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O desejo do homem é que as sombrias águas da morte se transformem nas águas da vida que a 

morte e o seu frio abraço sejam o regaço materno, exatamente como o mar, embora tragando o 

sol, torna a pari-lo em suas profundidades... Nunca a Vida conseguiu acreditar na Morte. 

C. G. Jung, Metamorfoses e os Símbolos da Libido, (1912). 
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RESUMO 

Na Obra Poética de Cecília Meireles, a característica temática sobre o tema da morte se 

apresenta de maneira suave, sem morbidez, sendo este assunto concebido como parte 

integrante e natural do esquema da vida humana. Isto tem para nós valor imenso: a 

sociedade moderna ocidental, tanto quanto possível, busca meios para mascarar a morte 

porque tende a percebê-la como fatalidade. Ao fazermos um levantamento dos 

conteúdos temático, estético e imagético nos poemas que falam sobre a morte, de forma 

direta ou indireta, foi possível perceber, que a autora afortuna tais motivos, concedendo-

lhes um registro peculiar. Indo mais além, percebemos que a poetisa suscita uma visão 

pessoal em relação ao sofrimento, que ela atribui ao luto em sua vida como instrução 

para o ser. Ela relaciona a dor à brevidade da vida, à fugacidade de um tempo efêmero, 

exaltando o eterno através da repetição dos instantes. Na sua sensibilidade uniu as 

culturas ocidentais e orientais em busca do universal revelando através da morte, a 

exaltação de um pensamento que sugere a possibilidade de experiência e a criação de 

uma vida reinventada. A coletânea que serve de base a este estudo das poesias líricas da 

autora Cecília Meireles está compilada em Poesia Completa da Organização Antônio 

Carlos Secchin, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2001. 
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RESUME 

Dans l'oeuvre poétique de Cecília Meireles, le thème de la mort se présente d'une 

manière douce parce que la mort est comprise comme partie d'un processus naturel 

de la vie. Dans ses poésies, ce sujet ni n'est morbide, ni suave. Ce constat est très 

important d'une part car la société moderne occidentale, à partir de la deuxième 

moitié du XXe siècle, cherche des motifs qui chassent, qui excluent  la mort de la 

vie, et d'autre part parce que la société accepte la mort comme une fatalité. La mort 

conçue comme un processus naturel est un sujet qui fait l'objet de nombreux débats 

parmi les chercheurs sur l'oeuvre poétique de Cecília Meireles. Même si notre 

recherche ne peut faire l'économie de ces axes maintes fois abordés, notre travail 

comprend des éléments que nous considérons comme essentiels par rapport au 

thème de la mort. En étudiant les contenus thématiques, esthétiques et des images 

des poèmes qui nous parlent, d'une façon directe ou indirecte de la mort, la poétesse 

les en enrichit, par un regard personnel. En plus, Cecília Meireles fait preuve d'une 

vision toute a fait spéciale par rapport à la souffrance et au deuil dans sa vie. Elle 

traite de la relation que la poésie établit entre la brièveté de la vie et la fugacité d'un 

temps éphémère, le comble de l'éternel, unifié par la répétition des instants. Elle 

cultive en outre la connaissance par l'union des cultures occidentales et orientales en 

cherchant l'universel. Suggère à travers la mort, le comble d'une pensée qui permet 

la possibilité d'une création dans vie réinventée. Le recueil lyrique qui constitue la 

base de cette recherche, est édité dans la Poésie Complète (édition d’Antônio Carlos 

Secchin), Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2001. 
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ABSTRACT 

 

Cecilia Meireles’ poetic endeavour presents death as a natural phenomenon, a normal 

process of living organisms. In her poetry, death is neither morbid nor pleasant. This is 

an important fact because Western society since the middle of the 20th century searches, 

on the one hand, for motives to exclude or forget death as part of the living process and 

on the other hand, accepts it only as a fatality. Death conceived as a natural process has 

been the object of numerous debates between researchers on the poetic work of Cecilia 

Meireles. Even though our analysis cannot overlook the numerous projects, our personal 

research comprises elements that we consider as essential in understanding Cecilia 

Meireles’ regard on death. Studying the contents, images and esthetic aspects of poems 

dealing directly or indirectly with the object of death we find an enrichment of elements 

comprising this theme and a new outlook. Cecilia Meireles has a personal vision of 

suffering, mourning and death. She establishes a relation between the brevity of life, its 

ephemeral nature and the eternal effect unified by the repetition of short moments. She 

unites knowledge from Western and Asian cultures in her search of the universal and 

suggests through death the summit of a meaning and the possibility of the creation of 

life reinvented. This research is based on the lyrical work Poesia Completa edited by 

Antonio Carlos Secchin, Rio de Janeiro, Ed.- Nova Fronteira, 2001. 

 
 
 



 10

SUMÁRIO 

Introdução…………………………………………………………………….............11 
 
Capítulo 1 – A Vida, a Poesia e Obra de Cecília Meireles 
 
1.1 – Cecília Meireles: Poetisa de eternidade e canção........................……………......17  
1.2 - A Poesia: uma criação em busca da vida.........................…………………….......22 
1.3 – A Obra Geral e o seu liame com a representação do ser…………………….....  24 
1.4 – A apresentação de sua obra poética…………………………………………...... 26 
 
Capítulo 2 – O Ciclo da Vida e da Morte: uma visão espiritualista 
 
2.1 – A concepção oriental da morte na poesia de Cecília Meireles…………………...38 
2.2 - A morte como começo de uma nova vida...............................................................43 
 
Capítulo 3 – A Brevidade da Vida, a Fugacidade do Tempo: sou o espelho e a 
história 
 
3.1 – O espelho registra a passagem da vida humana no tempo......... ………………...48 
3.2 – A rosa apresenta o espetáculo belo no ciclo efêmero da vida..................………..52 
3.3 – O retrato que sabe da brevidade, da fragilidade da vida.........................................58 
3.4 – A representação do efêmero nos seres vivos..........................................................60 
 
Capítulo 4 – O Luto na Vida e na Obra de Cecília Meireles 
 
4.1 – A morte e o luto na infância de Cecília Meireles…………………………….......69  
4.2 – Uma Elegia e um Monólogo representando o que se sabe incompreender...….....76 
4.3 – A face da morte com um brilho de eternidade........................................................82 
4.4 – A vida exala um aroma suave no tempo unânime……………………………......86 
 
Capítulo 5 – A Vida Reinventada 
 
5.1 – Alma humana vestida de renúncia e vida recriada: Santa Clara.............................91 
5.2 – Cecília Meireles: Uma vida tecida fio a fio............................................................96 
 
Considerações Finais………………………………………………………………...101 
 
Bibliografia Pesquisada……………………………………………………………..104 



 11

 

 

INTRODUÇÃO 

 
 

A seleção do corpus 
 

 
Desde a metade do século XX, a sociedade ocidental tende a retirar a morte da 

vida. Contudo, estudiosos de diversas áreas como a Antropologia, Filosofia, Sociologia, 

Psicologia e outras, realizaram inúmeras pesquisas sobre este assunto que julgam 

fundamental, e a Literatura fez desse tema um objeto de inspiração. 

  

 Na Literatura mundial, poetas, romancistas, cronistas têm observado e tratado do 

tema da morte de forma cuidadosa. Porém, encontramos na Obra Poética de Cecília 

Meireles, que é composta de quase duas mil páginas, um tratamento específico sobre 

este tema. De uma maneira suave, mas profunda, a poetisa deu a esta questão, que 

julgava essencial, tanto quanto aos temas relativos ao amor, à paz, ao sofrimento 

humano, igual consideração e relevância. 

 

  Percebemos uma idéia central, desde seus primeiros livros de poesia, até as 

obras póstumas. Cecília tenta entender a vida, entender o sofrimento da vida, para assim 

poder recriá-la, pois durante o tempo que se vive à criatura humana caminha, entre 

outras coisas, de encontro à morte. Há, portanto, desde Espectros (1919) a Dispersos 

(1918-64), um fio condutor: a busca de uma vida reinventada. Quanto ao destino, 
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apresenta uma concepção estóica, ou seja, se a morte é encarada por Cecília como algo 

natural, ela preconisa a calma diante do fato que tortura a humanidade ocidental desde 

os tempos mais remotos. Quanto à Vida, é prova de eternidade. O sofrimento é fonte de 

instrução para si mesma e a morte, o aspecto central para se compreender a vida como 

passagem intrinsecamente ligada ao tempo. 

 

 A concepção da morte como término apresenta meio de compreender o nosso 

princípio, talvez nossa origem, pois, a maioria das representações na poesia de Cecília, é 

voltada para a aceitação de uma continuidade da vida. A poetisa suscita uma 

consciência serena com relação à morte, pois por fazer parte do ciclo da vida dos seres 

vivos, ela não deve ser temida. 

 

 

A construção do Método 

 

 Nos cinco capítulos que compõem nosso trabalho, procuramos demonstrar as 

representações da morte na poesia de Cecília Meireles. Sendo assim, expomos também 

elementos vinculados a essas representações que compõem a visão de mundo da 

poetisa. Citamos a concepção de poesia, do luto, do sofrimento, da morte, a fugacidade 

da vida, a brevidade do tempo e a vida reinventada.  

 

 Inicialmente, a vida, a poesia e a obra de Cecília Meireles em seu conjunto, 

fazem-nos perceber que só quem viveu e sentiu fortes amarguras na vida, pode ser 

conhecedor de determinados vínculos emocionais, e buscar compreender o sentido da 

vida. Neste primeiro capítulo, escrevemos sobre sua vida, sua poesia e sua obra geral.  

 

O estudo das culturas orientais e ocidentais levou Cecília Meireles a perceber 

dimensões diversas sobre a vida e a morte do ser humano. Assim, no capítulo segundo, 

expomos a concepção oriental da morte percebida em alguns poemas de Cecília, como 

também revelamos uma outra face da morte, quer dizer, a representação da morte como 

fim. Apresentamos a visão espiritualista da poetisa que se retrata neste estudo, onde 
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percebemos a adoção da filosofia oriental. Os poemas que compõem este capítulo são: 

Poema da Esperança (Espectros: 1919); Desapego, Balada do soldado Batista e 

Compromisso (Mar Absoluto e Outros Poemas: 1945) e Canção Suspirada, Da Bela 

Adormecida e Chorinho (Vaga Música: 1942). E no segundo sub-título deste capítulo, 

apresentamos o estudo do poema Lamento da Mãe Órfã (Mar Absoluto e Outros 

Poemas: 1945). 

 

 

 Essa visão de morte, que Cecília considera processo natural no esquema da vida, 

é, dentre outros fatos, apoiada na consciência de que a vida é breve, logo o tempo é 

fugaz. A vida é motivo que pode ser avaliado, medido, pesado e reinventado. Em 

relação ao tempo, ela o vê como amigo e cúmplice em todos os momentos vividos. Esse 

tempo é contemplado também diante do espelho pelo eu-poético. Criamos então o 

capítulo terceiro, e tentamos demonstrar a relação que é intrínseca entre o tempo e a 

morte na vida dos seres vivos. Apresentamos ainda, neste capítulo, a beleza do efêmero, 

o sentido do instante e a crença no que é eterno. Compomos este capítulo terceiro com o 

estudo de versos dos poemas: A Morta (Dispersos: 1957); Procurei meu rosto na água, 

nos vidros, nos olhos alheios (Dispersos: 1960); Dias da Rosa (Dispersos: 1953); 

Pedido da rosa sábia (Dispersos: 1960); Retrato Falante e Encomenda (Vaga Música: 

1942); Epigrama n°3 e Motivo (Viagem: 1938). 

 

O capítulo quarto, ampliando o nosso estudo, a partir de versos dos poemas 

Orfandade em (Viagem: 1938); Elegia e Monólogo em (Vaga Música: 1942); Doze em 

(Doze Noturnos da Holanda e o Aeronauta: 1952) e Elegia à Memória de Jacinta Garcia 

Benevides, minha avó em (Mar Absoluto e Outros Poemas: 1945), demonstrará a 

vivência do luto no eu-lírico. O primeiro sub-título deste capítulo se compõe de alguns 

versos, do poema que se intitula: Para a minha morta na obra (Balladas para El-Rei: 

1925). Versos do poema demonstrarão que a infância da poetisa não fora composta 

apenas de tristezas e desenganos. Para tanto, nos basearemos nas definições do processo 

segundo Sigismund Freud, Elizabeth Kübler-Ross e Marie-Frédérique Bacqué.  
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 Mas para que estudar a morte? Possivelmente, para se entender a vida. Mas que 

tipo de vida? Em Vaga Música: 1942 Cecília Meireles afirma no poema Reinvenção, "a 

vida só é possível reinventada". A Vida Reinventada é o tema do nosso quinto e último 

capítulo. A recriação da vida é apresentada pela abnegação, pela renúncia, pelo 

desapego às coisas materiais e a aceitação da morte. Estudamos alguns versos que 

compõe o Pequeno Oratório de Santa Clara. (1955) e o poema Reinvenção (Vaga 

Música: 1942). 

  

 As análises dos poemas também se baseiam na leitura do livro de Gerard 

Dessons (Introduction à l'analyse du poème); Carlos Bousoño (Teoria de la Expresion 

Poetica); Octavio Paz (O Arco e a Lira) dentre outros. 

 

 Para Dessons o poema apresenta quatro grandes características: a primeira, o 

poema é um sistema: definido por todos os componentes desde o fonema à sintaxe que 

são solidários para produzirem sua significação; a segunda é uma aventura da 

linguagem: aparece uma solicitação máxima de recursos lingüísticos em relação à 

significação, o que vai além desta significação, ao sujeito e à sociedade; a terceira é a 

relação do sujeito: quer dizer que aquele que escreve, o faz para se tornar, pelo poema, 

aquilo que ele não é ainda e a última característica é a dimensão política: em largo 

sentido designa o conjunto das relações que se instalam, pela linguagem, entre os 

sujeitos de uma comunidade lingüística. Observamos estes aspectos em alguns dos 

poemas que escolhemos para estudo. 

 

 Bousoño situa o poema dando uma visão ao que ele chama de 

"surperposiciones". Ele as apresenta em cinco categorias: temporal, espacial, 

metafórica, significacional e a situacional. Nosso trabalho utiliza o recurso da análise 

destas superposições, sobretudo as temporais.  Carlos Bousoño diz que nosso século 

demonstra uma grande preocupação com o tempo. E não apenas a Literatura se tem 

ocupado deste tema, como também outras manifestações do espírito como a Filosofia, 

por exemplo. Como apresentamos um estudo sobre a fugacidade do tempo no terceiro 
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capítulo, as definições expostas pelo autor na análise de alguns poemas são 

convenientes às superposições temporais tais como ele as aborda.  

 

Enfim, Paz descrevendo sobre a influência do ritmo nos diz que já palpita a frase 

e a sua possível significação. Por isso há metros heróicos e ligeiros, dançantes e solenes, 

alegres e fúnebres. O ritmo não é medida – é visão de mundo. (...) Ele é a fonte de todas 

as nossas criações. (...) Ele rege o crescimento das plantas e dos impérios, das colheitas 

e das instituições. Preside à moral e à ética. (...) O ritmo é a manifestação mais simples 

permanente e antiga do fato decisivo que nos torna homens: seres temporais, seres 

mortais e lançados sempre para "algo", para o "outro": a morte, Deus, a amada, nossos 

semelhantes. (...) Cada ritmo é uma atitude, um sentido e uma imagem distinta e 

particular do mundo. 

 

 

Nosso estudo pretende demonstrar a importância das representações da morte 

em alguns poemas da Obra Poética de Cecília Meireles. Perceber sua visão de mundo e 

tentar reintroduzir o valor de se estudar a morte na sociedade ocidental, onde se procura 

sempre evitá-la o tanto quanto possível. Embora amparado o nosso trabalho por teorias 

conceituadas sobre o estudo poético, analisar um poema nunca é um trabalho acabado, 

difinitivo e único.  
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CAPÍTULO 1 

 

A VIDA, A POESIA E A OBRA DE CECÍLIA MEIRELES. 

 
Durai, durai, flores, como se estivésseis ainda 

no jardim do mosteiro amado onde fostes colhidas, 
que escrevo para perdurardes em palavras, ( ...) 

alvas, de olhos roxos (ah,cegos?) 
 

Dispersos: 1964/2001, p. 1957. 

 

 

 Quanto mais lemos sobre a vida desta escritora mais compreendemos que só 

quem sabe valorizar a vida é quem pode compreender a dor do sofrimento e da perda, é 

quem pode superar o vazio da solidão, cultivando a vida no silêncio, para Reinventá-la.  

O que é a Vida Reinventada? Mas, longe estamos de antagonizar vida e morte. Ambos 

são alicerces mútuos para se entender, para se cultivar, para alcançar a essência 

profunda do ser. Na vida, estão encerradas as experiências dos momentos alegres e 

tristes, ponte que faz descobrir e dar ao ser, a essência de si, fundada num equilíbrio 

psíquico tranqüilo e sereno. Um caminho que pode desencadear o processo de 

reconquista de valores centrais.  
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  Não importa a quantidade de tempo de vida de um indivíduo para se constatar 

temperança ou desespero diante dos fatos difíceis que possa experimentar. Todavia, há 

pessoas que pelo seu gênio, dão-nos pistas generosas, inteligentes, que nos sensibilizam 

face às várias escrituras existentes do comportamento humano. E tudo isso está 

vinculado ao Tempo, que para Cecília Meireles, às vezes se apresenta como 

companheiro e irmão, outras vezes como o seu oposto. O Tempo tudo dá e tudo tira, ou 

seja, permite constantes mudanças. Ele tem um poder onisciente e onipotente de ferir a 

alegria e curar as chagas emocionais. É uma mola invisível proporcionando ao ser saltar 

as dificuldades que por ventura venha a sofrer. É a construção do eterno provisório na 

insistência do instante, formando o ser nas suas infinitas formas de amor. 

 

1.1 – Cecília Meireles: Poetisa de eternidade e canção  
 

"... força de vida crescente 
E poder criador de se multiplicar..." 

 
Dispersos: 1918-64/2001, p. 1572. 

 
 
 Aos 63 anos de idade, Cecília Benevides de Carvalho Meireles, morreu às 15 

horas, no Hospital do Servidor Público no Rio de Janeiro, no dia 09 de novembro de 

1964. Ela reclamou o seu direito de querer no seu túmulo, o registro de sua assinatura em 

bronze e as datas de seu nascimento e sua morte.1 As homenagens póstumas foram intensas. 

Destacamos o Prêmio Machado de Assis, para o conjunto de obra, oferecido pela 

Academia Brasileira de Letras. E se chamou Cecília Meireles, a sala onde se realizaram 

concertos e conferências no então Estado da Guanabara. 

 

 Muitos nomes da Literatura Brasileira renderam homenagens a esta artista que 

fez da palavra, uma ponte para a eternidade. Disciplinada e de uma sensibilidade ímpar, 

percepção extraordinária do ser, Cecília demonstrou em toda a sua vida, uma delicadeza 

intensa para com a própria vida e a vida das outras pessoas. Filha de Carlos Alberto de 

Carvalho Meireles, funcionário do Banco do Brasil e de Matilde Benevides, professora 

municipal, a vida marcá-la-ia com o traço da orfandade de pai, três meses antes de ela 

                                                 
1 Revista Visão – Vol. 33, n° 46, Nov. 1984, pp. 100 – 105. 
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nascer, e de mãe, aos três anos de idade. Foi criada pela avó materna, de origem 

portuguesa, Dona Jacinta Garcia Benevides, que falava numa linguagem arcaica e 

difícil, mas também estimulou o seu lado intelectual e sem dúvida foi o seu amparo 

emocional e afetivo. Em Desenho, a poetisa nos diz: "E minha avó cantava e cosia./ 

Cantava (...) em língua antiga./ E eu sempre acreditei que havia música em seus dedos/ 

e palavras de amor em minha roupa escritas."2 A babá Pedrina lhe estimulava a 

imaginação contando-lhe histórias sobre o folclore do Brasil.3 A alma desta poetisa 

aprendeu muito cedo a tentar ultrapassar as dores que lhe afligia, conviveu com a 

solidão e sentiu a sensação de abandono, geralmente comum aos órfãos. Não obstante, a 

sensação da presença da morte na vida das pessoas que ela amava, gerando-lhe o 

sentimento de que nunca teria perto de si as pessoas queridas e sua história formava-se 

com a presença marcante destas ausências, como nos diz no poema Explicação: 

"Alguém conta a minha história/ e alguém mata os personagens".(Mar Absoluto e 

Outras Poesias: 1945/2001, p. 416) 

 

 Aos dezessete anos de idade, forma-se em Magistério e a sua paixão pelo ensino 

e pelas crianças se desenvolvem rápido. Isso a levaria a envolver-se com a Educação no 

Brasil, não apenas por ser professora, mas pelo seu olhar no ser humano e na vida. 

Escreveu cinco livros que se chamam Crônica de Educação (Editora Nova Fronteira, 

2001). A disciplina e a seriedade no trabalho acompanharam-na durante toda a sua vida. 

No final do curso primário, recebeu das mãos de Olavo Bilac, uma medalha. Durante a 

Escola Normal, estuda canto, violino e línguas estrangeiras. Após sua formatura começa 

a trabalhar e em 1919 publica sua primeira Obra Poética intitulada Espectros que 

recebeu elogio de seu professor, pelas nuances poéticas que despontavam.  

 

 Em 1922, Cecília se casa com o artista plástico Fernando Correia Dias, 

português radicado no Brasil. Publica mais três livros de poesia "Nunca Mais... e 

Poemas dos poemas" (1923), e na ocasião do nascimento da filha Maria Elvira, ela 

escreve Criança meu amor (1924)". Nascem mais duas filhas Maria Matilde e Maria 

                                                 
2 Mar Absoluto e Outras Poesias. 1945/2001, p. 523. 
3 Revista – Problemas Brasileiros Vol.39, n°345, maio/junho, 2001, p. 42-45. 
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Fernanda. Em 1925 surge outro livro de poesia "Baladas para El-Rei". Contudo, anos 

mais tarde, ela própria retiraria de sua coletânea poética três obras: Espectros (1919), 

Nunca Mais... e Poema dos Poemas (1923) e Balladas par El-Rei (1925) por julgá-las 

menores. 

 

 

 Disciplinada, resoluta, segura, dócil, Cecília fez de suas palavras a expressão de 

sua vida, investigou o duradouro, indagando as conquistas de alegrias e de tristezas. 

Decidida e ininterrupta nas suas atividades literárias, pedagógicas e folclóricas, exercia 

tudo de uma maneira sempre metódica, com a sensibilidade aliada ao espírito de 

pesquisa. Em "Horário de Trabalho" escreve, dando-nos prova de uma serenidade e de 

uma lucidez espiritual intensa, mesmo sabendo sobre sua doença incurável: 

 

 "Depois das 13 horas poderei sofrer=/ antes, não. /Tenho os papéis tenho os 

telefonemas, / tenho as obrigações à hora certa." (...) então, depois das 13, todos os 

deveres cumpridos,/ desfarei o material da dor/ com a ordem necessária/ para prestar 

atenção a cada elemento= (...)" 

 

 Esse último verso, dá-nos base para afirmar que a poetisa estava atenta a tudo a 

cada segundo de sua vida, porque "Prestar atenção a cada elemento", é dizer também 

que se deixa sentir os momentos da vida. E senti-la sem transe, sem sonambulismos, ou 

seja, sem medo de sofrer, encarando de frente a dor. Foi buscar forças admiráveis em 

sua poesia para viver e dividir sua vida com os demais. E acrescenta em outros versos 

deste mesmo poema "acomodarei na canção meus antigos punhais, / Distribuirei 

minhas cotas de lágrimas." Essa força interior, a maneira como encarou os problemas 

na sua vida, deixa-nos perplexos. O câncer que transformou o seu corpo físico, já se 

havia instalado desde 1960 e este poema fora escrito em maio de 1963. Perguntamos, 

então: - Que forças reunia Cecília na vida para vivê-la assim, intensamente!? Parece que 

aliava a esta maturidade espiritual que transborda na sua sensibilidade, vinculada ao seu 

ecletismo, ou seja, expõe em sua obra a liberdade de escolher o que julga melhor 

apresentando segurança em si no domínio literário e na sua maneira de encarar os fatos 
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pessoais e do mundo, em outras palavras, uma profunda consciência humana de vida. 

Em Epigrama, a poetisa escreve:  

 

"A serviço da Vida fui, / a serviço da Vida vim; / só o meu sofrimento me instrui, / 

quando me recordo de mim. / (Mas toda a mágoa se dilui: / permanece a Vida sem 

fim.)" (Vaga Música: 1942/2001, p. 333) essa certeza de que toda mágoa passa e de 

esta Vida sem fim, é uma demonstração da espiritualidade que acompanhou sempre a 

poetisa desde muito jovem. Em 1929, escreve uma tese que se intitula O Espírito 

Vitorioso para a cátedra de Literatura da Escola Normal do Distrito Federal, mas 

escreve Eliane Zagury, a defesa foi brilhante, mas não conseguiu o cargo almejado por 

não ser verdadeiramente católica. 4 

 

 Sua vida foi pontuada de melancolia, dor, tristeza, angústia, devido às perdas 

que sofreu, acumulando aspirações e idealizações perdidas. No entanto, todos esses 

pontos que nos parecem negativos se apresentam de forma recriada, dando à Obra 

Poética a força interior do olhar da poetisa em relação à sua própria vida, segundo ela 

mesma nos mostra em Canção do Caminho: 

 

"(Isto são coisas que digo, / que invento, / para achar a vida boa... / A canção que vai 

comigo/ é forma de esquecimento/ do sonho sonhado à toa...)". 

 

 As palavras vida-invento fundamentam a hipótese de ela desejar essa invenção 

de vida para encontrar Vida. No sofrimento, por exemplo, mostra-se corajosa e 

destemida. O que importa é descobrirmos como Cecília apresenta, através da morte, a 

vida reinventada. Em outras palavras, que sentido dá a esta sua Reinvenção da Vida. 

Tentaremos compreender os caminhos que percorreu para adquirir a força interior que 

                                                 
4  In Notícia Biográfica. Na Poesia Completa, Org. A. C. Secchin, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2001, 
p. 63. Esse advérbio “verdadeiramente” empregado sem aspas na nota recolhida, quando escrito para 
definir uma posição religiosa, parece-nos sempre duvidoso quanto à dimensão da própria significação da 
palavra. E para nós torna-se mais intrigante ainda porque quando se trata da poetisa em estudo, sabemos 
que seu ponto de vista em relação ao mundo abrange um “universo” de idéias que não caberia tal 
advérbio como fora empregado. 
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expõe, para superar as amarguras na vida, recriando-as, sentido-as, percebendo-as de 

outro modo. 

  

 

 Cada vez mais depressivo Fernando Correia Dias, seu marido, suicida-se em 

1935. Mais uma vez, a mão do destino desfere-lhe um golpe. Desta vez as palavras, seu 

instrumento de trabalho, descrevem exacerbada dor, face este acontecimento. A morte 

do pai de suas filhas é escolha dele. Vejamos três versos de Elegia in (Vaga Música, 

1942/2001, p. 411) "Jazes com a estranha, a muda, a imensa, / (...) pelas tuas mãos 

escolhidas/(...) Por isso me retraio".Cecília fica com as filhas pequenas para criar, e 

encara um destino onde há "alguém que conta e mata seus personagens na sua história." 

Seu primeiro livro de poesia Espectros (1919), anunciava exemplos de vidas marcadas 

pelo destino irrefutável.  

  

 Durante os anos de 1936 a 1938, O Correio Paulistano divulga suas crônicas 

semanais. Trabalha como professora de Técnica e Crítica Literária, Literatura-Luso 

Brasileira. Em 1937, publica A Festa das Letras, em co-autoria com Josué de Castro e 

em 1938, da Academia Brasileira de Letras recebe um grande prêmio, repetindo as 

palavras ditas por Mario de Andrade: "... Cecília Meireles terá querido ternamente elevar a 

coletividade acadêmica, se sacrificando a si mesma em ser premiada pela Academia. E ei-nos 

diante da madrigalesca lição da maior" "sinuca" literária destes últimos meses: a Academia 

acaba de ser premiada por ter concedido um prêmio à poetisa Cecília Meireles". 5 por sua Obra 

Poética "Viagem", publicada um ano depois, em Portugal. Segue–se neste mesmo ano, a 

Obra Poética, Morena, Pena de Amor (1939). Em 1940, ao realizar uma entrevista para 

o Observatório Econômico e Financeiro, conhece Heitor Grillo e se casa com ele em 

1941. Fez várias viagens sucessivas pela Europa e Estados Unidos onde pode ministrar 

um curso de Literatura e Cultura Brasileira na Universidade de Austin no Texas. A sua 

produção foi intensa neste período. Pode se dedicar mais as suas produções literárias e 

em 1942 publica Vaga Música, em 1945 Mar Absoluto e Outros Poemas, em 1949 

Retrato Natural. 

                                                 
5 ANDRADE, Mario de. O Empalhador de Passarinho. Sao Paulo, Martins Editora, 1972, p.71. 
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 Os anos 50 foram marcados por muitas viagens e vastas pesquisas e 

conferências em países da Europa. Recebe o título de Doutor Honoris Causa, na Índia 

por sua "Elegia a Gandhi". Elegia que foi traduzida em várias línguas, sobretudo as 

deste país. Cecília pode ter a oportunidade de ficar mais perto de uma cultura, que há 

tanto tempo pesquisa e ama, um sonho que se torna realidade. Em 1951, secretaria o I 

Congresso Nacional de Folclore no Rio Grande do sul. Faz nova viagem para Europa. 

Neste mesmo ano, escreve Amor em Leonoreta, em 1952 Doze Noturnos e o Aeronauta 

e em 1953 publica Romanceiro da Inconfidência.  Em 1958, vai a Israel, onde efetua 

um ciclo de conferências. Após o contato, com estes lugares considerado santo, traduz 

para a língua portuguesa, vários textos de autores modernos daquela cultura. 

 

 Nos anos 60, ela publica, Metal Rosicler (1960) e Poemas Escritos na Índia 

(1961). Sua última obra publicada em vida foi Solombra(1963). Como publicação 

póstuma, temos dentre outras, Poemas Italianos (1968); Sonhos, O Estudante Empírico 

(1996).  

 

 No momento do centenário do nascimento de Cecília Meireles, várias foram as 

entidades do meio literário que se manifestaram em reconhecimento da Obra da poetisa 

tão respeitada pelos amigos e tão amada como pessoa humana.6 Impulsionada pela sua 

inteligência sensível e profunda, dividiu conosco seus escritos de Amor pela vida, de 

Amor pelo Ser.   

 

1.2 - A poesia: uma criação em busca da vida. 

Acomodarei na canção os meus antigos punhais, 
e distribuirei minhas cotas de lágrimas. 

 
Dispersos: 1963/2001, p. 1938. 

 
 

 Cecília Meireles é uma das maiores vozes da Literatura Brasileira. Sua poesia é 

marcada pela criação concatenada com idéias bem definidas, em qualquer tema que 
                                                 
6 Ver Revista –Problemas Brasileiros, Vol. 39, n° 345, maio/junho de 2001, pp. 42-45. 
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trate, como nos diz Mário de Andrade: "Seu assunto às vezes se dilui em si próprio porque 

sua sensibilidade transforma temas de tensão em leveza e suavidade, readquirindo a palavra 

todo seu poder sugestivo"7. Para Cecília Meireles a poesia metrificada não é uma prisão, e 

sim, liberdade.  

 

 E essa liberdade aplica-se também nos versos livres que produziu, pois o encadeamento 

harmônico em sua poesia marca um retrato vivo de sua escrita incomum. Pelo seu ecletismo, 

escolhe apenas o que possa facilitar ou enriquecer a expressão do ser.8 O dizer poético exalta 

o poeta por qualquer tema que discorra, pois não é o que se diz, que importa, mas o que 

está subentendido em seu dizer. É a plurissignificação íntima que promove as palavras um 

gosto de liberação.9 Entretenimento próprio da poesia é a distribuição de sua riqueza em 

palavras que ocupam juntas um pensamento de ordem pessoal, de sentido ímpar, sobre 

qualquer tema que queira tratar. 

 

A poesia pode permitir ao ser humano uma revelação de si mesmo. Protesta e 

ama, une e separa, idéias e ideais, tempo e momento. Faz de sua mágica força motriz, 

renovação de uma sociedade velha revestida de maus hábitos. Não é estática e permite 

numa condição 'mágica', estar sempre presente mesmo quando revela o passado, mesmo 

que fale de sentimentos tão antigos quanto o próprio ser humano, pleno de 

comportamentos aprendidos. Na criação poética, portas se abrem para outro mundo de 

significados inalcançáveis de serem ditos pela mera linguagem. O ser humano busca 

algo que está além de si a partir do que percebe dentro de si. Aspira sempre a não 

permanecer no que se apresenta e seus desejos contribuem para progressos de ordem 

moral e social. Tempo 'atemporal' e espaço 'ilimitado' são percebidos pela arte poética, 

pois esta voz os consagra pelos valores significativos que validam todos os vocábulos. 

 

 Em O Arco e a Lira, diz-nos Octavio Paz: "A poesia nos abre a possibilidade de ser 

que todo nascer contém; recria o homem e o faz assumir sua verdadeira condição, que não é a 

separação vida ou morte, mas uma totalidade: vida e morte num só instante de 

                                                 
7 ANDRADE, Mário de. O Empalhador de Passarinho. Sao Paulo, Martins Editora, 1972, p.164. 
8 Ibidem, p. 161. 
9 PAZ, Octavio – Signos em Rotação, São Paulo, Perspectiva, 1996, p. 56. 
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incandescência".10 O ser humano se distingue tanto quanto possa criar e recriar, através de 

seus sentidos, que pela poesia os exalta, legando-o a condição de imortalidade. 

 

 Através de sua linguagem poética, Cecília Meireles encontrou várias 

possibilidades de recriação para a vida. A linguagem comum indica, representa; o 

poema não explica nem representa: apresenta. Não alude à realidade; pretende – e às 

vezes consegue – recriá-la.11 A poesia de Cecília fez para si própria um encontro com a 

edificação do ser e com altitudes imensas, construindo um mundo sem fim. O poema 

para ela era "o infindável, / feito de renascenças sem termo..." e sua obra e sua vida 

revelam a busca do otimismo deixando alhures as amarguras humanas. Por falar muito 

de sua dor, de sua melancolia, os expulsou de seus sentidos, transformando-os em 

outros sentidos, reinventado-os, e assim pode, através da poesia, ter sido "força de vida 

crescente/ E poder criador de se multiplicar..." (Dispersos: 1918-64/2001, p.1572). A 

realidade de vida da poetisa foi estabelecida por sucessivas perdas e ela soube 

confrontar-se com as dores que o destino lhe ofereceu, dividindo com o leitor sua 

capacidade re-criadora de uma nova possibilidade para viver, pois afirma que "Minha 

pena é maior que o silêncio da vida" em ( Solombra: 1963/2001, p. 1280). 

 

1.3 - A Obra Geral e o seu liame em busca do ser 
 

Eis o enigma terrestre, 
A muda perfeição 

Com que se compraz nos seus jogos 
A imaginação do mundo. 

 
O Estudante Empírico: 1959-64/2001, p. 1448. 

 
A produção geral de Cecília Meireles apresenta cultura diversa. O que nos atrai 

no conjunto de sua obra é tentar compreender os diferentes matizes de seu pensamento. 

Conhecedora da cultura ocidental, as suas pesquisas não se limitam apenas ao 

continente em que nasceu, vai buscar outras fontes de conhecimentos e culturas, sobre a 

vida e o ser na cultura oriental. Seu trabalho como tradutora aplicada e consciente, 

revela-se num poema que ela mesma intitula Tradução in (O Estudante Empírico: 

                                                 
10 ___________ O Arco e a Lira, 2° edição, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1982, p. 190. 
11 Op. Cit; 1982, p. 137. 
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1959-64/2001, p. 1440), onde demonstra sua preocupação de fidelidade ao texto: 

"Estamos traduzindo cada qual em sua banca. / Às vezes, a simples pontuação produz 

grandes equívocos. / (...) Sentimo-nos um pouco atônitos. / Ao certo, que pretendia dizer 

o autor do texto?" Cecília Meireles traduziu obras de poetas como Rabindranath 

Tagore, çaturanga.12 7 Poemas de Puravi, Minha bela vizinha, Conto, Mashi e O 

Carteiro do rei, de Rabindranath Tagore.13 Poesias de Israel.14 Poemas chineses, de Li 

Po e Tu Fu.15 Fez ainda traduções dos autores nascidos no ocidente como Rainer Maria 

Rilke.  Cartas a um jovem poeta e A canção de amor e de morte do porta-estandarte 

Cristóvão Rilke,16 Os Caminhos de Deus, de Kathryn Hulne.17 Bodas de sangue, de 

Frederico Garcia Lorca.18 Possivelmente, tenha ampliado o seu horizonte no sentido da 

vida humana, por algumas destas traduções feitas, que lhes permitiu mais contato com a 

cultura oriental que tanto admirava e amava.  

 

 Na Prosa, aborda diversos assuntos e em forma de Crônicas lança vários livros, 

como Crônicas em Geral, Crônicas de Viagens (vol.1, 2, 3) e Crônicas de Educação ( 

vol.1, 2, 3, 4, 5) ampliando também o olhar no aspecto social e político. Em 1943, poeta 

já consagrada, Cecília escreve: "A educação é a única das coisas deste mundo em que 

acredito de maneira inabalável".19 Ora, essa convicção insofismável sobre o efeito da 

Educação mostra seu interesse para com indivíduo e para a sociedade. É um liame de 

toda a sua obra para a concepção da vida, visando o 'savoir-vivre'. Dentre muitas 

atividades, aceita o convite para dirigir um Centro Infantil no Distrito Federal. Cria a 

primeira Biblioteca Infantil da cidade. Promove atividades recreativas e educativas, mas 

o sonho acaba depressa, pois, o Centro foi fechado, sendo acusada de manter um 

                                                 
12 In Coleção de Prêmio Nobel de Literatura/ Delta, Rio de Janeiro, 1962. 
13 In Ministério da Educação e Cultura/Serviço de Documentação, Rio de Janeiro, 1961, p.99-225. 
14 In Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1962. 
15 In Nova Fronteira, Rio de Janeioro, 1996. 
16 In Ed. Globo S. A., Tradução: Paulo Ronai e Cecília Meireles, 2001. 
17 In Ypiranga/ Biblioteca de Seleções do Readear's Digest, 1958, p.9-141. 
18 In AGIR, Rio de Janeiro, 1960. 
19 Cecília Meireles: A Poética da Educação.Org.: Margarida  de Souza Neves. Yolanda Lima Lobo. Ana 
Chrystina Venâncio Mignot, São Paulo, Edições Loyola, 2001, p.11(Conversa talvez fiada. In: A Manhã. 
Rio de Janeiro, 09/06/1943). 
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espaço, onde se abrigavam livros perigosos para a formação das crianças, por exemplo, 

o livro do autor Mark Twain, in: "As Aventuras de Tom Sawyer". 20 

 

 Ainda no âmbito da Educação, apresenta uma evidente inquietude com o Ensino 

de um modo geral, como também com o ensino da Literatura e da Cultura Brasileira, em 

algumas conferências e escreveu diversas obras coletivas sobre este tema. Citaremos 

algumas das obras coletivas as quais participou: O amor à poesia brasileira.21 A nova 

literatura brasileira.22, Apresentação da poesia brasileira,23 e inúmeras Antologias 

sobre a poesia brasileira moderna, como também Antologia poética para infância e a 

juventude, e outras. Cecília Meireles esteve todo o tempo atuante no âmbito literário, 

tanto na Prosa quanto na Poesia, também explorando o Ensino para Educar. 

 

 
1.4 - A apresentação de sua Obra Poética 
 

Escapa ao que atinge a todos. 
Constrói-te para um tempo sem fim, 

Que nunca te termine, 
Ainda que morras todos os dias! 

 
Dispersos: 1928/2001, p. 1571. 

 
 A presente pesquisa está voltada para a Obra Poética de Cecília Meireles, 

composta de vinte e oito livros. Nos seis Quadros que criamos dividimo-los por datas e 

apresentamos comentários de maneira geral do conteúdo das obras reunidas. Tentamos 

desta forma expor a visão de conjunto da Obra Poética por pequenos resumos de cada 

coletânea. Os temas predominantes de sua Poesia são: morte, reflexão sobre a natureza 

do ser, fugacidade da vida, brevidade do tempo, fé, amor.  

 

                                                 
20 As Aventuras de Tom Sawyer é do escritor Mark Twain (1835-1910) considerado como precursor do 
Modernismo amaricano. Estes livros apresentam o personagem Tom Sawyer vivendo aventuras que 
denotam uma preferência explícita por outros afazeres, leva uma vida boêmia, vai à pesca, faz outras 
atividades que para ele é muito agradável, mas a escola fica sempre em último plano. 
21 In Guanabara, Org. Olegário Mariano, Rio de Janeiro, 1933. 
22 In Crítica e Antologia, Org. Andrade Muricy, Globo, Porto Alegre, 1936. 
23 In Casa do Estudante do Brasil, Org. Manuel Bandeira, Rio de Janeiro, 1944. 
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 Os seis Quadros apresentarão um conteúdo geral dos poemas que falam 

diretamente da morte, dos que falam indiretamente, a influência do tempo na vida dos 

seres vivos e os que sugerem um ciclo vital, onde nada se acaba e sim está em perpétuo 

recomeço. Verificamos uma sensibilidade geral para com todos os temas que a poetisa 

trata, outorgando empatia a seus leitores, reforçando a coragem para enfrentar os males 

e deslumbrar a felicidade em âmbitos puramente humanos.  

 
 

Quadro Um 
Obras Poéticas de 1919 a 1927 

 

Nome da obra Temas Dominantes 

1919 

 Espectros 

O eu-poético acredita que o destino move os seres terrenos e não se pode fugir 
dele. Anuncia sempre uma tragédia que vai acontecer. "Há um silêncio no 
ambiente – um perfume de outrora, / Muito vago, a lembrar todo um passado 
morto..." (Evocação: p.25) 

1923 

Nunca mais… 

Ressalta pessimismo, desilusão, melancolia em relação à vida."Todas as negações. 
Todas as tentativas. / Nenhum mais. Ninguém mais. Nada mais. Nunca mais".(A 
hora em que os cisnes cantam: p.34) 

1923 

Poema dos 
poemas 

Elogia a Vida após a vida exibindo uma supervalorização do amor, superando a 
morte. "Eu me sentia com aquela outra Vida/ Que vem depois da vida… / Eu 
queria ficar sonhando/ Para sempre, / Queria ficar, (…) Tão perto de Ti" (Poema 
da grande alegria: p.59). 

1925 

Balladas para El-
Rei 

Apresenta uma grande sensação de abandono e suplica a ação do tempo evocando 
o destino, para saber de seu futuro."Minha mãezinha, já sofri tanto/ Que arrasto 
uma alma desiludida, (…)/ Por que nos braços tu não me levas?" (Dolorosa: p.95). 

1927 

Cânticos 

O eu-poético revela a certeza do que é eterno, desmanchando o que é efêmero."E 
tudo que era efêmero/ se desfez. / e ficaste só tu, que és eterno…" (Dize: p.121). 

 As cinco obras do Quadro Um apresentam poemas sobre a vida e a eternidade. 
Cecília Meireles excluiu as três primeiras obras de sua coletânea, mas o nosso trabalho 
utiliza o conteúdo que estas apresentam para demonstrar, por exemplo, que mesmo 
cerca de dez anos depois, a poetisa apresenta o mesmo ponto de vista sobre os temas 
que compõem muitas de suas obras.  
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Quadro Dois 
Obras Poéticas de 1937 a 1949 

 

Obras Temas Dominantes 

1937 

A Festa das Letras 

 Nesta obra de co-autoria com Josué de Castro, inicia com este volume, os livros da 
Série alimentação que tem por objetivo criar e cultivar os bons hábitos alimentares 
na criança."(…) e o L do Leite? – Vem no copo e vem no prato, / no purê, na 
sobremesa, / entra em toda refeição!" (A Festa das Letras: p. 152). 

1939 

Morena, Pena de 
Amor 

Um eu lírico exacerbado de dor e melancolia, desiludido."Já sou folha morta. / A 
mim que me importa/ que ninguém me queira?" (n° 8 p. 174). 

1939 

 Viagem 

Retomada dos temas citados em suas obras anteriores, porém com um tom mais 
intimista. O seu lirismo a distancia e a reaproxima de seus sentimentos. "Eu canto 
porque o instante existe/ e a minha vida está completa. / Não sou alegre e nem 
triste sou poeta". (Motivo: p. 227). 

1942 

Vaga Música 

Aqui o eu-poético se apresenta como uma "serena desesperada que busca 
reinventar a vida para melhor vivê-la" mas percebemos que o sofrimento para ela é 
instrução, aprendizagem, embora haja sentimentos de arrependimento, de vazio, 
mas enfim, uma esperança encontrada. "(…) A serviço da Vida fui, / a serviço da 
Vida vim; /(…) (Mas toda mágoa se dilui: permanece a Vida sem fim.) (Epigrama: 
p. 333)". 

1945 

 Mar Absoluto e 
Outros Poemas 

Fascínio pelo sonho, pelo devaneio, pela ilusão. Um eu-lírico verdadeiramente 
apaixonado pela solidão, para viver uma perda temporária de consciência do 
mundo que se apresenta medíocre. E será a solidão que fará o tempo sem emenda a 
cada dia."Queremos a solidão grande do mar, (…)/ Queremos a sua solidão 
robusta, / uma solidão para todos os lados, / uma ausência humana que se opõe ao 
mesquinho formigar do mundo", (Mar Absoluto: p. 449). 

1949 

 Retrato Natural 

O eu-poético sente a culpa guardada em sua memória onde sua voz ressoou como 
uma concha vazia porque as palavras não fizeram efeito e trouxeram um grande 
peso para o seu mundo."A palavra que te disse, / talvez por ser tão pequena, / em 
tais desprezos perdeu-se/ que não deixou nem pena".(Canção: p. 629). 

 
 Neste Quadro Dois aparecem várias obras poéticas de singular reconhecimento 
nacional e o surgimento da obra poética Viagem que fora premiada pela Academia 
Brasileira de Letras. As obras que compõem este quadro demonstram amadurecimento e 
estilo peculiar desta que é considerada uma das maiores vozes em Poesia. Os conteúdos 
temáticos são tratados de maneira intimista apresentando sensibilidade na criação 
literária em todos os assuntos que aborda. Neste conteúdo de singularidade é escrita a 
obra Vaga Música, nesta surge o poema "Reinvenção" onde Cecília afirma que a vida só 
é possível reinventada. E ela o faz através de sua poesia repleta de imagens. 
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Quadro Três 
Obras Poéticas de 1951 a 1957 

 

Obras Temas Dominantes 

1951 

Amor em 
Leonoreta 

O lirismo apresentado nesta coletânea começa a exaltar sua sensação de 
desventura seu sonho que se perdeu na insegurança de um amor que o tempo 
não desfez, mas, que lhe proporcionara libertação de qualquer tipo de 
sentimento. "A aventura que se aprende/ nos adeuses, Leonoreta, / vale o que 
neles se perde… (…) Puro sonho, a minha morte, / pura morte, o meu 
amor".(VII: p. 701) 

1952 

Doze Noturnos da 
Holanda e O 
Aeronauta 

Uma outra tentativa de fugir do mundo em que vive, desta vez, pela noite que 
testemunha seus devaneios. "À noite me levava tão alto/ que os desenhos do 
mundo se inutilizavam".(Três: p. 711) 

1953 

Romanceiro da 
Inconfidência 

O eu-poético não consegue entender porque algum ser humano pode ser levado 
a decidir sobre a vida e a morte de alguém. Uma cadeia de sentimentos que vão 
da inconformidade à impotência, como também da estupefação ao sentimento 
de tristeza e lamento com o comportamento da raça humana. Essa Obra Poética 
revela o grande humanismo do eu-poético. "(...) Agora tudo/ jaz em silêncio: / 
amor, inveja/ ódio, inocência/ no imenso tempo..." (Fala aos Inconfidentes 
Mortos: p.967). 

1953 

Poemas Escritos 
na Índia 

A beleza da consciência que a vida é uma passagem, oferece ao ser errante o 
caminho para buscar medida para a humana vida. E as ações se dissolvem no 
tempo que se torna completamente inteiriço. "Passante quase enamorado, / 
pelos campos do inverdadeiro, / onde o futuro é já passado... / -Lúcido, calmo, 
satisfeito, / fiel, saudoso, amante, alheio? / só de horizontes convidado..." (Lei 
do passante: p. 974) 

1955 

Pistóia, Cemitério 
Militar Brasileiro 

O eu-poético revela um humanismo intenso e denuncia uma adaptação serena à 
perda.  Prenuncia um sonho de herói que ninguém sabe onde está porque a 
morte ceifou a vida destes sonhadores, transformando-as. "Entretanto, céu, 
terra, flores, / é tudo horizontal silêncio. / O que foi chaga, é seiva e aroma, / - 
do que foi sonho, não se sabe/ e a dor anda longe, no vento…" (Eles vieram 
felizes, como: p. 1061). 

1956 

 Canções 

A recordação é tida como um meio de se viver, já que toda a sua lembrança está 
gasta pela agonia, culpa e profunda amargura. "Quando o meu rosto contemplo, 
/ o espelho se despedaça: / por ver como passa o tempo/ e o meu desgosto não 
passa".(Quando meu rosto contemplo: p. 1091) 

1955 

Pequeno Oratório 
de Santa Clara 

Nesta obra, percebemos que a poetisa dá como exemplo de vida real, o exemplo 
da vida da irmã de São Francisco de Assis e denota pelas ações praticadas que o 
amor vence a morte. "Só de perfeita alegria/ levar repleto o regaço! / Beijar 
leprosos, / sem se sentir enojado" (Eco: p.1047). 
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1953-56 

Poemas Italianos 

Há uma exaltação à vida constantemente. E de forma intimista, a poetisa indaga 
as questões sobre a existência humana, sobre o destino e sobre as aspirações do 
próprio ser. "(…) Na raiz de tuas pupilas, / que sonho existiu, de verdade? / 
Como pensavas que era a vida? / e de ti mesmo o que pensaste?" (Discurso ao 
ignoto romano: p. 1118). 

1957 

Romance de Santa 
Cecília 

Demonstra neste romance, que a ação do tempo é inacabável, inabalável. O 
amor suporta os martírios, tragédias e sacrifícios com renúncia, e a duração da 
vida, neste caso, é infinita, como o tempo é sempre presente. "(…) Desgostosa 
de velhos deuses/ e do Evangelho enamorada, /(…) torce a cabeça e entrega a 
nuca/ para ser logo degolada. / (…) o tempo gasta os outros mortos, / (…) 
depois de séculos e sonhos/ (…) tal como foi assassinada, / nas catacumbas a 
encontraram".(Era de família patrícia: pp. 1170-75) 

1957 

Oratório de Santa 
Maria Egipcíaca 

A vida não deveria ser construída e vivenciada para breves instantes. O eu-
poético indica uma necessidade de fugirmos de nós mesmos, para nos 
encontrarmos e morrer para se ter vida. "(…) foge de ti, de tua vida, / a vida não 
é o dia de hoje! / (…) a romeira subitamente esclarecida, / e esta que morre e só 
na morte encontra vida".(Cenário de Alexandria: pp. 1186-1200). 

 

 Sua produção dos anos cinqüenta é extensa, por isso apresentaremos a análise de 
temas que mais se destacam para a nossa pesquisa nas dez obras citadas acima. 
Observamos que a poetisa aborda um lirismo forte sobre as atitudes humanas, sobre a 
própria vida e também exibe a consciência de um tempo pleno de instantes 
ininterruptos. Cada obra poética trata de modo intenso e faz do dizer poético ponte de 
exaltação à eternidade.  
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Quadro Quatro 
Obras Poéticas de 1960 a 1965 

 

Obras Temas Dominantes 

1960 

Metal Rosicler 

O eu–poético demonstra que a solidão está fortemente presente, é como se 
houvesse oposição de sonho vivido e a vida apenas sonhada. Decepção. O 
tempo, nesta obra, pela sua memória, é tido como um companheiro e irmão. O 
lamento é constante e a angustia também. "Resumo-me a pensamento, / livre de 
toda esperança, / isento de qualquer dor. (…) A morte e a vida têm o mesmo 
rosto, transparente e vago".(n° 15 e n: p. 1221-25) 

1963 

Solombra 

O eu-poético quer esquecer-se de si para viver melhor. Mas também busca abrir 
portas, novos caminhos e está alerta sempre sua memória. Deseja silêncio e 
solidão. Entrega-se à vida até morrer. "(...) é que morremos – e num lúcido 
segredo/ - sabendo, ouvindo. / - atravessados de evidências/ - que somos de ar, 
/ e adeuses de ar... / e de adeuses que já nem temos mais despedidas".(Esses 
adeuses que caiam pelos mares: p. 1281) 

1950-60 

Sonhos 

Nesta coletânea, apresenta-se uma seqüência de imagens que vão do concreto 
ao etéreo numa viagem aspirada pela poetisa onde pode anunciar suas 
sensações de vida e de morte. As figuras simbólicas que traduzem solidão, 
melancolia, desilusão existem, mas denunciam uma acepção serena mediante os 
fatos da vida. "(...) Às vezes, suspiro por esse alto sonho. / Contá-lo não é 
nada: mas vivê-lo: / mas estar longe, numa solidão deleitosa, / mas crer afinal 
que há um tempo de viver..." (Uma noite me balancei no céu: p. 1292). 

1959-64 

O Estudante 
Empírico 

O eu-poético agora sente o silêncio como uma grande aula. Através deste, 
intensifica a busca do que está mais oculto em si mesmo, a busca de seu eu 
interior. Embora haja uma forte melancolia presente, porque o eu-poético quer 
saber é da alma e não apenas do corpo, defini-se como vazio, inquieto, 
humilhado pela cegueira do não saber as coisas que sabe que não vê. Não busca 
apenas o possível e o visível, sempre quer ir mais além, para tentar retirar de si 
a nostalgia. "Não ma conheço completamente, / só nos espelhos me encontro, / 
tenho muita pena de mim".(Não sei distinguir no céu as varias constelações: 
p.1438). 

 

 A solidão, a melancolia, a dor, a serenidade, a fé, o amor são os temas analisados 
por Cecília Meireles no quadro acima e convidam a uma reflexão. Predominam pontos 
que nos parecem negativos, tais como solidão, melancolia, dor. Mas eles são tratados 
com suavidade exibindo também a beleza dos temas que fazem de sua inspiração 
motivo de tratar do que está além do visível de maneira essencial: um trabalho intenso 
com a palavra. 
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Quadro Cinco 
Obras Poéticas de 1918 a 1964 

 

Obra Temas Dominantes 

1918-64 

Dispersos 

 Basicamente, é uma retomada a todos os seus temas expostos em suas outras 
obras poéticas, e como as datas se distanciam muito uma das outras, é 
importante seu estudo, pois os temas que aparecem duas ou mais vezes, podem 
ser comparados uns com os outros e demonstrar sua evolução de sentimento e 
de pensamento sobre um mesmo tema. "Creio nos espaços em branco. / Nas 
entrelinhas de profecia. / Na humilde ignorância, / exposta sem defesa/ entre o 
incansável tempo múltiplo/ e o tempo incansável e único".(Papéis II: p. 1651). 

   

 A reunião de vários textos escritos de 1918 a 1964 nos possibilita fazer 
comparações com os temas tratados em várias décadas diferentes. Encontramos estes 
Dispersos, como denomina A.C. Secchin, em Poesia Completa vol. II e a reunião destes 
se compõem de alguns poemas jamais publicados em livro. Incluem-se "Cantata da 
Cidade do Rio de Janeiro", "Elegia à morte de Gandhi", "Poemas escritos na Índia" e 
outros. 
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Quadro Seis 
Obras Poéticas de 1964 a 1965 

 

Obras Temas Dominantes 

1964 

Ou Isto Ou Aquilo 

Esse livro escrito para criança demonstra uma sensibilidade intensa do eu-
poético e um domínio da lírica, feita por ritmos e metros bem pensados e 
composta de várias possibilidades de pensarmos que fazemos na vida sempre 
uma escolha. "Ou se tem chuva e não se tem sol, / ou se tem sol e não se tem 
chuva! / (...) e vivo escolhendo o dia inteiro! / Mas não consegui entender 
ainda/ qual é melhor: se é isto ou aquilo".(Ou isto ou aquilo: p.1484) 

1965 

Crônica Trovada 
da Cidade de Sam 

Sebastian 

Esta crônica demonstra as diferenças de modos e comportamentos indígenas 
com os da corte exaltando as guerras de Estácio de Saa e aqui o eu-poético se 
indaga sobre as lutas e guerras e para quê fim? "(...) jovem Estácio de Saa, / 
pois morres pelo teu Rei, / príncipe só terrenal, / D. Sebastião, teu Senhor, / 
que te eleva a gloria e a dor/ e cujo breve esplendor/ tombara num triste 
areal".(Delírio e Morte de Estácio de Saa: p.1535). 

1940-64 

Poemas de 
Viagem 

Em Poemas de Viagem estão registradas as suas visitas à Europa e lá 
compartilhou o seu mundo íntimo com o mundo e costumes dos habitantes 
daquele continente. Descreve de modo singelo quase todos os lugares, por 
onde passou. "Doce mania das baldes, / saia azul blusa vermelha, / que chegas 
ao campo branco/ sob as flores da macieira..." (Desenhos da Holanda: p. 
1369). 

 
 

 Neste quadro, Cecília Meireles aborda na primeira obra, alternativas que 
possuímos para tomada de decisão no dia a dia. A segunda obra demonstra a diferença 
de comportamentos entre civis e indígenas. Enfim, na terceira obra percebemos a 
sutileza na observação da poetisa em relação ao modo de vida do povo daquele 
continente.   
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CAPÍTULO 2  

 
 

O CICLO DA VIDA E DA MORTE: UMA VISÃO 
ESPIRITUALISTA 

 
"O amor é uma roseira à sua porta, 

o sonho é um barco no mar 
a vida é uma lareira um pano que nasce, fio a fio. 

A morte é um dia santo 
para sempre no céu." 

 
Cecília Meireles 

Dispersos: 1961/2001, p. 1894. 
 
  

 Cecília Meireles apresenta em sua obra poética uma visão espiritualista. Há 

fatos considerados obscuros da existência humana, e quando as fontes da razão param 

de jorrar, quando a ciência humana não sabe explicar os acontecimentos 

incompreensíveis para ela, geralmente o ser humano busca outras possibilidades de 

respostas para as suas indagações. Em Cecília Meireles percebemos o desejo de 

transcendência do meramente físico, como base de sua poesia. Sua indagação metafísica 

dá às suas idéias cores e sentidos únicos na produção poética criada.  
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  Sua poesia busca os grandes temas universais: tais como os da morte, amor e fé. 

"Aderiu ao espiritualismo tradicionalista do fim dos anos 20 e ainda adolescente conhece a 

Filosofia Oriental e assume a filosofia hinduísta do desapego às coisas materiais"24.  Teve uma 

vida composta de perdas e, o sofrimento fez do seu norte interior caminho certo para 

ultrapassar as questões do tempo presente, por isso, não se reduz apenas ao hoje, ao 

momento, à moda. Cecília Meireles ficou também conhecida por ser fundamentada na 

erudição, ou seja, ela soube demonstrar o que queria, compartilhando o seu olhar 

peculiar da vida e do ser com o leitor, de um modo extremamente familiar. Quis alçar 

vôos maiores e o fez, quando se predispôs a compreender a morte, para encontrar o 

sentido da vida. 

 

 Quantos de nós, já não nos deparamos com situações, onde a emoção fica 

bloqueada, sufocada e incompreendida pelos sentidos que a razão não consegue 

penetrar? Sim, Cecília, "Palavras, ai palavras!", todas nos escapam em momentos de 

profunda dor e o silêncio preenche o vazio do mundo de sentido nomeado. Há um outro 

caminho: o místico da fé e do amor maior. Geralmente, ficam reservados aos que 

sofrem os duros embates humanos e que se sentem órfãos pela ciência para a sua cura; 

esses, é que talvez, se voltem para o lado espiritualista de compreensão do sentido 

quando doloroso da vida, para suportar, pelo caminho da fé, a dor e o sofrimento 

causados pelo infortúnio. Cecília Meireles aproveitou-se de sua pesquisa e fez com a 

palavra e o silêncio, o liame entre sua vida, seu olhar na vida de outros seres humanos e 

o seu modo de encarar a morte para consagrar o eterno, o infinito. 

 

 Nossas culturas ocidentais, no que concerne à morte, por exemplo, têm-nos 

viabilizada a permanência na angústia da dor da perda. Custamos a crer que a morte faz 

parte da vida. De fato, parece que nunca aceitamos isso. Mas, a morte faz parte da vida. 

Sim. Na sociedade ocidental, raras pessoas encaram a dor frente a frente, aceitamos 

fugir do problema quando o sentimos maior que nossas forças, porque "quanto mais o 

povo possui uma característica fatalista, mas ele tende a anular a morte. Há sempre no luto, as 

                                                 
24 Revista – Visão, vol. 33, n° 46, Nov. 1984, pp. 100-105. 
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lamentações e as lágrimas".25 A cultura ocidental cristã se baseia na fé para sustentar a dor 

gerada com a perda de um ente querido. Não poderia ela, dar alicerce ao ser vivente 

para que ele não visse à morte como trágica, como mórbida, um peso insuportável como 

a idéia de um pecado original!? A humanidade tem grandes homens, que como exemplo 

maior de vida, encara frente a frente suas dores e perdas e angústias, e, sobretudo, 

deixam exemplos práticos da busca interior, e uma vida espiritual, que é superior à 

ordinária. Concebida como uma das piores coisas do mundo, a morte na concepção tradicional 

propicia, deste modo, à sociedade, mazelas de ordem de desorganização emocional26. Por isso, 

acreditamos ser de extrema importância, assim como procuramos o sentido para a vida, 

entender o sentido da morte, porque tradicionalmente, pensamos que ela vem como um 

ladrão, à noite, inesperado, imprevisível. Por este modo de pensar, temos medo de 

encarar a realidade que se torna aos nossos olhos dolorosa, mas que é humana, e com 

isso, percebemos mais e mais a necessidade urgente de dar um sentido natural à morte. 

 

 Coisa estranha esta de Cecília Meireles querer dar sentido à vida através da 

morte? Não. Ela divide, plena de saber com o leitor, suas divagações sobre o tema, 

recheado de vários olhares místicos e sublimes, que contribui pelo seu gênio a não 

deixar que o pior silêncio faça parte de sua vida: o silêncio que provoca o temor e o 

desespero. Cecília provoca seus leitores, e sugere algo possível para o humano, 

exaltando o espaço criado para a contemplação da vida advinda de sua poesia. Sua 

maneira de encarar a vida transmite ao humano que o sofrimento é de caráter do ser e 

este poderá enfrentá-lo, pois a vida com todos os seus mistérios é como "um livro de 

sinais cabalísticos"27 Cecília demonstra em sua poesia, misticismo. A Cabala é uma das 

tradições judia que dar uma interpretação mística e alegórica ao Velho Testamento, ciência 

oculta, que pretende fazer comunicar seus adeptos com seres sobrenaturais. Eis agora o estudo 

de alguns poemas de Cecília Meireles para compreendermos como a vida e a morte são 

percebidas pela poetisa no âmbito da cultura oriental, numa visão espiritualista dos 

fatos. 

 
                                                 
25 Kübler – Ross, Elizabeth. La Mort, dernière étape de la croissance. Paris, Editions Rocher, 1985, p. 60. 
26 Ibidem, p.75. 
27 Meireles, Cecilia. Espectros, 1919/2001, p.26. 
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 No "Poema da Esperança" de Nunca Mais... e Poemas dos Poemas, o eu-lírico 

acredita que pelo sofrimento habitará num espaço de luz, mas merecido, somente 

quando a morte vier buscá-la! 

  

"Porque estou mortalmente enferma 

 Da tristeza e da penumbra 

 Daqui...  

 Eleito, ó Eleito,  

 Dize que me deixarás ficar 

 Lá, onde Tu moras 

 Nesse país tão luminoso 

 Que, de olhos extintos, 

 Se pode ver..."28  

 

É a morte o único caminho possível para que o eu-poético tenha acesso à 

verdadeira luz. Suscita-nos uma visão de continuidade de vida após a morte, indica um 

começo plenamente luminoso onde a "tristeza e a penumbra" não existem. 

 

 A angústia, companheira inseparável do ser humano moderno, é talvez, um dos 

aspectos principais, que estimulam o homem à busca do sentido da existência humana. 

O pensamento filosófico de Kierkegaard, sobre as relações do ser humano com o mundo – 

outros seres humanos e a natureza – são denominadas pela angústia, entendida como o sentido 

profundo que sentimos ao perceber a instabilidade de viver num mundo de acontecimentos 

possíveis, sem garantias de que nossas expectativas sejam realizadas. Assim escreve Cecília: 

 

"Eu sou nada mais 

 Que esta ansiedade impossível de ser...  

 ......................................................"..29 

 

Aqui, a dor exacerbada do eu-poético, se apresenta por reticências. Uma linha 

reta que se desenha, exibindo o silenciar, que se instala sem resposta, e que pode 

                                                 
28 MEIRELES, Cecilia. Nunca Mais… e Poemas dos Poemas. 1923/2001, p. 60.  
29 Meireles, Cecilia. Nunca Mais… e Poemas dos Poemas.1923/2001, p. 63.  
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representar um meio de busca do ser humano para compreender a si mesmo, a vida e a 

morte. Os caminhos são diversos, e cabe a cada um, o poder de escolha. 

 

2.1 – A concepção oriental da morte na poesia de Cecília Meireles 
 

"...E depois o silêncio. E teus olhos abertos 
nos meus fechados. E esta ausência em minha boca: 

pois bem sei que falar é o mesmo que morrer: 
 

Da vida a Vida, suspensas fugas." 
 

Solombra: 1963/2001, p. 1266. 
 
 
 Poetisa do eterno, do transcendente, da eternidade e do etéreo apresenta em sua 

poesia um toque do que é puro, do espaço do que está além, do que exibe o invisível. 

Cecília Meireles espiritualiza os seus temas elevando-os à condição transcendente e 

adota o modo de pensar de algumas filosofias orientais. Acredita no ser e no universo 

como coisas eternas, pois estes fazem parte integrante e constituinte de tudo que vive. A 

poetisa do sublime busca em todas as circunstâncias da vida a sua profunda observação 

no ser, em busca do verdadeiro eu. 

 

 Despojada de adornos inúteis, o que a moveu sempre foi o essencial das coisas, 

dos fatos e das ações humanas. Equilibrada emocionalmente, no que concerne encarar 

suas dores pessoais, eis o resultado de sua vida prática. Não podia pensar na vida sem 

pensar na morte e aceitava que esta poderia lhe chegar a qualquer momento. E isso não 

a abalava. Ao contrário, aprendeu desde cedo que a vida e a morte fazem parte da 

natureza universal do ser vivente. Vejamos o que ela nos diz nos versos seguintes do 

poema Desapego: 

 

 "A vida vai depressa e devagar. 

 Mas a todo momento 

 penso que posso acabar".30 

  

                                                 
30 Meireles, Cecilia. Mar Absoluto e Outros Poemas. 1945/2001, p. 494. 
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Aprendeu com o sofrimento sempre a fortalecer-se interiormente, e não a 

renegá-lo, eis a sua grandiosidade humana: 

 

"Porque o bem da vida seria ter 

 mesmo no sofrimento 

 gosto de prazer".31 

 

A poetisa apresenta um desprendimento impressionante... Questionamo-nos: - A 

que se reduz o sofrimento para a alma humana quando ela oportuniza a dor para o seu 

crescimento emocional? Acredita na eternidade. Sugere-nos um sofrimento suportável 

porque seu olhar é prolongado para o que é eterno, é então assim que o tempo como 

também os acontecimentos na existência do ser, passam a ser breve, muito breve, tanto 

para o gozo quanto para as dores humanas. 

 

 A idéia da aceitação do destino aparece desde as primeiras obras poéticas de 

Cecília Meireles. Parece-nos que sua condição de acreditar no destino suscita, em sua 

visão de mundo, uma resignação sábia advinda do estoicismo: o ser humano poderá 

viver seu destino aceitando-o e buscando compreendê-lo. No poema, Balada do soldado 

Batista a face mística da poetisa se revela. Tudo já está escrito, nada pode ser mudado, 

nada é por acaso: 

 

"Era das águas, vinha das águas:  

 trazia a sua sorte escrita 

 na palma das mãos, o soldado Batista. (...) 

 Fora-se nas águas, na data prevista 

 pela curva da vida, em ambas as mãos inscrita".32 

 

 Esses versos revelam uma sensatez que permite o discernimento lúdico do que 

se deseja em detrimento do que acontece. A angústia do homem moderno diminui e, 

longe de retratar um conformismo qualquer sobre os acontecimentos da vida, usufrui-se 

                                                 
31 Ibidem, p. 494. 
32 Ibidem, p. 496. 
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da sabedoria que apenas existe nos poucos que procuram dentro de si o espaço do ser 

para conseguir uma vida equilibrada. 

 

 No poema Compromisso o eu-lírico crê numa missão a cumprir na vida. 

Acredita ter um pacto entre ele e as supremas leis que superam a natureza física. Diz-

nos em uma estrofe do poema: 

 

 "Transportam meus ombros secular compromisso.  

 Vigílias do seu olhar não me pertencem;  

 trabalho dos meus braços 

 é sobrenatural obrigação".33 

  

A sua palavra recheada do que é eterno, é fora do comum, é o invulgar que 

cumpre com a incumbência do seu dever. Na próxima estrofe do poema, defini-se: 

  

"Esta sou eu – a inúmera". 

 Que tem de ser pagã como as árvores 

 e, como um druida, mística".34  

 

A abundância de ser que assume o eu-poético neste primeiro verso da estrofe, 

apresenta uma súplica a si mesmo como se dissessem que "deveria fazer aquilo que não 

fora realizado ainda por seus antepassados". Esta "inúmera" deve não ser batizada e 

assim foge ao contexto cristão, e ao mesmo tempo assume o lado espiritual. 

 

 Parece-nos que este lado espiritual que referimos do eu-poético, a conduz a 

pensar também que para alcançar essa espiritualização precisaria ter: 

 

"... um sentimento lancinante de horizontes, 

 um poder de abraçar, de envolver 

 as coisas sofredoras,  

 e levá-las nos ombros como os anhos e as cruzes".35  

                                                 
33 Ibidem, p. 461. 
34 Ibidem, p. 462. 
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Representa, neste último verso, o cordeiro que padece passivamente, como 

também exibe os suplícios dos grandes mártires, expondo uma visão hinduísta que 

tinham os Vedas da vitória sobre a morte pelo sacrifício.36 

 

 Em Canção suspirada ela escreve: 

 

 "Por que pensar em qualquer coisa,  

 se tudo está sobre a minha alma:  

 vento, flores, águas, estrelas 

 e músicas de noites e albas?"37  

 

A integração do eu-poético com a natureza é apresentada de uma forma natural e 

dócil. A profundidade dos versos lidos interroga o seu próprio pensamento nas coisas, 

porque tudo já está em seu espírito: 

 

"Nos céus em sombra há fontes mansas 

 que em silêncio e esquecida bebo.  

 Flui o destino em minha boca 

 e a eternidade entre os meus dedos..." 

 

 A natureza cantada como algo inseparável do ser, se apresenta nos versos lidos, 

como também a aceitação passiva de um futuro determinado e sua comunhão com o que 

é eterno. 

 

  Como em outro poema de Cecília Meireles Da bela adormecida. Eis o que ela 

nos diz: 

 

 "... (misturando ternuras de luar, transparências de água,  

 metamorfoses de terra em aroma.) 

                                                                                                                                               
35 Ibidem, p. 463. 
36 Kübler Ross, Elizabeth. La Mort, la dernière étape de la croissanc. Paris, Editions du Rocher, 1985, p. 
85. 
37 Meireles, Cecília. Vaga Música.1942/2001, p. 353. 
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 E certo de que se desprendem fantasmas: hirtos santos, parentes tristes,  

 homens desconhecidos, mulheres de longe, que esperam ser amadas, 

 e outros ainda, que não são gente – e contemplam segundo a sua condição".38  

 

Essa natureza que não cessa de agir sobre todo o ser vivente, reintegra-se a ele 

sempre quando sua vida física se extingue. Essa continuação dada através da ação 

natural e onipotente que a natureza impõe, aponta um processo com um princípio igual 

para todos. O último verso da estrofe: " e outros ainda que não são gente" apresenta 

uma influência de religião oriental que acredita na evolução da espécie passando de 

reino mineral, ao vegetal e ao animal. Enfim, a possibilidade de crer vida em tudo que 

colabora a participação da natureza. 

 

 E a visão estóica do destino, embala-se em outros versos da poetisa. Desta vez 

num outro poema que traz o título de Chorinho, eis o que lemos: 

 

 "Não há nada que submeta 

 o que Deus nos arrebata 

 segundo a vontade sua..."39 
 

 Os versos nos sugerem o eu-lírico que crer nas forças superiores da natureza, no 

destino traçado e num Deus que dá pelo padecimento, a libertação do ser e a 

continuidade da vida. Essa visão está de fato apontada no início de sua vida literária, 

onde a poetisa assinala em versos dos poemas que se encontram em Espectros (1919), e 

Nunca mais... e Poemas dos Poemas (1923). 40  Vinte e três anos depois, Cecília cria 

obra Vaga Música (1942), e reapresenta o mesmo ponto de vista sobre o homem e o seu 

destino. 

 
 
 

                                                 
38 Ibidem, p. 421. 
39 Meireles, Cecília. Vaga Música. 1942/2001, p. 416.  
40  Geralmente, as Obras Poéticas Espectros,( 1919) e Nunca mais e Poemas dos Poemas, consideram-nas 
menor, e a própria poetisa as excluiu de sua classificação poética. Entretanto, incluímo-nas, no estudo 
deste capítulo para a pesquisa do sub-título 4.1. 
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2.2 – A morte como começo de uma nova vida 
 

"A morte é uma viagem que nunca acaba, é uma perspectiva infinita de perigos." 
 

Gaston Bachelard. A Água e os Sonhos.Martins Fontes, SP, 1998, p. 82. 
 

 
 

 Poderá a morte quando se concebe a idéia de fim, ser índice de começo de uma 

nova vida? O que nos leva a imaginar esse processo de término com uma possibilidade 

de princípio? E isso, é possível, compreendermos o princípio no nosso fim? 

 
 Raríssimos são os poemas de Cecília Meireles que nos apresentam um morto 

telúrico, com formas materiais explícitas, gestos e movimentos visíveis, composto de 

nenhuma transformação, e muito menos de fluidez. Na maioria das vezes, seus mortos 

são aqueles que se comunicam, que habitam em espaços luminosos, que se divinizam 

exatamente por causa da morte, desta curva celeste que pelo seu poder inexorável 

transpõe a condição humana à condição ex-humana. 

 

 Podemos meditar intrigados sobre as duas primeiras estrofes do poema 

"Lamento da Mãe órfã".41  

 

"Foge por dentro da noite,  

 reaprende a ter pés e a caminhar,  

 descruza os dedos,  

 dilata a narina à brisa dos ciprestes,  

 corre entre as luas e os mármores,  

 vem ver-me,..." 

 

 Por que este eu-lírico evoca em seu lamento este morto e desta forma tão carne, 

tão osso? Evocação tão humana, tão terra a terra. Deseja o eu-poético que o seu morto 

entre novamente na dimensão dos homens que vivem na terra. Que se reagrupem de 

novo, a todas as suas antigas funções vitais, materiais reforçadas pelos verbos: correr, 

                                                 
41 MEIRELES , Cecília. Mar Absoluto e Outros Poemas: 1945/2001, p.509. 
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andar, descruzar os dedos, respirar novamente para sê-lo, eis seu desejo. Os versos 

livres reforçam a idéia de liberdade nas ações da estrofe. 

 

  E prossegue a evocação em toda a segunda estrofe do poema de maneira 

peculiar em relação às outras representações da morte que são apresentadas em sua 

Obra Poética:  

 

"Vem para perto, nem que já estejas desmanchado 

 em fermentos do chão, desfigurado e decomposto!  

 Não te envergonhes do teu cheiro subterrâneo,  

 dos vermes que não podes sacudir de tuas pálpebras,  

 da umidade que penteia os teus finos, frios cabelos,  

 cariciosos". 

 

O morto que a poetisa apresenta nesta estrofe está completamente misturado aos 

elementos terrenos da natureza, “em fermentos do chão”. As imagens apresentadas nos 

versos um, dois e três demonstram a condição de um morto deformado, que exala um 

aroma fétido, mas também está em permanente transformação. Contudo, ele é amado, 

apesar do seu estado de decomposição física. Ele é evocado mesmo que seja impotente 

para "sacudir os vermes de suas pálpebras". Esse verso, por sua vez, aponta o trabalho 

incessante e normal da natureza nos despojos humanos. E apresentam também uma 

imagem tétrica, reforçada pelo verbo do verso, devido à localização que se encontram 

os vermes. 

 

 Na terceira estrofe, o morto apresentado se configura numa imagem metade 

física e metade metafísica. O eu-poético começa a possuir um grau de comunicabilidade 

com o ente amado:  

 

"Vem como estás, metade gente, metade universo,  

 com dedos e raízes, ossos e vento, e as tuas veias 

 a caminho do oceano, inchadas, sentindo a inquietação das marés". 
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O lirismo apresentado no primeiro verso é realçado pela constituição de 

elementos corpóreos como as palavras "dedos, ossos, veias" e de elementos da natureza 

como "raízes, vento, oceano, marés". Quando o eu-poético diz "metade universo" é que 

ele tem a consciência exata que este morto já não pertence totalmente a terra. Mistura-se 

ao universo e nos dá idéia do conceito oriental que apresentaram outros poemas neste 

capítulo, em outras palavras, um conceito da continuação da vida, após a morte. 

 

No poema, a superposição temporal42 se apresenta com predominância do tempo 

passado sobre o tempo presente reforçando a dor da mãe órfã e este verso apresenta 

ruptura do psicologicamente esperado "não venhas para ficar, mas para levar-me". Não 

podemos esquecer que estamos diante de um lamento de uma mãe que se sente órfã 

porque perdeu o filho. Sabemos que a mulher traz o mito daquela que dá a vida, mas 

daquela que dá também a morte. Ora, aqui esta mãe em desespero já se desvencilha do 

seu parentesco maternal com o morto do poema e o chama ardentemente, porque ele 

não seria mais apenas o seu filho de outrora, porém também "seu guia, seu guarda, seu 

pai ".  

 

Há um verso, entretanto que diz que ele é" o dono do caminho ". A que caminho 

o eu-poético se refere? Ao único caminho que está a espera de todos nós no futuro? 

Desvincula-se a condição do parentesco devido à condição da morte, porque o tempo 

pode desfazer os elos sanguíneos, familiares e talvez integrarmo-nos a ele. A poetisa 

escreve: 

 

 "Não venhas para ficar, mas para levar-me, como outrora 

 também te trouxe,  

 porque hoje és dono do caminho,  

 és meu guia, meu guarda, meu pai, meu filho, meu amor!" 

 

  A dor exacerbada do eu-poético faz aceitá-lo ser levado para qualquer lugar 

porque essa mãe lamentando a perda do seu filho encontrará vida em sua morte. Ambos 

                                                 
42 BOUSOÑO, Carlos. Teoria de la Expresion Poética, Madrid, Editorial Gredos, 1956, p. 159. 
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poderão aprender uma nova linguagem e terão, juntos o poder de contemplar outras 

paisagens que começarão a ter começo a partir de seu fim. Leiamos os versos da última 

estrofe do poema Lamento da mãe órfã: 

 

 "Conduz-me aonde quiseres, ao que conheces – em teu braço 

 recebe-me, e caminharemos, forasteiros de mãos dadas,  

 arrastando pedaços de nossa vida em nossa morte,  

 aprendendo a linguagem desses lugares, procurando os senhores 

 e as suas leis, 

 mirando a paisagem que começa do outro lado de nossos cadáveres,  

 estudando outra vez nosso princípio, em nosso fim." 

 

A estrofe final marcada por vírgulas oferece ao poema ações livres e continuadas 

do eu-lírico. Este se entrega totalmente nesta evocação oferecendo à morte condição 

soberana, de revelação, de crença profunda de uma descoberta da nossa existência: 

 

 " estudando outra vez nosso princípio, em nosso fim ", ou seja, nossa vida, em nossa morte. 
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CAPÍTULO 3 

 

BREVIDADE DA VIDA, A FUGACIDADE DO TEMPO: 
SOU O ESPELHO E A HISTÓRIA 

 
"O tempo me fez paciente. 

A lua, triste mas doce. 
O mar, profunda, erma e brava." 

 
Vaga Música: 1942/2001, p. 434. 

 
 
 A beleza da representação do tempo na poesia de Cecília Meireles sugere a ação 

do ciclo da vida. A repetição do breve formará o perene. O tempo lhe é companheiro e 

amigo. Vence as intempéries, os infortúnios, desloca pontos de vista e reforça a força 

íntima do ser em relação as suas experiências na vida. Com a morte, o tempo se faz 

unânime. Com a vida, motivo de enriquecimento d'alma. 

 

  Teremos em seus poemas a representação de um tempo numa vontade de 

experimentar o presente… Um próprio fazer poético, pois, "no poema não há abstração da 
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experiência: esse tempo vivo é um instante pleno de toda a sua particularidade irredutível, e é 

perpetuamente suscetível de se repetir em outro instante, de se reengendrar e iluminar com sua 

luz novos instantes, novas experiências".43  

  

A poetisa apresenta seus poemas, aliando-se de forma consciente ao tempo, que 

denomina breve e fugaz. Era preciso sentir, separar, unir, dividir, denominar para fazer 

valer a experiência do viver em sentido pleno total. Por isso, os seus poemas dão vigor 

ao que é eterno, exibindo o efêmero e toda a sua beleza. Em outras palavras, ela obteve 

de maneira profunda e suave o repensar sobre as ações da vida e da morte, numa espera 

do tempo para além da vida. E Cecília Meireles nos fala sobre o tempo-fugaz e sua 

relação intrínseca com a vida-breve, cultivando a eternidade. 

 
 
3.1 – O espelho registra a passagem da vida humana no tempo 
 

Como trabalha o tempo elaborando o quartzo,...  
um pensamento gira e inferno e céu modela. 

 
Solombra:1963/2001, p.1271 

 
 

 O espelho. O que buscamos nele quando nos olhamos? O que o espelho nos 

mostra? O que conseguimos ver? A priori, parece que há um diálogo com um outro, que 

somos nós mesmos. Pode ocorrer de nos sentirmos estranhos com o nosso próprio 

reflexo. Mas é de fundamental importância perceber nosso corpo como totalidade 

unificada, mesmo se logo após contemplarmos nossa imagem, ao sairmos da frente do 

espelho, ela se desfaça, inexista, e que sumamos no tempo. De lá, teremos deixado um 

pouco do que fomos, ou o que desejamos ser, e o que se nos apresenta. Raramente, o 

que verdadeiramente somos. A água, a sombra, os olhos, os vidros, o reflexo 

apresentam nosso outro eu, apresentam aquele que gostaríamos de ser. E o nosso rosto, 

mais que o nosso corpo, revela-nos a ação de nossas experiências durante o tempo na 

vida. Experiências obtidas e rugas que se adquirem, podendo ou não emprestar um certo 

ar de sabedoria.  

 
                                                 
43 PAZ, Octavio. O Arco e a Lira. 2° edição, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1982, p. 227. 
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A escolha dos poemas deste subtítulo foi feita com o objetivo de demonstrar a 

visão da poetisa em relação ao tempo. 

 

 Na terceira estrofe do poema A Morta44 percebemos tristeza nascida de uma 

lembrança marcada por luto: 

 

"Tudo é vestígio: 

o óleo de amêdoas que resta no vidro. 

O papel violeta para as cartas que não escreveu. 

O vestido-princesa cor de romã. 

O de lãzinha cinzenta, com galões pretos. 

(Andava entre muitos lutos.) 

 

(Fora um casamento tão curto!) 

No bastidor ficou interrompida a miniatura de uma tapeçaria. 

Tudo é vestígio: 

(...) 

 Sua sombra vivia nos vestidos do armário.  

 Seu passo era apenas o pequeno sapato preto de pompom.  

De sua voz, era apenas caminho a partitura um pouco rasgada.  

 E os espelhos, e os espelhos, como tinham ficado vazios!  

 (Tão rápida fora a sua vida.) 

 

Mas tão longo, o vestígio!” 

 

O poema apresenta tom melancólico e assinala uma morosidade comum a este 

estado d'alma. A superposição temporal que envolve o poema num tempo presente com 

predominância emotiva do tempo passado, as frases curtas, os versos livres, sem rima e 

a repetição da frase: "tudo é vestígio" reforçam essa atmosfera lenta e triste do poema. 

Essas marcas que vêm à sua memória são representadas de uma forma dolorosa, porque 

o resgate desta emoção fora construída na lembrança do luto. O último verso da 

primeira estrofe se percebe as marcas de dias lamentáveis. Onde se lê: " (andava em 

                                                 
44 MEIRELES, Cecília. Dispersos:1957/2001, pp.1786-87. 
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muitos lutos)". Segundo Freud (1917:p.250)45 “o luto é doloroso porque ninguém 

abandona de bom grado o objeto de amor.” Ora, enquanto o indivíduo está enlutado, 

todas as suas lembranças são difíceis de suportar, e vários sentimentos como revolta, 

depressão, negação da realidade os perturba. Logo, as lembranças se transformarão em 

satisfação para o ser enlutado, quando ele puder substituir as imagens de dor e de 

lamento, por outras imagens que denotem contentamento, a partir do momento em que 

ele aceite serenamente a perda, ou seja, que ele não mais “ande” em lutos e sim os 

supere. 

 

O próximo verso entre parênteses e a frase construída com ponto de exclamação 

traduz lamento, dor, tristeza: "(Fora um casamento tão curto!)". O sentimento de 

lástima se reforça com o verso dois do poema: “No bastidor ficou interrompida a 

miniatura de uma tapeçaria.” Sugerindo na ação “interrompida” choque para o eu-

lírico. "Tudo é vestígio:" demonstra a atitude deste eu-poético arraigado às suas 

emoções do passado. Suscitando também um sentimento de privação, obtido por 

lembranças de ações incompletas no curso da vida. 

 

A terceira estrofe descrita no tempo passado reforça a permanência da 

melancolia no poema. O eu-poético pressentia a sombra de alguém que ele amava. Uma 

sombra presente entre suas roupas; ouvia o passo curto e pequeno amaciado pelos 

sapatos que a pessoa morta querida calçava; ouvia a voz do morto que embalou um 

cântico que fora inacabado. 

 

Acentuando o estado depressivo, a poetisa apresenta os versos seguintes: 

 

"e os espelhos, os espelhos, como tinham ficado vazios! 

(Tão rápida fora a sua vida.)" 

 

A palavra "espelho" aparece duas vezes num só verso. Essa repetição ressalta o 

valor da dor deste eu: a palavra está no plural. Ora, se todos os espelhos ficaram vazios, 

                                                 
45 FREUD, Sigismund. Luto e Melancolia. Rio de Janeiro. Editora IMAGO, 1917, p. 250. 
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se não há imagem neles a refletir, o eu-poético não pode se inventar de outra forma. O 

eu-lírico está como morto, por isso não há reflexo algum, ele não pode se ver, pois estes 

vestígios suscitam-lhe ainda depressão.  

  

A sua sombra é voltada para os seus pertences, e de seu falar, só se ouviam sons 

desafinados. O eu-lírico se encontrava frágil, vazio pelo desgosto, vazio pela tristeza, 

nesse momento, pelos sofrimentos vividos, vazio. É como se visse a si próprio, como a 

um fantasma surpreendido de tudo que vivenciou durante seu curto espaço de tempo na 

vida. Quanto ao espelho, o que pode refletir agora? Apenas a sensação de um longo 

vestígio que perdura? Encontrou a representação do vazio no espelho, uma face que já 

nem era a sua e sim, a do tempo com os seus muitos incidentes. O espelho é uma via 

para novas descobertas, talvez acesso ao inacessível, à contemplação de si mesmo, à 

fotografia de uma aquiescência inevitável do corpo, do rosto, encarando-os, 

mascarando-os.  

 

 Estudando o poema que se intitula: "Procurarei meu rosto na água, nos vidros, 

nos olhos alheios"46 · , eis os versos:  

 

"Procurarei meu rosto na água, nos vidros, nos olhos alheios 

 Duvidarei de mim que me contemplo, 

 da água, dos vidros, dos olhos que me refletem. 

 

 Procurarei meu rosto com as mãos, como os cegos 

 e sempre me sentirei a mesma e sempre me encontrarei diferente. 

 

 Em que pólo te poderei alcançar, ó rosto meu, incerto e fixo,  

 ó fugitivo predeterminado,  

 ó eterno mortal?"  

 

 As três estrofes do poema compostas de versos livres e sem rima apresentam um 

eu-poético que se busca através de sua imagem. A relevância dada à estética do poema 

                                                 
46 Ibidem. 1960/2001, p.1836. 
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advém da superposição temporal com predominância do tempo futuro sobre o tempo 

presente.  

 

O primeiro verso do poema apresenta palavras que tomam sentido sinônimos: 

"água, vidros, olhos" que representam caminhos diferentes, mas levam a um mesmo 

ponto: a indagação do eu através de seu próprio reflexo, como também pela pupila de 

outrem, na transparência da água; um meio de se inventar diante da superfície lisa e 

dura, enfim, um modo de se buscar em outras coisas. 

 

 Na segunda estrofe: "Procurarei o meu rosto com as mãos, como os cegos./ e sempre me 

sentirei a mesma e sempre me encontrarei diferente". A metáfora sugere um querer se encontrar, 

um desejo de querer saber de si, pois se sente como antes, mas também, inexata. 

 

 A terceira estrofe demonstra o eu-poético que continua a se contemplar, embora 

não saiba quando encontrará o que busca. O seu rosto é uma presença de oposições, ou 

seja, "incerto e fixo, fugitivo predeterminado e eterno mortal".Ora, os espelhos não têm 

memória, não refletem palavras, nem sentimentos humanos. Contudo, face a todas as 

antíteses descritas na terceira estrofe, há transformações que se obtém com o tempo e 

que nem sempre será possível compreendê-las. 

 
 
3.2 – A rosa representa o espetáculo belo no ciclo efêmero da vida 
 

A mim, que me importam espécies de instantes, 
se existo infinita? 

 
Retrato natural: 1949/2001, p. 661. 

 
 
 A vida é também composta por mil alfinetadas, dores inexplicáveis, fogo ardente 

que consome essa passagem rápida pela terra. Determinação de uma força secreta que 

age no tempo, proporcionando-nos aprendizagem, experiência, transformação. Entre o 

desejo e o caminho percorrido acontece o discretíssimo e ininterrupto trabalho dos 

instantes, dos dias, das horas, do tempo. 
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 Poderemos refletir a partir dos poemas escolhidos para compor este subtítulo, a 

comparação da flor com a nossa vida, sua beleza e a beleza humana, seu esquema como 

o nosso, eterno, proposto por Cecília Meireles. A perceptível lucidez da função e 

cumprimento do destino da flor: transitório, porém, sereno, firme a cumprir-se 

inteiramente, durante os instantes que o formam. Neste ponto, seremos seres humanos 

serenos no cumprir a ação do tempo que forma o destino em nossas vidas? 

 

 Mas qual é o tempo de vida da flor? O que faz o tempo com a flor? O que ele 

quer nos dizer com a exibição da beleza inegável da flor, com a presença de um retrato 

em pedaços? Renovação? 

 

 A rosa inscreve-se na poesia de Cecília Meireles, como "uma doçura ameaçada 

de morte a cada instante... um veludo, uma porcelana macia" 47 , onde percebemos a 

fragilidade insustentável de sua vida, o seu silêncio profundo, a sua fidelidade à sua 

origem, à sua linguagem, ao seu prazo de vida. A manifestação do tempo é intensa e 

branda, breve e eterna. Tal como o relógio, a rosa em seu desfolhamento vai deixando 

de ser, porque também é ser deixar de ser, e sozinha vai, resistindo à morte. A sua 

unidade proporciona um espetáculo sem repetição. Como nós, está à mercê da catástrofe 

da morte, contudo há uma diferença: A rosa fica em "total silêncio, no sereno jardim".  

 

Total silêncio...  

 

A poetisa nos incita, mais uma vez, a prestar atenção, a observar a natureza que 

expõe para cada um de nós seus ciclos vitais. Quando a rosa fica em "total silêncio, no 

sereno jardim" plena de vida, determinada pelo tempo natural de sua condição de rosa, 

instala-se um diálogo entre a rosa e o ser que a contempla, evidenciando o processo vital 

inerente ao ser vivo.  

 

                                                 
47 MEIRELES, Cecilia. Dispersos:1953/ 2001, p. 1715. 
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 No poema Dias da rosa48 Cecília apresenta o tempo da rosa dividido em quatro 

dias. O tempo não visível e diligente tem vigor e a cada minuto que se move, dá vida à 

raiz levando-a a transformação: 

 

"No primeiro dia, foi apenas um mistério de seda e nácar. 

 Fechada como um sono. 

 Uma abelha rodava, descobrindo-a. 

 O resto ficava desatento àquele silêncio. 

 

No segundo dia, foi como um sorriso,  

 um olhar levantando pálpebras translúcidas,  

(...) 

 

 No terceiro dia, todas as suas sedas se expandiram.  

 Parecia uma voz, um cântico.  

 Pensei que fosse morrer,  

 nessa abundância, 

 mas apenas se debruçava em perfume. 

 

(O ar estava mudado: tudo eram imas de frescura.)  

 

No quarto dia, deixou cair subitamente 

 aquela glória de aromas e sedas,  

 aquele vestuário efêmero e radioso. 

 

 Ficou sendo somente um coração coroado 

 com leves espinhos eternos de ouro. 

 

Mas ninguém mais amava essa infinita beleza póstuma. 

 Os esquemas secretos da vida, que ali se manifestava:  

 inicio, biografia, continuação!” 

 

 O poema apresenta o processo oculto da vida da rosa submetida à ação natural 

do tempo. Todo o poema apresenta as ações no passado e a superposição temporal 

                                                 
48 Ibidem, p. 1677. 
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permite destaque e efeito do pretérito que pontua e marca o tempo presente na sucessão 

das horas. Esse realce dado ao instante evidencia a transformação da rosa. 

 

 O primeiro verso da primeira estrofe apresenta o indecifrável: "mistério de seda 

e nácar." A poetisa apresenta a rosa como uma concha que abriga uma madrepérola. 

Esta possui em sua camada interna, brilho, cor, mas também a suavidade da seda. O 

segundo verso "Fechada como um sono"., a metáfora utilizada revela a rosa em estado 

de repouso. Na segunda estrofe, a rosa está em sossego sentindo a ação sobre si de um 

tempo "invisível e ativo". 

 

 No segundo dia, o desabrochar se fez intenso. A alegria do nascimento da rosa 

firma a comunhão entre ela e a natureza. A imagem percebida nos versos que compõem 

esta estrofe é a personificação da rosa que sorrir e possui um olhar irradiante ao 

representar a vida. 

 

 Na terceira estrofe, verso primeiro, a rosa se torna mais ampla e mostra brilho 

próprio com "suas sedas que se expandem". O segundo verso "Parecia uma voz, um 

cântico" demonstra louvor, graças à vida, à natureza pela existência, uma lealdade à sua 

genealogia. Com a presença do verbo "morrer" há uma ruptura do psicologicamente 

esperado, pois neste sentido o verbo citado perde o seu significado primeiro, reforçando 

o prazer na vida. 

 

 "Pensei que fosse morrer, nessa abundância, 

mas apenas se debruçava em perfume".  

 

 Reafirmam estes dois versos anteriores a plenitude da manifestação da vida 

representada pela rosa, e reforçada com a sexta estrofe marcada com a pontuação de 

parênteses, anunciando desenvolvimento belo e esplendoroso: 

 

(O ar estava mudado: Tudo eram ímãs de frescura.) 

 



 56

 A rosa está plena de pétalas sedosas que a vestem luminosamente no quarto dia. 

Assim mesmo, no momento total de seu apogeu com todo o adorno que compõem sua 

beleza, "deixou cair subitamente" para se perpertuar de modo diferente, de uma beleza 

de espinhos e haste e "um coração coroado". Neste estado, ninguém foi capaz de 

compreender, de sentir que ali se encontrava outro tipo de beleza daquela mesma rosa. 

No encanto visível de seu princípio, de sua inscrição e eternidade, a rosa fora ignorada 

no percurso do esquema ininterrupto da vida. 

 

   

  

 Outro poema que se intitula Pedido da rosa sábia49 inicia-se assim: 

 

 "Olha-me só um instante, 

 só este instante:  

 minha linguagem é este aroma,  

 esta cor, esta veludosa escultura". 

(...) 

Eu sou a tua imagem reduzida  

Em tempo e dimensão. 

 

A imagem da rosa, neste poema, se apresenta submetida à ação de um tempo 

efêmero, tempo composto e valorizado pelo instante.  

Personificada, a rosa sábia faz um pedido que consiste numa reflexão para tentar 

compreender porque ela existe. 

O lirismo apresentado nestes versos incita-nos a perceber a rosa como um 

reflexo do próprio ser humano. 

 

Na primeira estrofe, constituída de versos livres e sem rimas, marcadas por 

anáforas, a rosa se inscreve numa linguagem metaforizada que a poetisa usa, 

demonstrando que a essência da rosa são seus próprios elementos naturais como o seu 

perfume, a sua textura e a sua beleza. 

                                                 
49 MEIRELES, Cecilia. Dispersos: 1960/2001, p. 1835.  
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Os dois últimos versos revelam a imagem da rosa "reduzida em tempo e 

dimensão". Ora, num paralelismo entre o tempo representado pelo instante e o tempo 

representado por uma sucessão contínua de instantes, teremos o perene, um tempo 

inteiriço. A comparação utilizada pela poetisa entre o ser humano e a rosa indica o 

mesmo processo do esquema humano no ciclo da vida. Um tempo que acaba, renasce e 

inicia um novo ciclo. 

 

Percebemos a relevância que dá a poetisa do "instante", pois além da repetição 

da palavra nos primeiros versos, revela o pensamento sobre a brevidade da vida. 

 

 Refletida a nossa imagem como uma rosa, esta se transforma em pensamento, 

em saudade, em ausência e memória. Uma busca para compreensão de nós mesmos, do 

tempo repleto de instantes em nós, de beleza, das metamorfoses sofridas, da satisfação 

de percebemos inteligentemente "o grito frenético dos provisórios dias do mundo"50.  

 

  

  O tempo e as pessoas se desenvolvem plenamente em si, um e outro são 

unidades, totalidades de ação na vida humana. Elos, num absoluto inseparável. Ou no 

dizer de PAZ:(1982) "... O tempo não está fora de nós, nem é algo que passa à frente de 

nossos olhos como os ponteiros do relógio: nós somos o tempo, e não são os anos mas nós que 

passamos." É a comprovação daquilo que se vive, que se sente, junto ao que se pensa. 

Para Cecília Meireles, "as pessoas são amados tempos. E os tempos, amadas 

pessoas".51 

 

 

 

3.3 – Os retratos sabem da brevidade, da fragilidade da vida 
 

Não chorarei minha triste brevidade: 
Unicamente a alheia, 

                                                 
50 MEIRELES, Cecília. Dispersos: 1958/2001, p. 1788. 
51 Ibidem: 1962/2001, p. 1930.  
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Dispersos: 1918-64/2001, p.1637. 

 
  
 O poema, "Retrato Falante" 52 apresenta uma imagem que observa e revela 

conceitos sobre o eu-poético. Essa fotografia se transforma num olhar que medita sobre 

o eu-lírico todo o tempo. As rimas cruzadas oferecem destaque ao poema e evidenciam 

o tema. O retrato falante, como uma espécie de espelho, mira, busca, encontra e revela o 

eu-poético pelo olhar. A poetisa nos diz:  

 

"Cada um tem sua raridade: 

 selo, flor, dente de elefante. 

 Uns têm até felicidade!  

 Eu tenho um retrato falante, 

 

(...) 

Repete palavras esquivas,  

 sublinha, pergunta, responde,  

 e apresenta, claras e vivas, 

 as intenções que o mundo esconde. 

 

(...) 

Quem tiver tentado destruí-los, 

 por mais que os reduza a pedaços, 

 encontra os seus olhos tranqüilos 

 mesmo rotos sobre os seus passos." 

  

Na segunda estrofe, a sucessão de verbos que apresenta o poema, revela a busca 

incessante do eu-lírico na reflexão sobre si mesmo. Suas indagações são um processo 

que demonstram idéias desconhecidas, o sentido do mundo, da vida, das coisas e 

também contemplação de si mesmo.     

 

 

                                                 
52 Ibidem: Vaga Música: 1942/2001,p. 375. 
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Aliás, mesmo que o retrato se desmanche, continuará existindo com os "seus 

olhos tranqüilos": 

 

"Quem tiver tentado destruí-los, 

 por mais que os reduza a pedaços, 

 encontra os seus olhos tranqüilos 

 mesmo rotos sobre os seus passos." 

 

Os quatro versos acima suscitam a idéia da aceitação resignada do destino do ser 

humano. Percebemos a acepção resignada que é dada pelos "olhos tranqüilos" do retrato 

que permanecerão serenos. O retrato é soberano mesmo que o despedacem. Em outras 

palavras é a morte percebida como algo natural para o ser humano.  

 

 

 No poema Encomenda53, composto de rimas cruzadas na primeira estrofe, rimas 

emparelhadas e interpoladas, na segunda estrofe e na terceira uma cesura quebrando o 

ritmo convencional que constitui a maioria da estrutura do poema, a reflexão sobre a 

vida se apresenta a partir de uma fotografia que proporciona ao eu-poético, o desejo de 

perpetuar um momento feliz vivido. A poetisa escreve: 

 

"Desejo uma fotografia 

 como esta – o senhor vê? – como esta: 

 em que para sempre me ria 

 com um vestido de eterna festa". 

 

 A fotografia eterniza uma imagem sem sombras: o eu que observa e se agrada, 

porém de um sulco que se forma em seu rosto, exprimindo-lhe um certo ar de sensatez: 

 

Como tenho a testa sombria, 

 derrame luz na minha testa.  

 Deixe esta  ruga que me empresta 

 um certo ar de sabedoria. 

                                                 
53 Ibidem, p. 400. 
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Não meta fundos de floresta 

 nem de arbitrária fantasia...  

 Não... 

... Neste espaço que ainda resta,  

 ponha uma cadeira vazia". 

 

A terceira estrofe apresenta um eu-lírico sensato, consciente de si. A "cadeira 

vazia" preencherá o espaço que há em si, espaço que não conseguiu ainda preencher, 

espaço pleno de esperança para o eterno, pleno de silêncio e sabedoria, conquistada pela 

vida através do tempo. 

 
 
 
 

3.4 – A representação do efêmero nos seres vivos 
 

Nada somos. No entanto, há uma força que prende 
O instante da minha alma aos instantes da terra, 

Como se os mundos dependessem desse encontro, 
Desses prelúdios sobressaltados. 

 
Solombra: 1963/2001, p.1272 

 
 Cada ser vivo tem seu tempo para nascer, desenvolver e morrer. Esses três 

momentos são festejados pela percepção dos homens em relação a cada elemento vivo, 

e nos proporcionam motivos para reflexão. Condenados ao ciclo vital, os seres vivos se 

aproximam e se distinguem uns dos outros pela durabilidade de vida e transformação da 

mesma que lhes concernem. 

 
 

Extraímos do artigo do Paul DROCHON um parágrafo enriquecedor em relação 

ao tema sobre o efêmero: 

"Do inseto que se chama ephemera communis os 

entomologistas nos dizem que ele não vive mais que algumas 

horas. A ele é dada à alegria de contemplar, apenas uma vez, o 

espetáculo de ver o nascer ou o pôr do sol. (...) E no entanto, 

não terão todas as criaturas efêmeras, levadas pelas mãos de 

Deus ou dos homens, que se revestirem de uma beleza sui 
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generis, e mesmo de uma grandeza paradoxal, mas que elas 

anunciam também uma aurora desconhecida aos seres 

transitórios que somos!?"54 

 

 O que desponta desta reflexão do que somos, do tempo que consideramos, o 

momento que passamos em prol da vida e de nossas escolhas, cria um conjunto 

manifesto de sensibilidade para pensarmos sobre o espetáculo que nos propõe o 

efêmero. E Cecília Meireles sempre pensou na junção dos instantes da vida que formam 

o efêmero para evidenciar o eterno. E criou em seus poemas o contexto do prodigioso 

espetáculo que favorece a beleza irradiante do instante. Pensou a natureza, os vegetais e 

os minerais. O que podem estes nos contar de seu tempo de vida? E sobre o tempo de 

vida das pedras? Algumas podem durar milhões de anos, e a arqueologia poderá nos 

confirmar isso. Contudo, como se apresenta o tempo, tal como o sentimos, passageiro, 

pleno de instantes, em relação à eternidade? E o tempo de vida do reino vegetal? A que 

espetáculo nos convida? A percebemos sua transformação em relação ao seu tempo de 

vida? A primavera nos oferece, com suas flores, a beleza prodigiosa e perfumada, onde 

o tempo curto e breve transfigura aos nossos olhos o que é sensacional de renovação e 

de esplendor. Acesso ao compromisso com o ciclo de vida vegetal, destino pronto a 

cumprir-se. Suas folhas que procuram o sol... Suas raízes que sabem procurar vida... 

Mas, esse reino vive a experiência da morte em constante transformação e possui a cada 

época do ano o seu tempo voltando sua face sempre para o infinito.  

 

Mas o que será de nós, humanos, que duvidamos de tudo, seres que ao menos 

nem conseguem se entender? Não entendemos a vida, não entendemos a morte, não 

entendemos o efêmero e nem muito menos o eterno. Simplesmente e complexamente, 

temos incertezas! Dizem dois versos do poema de Cecília que se intitula Epigrama n° 3: 

"Ah! Mundo vegetal, nós, humanos, choramos/ só da incerteza da ressurreição".55  

Perceber o tempo que transforma a vida destes seres, sua função na natureza, sua 

                                                 
54 Paul Drochon é Professor IPLV da Université Catholique de L'Ouest – Angers, France. Trecho retirado 
do artigo  La Beauté de L 'Ephémère, encontrado no livro Temps et évolution conferences de 
L'IRFA,Tome 37-Année 2003 – n° 2/3, Angers, L'Harmattan, 2003, p. 43.  
55 MEIRELES, Cecilia. Viagem. 1938/2001, p. 242. 
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contribuição ao universo e conseqüentemente, sua morte, é importante porque se o reino 

vegetal vive os processos da natureza de forma natural, nós do mundo animal somos 

fragilizados, inquietos em relação à morte. Onde, então, devemos incluir o tempo de 

vida do ser humano? E como aceitá-lo naturalmente? A própria natureza, a graciosidade 

efêmera é o retrato vivo da beleza transitória cuja transformação se equivale de 

renovação constante, cumprindo seu destino natural no ciclo da vida. E quanto a nós? 

Incluímo-nos como sujeitos à parte, sem participação, ou àqueles inseridos, 

participantes do contexto do esquema geral da natureza? Aqueles que soerguem o 

instante que se repete, que se repete, que se repete e se inseri no infinito? 

 
 

Tem os animais irracionais e os animais racionais um compromisso de assumir 

juntos os instantes para compor o perpétuo?! Poderá esse tempo perpétuo nos dar uma 

tal transformação, onde os instantes preencham o presente, o hoje, o momento, o agora 

para sugerir o futuro que sempre nos revela algo que não podemos ler? Contudo, se a 

nossa leitura não consegue decifrar o "código" da natureza e sua beleza efêmera dentro 

de seu espetáculo grandioso, ao menos poderá nos sugerir uma reflexão sobre o tempo 

de vida nos seres mortais.  

 
 

Cecília Meireles é segura de si quando exibe o tesouro brilhante da efemeridade. 

Em sua poesia, o que é passageiro cria eternas asas e permite ao leitor dividir consigo 

seus vôos na metamorfose da vida, que é dada através da morte, promulgada por um 

espaço curto de tempo. Mas "o poema propicia o renascer e remorrer e renascer contínuos"56. 

E é esse tempo que cria o possível no dizer poético, um tempo que se faz presente, 

incessantemente, presente. 

 
 

Em Motivo, o primeiro verso "Eu canto porque o instante existe"57 apresenta-nos 

a grandiosidade do valor dado ao "instante", pois é a soma destes "instantes" que 

oferece ao eu-lírico, a vida: o instante é o momento do presente, o único possível. 

                                                 
56 PAZ, Octavio. O Arco e a Lira. 2° edição. Rio de Janeiro. Nova Fronteira, 1982, p. 230. 
57 MEIRELES, Cecilia. Viagem. 1938/2001, p. 227.  
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Suscita a característica do completo, mas ao mesmo tempo do descobrimento inusitado 

do ser, a comprovação do fugidio, daquilo que se induz, do que se destrói, como 

também daquilo que vai e o que fica. O eu-lírico percebe esses espetáculos infatigáveis 

do tempo nos seres vivos e cria o eterno, composto de infinitos instantes. Para ele, tudo 

acontece porque: 

 

 "entre o desejo do itinerário, uma lei que nos leva 

 age invisível e abriga 

 mais que o itinerário e o desejo".· 

 

Essa percepção de "uma lei que age invisível e abriga..." nos revela a ação 

misteriosa do universo, onde a capacidade humana de compreensão do metafísico 

convida, generosamente, a um mergulho no próprio mundo interior, porque a vida é 

fugaz e o tempo breve. 
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CAPÍTULO 4 

O LUTO NA VIDA E NA OBRA DE CECÍLIA MEIRELES 

A morte! Quem poderia dizer coisa certa a seu respeito? 

Ela mesma pararia, ouvindo-se descrever, atônita. 

 

Mar Absoluto e Outros Poemas: 1945/2001, p. 502. 

 

 As leis naturais do morrer, que atinge a todos, impele a um investimento de 

energia intensa para o ser vivente e esse investimento de energia, que é o processo do 

luto, varia de indivíduo para indivíduo. Todavia, a vivência do luto, por razões que 

serão apresentadas ao longo deste capítulo, é de extrema necessidade. O que vem 

sugerir a morte de um ente querido? Seria a morte apenas um outro lado da moeda? 

Acreditamos que essa não seja uma visão aprofundada do assunto por isso, simplista.  

 

 Neste capítulo, o que procuramos demonstrar em alguns poemas de Cecília 

Meireles é como a poetisa exibe sua percepção em relação à perda, à dor, à tristeza, ao 
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luto e a outros aspectos da morte, bem como demonstrar a evolução em seus poemas 

acerca deste tema e suas percepções.  

 

A morte é um acontecimento humano, mas em nossa sociedade ocidental, ela é 

tida como engodo, percebida com muita dor, angústia, inaceitabilidade. Nossa hipótese 

é que, através da poesia de Cecília, pela profunda sensibilidade, aliada à reflexão de 

outra cultura, e não apenas a nossa, influenciando-a de modo ostensivo, percebemos uns 

ciclos inacabáveis, inquebrantáveis, um desdobrar de uma continuação da vida, na 

maioria de suas representações. E mais, uma vez levantada essa suposição, parece-nos 

que a poetisa vem reafirmar uma de suas frases, ter "uma certa intimidade com a morte 

devido a várias ocorrências na família", 58 e a possibilidade de perceber a vida mais 

profundamente... O que nos advém com espanto e admiração, é que por algo 

contraditório, essa vida em profundidade percebida, sentida, exaltada, venha através da 

morte, o próprio assunto que a sociedade ocidental mascara sempre que pode em sua 

vida social e emocional. Pretendemos entender o processo do luto apresentado em sua 

poesia, convidando-nos a uma reflexão mais apurada de sua visão sobre a Morte, na 

revalorização da Vida. Em outras palavras, o ponto para reintroduzir a morte, na vida do 

ser ocidental.  

 

Segundo Cecília este tema é fato de inspiração apresentado em sua Obra Poética, 

como testemunho de revalorização da vida através da morte. Ela escreve em Poemas 
59que o poema "Escapa ao que atinge a todos". O poema se eterniza por palavras que 

ultrapassam conceitos únicos e evidentes. A morte para Cecília Meireles é um processo 

natural do ser humano. É representada pelo símbolo das águas, onde canta a natureza ou 

a faz chorar, é tida também como indagação para se descobrir o sentido da vida humana. 

A morte se evidencia pela face da natureza que impõe aos seres vivos várias formas de 

beleza em todas as suas possíveis transformações. É também algo que profundamente a 

instrui por causa da dor que a envolve, da solidão que a embala. Cecília diz que a morte 

é uma curva celeste, mas também a eterna, a tenebrosa que se patenteia na vida de quem 
                                                 
58 Aguilar. Flor de Poema. Rio de Janeiro, Nova Editora. S.A., 1972, p. 39. (Entrevista concedida à 
Revista Manchete colhida na obra citada.) 
59 MEIRELES , Cecília. Dispersos, 1928/2001, p. 1571. 
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ela ama. Mas o ritmo de construção dá mais vida a Cecília atrasando-a na morte. Enfim, 

a morte pelo fazer poético ceciliano proporciona perda, dor, sofrimento, mas também fé, 

liberdade, resignação e aceitação serena. Demonstra uma poetisa que foi capaz, nesta 

busca, de apresentar sua visão de mundo que se funda na reinvenção da vida e na crença 

do que é eterno.    

 

 Parece-nos viável iniciar este capítulo quatro, retomando ao leitor sobre o 

assunto do luto, a sua importância, segundo S. Freud, bem como, Sete Etapas do Luto 

definidas pela doutora em medicina que realizou trabalhos em hospitais psiquiátricos 

nos EUA, Elizabeth Kübler-Ross e a psicóloga Marie-Frédérique Bacqué. 

 
 Convém-nos, sem nenhuma pretensão de esgotar o assunto, fazer uma leitura de 

alguns poemas, apoiando-nos sobre os vieses psicanalíticos, no que concerne ao luto, e 

demonstrar as diversas representações da morte que pontuam e que são a marca 

profunda de sua poesia, porque esta busca o ângulo da vivência do ser, mesmo que os 

poemas tratem do tema da morte diretamente, ou de uma maneira indireta, remetendo-

nos a emoções que vão da surpresa ao regozijo. Intencionamos entender e comprovar 

que pode haver uma readaptação do ser, no questionamento da perda, em relação ao 

convívio humano. Percebemos que é extensa a significação da palavra perda, todavia o 

que desejamos é que a palavra luto possa ser entendida como processo obtido por causa 

de uma perda qualquer seja esta, de entes queridos ou perda de um ideal. 

 

A morte no ocidente sempre foi vista com temor. E a partir do século XII, 

segundo (ARIES: 1977) ela passa a ser associada às amarguras, às perdas de bens, 

propriedades e riquezas acumuladas. Deu-se, enfim, à morte, a noção de desilusão e 

choque.60   

 

Falamos sobre choque, e hoje, a morte se apresenta como um assunto que 

repugna. Nossa sociedade favorece os meios possíveis e viáveis para o indivíduo 

formar-se num ter contínuo e desenfreado. A morte deixa de ser o último momento do 

                                                 
60 ARIES, Philippe. L’homme devant la mort. 1. Les  temps des gisants; Paris, 1977, p. 139. 
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ciclo da vida e chega à modernidade como ameaça à vida das conquistas materiais. 

Nada mais justo, que junto a esta ameaça, o indivíduo através de seu "gênio", opte por 

desviá-la o máximo que puder de seu caminho. Contudo, em conseqüência da morte, 

vem a perda. E é exatamente a perda que provoca a dor, o sofrimento, a melancolia, a 

revolta, a culpa, a sensação de impotência diante deste fato tão exato que é o morrer. E 

nasce o luto, que é sempre doloroso, que poderá ou não, ser vivido, que poderá ou não 

ser superado pelo indivíduo. 

 Segundo S. Freud, "trata-se, o luto, de um trabalho de substituição de imagens e 

lembranças relacionadas ao objeto de amor perdido".61 Mas como conseguir realizar este 

trabalho? E por quê realizá-lo? Para quê? Do que precisamos para desenvolver o 

trabalho da vivência do luto? Poderemos começar por dizer que o ser humano reage a 

tudo que o ameaça, que ameaça o seu liame com a vida, com o seu bem estar. A 

demanda de energia psíquica do indivíduo enlutado é enorme, e supõe a necessidade de 

se adaptar com o novo fato: a perda. Esta possivelmente apresenta dor e sofrimento que 

chega a ser muito exaustivo para quem sofre. É preciso que o indivíduo esteja disposto 

para realizar o luto, encarar a realidade da perda para superá-la. Uma vez que esta 

assimilação ou readaptação aconteça, é tempo de o ser reerguer o seu eu, com a intenção 

de permitir-se viver normalmente. No entanto, para que esta vontade de viver com 

alegria chegue ao indivíduo, após o luto, demanda este ato um processo que varia de 

indivíduo para indivíduo, que suscita toda uma série de operações, geralmente, 

dolorosas, ajudando-nos a aceitar a realidade da morte e assim reencontrarmos 

novamente, o contentamento de viver. 

 

  Elizabeth Kübler-Ross, apresenta em seu livro Les derniers instants de la vie, 

Paris, Editions du Rocher, 1984, Sete Etapas do Luto, que transcrevemos no Quadro 1. 

As nomeações e definições destas, nos ajudarão na leitura de poesias de Cecília 

Meireles, sobre os poemas escolhidos neste capítulo, que tratam do tema da morte, e o 

trabalho do eu-poético no luto destas perdas. 

 
 

                                                 
61 FREUD, Sigsmund. Luto e Melancolia. Rio de Janeiro. Editora IMAGO, 1917, p.250. 
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Quadro 1 

 
 

AS SETE ESTAPAS DO LUTO SEG. ELIZABETH KÜBLER-ROSS 
 

ETAPAS DEFINIÇÃO 
O Choque  É a condição para começar o trabalho do luto, é 

necessário estar seguro que o objeto foi perdido 
para poder fazer o luto. 

A Negação da Realidade É a recusa de aceitar a perda. 
A Cólera É a revolta contra a perda percebida como injustiça. 

A Merchandagem  É a situação ambivalente onde se pode recuperar o 
objeto de amor, de maneira real ou fantasmagórica. 

A Depressão  É tristeza, desespero, perda do apetite, perturbação 
do sono, idéias suicidas, a perda da alegria de viver. 

A Aceitação Resignada Nesta etapa, há sempre uma das cinco etapas 
precedentes que ainda está presente no indivíduo. 

A Decatexia É a aceitação serena. 
 
 
 Uma vez exposta a apresentação das Sete Etapas do Luto segundo a doutora 

Kübler-Ross, desejamos esclarecer que não entendemos a palavra luto, apenas como o 

processo advindo da perda de um ente querido. A abrangência é bem maior. Está 

também relacionado à perda de uma situação ou de ideal. Mas como definir o estado e 

as conseqüências destas perdas? Segundo Bacqué "'Fazer seu luto' é uma definição 

subjetiva que evoca a importância da perda e a necessidade de passar pelo doloroso 

trabalho interior de desprendimento progressivo do objeto amado".62 Encontra-se no 

indivíduo uma necessidade de compreender a dor que o assola por causa da perda, 

buscar um meio que o console, defendendo-se do mal estar que o envolve. Ao encontrar 

essa compreensão sobre o desconforto que o atormenta, haverá uma retomada de atitude 

natural da parte do ser que viveu a dor, e esta ação da vivência do luto não denota 

atitude patológica, pois, segundo (Freud: 1917, p. 249) "embora o luto envolva graves 

afastamentos daquilo que constitui a atitude normal para com a vida, jamais lhe 

ocorreu, considerá-lo como sendo uma condição patológica e submetê-lo a tratamento 

                                                 
62 Marie Frédérique Bacque é psicóloga, mestre de conferência da Universidade de Lille-III, secretária 
geral da Sociedade de Taunatologia e da Associação Viver seu Luto. BACQUE, Marie-Frédérique, Le 
Deuil à Vivre, Paris, Editions Odile Jacob, 2000, p. 45.  
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médico". Superando o luto, num certo espaço de tempo, o indivíduo que o vivencia 

encontrará acordos tranqüilizantes do fato, que lhe oferecerá alicerce pelo 

fortalecimento das experiências pessoais e emocionais vividas. Encontrará através da 

dor um novo caminho para continuar a viver, repensando os valores da vida. 

 

 
4.1 – A morte e o luto na Infância de Cecília Meireles 
 

                                A menina de preto ficou morando atrás do tempo. 
 

Viagem: 1938/2001, p.249. 
 
 
 Como testemunha sua biografia, várias mortes ocorreram na vida desta escritora. 

E cada um de seus poemas, em relação a essas mortes, revela-nos representações 

diferentes da acepção do fato e as conseqüências que se mostram no eu-poético, em face 

de cada perda recebida. O que conta segundo (Bacqué: 2000, p.45) "é o caráter fixo e 

permanente do amor levado, quer seja ele fantasmático ou real". Seria abrupto 

afirmarmos que todas as mortes são sentidas da mesma forma, como também a 

reorganização emocional do indivíduo a cada perda. As pessoas diferem umas das 

outras, ou seja, a superação do objeto de amor perdido não acontece da mesma maneira 

para todos. 

 

 Sabemos que Cecília Meireles conheceu a orfandade em tenra idade. Anos 

depois aconteceu a morte da avó materna que a criou, e aos trinta e quatro anos de 

idade, a de seu marido, pai de suas três filhas. Temos aqui, três momentos de perda que 

foram resgatados pela sua memória emotiva e transformados em poesia. Para cada um 

destes falecimentos houve um processo diferente na vivência do luto, e são estes três 

pontos que abordaremos. Encontramos nos poemas que comprovam os estados de dor, 

de sofrimento, de culpabilidade, serenidade e outros sentimentos, a busca da poetisa em 

sentir a vida em profundidade. E generosamente, fornece-nos elementos diversos para 

este estudo, suscitando-nos várias etapas da sua vivência no luto. 
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 Todas as vezes que perdemos um ente querido sabemos quem perdemos e 

calculamos essa dor. Mas o que perdemos nesse alguém? Nem sempre isto nos é claro, a 

priori. Talvez passemos toda nossa vida sem descobrir o quê perdemos na pessoa que 

partiu. Sentimos uma sensação de vazio "porque o mundo se torna pobre e vazio com o 

luto",  um silêncio ensurdecedor. Um silêncio repleto de signos em vibrações constantes 

e fortes, pleno de respostas em idiomas inalcançáveis e indistinguíveis se instala no ser. 

Às vezes, a dor é tão grande, que sentimos sensação de dormência em todo corpo por 

não querer acreditar após o choque que esta realidade nada agradável, esteja 

acontecendo conosco. É o chamado estado de sideração. 

 

 Apresentamos para análise, o primeiro poema sobre o luto na infância da 

poetisa, que se intitula, "Orfandade"63, encontrado na Obra Poética Viagem. No próprio 

título, está subentendida uma das faces da perda. E como se apresenta à acepção desta 

perda no poema citado, publicado trinta e quatro anos após este acontecimento? 

Formado com dez versos livres, a representação das imagens apresenta sentimentos de 

estupefação, tristeza e serenidade. 

 

 Antes de iniciarmos a análise, transcreveremos algumas palavras sobre o luto na 

infância, segundo a psicóloga Bacqué, in Le Deuil à Vivre, no capítulo segundo que tem 

o título: Le deuil normal. (O Luto Normal) 

 

Para a psicanálise, o luto é um fenômeno normal, mesmo que 

de início, ele tome todos os aspectos de uma afeição 

patológica. A capacidade de fazer seu luto no quadro das 

múltiplas perdas de sua vida é uma experiência maior para a 

criança. Ela permite ao psiquismo chegar à maturação e, em 

seguida, de integrar as conseqüências de lutos ulteriores.64 

  

A poetisa nos diz: 

                                                 
63 MEIRELES , Cecília. Viagem: 1938/2001, p.249. 
64  BACQUE, Marie-Frédérique, Le Deuil à Vivre. Paris, Editions Odile Jacob, 2000, p. 53. 
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"A menina de preto ficou morando atrás do tempo, 

 sentada no banco, debaixo da árvore, 

recebendo todo o céu nos grandes olhos admirados.  

 

Alguém passou de manso, com grandes nuvens no vestido,  

 e parou diante dela, e ela, sem que ninguém falasse, 

 Murmurou: "A MAMAE MORREU". 

 

Já ninguém passa mais, e ela não fala mais, também 

 o olhar caiu dos olhos, e está no chão, com as outras pedras, 

 escutando na terra, aquele dia que não dorme 

 com as três palavras que ficaram por ali". 

 

 

 No início do século XX era comum crianças irem a cemitérios e vestirem preto. 

E é assim que se inicia o poema de Cecília Meireles sobre a morte da mãe revivida por 

sua memória décadas depois do acontecimento. 

 

Os dez versos sem rima deste poema apresentam superposição temporal com 

predominância do tempo passado sobre o tempo presente. O conteúdo temático se 

evidencia pelos versos entrecortados por vírgulas e nos dá a sensação de que a menina 

do poema chora. 

 

As ações compostas neste poema começam demonstrando um tom melancólico. 

Essas ações não apresentam agilidade, nem movimentos rápidos ou bruscos. Segundo 

(BOUSOÑO: 1956-193)65 "a melancolia é uma certa imobilidade da alma que se traduz 

por uma certa mobilidade corporal.": 

 

"...sentada no banco, debaixo da árvore, 

...Alguém passou de manso, 

...Já ninguém passa mais," 

                                                 
65 BOUSOÑO, Carlos. La Teoria de la Expresion Poetica, Madrid, Editorial Gredos, 1956, p.193. 
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 Essa melancolia suscita ao poema o ar de sofrimento do eu-poético, mas 

também o proporciona consciência sobre o fato ocorrido. O eu-lírico demonstra um 

enfrentamento da ação e esse enfrentamento o leva primeiramente a um estado de 

sideração, ou seja, ele percebe a estranha sensação e não aceita o que está acontecendo, 

é uma espécie de alienação, fuga momentânea do fato, por um determinado período de 

tempo: 

 

"A menina de preto ficou morando atrás do tempo," 

 

 Depois, vem uma acepção resignada deste mesmo fato, ou seja, os versos dois e 

três do poema na primeira estrofe demonstram que embora surpresa pela ação que se 

desenrolava diante de seus olhos, o eu-lírico não experimenta revolta. E os verbos 

"sentar e receber" reforçam o nosso entendimento de que houve uma acepção resignada 

do processo do luto neste falecimento. 

 

O segundo terceto sugere-nos movimentos diante de seus "... seus grandes olhos 

admirados", nebulosidade, sombra, tristeza e sua percepção de criança, mesmo confusa, 

faz o objeto do reconhecimento inconsciente do fato, em outras palavras, a criança 

percebe pelo inconsciente que alguém morreu, como acontece ao eu-poético do poema. 

Então, ocorre a primeira etapa do luto. Após o choque, há um estado ascendente de 

espanto e comoção, ao compreender, mesmo inconscientemente, o que se passa. No 

poema, as três palavras registradas em letras maiúsculas: A MAMÃE MORREU sugere-nos 

a primeira etapa do luto. 

  

 O pronome indefinido e a construção da segunda frase da segunda estrofe no 

modo subjuntivo: "sem que ninguém falasse" sugerem-nos a confusão interior que segue 

a consciência do fato na constatação da realidade. Mas a frase que lemos anteriormente 

escrita em letras maiúsculas explicita a tentativa do eu-poético em transcrever sua dor, 

reforçada pelo verbo murmurar, que nos indica uma ação intimista, sugerindo um agudo 

sofrimento, porém, de forma consciente. 
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Na última estrofe, os versos apresentam fortes reações das ações do processo 

natural do luto. Agora, estas ações não são apenas melancólicas, pois os verbos que 

evidenciam as ações da menina do poema apresentam interação com os elementos da 

natureza reforçando a dor do eu-lírico, mas também amparando-o. O sofrimento é tão 

intenso, que o eu-poético não consegue mais ver ninguém, emudece, os olhos enrijecem 

fixando o chão. - O que faz a terra com o corpo do ente querido, durante o seu abraço, 

matando-nos igualmente? E diante de suas lembranças trazidas pela memória 

exacerbada de dor, o fato vem à sua mente, descrito num espaço reservado, quando 

revive pela memória, o tempo longínquo, vivido pela criança do poema.  

 

No poema Orfandade, não sabemos em que base há a atmosfera de 'sonho e 

solidão', como nos indica a análise do estudioso da obra de Cecília Meireles, Leodegàrio 

A. De Azevedo Filho66. O tema da morte, neste poema é encarado com serenidade, 

expondo uma consciência de tempo íntegro, numa aceitação obvia pertencente à 

experiência que se viveu na vida. Segundo o autor citado, "o tema da infância em geral, 

se vincula ao tema do desengano, da desesperança." Embora à orfandade, se atribua 

desamparo, não encontramos, neste poema, o 'desengano' e a 'desesperança'. Mas uma 

consciência que pôde encarar o fato ocorrido na sua vida e que sua memória deixa o 

acontecimento num tempo lá atrás com "as três palavras que ficaram por ali" 

sugerindo-nos a superação deste luto. 

 

Ainda sobre sua infância, no poema Para a minha morta ( in Balladas para El-

Rei: 1925/2001, p.108), referindo-se a sua babá Pedrina, Cecília desfaz a atmosfera de 

desesperança e desengano, mas sua memória repete-se em versos que comprovam 

alegria, saudade, amor, doces lembranças de sua época de infância: 

 

 "Pedrina minha, és a mais doce das memórias. 

 Para a minha alma, a vida inteira alma de criança, 

 Amando sempre o encantamento das histórias 

                                                 
66 In. Poesia e Estilo de Cecilia Meireles, Coleção Documentos Brasileiros. Rio de Janeiro, Ed. José 
Olímpio, 1970, p. 39. 
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De Barba Azul, de Ali Babá, de um rei de França...  

 Pedrina és a mais doce das memórias". 

 

O quarto verso deste poema revela paixão do eu-poético pelos contos de fada: 

 

"De Barba Azul, de Ali Babá, de um rei de França..." 

 

Neste momento, relembra essas emoções boas e saudáveis vividas com sua babá 

Pedrina, indica-nos que ela não precisa mais crescer, continua a viver aquela infância, 

pela ternura e carinho que recebeu quando criança num tempo que lhe ofereceu 

momentos inesquecíveis e maravilhosos. No poema Desenho encontramos dois versos 

que comprovam nossa leitura: 

 

"... era desnecessário crescer, pensar, escrever poemas, 

 pois a vida completa e bela e terna ali estava".· 

 

Quanto aos dois versos que a poetisa apresenta no poema citado, se era 

desnecessário escrever poemas por que os escreveu? Sua criação poética chega a quase 

duas mil páginas. No poema Compromisso, encontramos uma poetisa que encarava o 

ato poético de uma maneira romântica, ou seja, de modo que o poema fosse instrumento 

de mudança e missão na vida. Ela diz que escrever é sobrenatural obrigação em Mar 

absoluto e Outros Poemas,1945/2001, p.461. 

 

Em 1942, Cecília surge com o poema Reinvenção do livro de poesias Vaga 

Música com o verso: "A vida só é possível reinventada." Ora, a poesia foi para Cecília a 

ponte, o elo de criação, a possibilidade de tecer a vida fio a fio. Fez da poesia um meio 

de substituição de imagens para superar lutos, para nomear suas dores através da beleza 

da forma da arte poética criando a partir do sofrimento que a aflige, motivo de 

inspiração e fazendo da dor condição de se instruir na vida. Cecília Meireles busca pelo 

fazer poético a possibilidade de compreender, e crer no ser e no amor. É o que nos diz 

em Canção do Caminho (Vaga Música: 1942/2001, p.342) 
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 "(Isto são coisas que digo, 

Que invento, 

Para achar a vida boa... 

A canção que vai comigo 

É forma de esquecimento 

Do sonho sonhado à toa)" 

 

 Novamente lemos no poema Desenho no décimo quinto e no vigésimo sexto 

versos, o seguinte: "o relógio era festa de ouro..." e as "noites eram só de luar e 

estrelas".  Mesmo a convivência com a perda de seus pais e irmãos, sua infância não 

fora tempo apenas de sofrimento, o tempo lhe era de alegria, de descobertas, de 

aprendizagens. Aquele tempo onde a literatura infantil leva a criança a países 

imaginários e lhe oportuniza, mesmo que ela não saiba, a sublimação de suas dores. E 

disso o importa perceber que mesmo com a dor da perda, fica a lição de coragem e 

ânimo para a vida, encarando-a sempre.  

 

Eis os dois versos que seguem:  

 

 "Levai-me aonde quiserdes! – aprendi com as primaveras 

 a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira". 

 

Essa ação de se deixar cortar e voltar sempre inteira revela-nos a força interior 

de renovação que tinha esse eu-lírico. Revela-nos força despretensiosa e destemida e 

cheia de sabedoria para se conceber a felicidade. E eis que novamente, aparece no 

poema de Cecília Meireles a natureza com toda a sua força de vida incessante e de vida 

em transformação anunciando o tempo inteiriço, a eternidade. O poder de nascer de 

novo dado às árvores na primavera demonstra a contínua ação da natureza viva que 

expõe aos olhos humanos um espetáculo grandioso de beleza e harmonia. 
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4.2 – Uma Elegia e um Monólogo representando o que se sabe incompreender 
 

Creio que o morto chorou depois da morte. 
Chorou por não ter sido outro. 

(É só por isso que se chora) 
 

Mar Absoluto e Outros Poemas: 1942/2001, p.529. 

 

 Estamos, como nos diz a leitura da Obra Poética de Cecília Meireles em (Ou Isto 

Ou Aquilo: 1964/2001) sempre prontos a intervir em nosso livre arbítrio e de certo 

modo interceder em viver ou morrer. Na vida, temos a responsabilidade de fazer nossas 

próprias escolhas e longe de saber com certeza se acertaremos em nossas opções, vamos 

tentando e descobrindo a vida. Entretanto, nascem conosco todos os desejos de 

descobertas que vão nos ajudar a sentir prazer e seguir, ou a sentir dor e extingui-la de 

nosso caminho: Consciente ou inconscientemente fazemos nossas escolhas. 

 

 Existem algumas opções que são feitas e ao longo do tempo é que saberemos e 

sentiremos os resultados. Adentremos numa escolha fatal, num enigma indecifrável. 

Ergamos diante de nós uma parede de incomunicabilidade, uma barca plena de nada, 

um cortejo inebriante e fúnebre a si mesmo e mergulharemos no vazio inesgotável e 

sufocante do inatingível, ponte de bloqueio entre razão e emoção. O retrato do silêncio 

dos túmulos asfixiados pela morte escolhida pelas próprias mãos suicidas... "Aquele 

silêncio constrangedor, pedindo uma palavra que o pudesse paliar".67, exatamente onde 

as forças se esgotam, um ato lamentável, e um movimento definitivo se forma. 

 

  Elegia, tipo de poesia lírica, sentimental e melancólica, gênero conhecido na 

Antiguidade, desenvolvendo temas de amor, sofrimento, tristeza e luto, foi na Obra 

Poética de Cecília Meireles uma constante, e cada uma delas representa um modo direto 

de falar de sua dor, de seu sofrimento, de gritar sua voz e de silenciá-la. Tornar as 

palavras mais palavras e o espaço sugerido no silêncio de cada poema, exibir sensações 

e evidenciar uma harmonia estonteante demonstrando seus sentimentos. Escolhemos 

                                                 
67 HOLLANDA, Lourival. Sob o Signo do Silêncio. São Paulo, Criação e Crítica 8, Edusp, 1992, p. 36. 
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uma elegia para estudar o tema do luto neste processo, e observaremos a representação 

da morte ocorrida pelo suicídio. Este é um processo final de um ato que todos os dias se 

repete pouco a pouco consumindo a vítima até a sua fatal execução. 

 

 Mas que tipo de relação de perda se instalou no eu-poético, uma vez que não se 

trata mais do ato natural que faz parte do ciclo vital do ser humano, antes, porém uma 

abrupta ruptura? No poema, Elegia (Vaga Música: 1942/2001, p.410), verificamos 

como foi a vivência deste luto. Esses versos representam uma unidade que difere da 

maioria das representações da morte nas poesias de Cecília Meireles, sugerindo-nos, a 

formação de finitude e não de continuidade da vida.  

 

 A poetisa inicia o poema que se intitula Elegia indicando-nos sua incapacidade 

de compreender o fato. Experimenta a revolta e constrangimento do ato sucedido, onde 

sua percepção de continuidade da vida após a morte, não existe: 

 

 "Perto da tua sepultura,  

 trazida pelo humilde sonho 

 que fez a minha desventura, 

 mal minhas mãos na terra ponho, logo estranhamente as retiro.  

 

Neste limiar de indiferença, 

 não posso abrir a tênue rosa 

 do mais espiritual suspiro. 

 

Jazes com a estranha, a muda, a imensa 

 Amada eterna e tenebrosa 

 pelas tuas mãos escolhidas 

 para o teu convívio absoluto.  

 

Por isso me retraio, certa 

 de que é pura felicidade 

 a terra densa que te aperta". 

 

E por entre as pedras serenas 
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 desliza o meu tímido luto, 

 com uma quieta lágrima, apenas 

 - esse humano, doce atributo". 

 

 

 A primeira estrofe do poema é composta de rimas cruzadas e ricas e o último 

verso apresenta uma censura. O efeito sugerido é o contraste entre o desejo do eu-

poético e a sua realidade. Os elementos descritos nos quatro versos compõem um jogo 

de oposição entre o concreto e o abstrato. E quanto ao verso que se percebe a cesura no 

ritmo do poema "logo estranhamente as retiro" reforça a dolorosa verdade que se 

instala no mundo real do eu-lírico. O trabalho do livre arbítrio humano e sua tremenda 

ação sobre a vida e a morte.  

 

O segundo verso desta estrofe demonstra a incapacidade de renovação 

simbolizada pelo elemento da natureza e a relação com os cosmos, com o universo, não 

há condições de lhe entregar de novo à vida. 

 

 Na terceira estrofe, a face da morte ganha adjetivos extremos que revelam 

intensa dor, pois esta morte é misteriosa, anormal, evidencia o silêncio do impenetrável, 

do inacessível para as vias emocionais e espirituais. Coíbe e inibe o eu-poético, diante 

do acontecimento tido como terrível, tamanha perplexidade desta escolha, assomada 

pela impotência de reverter o quadro da trágica situação. A morte foi a escolhida, a 

preferida, a opção real daquele que era amado.  

 

A escolha oferecida na quarta estrofe ao eu-poético oferece um sentimento de 

exclusão total, caminho que ele não pode penetrar, compreender, e isso o fere e o 

angustia, dando a sensação de incerteza sobre os verdadeiros motivos desta ação 

suicida. 

 

A sensação de incompreensão anteriormente citada pode ser observada mais 

claramente pelo verso "... certa, / de que é pura felicidade/ a terra densa que te aperta".  



 79

No início desta mesma estrofe "Por isso me retraio", suscita o choque desta realidade 

que o invade e que ao mesmo tempo o interroga integralmente, pensativo: - Retraio-me 

porque não sou capaz de compreender este ato monstruoso. O eu-poético se apresenta 

perplexo com este acontecimento, e a esperança de aceitação como fato normal inexiste 

mediante ação que chama a escolhida para o convívio absoluto. 

 

  Mas como evitarmos que alguém que amamos, se consuma tanto até chegar a 

esta infeliz negação total? O eu-poético se sente melancólico, intranqüilo devido ao 

esgotamento de suas forças porque não compreende o tenebroso ato. A vivência do luto 

se apresenta de maneira coagida. Os adjetivos evidenciam o sofrimento que envolve o 

eu-lírico. O que fazer diante da grande amargura que o atinge? Este eu sofre e na ação 

deste "tímido luto", "quieta lágrima", o valor das palavras “tímido” e “quieta” permite 

dizer que este luto não foi superado, porque apresenta depressão devido à tristeza, a 

melancolia, a revolta por esta perda. A superação de um luto é dada quando o indivíduo 

permite viver o luto intensamente, ou seja, o indivíduo enlutado chega a decatexia. 

 

 Em um outro poema que se intitula Monólogo (Vaga Música:1942/2001, p.416), 

encontramos, revolta do eu-poético pela sensação de impotência, que se revela por suas 

palavras desperdiçadas, promovendo uma perda de ideal. Em Monólogo a base 

interrogativa é o insucesso do argumento. O que sente o eu-poético quando tem a 

certeza de que nunca fora ouvido por quem amou? A dúvida o perturba, desnorteando-o: 

 
"Para onde vão as minhas palavras, 

 se já não me escutas? 

 Para onde iriam, quando me escutavas?  

 e quando me escutaste? – Nunca. 

 

De um lado das águas, de um lado da morte,  

 tua sede brilhou nas águas escuras.  

 E hoje, que barca te socorre?  

 Que deus te abraça? Com que deus lutas? 

 

Eu, nas sombras. Eu, pelas sombras, 
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 com as minhas perguntas.  

 Para quê? Para quê? Rodas tontas, 

 em campos de areias longas e de nuvens muitas". 

 

 O eu-poético face à realidade incompreensível que o abraça, apresenta-se sem 

respostas às suas indagações profundas e doridas, seja em qual tempo for, porque a 

primeira estrofe, plena do mesmo verbo “escutar” se apresenta numa superposição 

temporal que sugere que em tempo algum o eu fora ouvido em suas palavras. 

Construído o poema de rimas cruzadas e ricas acentua a dor e a solidão deixando-o com 

suas confusas e penosas divagações, exacerbando o momento em que a palavra não é 

encontrada ou que não pode penetrar, na região mais profunda do sentimento do ser. O 

verso"em campos de areias longas e de nuvens muitas" demonstra a disparidade 

encontrada entre a realidade dolorosa do eu-poético em relação aos seus desejos, ao seu 

mundo ideal tantas vezes flagelado pelas decepções vividas. 

  

 A palavra constrói o mundo do ser humano. "A luta do poema consigo mesmo é 

fazer-se palavras e lutar para transcendê-las."68 A palavra nomeia e mantém o contato do ser 

com o seu próprio mundo e o alheio. Mas, o que é que faz a essência da comunicação 

entre os seres humanos? Até onde poderemos verificar a “real” comunicabilidade que 

pode até dispensar palavras? Comunica-se no silêncio, com os gestos, com o olhar em si 

mesmo e com o olhar dos outros. A palavra poética busca ultrapassar seus primeiros 

significados, permite um mergulho mais aprofundado para estabelecer com o ser 

edificação de sentido e de mundo. 

 

 Voltando a um dístico do poema Monólogo, encontrado na sua terceira estrofe 

que nos diz assim: 

 

 "De um lado das águas, de um lado da morte, 

 tua sede brilhou nas águas escuras". 

 

                                                 
68 PAZ, Octavio. O Arco e a Lira. 2° edição. Rio de Janeiro. Nova Fronteira, 1982, p. 225. 
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 O eu-poético revela a representação desta morte como o mergulho nestas águas 

escuras, sugerindo-nos um tipo de batismo. Mas, voltado para que deus? Este é um lado 

da morte, indubitavelmente, e esta sede que é saciada por estas águas escuras denota a 

relação entre o que se deseja e o caminho obscuro do encontro com o objeto tenebroso, 

mas desejado. 

 

Quanto ao simbolismo dessas "águas sombrias, obscuras" diz BACHELARD: 

(1998, 70-71): 

 

"De cada lado deste rio de leito lodoso estende-se, a uma 

distância de várias milhas, um pálido deserto de gigantescos 

nenúfares. Eles suspiram um para o outro e estendem seus 

pescoços de espectros e abanam de um lado para o outro suas 

cabeças sempiternas.(...) eis o que se ouve perto do rio, não a 

sua voz, mas um suspiro, o suspiro das plantas langorosas, a 

carícia triste e farfalhante da folhagem.(...) e quando a tristeza 

se abater sobre as pedras, todo o universo ficará mudo, mudo 

de um terror inexprimível." 

 

 Esta morte, que sugere o poema, não pode ser vista como uma relação natural 

do processo do ciclo vital humano. O eu-poético se sente impedido de comunicar-se 

com o morto, não há voz. Esta foi ignorada, sem poder para dizer nada. Sugere, então, 

uma ruptura abrupta, tragicidade morbidez, extinção, bloqueio, incomunicabilidade, por 

isso totalmente inacessível à renovação. Uns dos raros momentos onde a poetisa 

demonstra a morte em sua poesia como fato inaceitável porque ela foi à escolhida, a 

buscada, a desejada e o processo natural vida/morte foi rompido.  
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4.3 – A face da morte com um brilho de eternidade 
 

O que amamos está como a flor na semente, 

Entendido com medo e inquietude, talvez 

Só para em nossa morte estar durando sempre. 

 

Solombra: 1963/2001, p. 1270. 

 

  Algumas estrofes do poema Doze (Doze Noturnos da Holanda e o Aeronauta: 

1952/2001, pp. 722-25) representam a morte através dos olhos daquele que jaz por 

imersão líquida. Aqui não há nuvens que possam embaçar sua forma final, e seus olhos 

reluzentes e mágicos apresentam-se como possibilidade de repouso e em seu horizonte 

desvendamos movimentos, assinalando-nos comunicabilidade entre o eu-poético e o 

morto, suscitando a aceitação do fato. E o poema se inicia com versos que nos suscitam 

a acreditar que o morto não se desintegra, tamanha a lividez que apresenta o seu novo 

estado: 

 

 "Sem podridão nenhuma, jazerá um afogado 

 nos canais de Amsterdão. 

 

 O eu-poético o vê assim, por quê? Esses dois versos nos sugerem uma ruptura 

do psicologicamente esperado, pois o morto não se decompõe. E será mesmo a condição 

da morte que o constituirá sem podridão. Neste poema o adjetivo "podridão" se alarga e 

vai tomar a dimensão de liberdade, leveza, justiça, paz, desprendimento. 

 

 Quem passar entre as casas triangulares,  

 quem descer estas breves escadas,  

 quem subir para as barcas oscilantes, 

 repetirá perplexo: 

Há um claro afogado nos canais de Amsterdão. 

 

E efetivamente, os adjetivos 'oscilantes e claros' denotam o estado do afogado do 

canal de Amsterdão. Esta morte transforma o morto e o eleva a estado de pureza total. 

Uma vez sem vida, se torna totalmente puro, liberto, livre dos vícios do mundo, dos 
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homens, da sociedade. Um lirismo profundo se instala na descrição deste corpo inerte e 

que parece deslizar leve e suave por estas águas que apresentam clareza pela palidez do 

corpo do afogado. E numa sucessão de sinestesias, os órgãos do imerso e sem vida, 

compõe-se de olhos cristalinos cheios de vida, apresenta uma sensação auditiva que 

permite reviver em sua memória o som do líquido onde jaz e a relembrar festas e morte. 

Eis o que nos diz a poetisa: 

 

 É um pálido afogado, sem palavras nem datas, 

 sem crime nem suicídio, um lírico afogado, 

 com os olhos de cristal repletos de horizontes móveis, 

 e os longínquos ouvidos recordando na água trêmula 

 realejos grandes como altares, 

 festivos carrilhões, 

 mansos campos de flores.  

 

  Na leitura desses versos livres que compõem a estrofe acima, a presença 

da sinestesia, da natureza e a disposição lírica, sugere-nos que é pela condição da morte 

que o ser está acima das impurezas mundanas. A morte é representada através dos olhos 

daquele que jaz por imersão líquida: "com os olhos de cristal repletos de horizontes 

móveis,". Aqui não há nuvens que possam embaçar sua forma final, e seus olhos 

reluzentes e mágicos apresentam-se como possibilidade de repouso e em seu horizonte 

desvendamos movimentos, assinalando-nos comunicabilidade entre o eu-poético e o 

morto, suscitando a aceitação do fato. Bachelard (1998-69) nos diz que: 

 

"Eis, portanto, porque a água é a matéria da morte bela e fiel. 

Só a água pode dormir conservando a sua beleza; só a água 

pode morrer imóvel, conservando seus reflexos. Refletindo o 

rosto sonhador fiel à Grande Lembrança, à Sombra Única, a 

água dá beleza a todas as sombras, faz reviverem todas as 

lembranças. Nasce assim uma espécie de narcisismo delegado 

e recorrente que dá beleza a todos os que amamos. O homem 
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mira-se em seu passado, toda imagem é para ele uma 

lembrança." 

  

 

  Na estrofe seguinte, a poetisa demonstra afirmativamente, que a condição do 

morto não se compara a nenhuma pedra preciosa existente na terra, impondo como 

requisisto de que nenhum humano toque seus olhos para que estes não se contaminem, 

que não se tornem impuros. Assim está escrita a estrofe: 

 

 Os lapidários podem vir mirar seus olhos: 

 não houve esmeralda assim, nem diamante, nem ditosa safira.  

 Mas ninguém pode tocar nesses olhos transparentes, 

 que se tornariam viscosos e opacos, fora desse descanso 

 onde encantado cintilam.  

 

  A poetisa se refere ao morto, dando-lhe luminosidade pela palavra "olhos" e 

chamando-o de "claro afogado". Ora, com os nossos olhos e os alheios poderemos ver 

nossa imagem, refletir, meditar sobre nós mesmos. E a poetisa qualifica os olhos deste 

claro afogado: "olhos reluzentes, mágicos, cristalinos". E faz a comparação com as 

pedras preciosas que existem na terra. Novamente, se dá no poema à ruptura do 

psicologicamente esperado, pois estes olhos continuarão luminosos, apenas na condição 

de que nenhuma mão humana o toque para não desintegrá-lo. Do ponto de vista de 

nossa análise, se é curiosa essa imagem apresentada no poema, é da mesma forma 

intrigante. A morte toma aqui um lugar superior ao da vida terrena. Este estado onde se 

encontra o afogado do canal de Amsterdão reflete a visão do eu-poético que tem a morte 

como algo superior à condição da vida humana, porque nada pode se comparar a este 

repouso cintilante que jaz o morto. E continua: 

 

 Porque a morte é o que o veste desta maneira gloriosa, 

 a morte que o guarda nos braços como um belo defunto sagrado. 
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A palavra veste no primeiro verso apresenta uma conotação de proteção, de zelo, 

ou seja, assume um outro aspecto: o de transformação. Este belo defunto sagrado 

elevou-se a partir da morte e com isto desprendeu-se das vicissitudes terrenas. A morte 

eleva o corpo que está inerte, oferecendo-lhe uma liberação, desprendimento de postos 

sociais e libertação dos interesses materiais do mundo e os sentimentos se apresentam 

leves e suaves: 

 

Para sempre jazerá, e quem quiser pode vir vê-lo, 

 com seus cabelos estrelados, 

 com suas brandas mãos flutuantes, 

 livres de tudo, 

 sem qualquer posse, 

 com sua boca de sorriso outonal, cor de libélula, 

 e o coração luminoso e imóvel, detido como grande jóia, 

 como o nácar mutável, pela inclinação das horas. 

 

 Os versos livres e sem rima oferecem a esta estrofe que é constituída com frases 

curtas e plenas de vírgulas reforço pela imagem de um morto livre, liberto, que flutua: 

"cabelos estrelados, brandas mãos". A sua boca se apresenta com um sorriso outonal. 

Essa imagem assegura uma transformação: despojar-se do velho, do antigo, do pouco, 

do momento, ou seja, o defunto livra-se de suas antigas "peles", de suas antigas "vestes" 

para se renovar inteiramente com o tempo vindouro. Parece conceber a felicidade plena, 

o seu encontro desejado e de uma forma divina, pelo simbolismo do batismo nas águas, 

teve este morto a possibilidade de nascer de novo porque ficou "para sempre numa 

divina aquiescência".  

 

 Nos dois versos seguintes, a poetisa nos diz que não haverá um tempo 

determinado para que possamos vê-lo e essa eternidade a que ela remonta, suscita 

atemporalidade. Eis os versos: 

 

 Todo o mundo o verá, com lua, com chuva, com escuridão, 

 Navegar nos canais, recostado em sua própria leveza e claridade". 
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Aqui a poetisa apresenta os elementos da natureza que constroem o tempo, que 

se eternizam. A natureza contribui com o andamento da história humana. Os elementos 

estão presentes testemunhando os fatos, os acontecimentos. Como se independente da 

luz e da treva, estivesse amparado pela morte que se percebe acima das condições de 

claridade ou de escuridão. 

 

Esta morte representada pela água é o meio de depuração das inconstantes 

deflagrações de ordem moral humana. Só com a morte que pode haver purificação de 

um modo mesquinho de encarar a vida humana porque "qualquer suspiro seria uma 

nuvem sobre essa nitidez". As narinas dilatadas de qualquer ser humano ofuscariam o 

brilho dos olhos do afogado dos canais de Amsterdão. 

 
 
4.4 – A vida exala um aroma suave no tempo unânime 
 

 Ninguém me venha dar vida, 
Que estou morrendo de amor, 

Que estou feliz de morrer, 
 

Dispersos: 1947/2001, p.1606. 
 
 
 

 A Elegia à Memória de Jacinta Garcia Benevides, Minha Avó, é composta de 

oito partes, onde analisamos duas destas, encontrada no livro de poesia (Mar Absoluto e 

Outros Poemas: 1945/2001, pp.584-95) apresenta um conteúdo poético de tristeza, 

melancolia, presença de lembranças cotidianas cheias de amor. O eu-poético se mostra 

ora melancólico, ora resignado com esta morte. Nestes dois contrapontos, onde o 

lirismo é a ponte entre a tristeza e a resignação, percebemos o fato da realidade 

dolorosa, encarada com a naturalidade obtida por uma mente sadia que procura, atingida 

pelo sofrimento, a coragem de superar a situação de dor. 

 

"... Mas não era só isso o crepúsculo: 

 faltam os teus dois braços numa janela, sobre flores, 

 e em tuas mãos o teu rosto, 

 aprendendo com as nuvens a sorte das transformações. 
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Ah!  falta o silêncio que estava entre nós, 

 e olhava a tarde, também". 

(...) 

Aqui está meu rosto verdadeiro, 

 defronte ao crepúsculo que não alcançaste.  

 Abre o túmulo, e olha-me: 

 dize-me qual de nós morreu mais". 

 

 A sétima parte desta elegia composta de versos livres apresenta sentimento de 

melancolia pela dor desta ausência que incomoda o eu-poético. Mantendo uma 

descrição de imagens suaves, a poetisa relembra cenas cotidianas vividas com sua avó 

querida. 

 

Em cada estrofe, a repetição do verbo "faltar" marca um tom de dor e tristeza 

que vai culminar no último verso da última estrofe em um reconhecimento de profundo 

penar. Segundo Freud (1917, pp. 250-251) "é adequado chamar a disposição para o luto de" 

dolorosa "(...), como também é fato notório que as pessoas nunca abandonam de bom grado uma 

posição libidinal. (...) Esse penoso desprazer, é aceito como algo natural, porque quando o 

trabalho do luto se conclui, o ego fica outra vez livre e desinibido". Este eu se reconhece 

morto, talvez muito mais sem vida do que a querida avó morta. E os dois últimos versos 

da última estrofe mostram como o trabalho na vivência do luto é intenso e doloroso, por 

isso mesmo saudável. Eis os versos: “Abre o túmulo, e olha-me: 

                                               Dize-me qual de nós morreu mais.” 

 

 A última parte de Elegia suscita-nos a decatexia do eu-lírico em relação a 

esse processo do luto exposto no poema. Esta última estrofe foi reforçada com um 

advérbio que revela proximidade do eu-poético com a dor da perda: “Hoje”.  

 

 Os versos livres da quarta estrofe oferecem ao ritmo do poema uma cadência 

leve e ao mesmo tempo sugere a morte como fato terreno, inviolável, determinado. As 

duas estrofes apresentam todas as ações que compartilhou o eu-poético com a morta, 

pois esta não deve sofrer com o sofrimento deste eu que enfrenta a situação real do ente 
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querido que se encontra transformado pelo tempo, pela morte. Essa leitura se comprova 

com a repetição dos pronomes possessivos apresentados nos dois últimos versos da 

estrofe em estudo: 

(...) 

Não te importe que escute cair, 

 no zinco desta humilde caixa, 

 teu crânio, tuas vértebras, 

 teus ossos todos, um por um... 

 

"teu crânio, tuas vértebras, 

teus ossos todos, um por um..." 

  

A recordação do eu-poético, da convivência de ambas, sugere-nos doçura, 

segurança, carinho, amor. Relembra de modo natural e feliz, cenas cotidianas vividas 

pelo eu lírico e a avó amada. A condensação temporal apresentada na estrofe abaixo 

demonstra a lembrança do eu-poético que sua morta vive: 

 

"Pés que caminhavam comigo,69 

 mãos que me iam levando, 

 peito do antigo sono, 

 cabeça do olhar e do sorriso..." 

 

 Enfim, o eu-poético supera o luto em relação a esta perda, pois: 

 

 "Na verdade, tu vens como eu te queria inventar: 

 e de braços dado desceremos entre pedras e flores. 

 Posso levar-te ao colo, também, 

 pois na verdade estás mais leve que uma criança". 

 

Os quatro versos da estrofe acima nos evidenciam que não há revolta, não há 

mágoa, não há dor e sofrimento no eu-poético. No primeiro verso, o verbo que 

                                                 
69 No livro Cecília Meireles Poesia Completa, Org. de Antônio Carlos Secchin, encontramos o verso 
“Pés que caminham comigo”  (p.593) no tempo verbal no presente do indicativo. Na nossa, pesquisa 
escrevemos o verbo “caminhar” no tempo pretérito imperfeito. Grifo nosso. 
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denomina a ação e o sentimento deste eu, é exatamente "inventar". Ora, significa ver de 

outra forma, sentir de outra forma, enfim perceber e conceber o pensamento de outra 

maneira nova e diferente do real. É a invenção do poético, lugar onde há vida e vida 

eternamente. Repete no primeiro e no quarto verso a palavra "verdade" e suscita um eu-

lírico em comunhão, ou seja, acepção serena do fato com esta nova forma que se 

encontra a avó querida.  

 

A poetisa busca em situações boas ou amargas, sobretudo na dor e no sofrimento 

do ser, o caminho para encontrar o sentido da vida humana, através da morte. O luto 

com todos os seus aspectos envolventes, dolorosos, audaciosos constrói na alma do 

enlutado uma espécie de bálsamo, por mais que nos pareça estranho, confuso e 

extremamente dorido. Nenhum de nós escapa a lei da dor, que é essencialmente 

humana. Já que acreditamos nesta afirmação tão simples, deixa-nos a poetisa uma ponte 

a atravessar, convidando-nos de uma maneira suave a um mergulho mais profundo na 

vida do ser: encontrar pela dor, quando esta nos envolve, uma nobre razão para viver. 
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 CAPÍTULO 5 

 
 

A VIDA REINVENTADA 
 
 

Mas a vida, a vida, a vida, 
A vida só é possível 

Reinventada. 
 

Vaga Música: 1942/2001, p. 411 
 

 
 
  

 Estando em busca de uma aurora desconhecida, Cecília Meireles reinventa a 

vida pela poesia.  Ela percebe o ser humano e suas nuances de modo singular. Este ser e 

suas faces transformadas pela ação de um tempo que se inscreve dia após dia e este todo 

complexo que constrói a sua história e a registra para sempre na humanidade, homens 

que se distinguem em sabedoria, amor, inteligência, fé se apresentam no olhar de 

Cecília Meireles em forma de amor construído, composto no tempo. Mas existem tantos 

seres, tantas vidas... O que pensar sobre cada um deles? Como medi-los? 

 

 Ela reinventa a vida para poder vivê-la. Admira-se com as grandes ações e 

regozija-se com a alma humana. Cecília Meireles observou profundamente o ser, 

estabeleceu uma linguagem na qual pode emergir com sabedoria das dificuldades da 
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vida, revalorizou a renúncia, deu nova leitura ao sacrifício. Admirou-se pelas grandes 

almas, àquelas que morreram por um bom ideal. Morrer por um bom ideal... Teria enfim 

este ato, sentido benevolente e de cultivo às sensações do espírito humano em direção 

ao infinito? 

 

 Para Cecília Meireles reinventar é encarar os fatos da vida de modo diferente, 

pessoal e a partir daí obter caminhos novos a escolha do próprio ser. É sair da repetição 

alienante do fatídico estado sonambúlico em que muitos permanecem. É encarar os 

reveses do destino, aceitando-o serenamente. É possuir um novo olhar para tudo, para 

todas as coisas. Renascer na vida. Recriar atos. Redescobrir tudo. Reinventar o ser.  

 

 Neste capítulo, expomos o interesse da poetisa por temas que revalorizam o ser 

no amor, na ação do bem e na fé. Ela exalta os seres humanos que demonstraram 

durante a vida a capacidade de renúncia e de respeito por amor aos seus semelhantes. 

Renova seu olhar na criatura humana e lhe consagra novos valores evidenciando sua 

atitude na busca de uma das possibilidades de recriação da vida. 

 

 

5.1 – Alma humana vestida de renúncia e de vida recriada: Santa Clara. 
 
 

(Mas, se sentis perturbada 
pela grande voz da noite 

a solidão da alma, 
- abandonai o que tendes, 
e segui também sem nada 

essa flor de juventude 
que canta e passa!) 

 
Pequeno Oratório de Santa Clara: 1955/2001, p. 1047 

 
 
 

No "Pequeno Oratório de Santa Clara"70 percebemos a admiração e apreciação 

da poetisa em relação a essas pessoas que assume uma vida diferente, recriada: Deixam 

                                                 
70 MEIRELES , Cecília. Pequeno Oratório de Santa Clara: 1955/2001, p. 1045. 
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seus títulos de nobreza atestando seu desapego aos bens materiais da vida presente. 

Assim também ampliam seu olhar na vida futura pela prática da fé e do amor. 

 

Cecília prestava minuciosamente atenção em tudo para viver com intensidade. 

Ela contempla em seus poemas visões de mundos onde vivem seres humanos e divinos: 

o terrestre e a eternidade. A partir de sua reinvenção, ela abrange o fazer poético de 

modo a sugerir esse nascimento de seu mundo imaginário porque a morte, em sua 

representação se reveste de possibilidade, passando esta a ser concebida e suportável. 

Faz da poesia, um pleno ato poético, onde a literatura é âncora que sustenta a vida de 

certa realidade íntima em tudo que cria, em tudo que inventa, é enfim, um sinal 

resplandecente que se veste numa inesperada liberdade de espírito do que se pretende 

ser a realidade.  

 

Apenas alguns versos dos poemas que compõem a Obra acima citada, serão 

estudados, neste sub-título. Observamos a apreciação de Cecília Meireles, pelas almas 

nobres, almas que demonstram um ser humano admirável. 
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 No poema Clara, Cecília adjetiva a "voz luminosa"71  do eu-poético e demonstra 

uma poesia que apresenta atitudes de um ser humano fora do comum. Clara renega sua 

posição de nobre e, abandonando sua família, reescreve, reinventa a sua vida, 

transformando-a em renúncia, compaixão, apresentando atos peculiares à maioria dos 

seres que vivem na terra. O sofrimento é encarado de forma serena. Rejeita, desde 

menina sua vida na opulência. Neste poema temos os seguintes versos: 

 

"com seus vestidos bordados, 

 de veludo e musselina;" 

 

 Faz sua história diferente daquela que previa sua família. Clara encarava 

destemidamente as dores, os sofrimentos, as lágrimas humanas. Queria viver pelo seu 

bom ideal, fazer de sua vida um verdadeiro prazer compartilhando-o com os outros: 

 

" Fecha a porta, desce a treva, 

 que com seu nome ilumina.  

 Que são lágrimas?  

 Pelo silêncio caminha..." 

 

 Valida esses valores inenarráveis nos seres humanos que fazem de seu destino, 

um meio de exercer a renúncia e efetivamente compreender a dor, para que se possa 

abrir a porta ao conhecimento da vida. A estrofe abaixo apresentada com várias 

exclamações indica a alegria de Clara pela certeza desse caminho escolhido, a 

celebração da morte pela poesia. 

 
 "Um vasto campo deserto, 

 a larga estrada divina!  

 Ah! Feliz itinerário!  

 Sobrenatural partida!" 

 

                                                 
71 Ibidem, p. 1048. 
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 Clara compreende os sofrimentos humanos. Sabe carregar sua cruz, tem empatia 

e amor para com a dor alheia. Clara faz de sua vida comum, algo nada comum. Para 

vivê-la intensamente, profundamente. 

 

 Os próximos versos vêm nos dizer da total felicidade de Clara por poder viver 

no que sonhou. Uma vez despojada de títulos e riquezas, sua alma livre, liberta, usufrui 

da vida com sua opção: 

 

 "... Só de renúncias vestida! 

 Ah, Clara, se não falasses, 

 quem te reconheceria?  

 Para onde vais tão sem nada, 

 nessa alegria?"· 

 

Os versos cinco e seis desta estrofe "Para onde vais tão sem nada, / nessa 

alegria?" o oxímoro revela o pensamento da sociedade em relação ao ter e ao ser. A 

conquista dos bens materiais, o reconhecimento social são valores tidos como 

possibilidade de se conquistar a felicidade, pois todo o oposto disto será entendido 

como algo que desfavorecerá a felicidade humana.  

 

Intrigante ir para algum lugar sem nada, porém alegre? Há jogos e conceitos e 

valores sociais representados nestes dois versos. Essa é a vida que quis recriar para si. 

Clara sai do ter para viver no ser, ou seja, consciente na sua opção de vida de renúncia, 

vive na alegria. É apenas uma aparente oposição porque na verdade ela não está vazia, 

muito pelo contrário, uma antítese que anunciando a oposição evidencia a vida feliz de 

Clara.  

 
 No poema que se intitula Vida72 Cecília fala sobre o modo de vida de Clara. Ela 

vivia na ausência de supérfluos, com trajes simples se vestia, vivia de "orações e 

trabalhos", fazia milagres para salvar a humanidade sofrida... Posicionava-se com 

destemor para enfrentar os embates de sua vida e da vida dos outros. Apresenta-nos os 

                                                 
72 Ibidem, p. 1051. 
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versos seguintes, a valorização da abnegação, que é encarada como virtude a mais para 

reinvenção da vida de Clara: 

 

 "... entre orações e trabalhos 

(...) 

 Mãos no altar, acender luzes, 

 pés na pedra fria.  

 Humilde, entre as companheiras; 

 diante do mal, destemida, 

 Irmã Clara, em seu mosteiro, 

 tênue vivia". 

 

A estrofe apresenta ações que se traduzem em edificar o outro. Suas mãos 

trabalham para oferecer serenidade, paz e exemplo de vida aos seres humanos. Encarava 

o mal que pudesse lhe atormentar e também a morte que não temia por causa de sua fé. 

As ações de Clara suscitam o enfretamento em cada atitude que tomava cotidianamente.   

 

 No poema "Fim" temos os versos: 

 

"Já se passaram quarenta anos 

 e a morte se avizinha. (Tão doente, o corpo! 

 A alma tão festiva! 

 Os grandes olhos abertos 

 uma lágrima sustinham: 

 Não se perdem no mundo 

 o seu sonho de menina!). 

 

 Esses versos apresentam uma vida reinventada, uma vida excepcional: a 

oposição entre "corpo doente e alma tão festiva" demonstra o desapego à vida presente e 

uma forte crença na vida após a morte. Estaria este comportamento humano voltado 

apenas para as almas em desprendimento de sistema social? São os seres que vivem na 

convicção de seu ideal no amor, e usufruem o ter, apenas o necessário para a sua 

sobrevivência. Nos dois últimos versos temos Clara no mundo, porém sua obstinação 
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não a permite desviar-se de seu sonho, pois não se deixou levar pela dramatização do 

aniquilamento total físico e nem contemplou a putrefação, sobretudo porque não exaltou 

o amor arraigado pela existência terrena. 

 

 A morte: 

 

"era no seu rosto 

 como a estrela d'alva".73 

 

 A comparação que a poetisa faz da "morte" com a "estrela d'alva" demonstra 

que esta vida acredita na morte. Pelo testemunho do desapego à vida corpórea, aos bens 

materiais e por crer na eternidade. O presente nada mais é que, repleto de instantes, pura 

passagem, caminho de grandes lições oportunizadas para cada indivíduo. Clara 

demonstra que conquistou a morte permitindo-se esperar pela vida eterna. Segundo 

Christianne e Alain Montandon (1993:08)74, “As artes de morrer, tanto do ponto de 

vista histórico quanto contemporâneo, são também uma tomada de consciência do 

vivido pelo moribundo e de seus familiares.” Não era possível para clara com a vida que 

levava, temer a morte, ou desta esperar algo trágico. 

 

5.2 – Cecília Meireles: Vida tecida fio a fio 
 

Daqui a cem anos, a cem dias, a cem horas, 
A menos de cem instantes, tudo é sem o mesmo dono, 

O mesmo destino. 
 

Dispersos: 1962/2001, p.1925. 
 
 

“A vida só é possível 
reinventada. 
 
Anda o sol pelas campinas 
e passeia a mão dourada 
pelas águas, pelas folhas... 
Ah, tudo bolhas 
que vêm de fundas piscinas 

                                                 
73 Ibidem, p. 1053. 
74 MONTANDON, Alain et MONTANDON-BINET, Christianne. Savoir Mourir. L’Harmattan, Paris, 
1993, p.08. 
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de ilusionismo... – mais nada. 
 
Mas a vida, a vida, a vida, 
a vida só é possível  
reinventada. 
 
Vem a lua, vem, retira 
as algemas dos meus braços. 
Projeto-me por espaços 
cheios da tua Figura. 
Tudo mentira! Mentira 
da lua na noite escura. 
 
Não te encontro, não te alcanço... 
Só – no tempo equilibrada, 
desprendo-me do balanço 
que além do tempo me leva. 
Só – na treva, 
fico: recebida e dada. 
 
Porque a vida, a vida, a vida 
a vida só é possível 
reinventada. 
 

 
 

 
 O poema Reinvenção75 é constituído de vinte e seis versos com rimas alternadas 

em três estrofes, e com rimas livres no refrão, que se repete três vezes, sendo escrito 

diferentemente cada vez.   

 

 Os dois primeiros versos deste poema: “A vida só é possível/ reinventada” é a 

afirmação da poetisa em relação à vida que para ela só se torna viável a partir do 

momento em que se dispõe a reinventá-la. Mas por que reinventar a vida? Qual o 

motivo, ou os motivos que levaram Cecília Meireles a desejar isto? 

 

 Composta de seis versos, a segunda estrofe nos remonta a incertezas. Os três 

primeiros versos: “Anda o sol pelas campinas/ e passeia a mão dourada/ pelas águas, 

pelas folhas...” descrevem uma bela paisagem que é apresentada com uma metonímia 

no segundo verso, e temos a impressão que essa beleza visível é o que conforta a 

poetisa, sobretudo pelas reticências que nos convidam a imaginar que a natureza, 

inteiramente, é banhada, acariciada pelos raios de sol. Entretanto, nossa inquietação se 
                                                 
75 MEIRELES , Cecília. Vaga Música: 1942/2001, p.411. 
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manifesta com os três últimos versos: “Ah, tudo bolhas!/ que vêm de fundas piscinas/ de 

ilusionismo... – mais nada.” Há, portanto, um desapontamento deste eu-poético com a 

realidade que descreve nos três primeiros versos anteriores. A interjeição apresentada no 

quarto verso “Ah,”a metáfora no segundo verso “piscinas de ilusionismo” e 

remarcando o travessão antes do final da estrofe “- mais nada”, desmonta a perspectiva 

de beleza descrita no início desta estrofe. 

 

 Há dois recursos importantes nesta terceira estrofe: “Mas a vida, a vida, a vida/ 

a vida só é possível/ reinventada”.  Primeiro, ela se inicia por uma conjunção 

adversativa “Mas”.  Apesar de todo real desencanto com a vida, existe esperança. 

Segundo recurso importante: a anáfora que compõe o primeiro verso suscita consciência 

para encarar a realidade de maneira renovada abandonando as “piscinas de ilusionismo” 

a qual mergulhou. 

 

 A quarta e quinta estrofes se apresentam, à nível de estrutura, sem o refrão entre 

elas, marcando-lhes um conjunto de ações nostálgicas. Na quarta estrofe, afirmando a 

presença da lua, a poetisa se liberta de “algemas” para se “projetar por espaços”. Essa 

projeção é dada com o pensamento certo em alguém que é amado. Mas, novamente o 

eu-poético penetra sua realidade e sabe que essa “liberdade” que deseja alcançar pelos 

“espaços” é “mentira”. Novo desapontamento. O eu-lírico é abraçado pela realidade que 

o inquieta. 

 

 A quinta estrofe nos parece a mais próxima de sua dolorosa realidade. A poetisa 

não encontra o que procura. O sentimento de solidão marca os cinco últimos versos 

desta estrofe. O eu-lírico marca seu infortúnio com a palavra “Só” escrita duas vezes e 

seguidas de um travessão que reforça seu estado solitário. A solidão do eu-poético se 

apresenta diferentemente em cada verso. 

 

 O segundo, terceiro e quarto versos apresentam serenidade deste eu: “Só – no 

tempo equilibrada”, que apenas é possível, porque “desprendo-me do balanço que além 

do tempo me leva”, a poetisa encara a realidade pungente que a cerca. Ora, o terceiro 



 99

verso apresenta valor simbólico por causa do contexto inserido da palavra “balanço” 

neste poema. O efeito do movimento de vai-e-vem. Simbolicamente, temos a fuga e o 

encontro deste eu com sua realidade insípida. O contraste entre o que deseja e o que 

realmente possui. Esse “balanço” também o ajuda a se reconstruir psicologicamente, 

pois tanto faz esta ação de ir e vir das lembranças projetá-lo na anulação de sua dor, 

como também mergulhar nela. E os dois últimos versos desta quinta estrofe: “Só – na 

treva,/ fico: recebida e dada.” Sugere a consciência deste eu no mergulho de seu 

sofrimento. É preciso lucidez para saber o que se dar e o que se recebe nos embates da 

vida. 

 

 Remontando aos versos: “Anda o sol pelas campinas/ e passeia a mão dourada/ 

pelas águas, pelas folhas...” temos a consciência  da beleza, do esplendor destes versos, 

porém pelo estado d’alma obscuro que apresenta o eu-poético, compreendemos que essa 

paisagem se transforme em “piscinas de ilusionismo”, pois a dor que o envolve, lança-o 

na tristeza e na desilusão. 

 

 Todo o poema suscita o sofrimento do eu-poético. A poetisa se descreve na noite 

física e na noite psíquica. Os três primeiros versos do parágrafo acima servem como um 

antítodo para este eu. Ele tenta através de seu pensamento na beleza da vida pelo retrato 

da natureza, sair do estado doloroso que se encontra, mas tudo isso é falso. Em outras 

palavras, tenta mascarar a dor, contudo não se anula e encara o sofrimento e o luto. Mas 

“o sol” não corresponde ao seu estado d’alma. 

 

 Consciente como alguém que pode responder pelos seus atos na vida, a poetisa 

sugere lucidez para enfrentar a realidade renascendo a cada dor, a cada lágrima, a cada 

frustração, a cada perda, a cada luto vivido. E o fez: “Porque a vida, a vida, a vida,/ a 

vida só é possível/ reinventada”. 

 

 Enfim, o fazer poético em Cecília Meireles apresenta a “vida é uma lareira, um 

pano que nasce fio a fio” e a morte como uma “curva celeste”. 
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 A denegação do real presente em vários instantes do poema apresenta a arte 

como a única realidade possível. A vida reinventada na poesia de Cecília Meireles é a 

própria poesia suscitando o novo, o olhar adâmico nos fatos e nos seres. Escrevendo 

para se inscrever e ser aquilo que ainda não é. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 
  O nosso propósito foi ler na Obra Poética de Cecília Meireles, alguns poemas à 

luz das representações do tema da morte nos poemas de gênero lírico. A partir de 

análises feitas dos poemas procuramos demonstrar, que através da morte, a poetisa 

exalta a vida. Ela concede novo prisma ao sofrimento causado pela morte, encara as 

dores transformando-as em instrução para si. Exalta motivos que a inspira na busca de 

entender a vida e a criatura humana, sugerindo ao contexto atual em que a morte está 

inserida, a acepção serena deste fato. 

 

 Em vários de seus poemas, a percepção da vida, sentida em profundidade, 

concebida pelas perdas e pelas mortes representadas em sua poesia, atribui ao 

sofrimento, valor fundamental de amadurecimento íntimo. Nosso objetivo foi tentar 

perceber, pela criação de sua linguagem poética, o modo pelo qual a poetisa trata, 

indaga, busca o sentido da vida e da morte, embora vivamos atualmente numa sociedade 

onde mascarar este fato é atitude, ampla, regular e tida como normal.  

 

  Tentamos compreender as idéias que apresentam a visão da poetisa sobre o 

efêmero e o eterno, a brevidade da vida e a fugacidade do tempo. Mostramos um pouco 

a influência da cultura oriental em sua poesia, onde podemos alargar e perceber suas 
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reflexões no que concerne à eternidade, que é ponte que amplia sua visão de mundo. A 

vivência do luto que constitui o seu destemor de encarar a morte, exibindo uma 

experiência pautada numa percepção para sentir a vida em profundidade. E enfim, a 

crença no amor, na fé. Em outros termos, a busca de valores centrais, na revalorização 

do ser humano e sua visão pessoal de continuação da vida após a morte. 

 

 No capítulo primeiro recorreu-nos à importância de destacar sua vida, ponto 

primordial de uma base sólida, obtida a partir de suas experiências, à busca do sentido 

do ser e da vida. Sua Obra Geral mostrando a disciplina e a seriedade em suas pesquisas 

unida ao compromisso edificante com a Literatura e com a Educação. E, enfim, sua 

Obra Poética que exibe de modo profundo e bastante enriquecedor a sua comunhão com 

a dor humana, buscando renovar caminhos na vida para melhor vivê-la. 

 

Na poesia de Cecília Meireles, a percepção do fim é meio de descoberta do 

nosso princípio. Nada nega a visão transcendente do ser e da vida da poetisa. A 

comunhão com culturas diversas e o seu enriquecimento pessoal compõem a sua 

percepção de mundo, voltada para o que é universal. Através da morte, desenvolve na 

sua poesia, a recriação do ser, encarando sofrimentos, apresentando resignação, amor, fé 

e um objetivo de viver disposto à prática de seu esforço íntimo para que talvez, consiga 

entender o segredo da vida e senti-la serenamente. 

 

 Os poemas que apresentam a brevidade da vida e a fugacidade do tempo 

compõem o estudo do capítulo terceiro. Foi nosso intuito analisar os poemas que 

tratariam do tema sobre o efêmero, que é a representação de instantes ininterruptos e 

singulares, ou seja, em seus poemas os instantes não voltam como mesmos, mas se 

repetem infinitamente para se validar a eternidade.  

 

O quarto capítulo consistiu na escolha de alguns poemas que pudessem validar 

as representações da morte e que suscitassem um breve estudo sobre a vivência do luto.  

À luz da Psicanálise, nos textos de autores como Baccqué, Kübler-Ross e Freud, 

estudamos a experiência do luto nestes poemas escolhidos, onde observamos, dentre 
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outras coisas, a importância de se viver a dor da perda de um ente querido, e a 

necessidade de cada indivíduo de se permitir estar enlutado e tentar superar as etapas de 

um luto. 

 

 Cecília Meireles teve a vida rodeada de mortes e busca reinventá-la através da 

poesia. A busca da poetisa sempre foi tentar compreender a essência da alma humana 

em toda a sua plenitude. Aborda temas universais e deles extrai sentido para a vida. Cria 

um mundo poético face às provas cotidianas de um destino que lhe marcara com várias 

perdas. Estuda sobre a morte e face esta realidade que abrange todos, valoriza apenas o 

que lhe pareça essencial para o ser humano na construção da vida. Mas, a construção 

desta que proporcione serenidade em comunhão com o destino. Através de sua obra 

poética, Cecília ergue uma ponte e revela novas percepções em relação a fatos antigos 

oferecendo-lhes uma nova roupagem. 
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