligados pelo homem. (MENDES, 1994, p. 
266)

25
 

 

Os opostos canônicos e mais lógicos são retirados das suas caixas 

fechadas de significado e re-colocados num mesmo universo onde eles 

transitam, e/ou se ligam um com o outro sem nenhuma dificuldade. As 

justaposições feitas entre dia/noite; vida/morte; Deus/demônio fazem com que 

as palavras ganhem novos significados, assim o dia não representa mais aquilo 

                                                           
24

 Neste livro Murilo Mendes propõe uma reflexão ontológica do homem como “ser reinante 

sobre esses elementos e com eles misticamente fundido” (ARAÚJO, 200, p. 82), o que já é um 
encaminhamento para uma poética surrealista, aonde o homem e os demais elementos do 
mundo se combinam para alcançar a essência da existência.  

 
25

 MENDES, Murilo. Os quatro elementos. In:_________________ Murilo Mendes: Poesia 
completa e prosa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1994 
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que por convenção lhe é atribuído. Isto é, o dia não é mais o tempo em que as 

pessoas trabalham, e em que as normas de comportamento são monitoradas, 

pois o ser humano está exposto á luz e aos olhares dos outros. O dia se 

transforma em um tempo em que as normas sociais podem não ser 

respeitadas ou valorizadas. Da mesma forma, a vida não se diferencia da 

morte pelo fato de um elemento apresentar características biológicas de 

existência, ela se aproxima pelas “flores”, e é interessante o uso das flores 

aqui, pois sendo vida vegetal, também representam convencionalmente a 

morte.  

O verso seguinte revela uma tradição tanto cristã como pagã, já que 

muitas religiões acreditam na outra vida após a morte. E o último verso 

aproxima os maiores opostos sociais e religiosos, como o são Deus e o 

demônio. Nesta associação Deus desce do pedestal em que foi colocado e o 

demônio ganha um pouco de divindade, ambos são equiparados em poder, 

nenhum dos dois é mais ou menos poderoso do que o outro, desafiando as 

fronteiras limitadoras da religião cristã e sem elas, e desta maneira, o ser 

humano obtém maior liberdade de ação. 

A respeito da relação entre a religião cristã católica e outras tradições 

místicas podemos dizer que, Murilo Mendes abrange desse modo, o mundo 

material, o imaginário e o mundo religioso, o que permite que as dicotomias 

homem/Deus; visível/invisível; material/imaterial que aparecem na poesia 

muriliana não funcionem como afirmação de si próprias; muito pelo contrário, 

elas se aproximam e se configuram como “tendentes para o absoluto e 

expostas, entretanto, às contingências de uma experiência terrestre” (ARAÚJO, 

2000, p. 76), isto é, esses elementos não funcionam de forma isolada e 

fechada, ganhando permeabilidade, o que permite a interferência e a 

dependência entre eles, embora limitados pelo espaço material-físico. 

 

Esses tipos de relações são referidas em poemas como “A esfinge”, no 

qual o poeta se vale do mito grego conhecido como “o enigma da esfinge”, 

encontrado na peça grega Édipo Rei. No caso dessa peça, o leitor se depara 

com o desafio que a esfinge lança a Édipo: “de manhã tem quatro pernas, ao 
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meio-dia tem duas e ao entardecer três” (SCHWAB, 1994, p. 273), ao qual 

Édipo responde corretamente, fazendo com que a esfinge se atire de um 

rochedo. Já no poema de Murilo Mendes encontramos um “eu” lírico, que se 

coloca no lugar da esfinge, pedindo a Deus que o decifre “Ó Deus/ eu nasci 

para ser decifrado por ti/ com um pé no limbo, o coração na estrela Vênus e a 

cabeça na Igreja” (MENDES, 1994, p. 291).  É interessante observar que 

nesses primeiros versos o “eu” lírico lança a Deus uma espécie de enigma 

sobre sua humanidade, mas que não é resolvido no final do poema. Ao se 

colocar no lugar na esfinge, observamos um processo contrário ao encontrado 

no mito grego, assim como também a inversão das hierarquias no mundo 

cristão, que acredita que Deus é onipresente e onipotente e, portanto, conhece 

a natureza humana. No poema, o Deus representado não conhece esse “eu” 

que fala, pois ele não é um ser unificado e simples.  

 

O elemento religioso encontrado em Murilo Mendes é um diferencial 

entre sua poética e a dos surrealistas franceses, pois estes não consideravam 

a religião como um meio que levasse esses artistas à apreensão da totalidade 

do mundo; muito pelo contrário, a religião cristã era condenada pelos 

surrealistas, pois a Igreja, com os seus dogmas mais ortodoxos, eliminava o 

campo de ação do homem, além de fazer parte dos valores da burguesia do 

começo do século passado. Como Breton já apontara a respeito da separação 

do surrealismo e o comunismo: “Breton observou o processo de regressão 

rápida da Revolução Russa que recuperava a pátria, a família, faltando apenas 

„restabelecer a religião‟” (NAZARIO, 2008, p. 43). 

 

Finalmente, o último nível ressaltado por Marcondes Moura aponta 

para a interligação entre a poesia e outras artes, entre elas a pintura e a 

música, ambas muito presentes em toda sua obra. A relação entre as artes 

plásticas na poesia muriliana se verifica de forma temática e estrutural. No 

primeiro caso é importante lembrar que as questões que dizem respeito à 

pintura estiveram muito presentes na vida de Murilo Mendes. Assim sendo, 

encontramos inúmeros poemas que são dedicados a diversos pintores, na sua 

maioria de caráter surrealista; isto também é verificável em poemas como “uma 
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nuvem”, que se encontra no livro As metamorfoses, em que o eu lírico fala 

sobre um quadro de Domenico Theotocopoules (El Greco). Já no segundo 

caso Murilo Mendes brinca com imagens independentes que, colocadas uma 

do lado da outra, conformam um todo orgânico que resulta, no final do poema, 

num “quadro-poema”; assim, poemas como “Perspectiva da sala de jantar”, do 

primeiro livro do autor, são compostos por vários elementos vistos desde um 

ângulo de perspectiva, destacando certos detalhes dos objetos, como o pintor 

que destaca sombras e luzes daqueles objetos que pinta: 

 
O ambiente parado esperava mesmo aquela vibração: 
papel ordinário representando florestas com tigres, 
uma Ceia onde os personagens não comem nada 
a mesa com a toalha furada 
a folhinha que a dona da casa segue o conselho 
e o piano que eles não têm sala de visitas.(MENDES, 1994, p. 92) 

 

O primeiro verso desta segunda estrofe já aponta para um caráter mais 

imagético e atemporal, “o ambiente parado esperava mesmo aquela vibração”, 

e que prepara o leitor para a descrição sem movimento, como se estivesse na 

frente de uma pintura, pois os personagens estão ali, mas “não comem nada”, 

porque eles não têm movimento.   

 

Não devemos perder de vista que numa estética surrealista o “olhar” 

será amplamente valorizado, numa grande maioria, para não dizer em todos os 

poemas; e Murilo Mendes se vale do “olhar”, e da “visão”, para uma 

composição mais subjetiva e intimista. Jacqueline Chénieux-Gendrón já 

salientara que o olhar do surrealismo bretoniano era aquele do “conhecedor, 

que se encontra no seio da linguagem, que permite comunicar aos outros sua 

escolha eletiva ou sua emoção estética” (CHÉNIEUX-GENDRÓN, 2008, p. 84), 

o que quer dizer que aquilo apresentado ao leitor/espectador não será uma 

realidade “dada”, e sim detalhes escolhidos que esse “eu” lírico quer destacar, 

aquilo que ele apreende da realidade ao se colocar numa perspectiva 

determinada. Desta maneira, o trabalho plástico dos objetos do poema 

“representa objetos físicos, visíveis no espaço, e só indiretamente representa a 

ação pela interação dos objetos” (GUIMARÃES, 1993, p. 75). O que quer dizer 

que os objetos “ganham vida” na medida em que são colocados uns do lado 
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dos outros; neste caso a ação fica suspensa e não se realiza, já que está 

condicionada pela negação, como no verso: “uma Ceia onde os personagens 

não comem nada” (MENDES, 1994. Ênfase minha). 

 

Em relação à segunda arte valorizada por Murilo Mendes (a música), da 

mesma forma que acontece com a pintura, a música aparece na poesia 

muriliana de duas formas. Em relação à primeira podemos dizer que quando 

pensamos em musicalidade na poesia do autor não estamos fazendo 

referência a versos metrificados, muito pelo contrário, nos referimos a um 

“ritmo „sincopado‟ ou submetido a um tratamento de „cortes‟ (...) segundo o qual 

agrupar as dissonâncias sonoras é o resultado necessário de uma determinada 

concepção de poesia” (MOURA, 1995, p. 35). O que responde a uma 

preocupação estética surrealista, já que por um lado esta tinha um interesse 

especial na aproximação de elementos contrários e com isso pretendia 

alcançar uma harmonia da totalidade. Por outro, o “tratamento de cortes” faz 

referência a uma rejeição dos moldes estabelecidos por normas estético-

poéticas, dando espaço para a multiplicidade de sons dentro de um mesmo 

verso ou de uma mesma estrofe, como podemos observar no poema “Choro do 

poeta atual”, do livro O visionário: 

 
Deram-me um corpo, só um! 
Para suportar calado 
tantas almas desunidas 
que esbarram umas nas outras, 
de tantas idades diversas; (...) (MENDES, 1994, p. 207) 

 

No poema anterior podemos observar que os versos terminam quando 

a ideia sintática também termina, ou seja, quando a frase completa seu sentido, 

a musicalidade surge a partir dos sons aproximados no mesmo verso, 

combinados com os do verso seguinte. Tomando de exemplo o verso “Deram-

me um corpo, só um!” descobrimos, por um lado, que a sonoridade se dá na 

repetição da letra “m”, entretanto o segundo verso favorece a sonoridade da 

letra “r”, já que aparece um número maior de vezes em comparação com as 

outras consoantes. Ao ler os dois primeiros versos na sequência, o leitor se 

encontra diante de versos polifônicos: pois o som do “r” baliza a nasalidade do 

“m”, gerando uma musicalidade heterogênea, isto é, o poema concentra nos 
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dois primeiros versos diferentes sons sem que eles precisem de uma métrica 

para poder ser complementares. Esta condição polifônica condiz com a 

concepção totalizadora que Murilo Mendes tinha da poesia. Por outro lado, se 

pensarmos o primeiro verso como um compasso musical sendo tocado num 

piano, por exemplo, seria tocado em dois tempos26, passando de um forte para 

um fraco. A vírgula quebra o verso em dois, ocasionando uma pausa, o que na 

música conduz a uma mudança de um tom a outro.  

Já a segunda forma em que a música aparece nos poemas de Murilo 

Mendes, remete a diferentes compositores. Dada essa breve análise, podemos 

dizer que a musicalidade na poesia muriliana não favorece uma rítmica 

baseada na unicidade dos sons, mas sim uma orquestração de diferentes sons, 

negando a uniformidade estética e, portanto a uniformidade do pensamento. 

 

Recapitulando, os três planos pertencentes a uma “ars combinatória”, 

procuram a compreensão do mundo como um conjunto em que os elementos 

díspares não se repelem muito pelo contrário, se buscam e se complementam 

entre si, propondo uma nova ordem social, pois o próprio autor explicita numa 

carta dirigida à crítica Laís de Araújo o seu sentimento de “desânimo diante da 

situação caótica deste mundo” (ARAÚJO, 2000, p. 193). 

 

Dando sequência à discussão da “ars combinatória” como busca da 

totalidade, poderíamos afirmar que isso responde a uma preocupação filosófica 

muito particular em Murilo Mendes e nos surrealistas, que se resume ao 

conceito de “essencialismo”, como apontado por Marcondes Moura: 

 

(...) Qualquer realidade considerada sofria um duplo tratamento: por 
um lado, era exaltada pelas suas peculiaridades concretas e 
sensíveis; por outro, era sempre remetida a um plano genérico e 
abstratizante. Nessa interação entre os níveis físico e moral consistia 
o seu objetivo, muitas vezes reafirmado e nada modesto: o 

                                                           
26

 A respeito do tempo musical, é importante lembrar que na música, o tempo refere-se às 
partes em que pode ser dividida uma unidade musical. Cf. STRAVINSKI, Igor. Poética musical 
(6 lições). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1996 
Disponível em: (acesso em 30 de setembro de 2009)  http://books.google.com.br/books?hl=pt-
BR&lr=lang_es|lang_en|lang_pt&id=yHtAy8G0nqAC&oi=fnd&pg=PA7&dq=tempo+musical&ots=
xZTgm-oUIH&sig=M6m1NKU_iHsYIVlZ28S5sYOhjdM#v=onepage&q=tempo%20&f=false  

http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=lang_es|lang_en|lang_pt&id=yHtAy8G0nqAC&oi=fnd&pg=PA7&dq=tempo+musical&ots=xZTgm-oUIH&sig=M6m1NKU_iHsYIVlZ28S5sYOhjdM#v=onepage&q=tempo%20&f=false
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=lang_es|lang_en|lang_pt&id=yHtAy8G0nqAC&oi=fnd&pg=PA7&dq=tempo+musical&ots=xZTgm-oUIH&sig=M6m1NKU_iHsYIVlZ28S5sYOhjdM#v=onepage&q=tempo%20&f=false
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=lang_es|lang_en|lang_pt&id=yHtAy8G0nqAC&oi=fnd&pg=PA7&dq=tempo+musical&ots=xZTgm-oUIH&sig=M6m1NKU_iHsYIVlZ28S5sYOhjdM#v=onepage&q=tempo%20&f=false
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conhecimento “total”. A convicção de que o mundo das formas só 
poderia ser corretamente avaliado levando-se em conta os seus 
prolongamentos invisíveis (e vice-versa) trouxe como conseqüência o 
estabelecimento de um método mínimo de conhecimento: a 
abstração espaço-temporal (MOURA, 1995, p. 45) 

 

Marcondes Moura aponta para dois componentes dos objetos 

materiais, sendo o primeiro a existência física do objeto, e o segunda a sua 

existência metafísica, isto é, a alma do objeto-material. Este tipo de linha de 

pensamento descansa suas bases no pensamento do filósofo Descartes, que 

instituiu a dúvida sobre a existência de um objeto pela sua mera existência 

físico-corpórea, o que leva a pensar que para que se acredite na existência de 

alguma coisa, esta (sua existência) deve ser provada. Para isto, Descartes 

recorre à divisão do objeto nas suas partes mais simples.  

 

Levando isso em consideração podemos afirmar que os objetos 

tratados pelo surrealismo muriliano não se apresentam com uma face única e 

indivisível, mas como objetos desmembrados, recolocados e ressignificados, 

não com o intuito de provar sua existência, como a filosofia cartesiana sugeria, 

mas para conhecer todas as possibilidades de existência que determinado 

objeto pode ter; isto é, identificar “todos os prolongamentos do objeto” para 

conhecê-lo na sua totalidade. 

 

Dessa maneira, o essencialismo funciona como filosofia unificadora do 

mundo, desconsiderando as oposições como tais e trabalhando-as como sendo 

elementos correspondentes. Daí essa tendência quase obsessiva, pode-se 

dizer, de aproximação de elementos díspares, pois essas ligações desvendam 

diversas possibilidades de completude dos objetos. Estes, ao serem traduzidos 

pela palavra, permitem que se desvende a parte essencial da sua existência e, 

portanto, do mundo como um conjunto. Assim, ao propor a unificação do 

mundo pelas diferentes relações, o autor precisa de um centro delineador de 

todas as relações expostas pela palavra. Mas se as relações entre objetos e 

palavras são múltiplas e sugeridas como infinitas, que elemento unificaria essa 

infinidade de significados? No caso específico de Murilo Mendes, observamos 

que esse centro é a sua própria figura transfigurada pela composição poética 
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que era considerada pelo poeta como: “o centro das relações (...) „que devia 

exprimir a unidade da vida humana em suas múltiplas manifestações‟” 

(MOURA, 1995, p. 48). Neste sentido, a poesia para Murilo Mendes é a síntese 

da vida como um conjunto unificado pela essência da existência: 

 
(...) a poesia faz parte do conjunto global da cultura, está viva e 
presente em tudo, na música, no cinema, nas artes plásticas, no 
teatro. Pode não parecer poesia se temos uma ideia rígida da poesia 
como palavra no papel (...). Podem mudar os materiais, a poesia 
pode voltar a ser mímica, a ser pedra, não sei. (Apud. ARAÚJO, 
2000, p. 355) 

 

Assim sendo, a poesia, para Murilo Mendes não se limita ao campo da 

escrita; muito pelo contrário, ela engloba a existência humana e as suas 

relações tanto com os outros seres humanos, como com objetos inanimados e 

com outras expressões artísticas. Partindo disso, podemos afirmar que Murilo 

Mendes apresenta características surrealistas na sua poesia, o que se 

evidencia na “des-organização” dos conceitos como proposta de uma 

reestruturação do universo. 

  

Os poemas mencionados até agora apresentam muitas das 

características apontadas, mas sem dúvida nenhuma o livro que é considerado 

pela crítica literária como o mais representativo da linha surrealismo muriliana é 

As Metamorfoses, onde já desde o título se aponta para as transformações dos 

objetos e a potencialização da palavra, como veremos a seguir. 
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4. O surrealismo em As metamorfoses 

 

4.1  O livro: uma proposta surrealista. 

 

Nas considerações anteriores tentamos destacar diferentes 

características do movimento surrealista desde seu surgimento na França até 

sua chegada ao Brasil, bem como sua recepção no âmbito artístico no marco 

da produção estética modernista. Dentro desse contexto ressaltamos a figura 

do poeta Murilo Mendes como um representante de uma poética voltada para 

uma filosofia e uma estética surrealista.       

Partindo disso, analisaremos neste momento como se resolvem essas 

questões no livro As Metamorfoses de Murilo Mendes, publicado em 1944, que 

já em seu título anuncia o seu caráter surrealista. A esse respeito Murilo 

Marcondes Moura afirma que: 

 

O livro As Metamorfoses assemelha-se a um mostruário de belezas 
raras e híbridas. Alguns poemas guardam o mistério de certos 
produtos naturais que subvertem toda noção comum de proporção e 
medida, instaurando nexos insólitos entre formas, cores e elementos 
(...). Tais imagens efetuam um duplo movimento desantropomorfizam 
o homem como humanizam a natureza. (MOURA, 1994, p. 71-72) 

 

 Dessa maneira, Murilo Mendes propõe uma visão de mundo em que o 

homem não é mais percebido como referencial único para a interpretação do 

mundo e do universo, pois a esfera física e natural não se encontra submissa à 

vontade humana, muito pelo contrário, ela se mistura ao homem, respondendo, 

assim, a uma busca pela totalidade do mundo, como mencionado no capítulo 

anterior. Isto é evidenciado em versos como “espelho fechado,/ manequim de 

pássaros, (...) homem-gaveta/guardou lembranças (...) de outros meninos-

gavetas”, do poema “a vida cotidiana” (MENDES, 1994, P. 339), onde o 

homem, além de continuar sendo “humano”, também é objeto através da 

palavra gaveta. Assim, o autor reformula o entendimento dos objetos e do 
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homem, fazendo com que suas duas naturezas se interliguem e modifiquem 

mutuamente.    

Em uma hipótese arriscada, é possível dizer que esta caracterização 

poderia remeter à desolação vivida pela humanidade na primeira metade do 

século XX como consequência da decadência dos valores que sustentavam a 

sociedade burguesa da época.  

Nesse sentido, o livro As Metamorfoses responde a uma prerrogativa 

“surrealizante” do autor, por significar o lugar de concentração de uma 

“polarização acentuada entre o registro da realidade imediata (...) e a tendência 

à abstração generalizante” (MOURA, 1995, p. 75), características que já 

estavam propostas nos livros anteriores do poeta. Ou seja, o livro promove 

uma “hibridação” entre o que formaria parte de uma realidade material-objetiva 

e a abstração do mundo, ajudado pela atmosfera mitológica, religiosa e mística, 

o que funciona como dinamizador da preocupação do próprio autor com o 

“coletivo” e muito enfaticamente com a destruição do mundo e acentua sua 

preocupação “social-religiosa”, como já apontou Laís de Araújo. 

Portanto, o “eu” lírico dos poemas de As Metamorfoses se apresenta 

como o homem angustiado diante do “caos” (ARAÚJO, 2000) em que se 

encontrava a sociedade – tanto a sociedade brasileira como a mundial – 

daquela época.  Esse “caos” é representado pelas imagens desoladoras do 

mundo e pelas palavras que, sendo retiradas do seu contexto habitual e 

convencional, são forçadas a abandonar os seus significados convencionais, 

sofrendo uma pressão que multiplica os seus sentidos, princípio que já se 

encontrava proposto no manifesto surrealista de 1924. Isto se observa também 

no uso de “um léxico que recai sobre realidades cambiantes, móveis, capazes 

de sugerir diversas relações: nuvens, o elemento água, etc.” (MOURA, 1995, p. 

76), propondo uma realidade da “desordem” (ARAÚJO, 2000) e revelando uma 

problematização religiosa da realidade.  Mas não se trata aqui de uma 

religiosidade dogmática à maneira do catolicismo ortodoxo, e sim no seu 
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sentido mais universal, exprimindo a idéia da comunhão dos seres, ainda que 

antagônicos.27   

É importante lembrar que estes elementos respondem a uma 

preocupação totalizante e essencialista muriliana, onde o interesse do autor era 

procurar e revelar uma existência universal do mundo, criando uma angústia no 

“eu” lírico que vivencia essa experiência. Para tanto Murilo Mendes absorve de 

maneira mais evidente os princípios surrealistas franceses que diziam respeito 

a tal realidade.  

Levando em consideração as características apontadas acima, 

consideramos que o livro As Metamorfoses é o que melhor apresenta, para o 

intuito deste trabalho, as preocupações essencialistas e totalizantes do autor, o 

que implicou a incorporação, por parte do autor, parte dos princípios 

surrealistas do movimento francês, expostos nos capítulos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Cf. ANTELO, Raul. Antelo, R.. Murilo, o surrealismo e a religião. Boletim de Pesquisa 

NELIC, América do Sul, 7 3 05 2008. Disponível em: (acesso em 16 de julho de 2009 às 16:30) 

http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/nelic/article/view/1565/1300 

 

http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/nelic/article/view/1565/1300
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4.2 As Metamorfoses: uma des-articulação de elementos. 

 

Dentre o conjunto dos poemas do livro As Metamorfoses, escolhemos 

para análise: “o visionário”, “abismo”, “o emigrante”, “encontros”, “mulher”, “o 

pastor pianista” e “1941”.  Essa escolha se deu por entendermos, no âmbito 

deste trabalho, que esses poemas resgatam os diferentes elementos que 

fazem da poesia muriliana essencialmente surrealista, e por constituir em um 

conjunto de composições que apresenta a maioria das características do livro 

enquanto um todo. 

Para abrir a discussão sobre os aspectos surrealistas do livro, 

escolhemos o poema “o visionário”, uma das composições que concentra uma 

percepção surrealista do universo, evidenciada pela abstração do tempo e pela 

confluência desordenada de imagens caóticas provocadas pela experiência 

onírica do “eu” lírico, como vemos na transcrição do poema: 

 

 O visionário 

Eu vi os anjos nas cidades claras, 
Nas brancas praças do país do sol. 
Eu vi os anjos no meio-dia intenso, 
Na nuvem indecisa e na onda sensual. 
 
À meia-noite convoquei fantasmas, 
Corri igrejas de cidades mortas, 
Esperei a dama de veludo negro, 
Esperei a sonâmbula da visão da ópera: 
 
Na manhã aberta é que vi os fantasmas 
Arrastando espadas nos lajedos frios: 
Ao microfone eles soltavam pragas. 
Vi o carrasco do faminto, do órfão, 
 
Deslizando, soberbo, na; carruagem. 
O que renegou a Deus na maldição, 
Vi o espírito mau solto nas ruas, 
Cortando os ares com seu gládio em sangue. 

Vi o recém-nascido asfixiado 
Por seus irmãos, à luz crua do sol. 
Vi atirarem ao mar sacos de trigo 
E no cais um homem a morrer de inanição. 
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À luz do dia foi que eu vi fantasmas, 
Nas vastas praças do país do amor, 
E também anjos no meio-dia intenso, 

                        Que me consolam da visão do mal. (MENDES, 1994, p. 326).  

 

Desde o ponto de vista temático, o poema fala do “caos” do universo, 

evidenciado pela angústia do “eu” lírico e pela “hibridação” da realidade-

objetiva e da irrealidade, o que permite a abstração do tempo mencionada 

anteriormente. Neste sentido, podemos dizer que, apesar de o “eu” lírico fazer 

remissão ao passado, este não remonta a um momento em espaço e tempo 

determinado. Este tempo é evidenciado pelo uso de verbos no passado que 

perpassam todo o poema, sendo modificado – o tempo verbal – na última 

estrofe, o que possibilita uma leitura circular do poema, ou seja, lendo-se a 

última estrofe como sendo a primeira. É preciso ressaltar aqui a importância do 

verbo “ver”, pois ele coloca o “eu” lírico de fora dos acontecimentos, 

caracterizando-o como um vidente que pôde presenciar os fatos de um 

passado mítico, cujo tempo “real”, no entanto, é um presente em que ele tem 

acesso a essas visões: “à luz do dia foi que eu vi fantasmas/ (...) e também 

anjos no meio-dia intenso,/que me consolam da visão do mal” Estes versos 

revelam que, embora o “eu” lírico se refira ao passado como o tempo das 

imagens, é no presente que ele passa pela experiência da visão. O que nos faz 

pensar na segunda característica apontada no início desta análise: a 

confluência de imagens, já que elas são provocadas pelo poder visionário do 

“eu” lírico. 

 As imagens da visão se dão entre a segunda e quinta estrofes, desta 

maneira, a primeira e a última estrofes formariam um bloco único, considerado 

como uma pequena introdução a esse estado visionário. Na segunda estrofe 

vemos uma preparação para a orquestração do caos que angustia o “eu” lírico, 

sendo ela uma das mais importantes para a composição do resto do poema, já 

que prepara o leitor para o mundo onírico: é como se o “eu” lírico arranjasse os 

instrumentos e espaços para ter acesso às visões e para um universo que é 

governado pela “des-ordem” do mundo dos sonhos. Isto é revelado 

principalmente no primeiro e no segundo versos dessa estrofe: à meia-noite 
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convoquei fantasmas (...) / Esperei a sonâmbula da visão da ópera (MENDES, 

1994, p. 326). No verso inicial identificamos dois aspectos: o horário noturno, 

momento em que o “eu” lírico se prepara para a experiência das visões, pois é 

este o período da noite em que o corpo do ser humano está tão tranquilo que 

lhe é possível entrar no mundo dos sonhos, e a necessidade de convocar seres 

imateriais que lhe permitam entrar numa outra realidade. Finalmente, no último 

verso observamos uma tríplice relação existente entre o “eu” lírico, o mundo 

dos sonhos e a música, o que, como comentaria Murilo Marcondes Moura a 

respeito do poema “aproximação do terror”, “nos induz a pensar o poema como 

uma composição musical e de teor dramático” (MOURA, 1996, p. 108). Para 

demonstrar essa relação, analisemos a frase por extenso: 

 

Esperei a sonâmbula da visão da ópera:  (MENDES, 1994, p. 326) 

 

O mundo onírico é introduzido pela palavra “sonâmbula”, que por sua 

vez faz parte da “visão da ópera”, ou seja, o “eu” lírico tem a visão da ópera 

que se desenvolve na leitura das três estrofes seguintes, neste caso seriam as 

visões como um conjunto. A partir daqui o leitor se depara com o típico tom 

apocalíptico muriliano. Os referenciais bíblicos que aparecem neste poema 

estão ligados ao livro do evangelho de Mateus e do Apocalipse de João. Há 

alguns elementos dentro do poema que poderiam indicar esta relação: os 

anjos, a figura da nuvem, o trigo, a negação de Deus na maldição. Estes 

podem ser relacionados aos anjos enviados por Deus, referido por Jesus aos 

apóstolos no discurso a respeito do fim dos tempos no Monte das Oliveiras 

(MATEUS, 24); a figura da nuvem aparece em várias passagens bíblicas, como 

em Mateus 24, em que o “Filho do homem” descerá ao mundo numa nuvem; e, 

onde os anjos de Deus aparecem a João em uma nuvem no livro do 

Apocalipse, o trigo é o alimento do povo hebreu; e finalmente a negação de 

Deus pela maldição faz uma pequena alusão à negação de Jesus por parte de 

Pedro. 
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Devemos lembrar que os referenciais religiosos em Murilo Mendes 

funcionam como uma janela para outro tipo de relações da realidade e do 

mundo abstrato. Se os surrealistas franceses se valiam das relações feitas pelo 

estado de loucura e alucinógeno, e das mitologias medievais, Murilo Mendes 

mergulha no universo religioso para colocar a realidade num outro patamar e 

expressar a angústia do ser humano diante do horror das relações da 

sociedade da primeira metade do século XX. Dessa maneira, os referenciais 

religiosos coligados ao mundo onírico e à música fazem com que exista uma 

abstração do tempo e confluência de imagens mencionadas anteriormente. 

Apesar de Murilo Mendes usar e abusar de referenciais religiosos 

cristão-católicos para ascender à outra realidade, é possível afirmar que o autor 

também se utiliza de outras religiões ou ainda mitologias, como vemos no 

seguinte poema: 

 

Abismo 

Todos me indicam o caminho contrário. 

Bebi na música e                                                                                                                        
fechei-me a sós com o sonho. 

Quando acordei                                                                                                                    
haviam destruído os gramofones                                                                                                                    
e a treva anterior envolvia a cidade. 

O mar passava nos braços                                                                                                                 
uma pulseira de mortos. 

Abri um pé de magnólia                                                                                                          
dando sombra ao Minotauro.                                                                                                               
Desde então meu peito é zona de guerra,                                                                                          
fiz um eixo com as estrelas. 

A poesia em pára-quedas                                                                                                           
tanto desce como sobe. (MENDES, 1994, p. 350) 

 

Neste poema podemos identificar três blocos-chave que se desdobram 

ao longo do poema: o primeiro bloco é formado pelos versos 1 a 3, o único com 

duas estrofes e três versos; o segundo é formado pelos versos 9 e 10; e 

finalmente encontramos os dois últimos versos, formando o terceiro . O 
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primeiro verso, que forma uma estrofe, é sumamente importante para a 

compreensão do poema, pois entre ele e a segunda estrofe ocorre uma 

passagem verbal do tempo presente para o pretérito, o que contrapõe as 

ideias, tanto pelo verbo como pelo sujeito, implicando o conectivo “mas” de 

forma implícita, fazendo com que a prerrogativa do “eu” lírico prevaleça diante 

do estabelecido pela norma, por esse “todos”: 

 

Todos me indicam o caminho contrário. 

Bebi na música e                                                                                                                        
fechei-me a sós com o sonho. 

 

Após essa prerrogativa tem início um desdobramento em que por meio 

das imagens perturbadoras o “eu” lírico fala de um mundo destruído, onde só 

existe morte e destruição. É importante ressaltar o primeiro verso da terceira 

estrofe: “quando acordei”, pois indica que as imagens que o “eu” lírico vê fazem 

parte da sua realidade. No entanto, as relações entre as palavras que são 

utilizadas para a construção da imagem indicam a interferência da organização 

que impera no mundo onírico. A sensibilidade e a vida foram destruídas, o que 

é representado pela “morte dos gramofones” e “a treva anterior envolvia a 

cidade”. Este primeiro desdobramento se fecha com a imagem da quarta 

estrofe: “o mar passava nos braços/ uma pulseira de mortos”, que bem poderia 

ser uma alusão aos mortos da segunda Guerra Mundial, uma vez que em 

1941, data em que a segunda parte do livro foi escrita, a Polônia já tinha sido 

invadida e a Segunda Guerra Mundial estava no seu terceiro ano.  

O segundo bloco inicia-se na quinta estrofe com os versos: “abri um pé 

de magnólia/dando sombra ao Minotauro”, anunciando a angústia sentida por 

esse “eu” lírico diante do horror mencionado no primeiro bloco. É importante 

ressaltar a figura do minotauro, criatura selvagem da mitologia grega. No mito 

este ser híbrido alimentava-se só de carne humana e, para poder proteger os 

cidadãos, o rei mandou construir um labirinto de modo que o Minotauro não 

pudesse sair. Fazendo uma comparação com a imagem do homem da 
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Segunda Guerra Mundial, podemos dizer que existe uma semelhança entre 

ambos os seres, pois naquele momento o ser humano “alimentava-se” de 

outros seres humanos para sobreviver. Desta forma, o homem se faz híbrido, 

buscando se alimentar de outros indivíduos para afirmar seu poder destrutivo. 

Daí a angústia do “eu” lírico diante da paisagem do caos que impera no mundo. 

  Finalmente os últimos dois versos formam o terceiro bloco, onde a 

poesia é equiparada a um paraquedas, invertendo a lógica da lei gravitacional 

que diz: “tudo que sobe deve descer”. No caso dos versos murilianos, a poesia 

morre ao descer, porém sobe, como se ela pudesse salvar a humanidade. 

Assim, poderíamos dizer que, como em “o visionário”, esta última estrofe 

poderia ser colocada no início do poema, pois se ela se desdobra no resto do 

poema. Isso faz com que a leitura adquira também aqui uma circularidade. Pelo 

que se percebe Murilo Mendes se utiliza desta técnica em várias composições 

deste livro, como no poema “Encontros”, que veremos mais adiante. 

Nos dois poemas anteriores o “eu” lírico se posiciona como um visionário 

diante de acontecimentos que se realizam num misto de realidade-material e 

abstração gerado por uma condição de espírito. Dentro dessa mesma 

concepção encontramos o poema de abertura, que propõe uma preliminar dos 

temas e do tipo de composição poética que perpassa o processo criativo de 

todos os poemas do livro. 

 

O Emigrante 

                        A Henri Michaux 

A nuvem andante acolhe o pássaro                                                                                 
Que saiu da estátua de pedra.                                                                                          
Sou aquela nuvem andante,                                                                                               
O pássaro e a estátua de pedra. 

Recapitulei os fantasmas,                                                                                                          
corri de deserto em deserto,                                                               
me expulsam da sombra do avião.                                                                                       
Tenho sede generosa,                                                                                                          
nenhuma fonte me basta.                                                                                                  
Amigo! Irmão! Vou te levar                                                                                                                   
o trigo das terras do Egito,                                                                                                            
Até o trigo que não tenho.                                                                                                        
Egito! Egito! Amontoei                                                                                                                    
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para dar um dia a outrem:                                                                                                                             
A sombra fértil de Deus                                                                                                                      
não me larga um só instante.                                                                                                  
Levai-me o astro da febre:                                                                                                               
eu vos deixo minha sede,                                                                                                                
nada mais tenho de meu. (MENDES, 1994, p. 313) 

 

Como mencionado a partir da leitura de outros poemas analisados 

neste trabalho, também aqui existem vários elementos de composição que 

revelam uma influência surrealista, como fica evidenciado desde a dedicatória 

do poema28. Este tipo de preocupação estética também se torna visível na 

maneira em que estão elaboradas as relações de sentido no poema, que 

dividiremos aqui em três partes: a primeira corresponde à estrofe que inicia o 

poema; a segunda corresponde à primeira parte da segunda estrofe, onde o 

“eu” lírico se revela um viajante, um emigrante; e finalmente a segunda parte 

da segunda estrofe, em que o leitor se depara com diálogo estabelecido entre o 

“eu” lírico e um interlocutor desconhecido.  

Em relação à primeira parte, o “eu” lírico se apresenta como um ser 

amorfo, representado principalmente pela figura da nuvem, elemento gasoso 

que possui a capacidade de adquirir qualquer formato. Esta condição lhe 

permite experimentar as mais variadas sensações e se constituir em cada um 

dos elementos que compõe o mundo, revelando a totalidade do mesmo. Isso é 

explicitado nos últimos dois versos dessa primeira estrofe: “eu sou aquela 

nuvem andante/o pássaro e a estátua de pedra”, insinuando a inconformidade 

do “eu” lírico diante da realidade determinada pelos conceitos fechados da 

sociedade, o que encontra suas bases na “modernidade e, mais propriamente,   

nas ideias românticas do Eu e da subjetividade livre e no irracionalismo” 

(CUNHA, 2008, p. 64). Dessa maneira a figura da nuvem se faz necessária, 

porque ela encerraria em alguma medida a possibilidade de transformação dos 

elementos e dos conceitos pré-determindados, como já apontávamos no 

primeiro capítulo a respeito da pintura La Trahison des Images de René 

Magritte. 

                                                           
28

 Henri Michaux é considerado pela fortuna crítica como um poeta surrealista. Nos seus 
poemas é possível perceber uma experimentação com temas obscuros e místicos. 
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O “eu” lírico também adota a identidade do pássaro e da estátua de 

pedra. Com relação à primeira identidade podemos pensar na liberdade 

representada pelo pássaro, que sai da estátua e cujo destino é a nuvem 

amorfa, gerando uma relação entre liberdade de trânsito e a possibilidade de 

aquisição de formas distintas, o que sob uma perspectiva surrealista evidencia 

a ruptura com os limites estabelecidos, tanto no primeiro quanto no segundo 

caso da fronteira dos espaços físicos. Já a estátua de pedra traria consigo a 

ligação que esse ser amorfo tem com a tradição e os conceitos contra os quais 

ele próprio se rebela, pois as estátuas são edificadas para comemorar, para 

contar a história da humanidade. Portanto, vemos aqui um impasse entre a 

necessidade de ruptura com a tradição e uma espécie de resistência a deixá-la 

completamente.  

O “eu” lírico resolve esta situação adquirindo a identidade das três 

figuras (a nuvem, a pedra e o pássaro), revelando a multiplicidade do mundo, 

como fica explicitado no poema “a vida cotidiana”, em que o leitor encontra, no 

terceiro verso, a afirmação: “a vida múltipla” (MENDES, 1994, p. 339). Este tipo 

de relação se faz possível através da experiência onírica, que permite todo tipo 

de formas de existência que vão além das estabelecidas pela realidade-

objetiva, possibilitando a proposta de uma reorganização da ordem social, 

princípio que se encontra no âmago da filosofia e estética surrealista.  

Em relação à segunda divisão do poema exposta no início da reflexão, 

vemos que o “eu” lírico se posiciona como um vidente, que recapitula 

“fantasmas” e que atravessa o deserto para saciar sua sede. É relevante 

pensarmos nas figuras dos “fantasmas” e do “deserto”, pois elas evidenciam a 

busca pelo não-pragmático, o que remete a um além do mundo material. Sob 

essa perspectiva Murilo Mendes coloca no poema sua preocupação com aquilo 

que é “essencial” e que possibilitaria de alguma maneira a apreensão da 

totalidade do mundo, como exposto no capítulo anterior. Por um lado o “eu” 

lírico recorre ao mundo fantasmagórico para relacionar a vida material com o 

mundo imaterial, o que se configura em uma possibilidade de acesso a uma 

verdade que não lhe é concedida pela realidade material. Por outro lado o 

deserto distancia o ser humano das exigências do pragmatismo da sociedade 
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burguesa. Deve ser considerada também a acepção religiosa do deserto que, 

no caso da tradição católico-cristã, traz consigo um significado de reflexão 

solitária e de conexão com o divino, sendo o deserto o lugar propício para 

estabelecer um diálogo com Deus, figura que faz parte não só de As 

Metamorfoses, mas também de outros livros anteriores e posteriores do poeta.  

A figura de Deus não pode ser entendida aqui como em seu contexto 

habitual e em seu significado mais dogmático, muito pelo contrário, Murilo 

Mendes via na figura divina uma forma de alcançar uma verdade que, sem ser 

absoluta, explicasse a existência do mundo. Isto é confirmado nos versos 

posteriores, pois Deus aparece como uma “sombra fértil” que cerca 

constantemente o “eu” lírico. Finalmente o poema se fecha com uma despedida 

desse viajante, que deixa com seu interlocutor a sede pelo além do material, o 

que poderia ser interpretado como um convite lançado ao leitor para a leitura 

dos poemas do resto do livro e, com isso, a entrada num mundo que não 

conhece limites estruturais e conceituais. 

 

Tendo em vista as relações estabelecidas, podemos dizer que o leitor 

se depara com um “eu” lírico que possui a capacidade de existência múltipla 

formada de diferentes naturezas: a nuvem, como fenômeno químico natural; o 

pássaro, que representaria os seres vivos, fazendo um paralelo com o ser 

humano; e a estátua de pedra, como elemento mineral por um lado e, por 

outro, também representando a razão humana, como mencionado 

anteriormente. Isto poderia estar ligado a um entendimento da existência como 

uma totalidade do mundo, preocupação do próprio autor. Essa condição de ser 

total é evidenciado na segunda estrofe, em que o “eu” lírico transita entre o 

mundo visível e o invisível em busca de um além da realidade-material. 

 

É interessante observar que tanto a totalidade do mundo quanto a da 

condição do emigrante revelam o poder visionário desse “eu” lírico, o que, para 

os surrealistas franceses, era uma condição imprescindível, pois era desta 

forma que negavam os princípios da configuração da sociedade do início do 
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século passado, propondo outros a partir das suas visões, significando “uma 

construção do olhar e do objeto para além do simples prazer dos olhos” 

(FRANÇA, 2008, p. 107).  

  Finalmente, é importante considerar a confluência das imagens de 

diferentes naturezas presentes no poema, as quais criam um universo em que 

se ligam o mundo material-objetivo e o imaterial-invisível.  

Anteriormente salientávamos que este primeiro poema revelava a 

composição poética e o processo criativo do restante de poemas do livro.  

Afirmamos isso com base nos tipos de relações estabelecidas entre os objetos 

e, principalmente, na capacidade que o “eu” lírico tem para se transformar em 

qualquer tipo de elemento, o que é revelador, pois se ele pode ser elemento 

químico, ser vivo e inerte, concentra no núcleo do seu ser a totalidade da 

existência no mundo. 

De uma forma um pouco mais eminentemente surrealista, Murilo 

Mendes inverte o tipo de relação existente entre o homem e os elementos 

naturais, propondo um novo olhar sobre o mundo num poema como 

“Encontros”, que já em seu título sugere a interação entre dois ou mais objetos: 

 

Encontros 

Os peixes movem as antenas                                   
Para me escutarem                  
os bichos do campo fiam minha roupa.                                      
Três estátuas de antigo mármore                  
surgem do chão da antiga Grécia num abraço.                                                                                               
Recolho na pupila os últimos vestígios do dilúvio.                                                                             
A dançarina adere ao meu o corpo  aprendiz: 

Porque o princípio divino se cumpriu,                                                                                      
porque a morte morreu.                                                                                                                   
Onde está, ó morte, a tua vitória? (MENDES, 1994, p. 324) 

 

Podemos dizer que o “encontro” entre esses elementos sugere não só 

o momento em que eles coincidem num espaço e tempo determinados, mas 

também implica uma modificação dos mesmos, pois existe um intercâmbio de 



63 

 

propriedades ao se relacionarem. Tendo isso em vista, partiremos para uma 

análise mais aprofundada.  

  Para começar, é importante ressaltar que, embora o poema se 

encontre dividido em duas estrofes, podemos identificar três blocos de 

significado que elaboram núcleos de relações diferentes, os quais, porém, 

estão interligados.  

O primeiro bloco está entre o primeiro e o quarto verso da primeira 

estrofe, identificamos o segundo do quinto ao sétimo verso e, finalmente, temos 

o terceiro formado pelo último verso dessa primeira estrofe e pelos três versos 

da segunda e última estrofe.  

Em relação ao primeiro bloco, o poema propõe uma inversão da ordem 

estabelecida pelo pensamento ocidental, para o qual o mundo natural está ao 

serviço do ser humano. Aqui acontece o contrário, pois  o “eu” lírico se 

equipara ao mundo animal, sendo a figura humana “animalizada” e os animais 

“humanizados”. 

Nos versos seguintes a natureza das imagens muda, pois o “eu” lírico 

recorre a elementos histórico-mitológicos e religiosos. Em relação ao primeiro 

aspecto, ele aparece no quarto verso, onde se faz uma clara alusão às três 

divinas graças da mitologia grega. Vemos que novamente Murilo Mendes 

recorre à mitologia grega. Quando o “eu” lírico diz “surge do chão”, não quer 

dizer que é nesse momento que a cultura grega surge ou ressurge, mas que 

ele vê diante de si uma possibilidade de cultura mais multifacetada. 

Imediatamente depois aparece o segundo elemento apontado: o religioso. O 

“eu” lírico se aproxima da tradição cristã fazendo referência ao dilúvio do 

gênese. O importante aqui é a contraposição de ambas as culturas (a cristã e a 

grega), pois a primeira é considerada cultura pagã por apresentar uma religião 

politeísta, diferentemente da segunda, que apresenta uma religião monoteísta.  

Levando esta contraposição a uma análise muito mais aprofundada,  

encontraremos que o que está por trás desses três versos são concepções de 

mundo diferentes. A cultura grega, além descrer na existência de vários 

deuses, acreditava na imperfeição destes, o que torna essas divindades mais 
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semelhantes aos seres humanos, contrapondo-as à concepção cristã, que 

coloca Deus como um ser divino e perfeito.  

Nessa contraposição, o “eu” lírico constrói uma relação com a tradição 

cristã através da imagem do dilúvio, que remete diretamente à passagem 

bíblica dos primeiros castigos divinos: “Deus viu a terra corrompida, porque 

todo homem da terra tinha se corrompido em seu comportamento (...) Eu vou 

mandar um dilúvio, para exterminar todo ser vivo” (GÊNESIS, 6, 12-17). Com 

este castigo, Deus destrói a vida, salvando apenas a família de Noé e os 

animais para uma futura reconstrução. É importante destacar que, quando o 

“eu” lírico faz referência à cultura grega, ele o faz enquanto ação positiva; 

assim, o abraço significaria, em alguma medida, a revalorização do humano. 

Em contrapartida, a referência à religião católico-cristã se aproxima muito mais 

do ato da destruição. Sendo esta a religião prevalecente da camada burguesa 

da sociedade da primeira metade do século XX, essa relação poderia significar 

de alguma maneira a destruição do mundo. Aqui é importante fazer uma 

ressalva, pois isto não significa que Murilo Mendes condenasse a religião 

católica, já que o autor era católico, como mencionado anteriormente. Ao 

contrário, poderíamos dizer que o poeta se vale das duas perspectivas 

religiosas para, em primeiro lugar, expressar a angústia diante do caos 

ocasionado pela racionalização do mundo e, em segundo lugar, para propor 

uma diversidade de caminhos que seriam possíveis de vislumbrar. Retomando 

o título do poema e os versos anteriores (do verso 1 a 7), encontraremos 

também uma inversão de concepção de mundo, uma nova percepção do que 

está em volta do ser humano. O encontro de dois seres vivos, o homem e o 

animal, se combinando para uma reconstrução e o encontro de duas religiões e 

culturas, para que, na sua mútua interação, proponham novos rumos para a 

humanidade. 

Finalmente o terceiro bloco do poema inicia com o último verso da 

primeira estrofe: “a dançarina adere ao meu o corpo aprendiz”. Aqui se vê a 

figura feminina, tão cara para o autor, como veremos mais adiante. Esta 

mulher, que aparece erotizada pela palavra “corpo”, poderia ser qualquer 

mulher, porém pode-se inferir a referência a Lilith, que aparece logo no poema 
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seguinte: “A dona da cidade maldita./ Lilith, anda solta ao microfone” 

(MENDES, 1994, p. 325). Esta suposição pode estar fora de contexto, já que 

não existe referência direta a Lilith ou a outra mulher no resto do poema. No 

entanto, ao colocar a figura feminina de uma maneira erotizada e aproximando 

o leitor dessa figura profana, Murilo Mendes propõe uma quebra dos limites do 

bem e do mal, representada por essa mulher que no mito religioso judaico 

representa uma figura demoníaca por não cumprir com as determinações de 

Deus e do esposo29. Essa quebra é confirmada nos últimos versos: 

 

Porque o princípio divino se cumpriu,                                                                                      
porque a morte morreu.                                                                                                                   

Onde está, ó morte, a tua vitória? 
30

 (MENDES, 1994, p. 324) 

 

É com um tom sarcástico que o “eu” lírico se dirige à morte e ao que 

vem depois da “morte”, pois houve destruição, mas a vida não acabou, já que 

se refez por meio das relações estabelecidas ao longo do poema. Desta 

maneira Murilo Mendes propõe novamente uma leitura circular, o que faz com 

que o poema ganhe organicidade apesar das imagens surgirem desconexas. 

Estas referências bíblicas ressignificam o sentido do poema em dois 

sentidos: o primeiro toma uma direção de abertura da abstração, o segundo é o 

resultado dessa abstração, já que através dela ele rompe com os limites 

estabelecidos, propondo uma nova ordem de relações através do encontro dos 

diferentes seres que aparecem no poema. 

                                                           
29

 A figura de Lilith representa a primeira esposa de Adão criada não da sua costela como 
aparece nos textos bíblicos católicos, mas igual a ele, estabelecendo uma relação horizontal 
entre ambos. Essa igualdade deu a Lilith o sentido de independência e da não submissão a 
Deus ou a Adão. Essa falta de “obediência” causou sua exclusão do Paraíso e a sua 
demonização. Cf. PAIVA, Vera. Eva, Maria, Lilith: Purezas e impurezas. In:_____ Evas, Marias, 
Liliths: As voltas do feminino. São Paulo: Editora Brasiliense, 1990 
 
30

 Vale a pena comentar que este último verso é uma transcrição quase literal de uma 

passagem bíblica. Nesse contexto Paulo escreve a respeito da ressurreição dos que dormem 

em Cristo, ou seja, dos mortos, e da transformação do corpo daqueles que serão arrebatados 

na vinda de Jesus, ou seja, dos vivos. O que dá um maior sentido ao poema, já que os animais 

e o ser humano são transformados, reformulando desta maneira a concepção de ambos seres. 

Cf. 1 Coríntios, 15: 55 
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A importância deste poema no conjunto do livro se evidencia nas 

“metamorfoses” ocorridas nele, como, por exemplo, a equiparação 

homem/animal, a destruição dos limites do bem e do mal e a proposta de uma 

aliança entre tão diferentes concepções religiosas. O elemento novo em 

relação aos outros dois poemas é o da figura feminina como elemento erótico.  

Em outros poemas o leitor encontra a figura feminina como “o quinto 

elemento”, concentrador das ambiguidades do mundo:  

Mulher 

Mulher ora opaca ora translúcida                                                                                     
submarina ou vegetal                                                                                                              
assumes todas as formas, desposas o movimento. 

Sinal de contradição                                                                                                                       
posto um dia neste mundo                                                                                                                 
tu és o quinto elemento                                                                                                         
agregado pelo poeta                                                                                                                           
que te ama e te assimila                                                                                                                      
e é bebido por ti.  

Te és na verdade, mulher,                                                                                                     
construção e destruição. (MENDES, 1994, 350) 

 

 O poema está dividido em três estrofes desiguais, não apresentando, 

em uma primeira leitura, muitas quebras de sentido, apesar das ideias surgirem 

de forma rápida, quase se sobrepondo umas às outras. No entanto, em uma 

leitura mais minuciosa percebemos que a mulher é concebida, segundo a 

percepção do “eu” lírico, como um ser com identidade cambiante, passível de 

mudança como é confirmado no último verso da primeira estrofe: “desposas o 

movimento”, o que poderia indicar que a mulher não possui um eixo central que 

determine sua existência, e que, portanto, tem a capacidade da “existência 

múltipla”. Levando esta reflexão um pouco mais além, poderíamos perceber 

que por trás da imagem da “mulher móvel” estaria a proposta do indivíduo 

móvel, levando em consideração o fato de que no começo do século passado a 

divisão tripartida da identidade humana proposta por Freud modificou a 

percepção de indivíduo. Essa percepção nos remete diretamente à afirmação 

do primeiro verso da segunda estrofe, pois ao possuir uma identidade móvel, 

as possibilidades de existência se expandem, sem necessidade de que estas 
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sejam completamente correspondentes entre si; isto é, a convivência de 

opostos é permitida. Desta maneira, se a mulher é o “sinal de contradição” e a 

concentração dos opostos, ela seria o elemento de equilíbrio da existência, 

sendo “total” e única. Ao registrar no terceiro verso da segunda estrofe que a 

mulher é o “quinto elemento”, Murilo Mendes abre a discussão sobre a visão de 

mundo que se encontra na sua obra poética: a sua preocupação constante com 

a reunião de todos os elementos que compõe o mundo, tanto os materiais-

físicos como os espirituais e abstratos, e a busca por alcançar o componente 

primeiro da existência, isto é, o que o próprio poeta chamou de 

“essencialismo”.  

Se percebermos que as relações contidas no poema “Mulher” são as 

mesmas que se encontram em tantos outros poemas, a exemplo de “Amantes 

submarinos” e “Encontros”, este último discutido anteriormente, encontraremos 

que o que Murilo Mendes traz no livro As Metamorfoses são as relações que os 

elementos podem experimentar e, consequentemente, as mudanças que eles 

experimentam através dessa interação.  

  Cabe aqui pensar acerca da figura que o poeta escolhe para falar 

desse “encontro” total dos elementos: a mulher. Isso porque não é o único 

poema em que ela aparece como espaço que reúne todos os elementos, como 

vemos no poema “uma mulher”, onde “ela” tem movimentos velozes e lentos, 

“ela” é branca, porém usa um vestido preto, e poderia ser “dançarina ou 

gaivota”; em outro poema a mulher é um “cristal frio” em que o “eu” lírico bebe 

a eternidade. Além disso, a figura feminina também é retratada como o ser 

ocasionador da angústia do “eu” lírico, ou o bem esperado por ele, assim como 

também o objeto de desejo mais erótico, como no poema “amantes 

submarinos”.  

A partir disso surge a pergunta: por que usar a figura da mulher para 

refletir sobre a totalidade da existência?  Para poder responder a essa pergunta 

é importante lembrar que a estética surrealista visava explorar através da arte 

uma nova relação entre os objetos e os seres, pois as relações estabelecidas 

na sociedade do começo do século XX não satisfaziam mais as necessidades 
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humanas. Os artistas questionavam o poder patriarcal que dominava a 

sociedade, da qual a mulher se encontrava à margem, não passando de mero 

objeto decorativo.  Sendo assim, os surrealistas tomaram a figura feminina para 

explorar outra maneira de existência. Basta lembrar o uso da figura feminina 

feito por Salvador Dalí ao tomar Gala como motivo para explorar vários 

aspectos existencialistas; ou mesmo Breton, que explorou a figura da mulher 

muitas vezes ligada ao conceito erótico. Levando isso em consideração, 

podemos dizer que Murilo Mendes explora na figura feminina essa outra 

existência para poder expandir diferentes relações entre os objetos e as 

palavras, além de unificar opostos na sua figura de geradora de vida.  

Finalmente os últimos dois versos reúnem num ciclo constante a 

concepção de mundo do poeta, já elucidada no poema “Encontros”: “tu és na 

verdade mulher,/construção e destruição” (MENDES, 1994, p.350).  

Entendemos que esse ciclo não implica a construção do mesmo, muito pelo 

contrário, senão para a destruição para encontrar diferentes possibilidades de 

existência, esse ciclo implica31, em Murilo Mendes, a destruição do que foi 

estabelecido pelas normas, pelas áreas de conhecimento e pelas expressões 

artísticas, a fim de tornar visíveis as várias possibilidades de existência dos 

objetos e do ser humano, bem como da relação que este tem com os 

elementos que formam o seu redor.  

Murilo Mendes sustenta esse projeto de destruição-construção não só 

propondo a quebra da ordem sintática e semântica, mas também por meio da 

ruptura de fronteiras criativas, se valendo de outras artes, e aqui nos referimos 

especificamente à música e à pintura, como mencionado anteriormente. Em 

relação à primeira, podemos dizer que é um elemento muito forte na poesia 

muriliana, não pela sua métrica, mas pela incorporação temática e às vezes 

pela analogia composicional. Em As Metamorfoses isso se percebe desde a 

dedicatória geral do livro: “Ao meu amigo Wolfang Amadeus Mozart” 

(MENDES, 1994, p. 313), pois, como sabemos, o compositor que viveu no 

                                                           
31

 Da mesma forma que Walter Benjamin entendia pelo ciclo destruição-construção: “O caráter 
destrutivo conhece apenas uma divisa: criar espaço” Cf. BENJAMIN, Walter. Documentos de 
ruptura e documentos de barbárie  (Escritos escolhidos). São Paulo: Cultrix, 1986 
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século XVIII foi considerado um dos maiores compositores da música clássica. 

A dedicatória talvez se deva ao contato que Murilo Mendes teve com a música 

de Mozart e ao que a sua obra significou para a época32. Além disso, é 

importante destacar a aproximação que o poeta teve com a música, 

especialmente com o piano, figura que se encontra presente no conjunto do 

livro, como se verifica no seguinte poema: 

 

O pastor pianista 

Soltaram os pianos na planície deserta                     
onde as sombras dos pássaros vêm beber.                              
Eu sou o pastor pianista,                      
vejo ao longe com alegria meus pianos                               
recortarem os vultos monumentais                            
contra a lua. 

Acompanhado pelas rosas migradoras                            
apascento os pianos: gritam                                           
e transmitem o antigo clamor do homem  

Que reclamando a contemplação,                           
sonha e provoca a harmonia,                                                 
trabalha mesmo à força,                                   
e pelo vento nas folhagens,                             
pelos planetas, pelo andar das mulheres,                           
pelo amor e seus contrastes,                                   
comunica-se com os deuses. (MENDES, 1994, p. 343) 

 Embora nossa análise não se aprofunde muito em questões formais, é 

importante ressaltar que a musicalidade interna do poema se dá através de 

cortes sintáticos bem definidos, o que ocasiona “um ritmo sincopado”, ou seja, 

uma variação não uniforme dos sons e cortes às vezes abruptos, como se 

observa na passagem da terceira para a quarta estrofe. 

                                                           
32

 Sem dúvida nenhuma, podemos afirmar que, apesar de não transgredir a ordem estética 
musical do seu tempo, Mozart era e continua sendo considerado como um músico universal, 
pois suas composições não são necessariamente alemãs, pois como sabemos o compositor 
teve influência da música francesa, italiana e alemã. Cf. EINSTEIN, Alfred. Mozart: his 
character, his work. USA: Oxford University Press, 1962. Dísponível em: 
http://books.google.com.br/books?hl=pt-
BR&lr=lang_es|lang_en|lang_pt&id=Ep4PXMszMv4C&oi=fnd&pg=PA3&dq=Wolfgang+Amadeu
s+Mozart+and+his+figure&ots=dDONE4G9bS&sig=xlSwg0AYmKWNOL-
iSeWK6rGxT84#v=onepage&q=Wolfgang%20Amadeus%20Mozart%20and%20his%20figure&f
=false 

 

 

http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=lang_es|lang_en|lang_pt&id=Ep4PXMszMv4C&oi=fnd&pg=PA3&dq=Wolfgang+Amadeus+Mozart+and+his+figure&ots=dDONE4G9bS&sig=xlSwg0AYmKWNOL-iSeWK6rGxT84#v=onepage&q=Wolfgang%20Amadeus%20Mozart%20and%20his%20figure&f=false
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=lang_es|lang_en|lang_pt&id=Ep4PXMszMv4C&oi=fnd&pg=PA3&dq=Wolfgang+Amadeus+Mozart+and+his+figure&ots=dDONE4G9bS&sig=xlSwg0AYmKWNOL-iSeWK6rGxT84#v=onepage&q=Wolfgang%20Amadeus%20Mozart%20and%20his%20figure&f=false
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=lang_es|lang_en|lang_pt&id=Ep4PXMszMv4C&oi=fnd&pg=PA3&dq=Wolfgang+Amadeus+Mozart+and+his+figure&ots=dDONE4G9bS&sig=xlSwg0AYmKWNOL-iSeWK6rGxT84#v=onepage&q=Wolfgang%20Amadeus%20Mozart%20and%20his%20figure&f=false
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=lang_es|lang_en|lang_pt&id=Ep4PXMszMv4C&oi=fnd&pg=PA3&dq=Wolfgang+Amadeus+Mozart+and+his+figure&ots=dDONE4G9bS&sig=xlSwg0AYmKWNOL-iSeWK6rGxT84#v=onepage&q=Wolfgang%20Amadeus%20Mozart%20and%20his%20figure&f=false
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=lang_es|lang_en|lang_pt&id=Ep4PXMszMv4C&oi=fnd&pg=PA3&dq=Wolfgang+Amadeus+Mozart+and+his+figure&ots=dDONE4G9bS&sig=xlSwg0AYmKWNOL-iSeWK6rGxT84#v=onepage&q=Wolfgang%20Amadeus%20Mozart%20and%20his%20figure&f=false
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 Para iniciar as considerações feitas a respeito do conteúdo do poema, 

podemos afirmar que este se abre com o verso “soltaram os pianos”, 

declaração feita por um “eu” lírico que até esse momento do poema ainda não 

se revelou ao leitor. Contudo, o sujeito que faz tal afirmação se identifica como 

o “pastor pianista” e, portanto, pode se supor que ele manipula e guia os 

pianos. É importante destacar a mudança temporal existente entre o primeiro, o 

terceiro e quarto verso: do passado passa para o presente sem mudar mais ao 

longo do poema. Essa predominância da primeira pessoa que vê e que age em 

tempo presente passa a sensação para o leitor de se encontrar diante de um 

“eu” lírico que possui o poder da visão e da manipulação desses pianos 

metamorfoseados em animais de pastoreio, e que, sendo animalizados, 

traduzem a dor e o clamor dos seres humanos.  

Partindo disso, podemos dizer que os pianos têm vida própria e que o 

“pastor-pianista” simplesmente guia a maneira em que esse clamor se 

manifestará, pois ele os “apascenta”. É importante não perder de vista o 

descompasso entre o referente e o significado convencional da palavra piano, 

compreendido como um objeto inanimado que não existe sem o pianista, isto é, 

ele não é outra coisa que um simples artefato sem vida. Diferente dessa 

concepção, ao serem colocados numa “planície deserta” e pastoreados, os 

pianos são equiparados ao homem no seu sentido mais “natural” da palavra, 

isto é, como “ser” existente no mundo, e desta maneira são capazes de 

transmitir a dor humana. Isto poderia indicar uma alusão a esse homem que 

não acredita no mundo material e burguês, embora isto não seja mencionado 

diretamente no poema. E é por essa descrença no mundo que ele se comunica 

com os deuses, divindades que não se encontram desligadas do mundo 

terreno, pois mantêm contato com o homem através do vento, das mulheres e 

do amor.  

No poema as figuras do pastor-pianista, que é o “eu” lírico, e dos pianos 

são mutuamente dependentes: é a partir dos pianos que as ações são geradas, 

mas, enquanto seres animados pelo sopro de vida e metamorfoseados em 

animais de pastoreio, precisam da direção que o pastor pode oferecer. A esse 

respeito é importante lembrar que na estética surrealista é muito valorizado o 
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sentido da visão, que estava ligado ao pensamento de “modelo interior” 

(CHÉINIUX-GENDRON, 2008). Esse pensamento aponta para a utilização, nas 

telas das pinturas surrealistas, de rostos de pessoas em que umas estão com 

olhos fechados e as outras de olhos abertos, tendo desta maneira acesso ao 

“poder visionário” que, no caso do poema acima citado, se dá por meio da 

caracterização dos pianos como seres animados. 

Desta maneira os pianos, instrumento e elemento musical, são o meio 

pelo qual o “eu” lírico se vale para acessar a visão da totalidade do mundo, tão 

buscada pelo próprio poeta, pois “a música é de fato o que alimenta a 

imaginação do ”eu” lírico, abrindo-lhe perspectivas superreais, enriquecendo-o 

de visões oníricas” (GUIMARÃES, 1993, p. 139)33, como também podemos 

observar nestes primeiros versos do poema “A extensão dos tempos”: 

   

Respirar flores eternas,         
beber o orvalho dos pianos. 

Nesta caminhada longa                 
quantas vezes consultei Aldebarã, Órion, Altair! (MENDES, 
1994, p. 344) 

 

O segundo verso aponta para aquilo que seria fonte de inspiração para 

o “eu” lírico, além de significar uma porta de acesso ao mundo místico, que é 

recriado pelas imagens mitológicas que se seguem no poema, como se verifica 

no último verso citado, pois o “eu” lírico consultou estrelas, que são 

caracterizadas como as mais brilhantes da suas respectivas constelações. Mas 

o objetivo de mencioná-las não se reduz só a este elemento, pois como se 

sabe a estrela Altair é a mais brilhante da constelação Áquila, para os árabes 

esta estrela parecia uma “águia voadora”, significado etimológico de Altair. A 

outra estrela mencionada é Órion, que além de remeter à constelação e à 

                                                           
33

 A este respeito poderíamos evocar os versos finais do poema “cenas”, que faz parte do livro 
Iluminações de Rimbaud: “A ópera-cômica se divide num palco na aresta de intersecção de 
dez compartimentos lançados da galeria das luzes”.  Versos que fecham um poema que trata 
sobre a vida da cidade, que é caracterizada como teatro, onde a música tem uma grande 
importância para interpretação dos atores e da própria história. 
Cf. RIMBAUD, Jean-Arthur; IVO, Lêdo. Uma temporada no inferno e iluminações. Rio de 
Janeiro: Francisco Alves, 1985  
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nebulosa, faz referência à figura mitológica grega de um dos melhores 

caçadores de Artemis, deusa lunar. Sem dúvida nenhuma Murilo Mendes faz 

um jogo de sentidos ao torná-los plurais, propondo, assim, uma ampliação do 

entendimento do mundo. 

 Esse mundo recriado surge a partir da aproximação de palavras que são 

retiradas do seu contexto habitual, como este segundo verso “bebi o orvalho 

dos pianos” (MENDES, 1994), constituindo o que Laís de Araújo chama de 

“palavras em tensão”. Isso significa que as palavras são retiradas do seu 

contexto imagético e sintático convencional e são re-colocadas em um 

ambiente diferente, experimentando os limites sígnicos para, desta maneira, 

potencializar-se e propor uma nova ordem do mundo, da mesma forma que 

acontece nos poemas anteriormente analisados. 

Tendo isso em vista, poderíamos afirmar que a música, da mesma 

forma que o mundo onírico e as abstrações religiosas, funciona como um 

dinamizador da percepção do mundo e permite um olhar diferente dos objetos 

e suas possíveis relações. Dentro desse contexto o “eu” lírico é capaz de 

orquestrar imagens insólitas. No entanto, e como mencionado anteriormente, 

não é apenas no universo da música que Murilo Mendes mergulha para “des-

articular” elementos a fim de reorganizá-los e para abranger a totalidade do 

mundo, senão também nas artes plásticas que, da mesma forma que a música, 

se apresentam de maneira temática ou composicional. Muitas vezes os 

poemas estão dedicados a pintores34, como é o caso do poema de“Maria 

Helena Viera da Silva”, dedicado à artista homônima, ou o poema “uma 

nuvem”, onde se faz referência ao pintor Domenico Teotocopoules. No entanto,  

entro do conjunto poético encontramos um poema que, mesmo não contendo 

referências específicas a pintores ou telas, está em alguma medida relacionado 

com uma pintura: nos referimos a “1941”. Esta composição apresenta algumas 

                                                           
34

 É importante lembrar que a fascinação de Murilo Mendes pela pintura se inicia em 1921 
quando conhece o pintor Ismael Nery, quem como apontado no capítulo anterior foi o grande 
amigo e inspirador do poeta. É importante ressaltar que foi Nery quem instruiu Murilo Mendes 
sobre o “essencialismo”, aspecto determinante na obra poética do autor.   
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semelhanças com o “angelus novus”, de Paul Klee.35 A respeito desta pintura 

Walter Benjamin aponta: 

 

Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas 
abertas (...). Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos 
uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que 
acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos 
pés. Mas uma tempestade (...) o impele irresistivelmente para o 
futuro, ao qual ele vira as costas (...). Essa tempestade é o que 
chamamos progresso. (BENJAMIN, 1994, p. 226) 

 

Desta maneira o anjo de Klee é uma reflexão acerca do paradoxo do 

“progresso”, porque embora este nos leve a um avanço tecnológico e científico, 

não proporciona tranquilidade e bem-estar ao ser humano, senão o contrário 

disso. Da mesma maneira, o “eu” lírico de “1941” se transforma numa espécie 

de anjo “desiludido” e devastado diante da paisagem do caos.  Agora vejamos 

como isso é explicitado no poema: 

 

1941 

Adeus ilustre Europa                                                                                                                           
os poemas de Donne, as sonatas de Scarlatti                                                                                  
agitam os braços pedindo socorro: 

Chegam os bárbaros de motocicleta,                                                                                  
matando as fontes em que todos nós bebemos. 

Somos agora homens subterrâneos                                                                                            
andamos de muletas                                                                                                              
preparadas pelos nossos pais.                                                                                                             
O ar puro e a inocência                                                                                                               
estão mais recuados do que os deuses gregos. 

Somos o pó do pó,                                                                                                                            
fantasmas gerados pelos próprios filhos.                                                                                     
Nunca mais voltará a fé aos nossos corações,                                                                                             
adeus ilustre Europa. (MENDES, 1994, p. 348) 

Retomando a interpretação de Benjamin acerca do “angelus novus”, 

percebemos que o anjo olha para o passado e olha a destruição ocasionada 

                                                           
35

 Esta tela data de 1920 e representa segundo muitas críticas o anjo que olha só para o 

passado e não visualiza um futuro para a humanidade. Isso parece representar a desconfiança 
na realidade mencionada no primeiro capítulo desta monografia.  
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pelo que a sociedade chama de “progresso” e, diante dos fatos ocorridos,  não 

existe uma possibilidade de futuro promissor para essa mesma sociedade. No 

entanto, no poema de Murilo Mendes o “eu” lírico não olha para a destruição do 

passado, muito pelo contrário, ele presencia a catástrofe e olha saudoso para o 

passado em que a música e a poesia eram fontes de sabedoria e sublimação 

do ser humano. Os referenciais são diferentes, porém da mesma natureza: a 

pintura de Klee é contextualizada no momento entre-guerras, tendo como 

referencial histórico a catástrofe da Primeira Guerra Mundial e a revolução 

russa; o olhar do anjo da tela é voltado para esses acontecimentos e para o 

declínio da sociedade europeia. Já a perspectiva histórica do poema de Murilo 

Mendes são os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. 

Feitas essas considerações, encontramos dois referenciais temporais 

que definem o caráter destrutivo e saudoso do poema: por um lado temos o 

ano de 1941, data em que a França já tinha sido invadida e os Estados Unidos 

tinham começado sua participação no conflito, o que aponta para o fator 

histórico-caótico; por outro lado o leitor se depara logo nos primeiros versos 

com referências à época do barroco: Donne e Scarlatti. É importante ressaltar o 

período a que pertencem estes artistas (poeta e compositor respectivamente), 

pois os artistas barrocos se preocupavam em reunir elementos antagônicos, o 

que de certa forma dialoga com o princípio totalizador de Murilo Mendes. A 

partir dessas referências que aparecem tanto no título como no segundo e 

terceiro versos, o “eu” lírico apresenta em um primeiro momento a paisagem de 

horror que ele presencia e, logo em seguida, a sua percepção acerca do que 

seria a existência humana. 

Assim sendo, o poema não apresenta muita novidade em relação aos 

outros poemas aqui analisados, pois o “eu” lírico expressa sua angústia pela 

destruição da arte e, consequentemente, do universo. Contudo, nos poemas 

analisados anteriormente existia uma leve esperança, isto é, uma espécie de 

consolo proporcionado por figuras espirituais, ou mesmo pela própria arte, 

como os anjos de “o visionário” ou a “poesia em para-quedas” de “abismo”; 

mesmo o ciclo de construção-destruição gera um sentido de esperança diante 

do horror da dilaceração da paisagem de destruição do mundo. No poema 
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“1941”, no entanto, não encontramos algo que nos remeta à esperança; nele 

não existem anjos, não há arte, não existem inocência nem “ar puro”, só 

destruição, o que ocasiona a angústia do “eu” lírico.   

Contudo, não queremos dizer com nossa análise que Murilo Mendes se 

inspirou no quadro de Klee para compor “1941”, nem mesmo que teve contato 

com as considerações de Benjamin, porém é evidente que a preocupação dos 

três era propor uma reflexão acerca dos acontecimentos que levaram à 

decadência da sociedade.  

É importante não perder de vista que essa temática (a do “caos” do 

mundo) é explorada de várias maneiras no conjunto do livro, a maioria das 

vezes com uma tonalidade apocalíptica, pois, como já mencionado em outros 

momentos deste trabalho, Murilo Mendes partilhava das crenças católicas e 

partimos do pressuposto de que o autor tenha feito um estudo detalhado da 

bíblia, principalmente do livro do Apocalipse. Nele encontramos muitas das 

imagens que o poeta utiliza não só em As metamorfoses, mas também em 

outros livros, como o poder visionário de São João, no seu evangelho. 

 Essa decadência da sociedade se evidencia no livro As metamorfoses 

na proposta de novas relações entre os objetos e entre o ser humano e os 

objetos e demais elementos do universo, o que responde ao que apontávamos 

no início do capítulo: o intuito totalizador da obra, assim como o seu caráter 

híbrido, respondendo desta maneira à prerrogativa “surrealizante” do mundo de 

Murilo Mendes.  

Os poemas analisados demonstram que o uso de figuras míticas, 

místicas e religiosas faz com que o autor consiga uma abstração do mundo, 

abrangendo, com isso, a totalidade tanto física como imaterial do universo. A 

hibridação dos elementos, a exemplo dos peixes que escutam e da figura da 

mulher como elemento gerador das relações entre os objetos – mesmo entre 

os de natureza oposta –, evidencia a discussão sobre a ordem estabelecida 

pela razão; além disso, propõe uma nova concepção de mundo, que resgate a 

essência dos elementos, tendo como resultado a totalidade do mundo, sendo 

este último o objetivo da obra como apontado anteriormente. 
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Ao iniciar a análise do livro, propusemos que As metamorfoses 

representam a desarticulação dos elementos, ao retirá-los da ordem 

estabelecida e reorganizá-la numa nova possibilidade de entendimento. 

Partindo das reflexões estabelecidas na leitura de cada poema, podemos dizer 

que Murilo Mendes consegue criar uma atmosfera que organiza os elementos 

de maneira que não correspondam ao estabelecido, uma vez que retira as 

palavras dos seus contextos habituais e as coloca em outros, de modo a 

plurificar seus significados e a própria existência, princípios todos contidos nos 

conceitos básicos do movimento surrealista francês. Desta maneira podemos 

afirmar que a poesia muriliana apresenta sim características surrealistas, o que 

não significa que copia o projeto do movimento, senão que o transforma e 

adéqua a suas próprias preocupações. 
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5. Conclusão 

 

À guisa de conclusão, podemos afirmar que o surrealismo se configura, 

numa sociedade em que a realidade era considerada insuficiente para 

enfrentar as problemáticas espirituais e pragmáticas do indivíduo, como 

movimento estético que revolucionou a forma em que os objetos e as palavras 

eram encarados pela arte, expandindo suas relações de significados para que, 

desta maneira, o campo de ação do homem fosse libertado dos limites 

impostos pelas convenções sociais. Essa contestação às normas não era 

gratuita, pois tanto o surrealismo como as demais vanguardas surgem do 

sentimento de “derrotismo” (FRANÇA, 2008) ocasionado pela primeira guerra 

mundial. 

 

Esse desconforto diante do caos sentido no momento de entre-guerras 

ocasionou uma aliança entre o movimento surrealista e o partido comunista, 

união que seria dissolvida tanto pelos comunistas como pelos surrealistas: os 

primeiros denunciavam a falta de comprometimento com a revolução e o 

excesso de subjetividade por parte dos surrealistas, e estes criticavam a 

recuperação de princípios nacionalistas deste movimento.  Paralelamente a 

isso os artistas surrealistas experimentaram o uso de alucinógenos para 

perceber o mundo de outra perspectiva, se valeram do estudo da loucura e do 

mundo onírico como formas de reestruturação da ordem que norteava os 

rumos da sociedade. 

 

Como técnica estética, poder-se-ia dizer que os surrealistas recorreram 

a uma escrita automática, que visava uma escrita sem o processamento do 

raciocínio lógico das ideias, para que desta maneira elas propusessem, através 

de um novo arranjo da sintaxe, uma concepção de mundo completamente 

diferente da concebida até essa época. Na estética surrealista também 

encontramos que o aspecto valorizado pelos artistas que aderiram os princípios 

desta vanguarda foi o “olhar”, que para eles significava mais do simplesmente 

ver um objeto, a apreensão da essência do mesmo e posteriormente traduzir 
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isso por meio das palavras e das imagens. Outra técnica utilizada, e que é 

decorrente de uma “fuga” das formas predeterminadas pelas escolas clássicas 

que se pautam pela ideia da mimese, foi o diálogo que se estabeleceu entre a 

música, as artes plásticas e a poesia, rompendo fronteiras expressivas que 

delimitavam o campo de criação.  

 

No contexto brasileiro encontramos que a poesia de Murilo Mendes, 

como poeta inserido no contexto do primeiro modernismo, revela aspectos do 

surrealismo francês por apresentar uma organização poética onde as palavras 

são desvinculadas dos seus significados habituais, propondo novas relações 

entre os objetos e, portanto, da vida mesma. Murilo Mendes se vale da mistura 

e das contradições encontradas na cultura brasileira para elucidar uma poética 

dos opostos, transfigurando essa realidade em combinação de elementos 

muitas vezes antagônicos, como exposto ao longo do último capítulo.  

Essas contradições são apresentadas ao leitor como uma “ars 

combinatoria”, que propõe a ligação entre elementos contrários pela convenção 

social e estética. Além disso, o poeta também se vale da religião cristã-católica 

para ter acesso a uma totalidade do mundo e dinamizar os aspectos 

mitológicos que também fazem parte dos seus poemas. 

 

Da mesma maneira que os surrealistas franceses, Murilo Mendes se 

vale da estética do “olhar” para alcançar um conhecimento apurado dos objetos 

e exprimir através das palavras sua essência primeira. Nos seus poemas, o 

“eu” lírico se posiciona num lugar privilegiado de onde observa a realidade 

objetiva e ao mesmo tempo tem acesso ao mundo imaterial e transcendental, 

gerando um conflito interno diante da tragédia ocasionada pelo totalitarismo 

nacional e as conseqüências da Segunda Guerra Mundial, que ainda não 

chegava a seu fim. 

 

As Metamorfoses é um livro surrealista do ponto de vista que Murilo 

Mendes propõe um universo que não reconhece os limites impostos por uma 
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sociedade “civilizada”, propondo, assim, uma nova percepção do ser humano e 

dos objetos, equiparando o mundo natural, mineral e humano, o que é muito 

importante porque significa o questionamento da legitimidade da razão como 

única forma de atingir o “bem-estar” da sociedade, aliás, todas as relações 

estabelecidas no livro rompem com essa percepção. 

No início desta monografia a intenção era estabelecer uma relação 

evidente entre a pintura surrealista e a poesia de Murilo Mendes, porém no 

decorrer das leituras e das análises feitas a partir da poesia muriliana, 

percebemos que é muito difícil afirmar que é especialmente com essa arte que 

o autor dialoga. Como vimos, também existe uma conexão muito grande com a 

música e uma abordagem tão fechada requereria mais espaço e muito mais 

leitura acerca da composição pictórica e musical e principalmente poética. Ao 

contrário disso, escolhemos estabelecer os elementos surrealistas na poesia 

de Murilo Mendes, o que nos levou à análise de As metamorfoses, livro 

considerado pela crítica brasileira como o mais surrealista da obra poética do 

autor.  

Sem dúvida nenhuma não esgotamos as possibilidades de análise dos 

aspectos surrealistas da obra do autor, porém demostramos, através da análise 

de alguns poemas, que evidentemente existe uma relação entre o movimento 

francês e a poesia muriliana do primeiro modernismo, pois Murilo Mendes 

refletiu sobre os mesmos questionamentos e as mesmas dúvidas, mas 

principalmente, o autor discute o conceito de arte propriamente dito. 
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