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RESUMO 

 

 

 

O objetivo desta pesquisa é refletir sobre o existencialismo feminino em poemas de 

Cecília Meireles por meio da análise dos textos poéticos cecilianos em que se procura 

compreender alguns aspectos fundamentais da manifestação do existencialismo na obra 

ceciliana. Para atingir tal objetivo, propomos as seguintes questões: um sentimento 

refinado e inquieto sobre o outro e a vida conduz a poesia de Cecília Meireles à vertente 

filosófica do existencialismo; a consciência da finitude e da fragilidade humana, tratada 

com sensibilidade extrema, implica o caráter feminino de sua poesia; o envolvimento 

lírico-subjetivo da poeta com as coisas que vê, alheio ao tempo, ora ao espaço, evidencia 

seu caráter passivo diante dos acontecimentos; no entanto, o ato de refletir sobre elas faz 

com que essa passividade seja também uma atividade. A partir dessas reflexões, a poeta 

elabora suas indagações sobre seu ser e seu lugar enquanto mulher. Fundamenta a 

pesquisa, em relação ao conceito de existencialismo, o pensamento de 

Soren Kierkeggard e Jean Paul Sartre; acerca do conceito de feminino, utilizamos os 

textos de Ana Cristina Cesar, Jacicarla Souza Da Silva, Fernanda Ribeiro Queiroz de 

Oliveira, Norma Telles e Guacira Lopes Louro. Entre os resultados da pesquisa, 

ressaltamos que, as diferentes faces do existencialismo feminino encontradas nos 

poemas de Cecília Meireles nos permitem observar as peculiaridades não só de gênero, 

mas também uma forma própria de compreender a criação literária, como fruto de uma 

nova possibilidade de contato e de (re) conhecimento de si mesmo. 

 

 

Palavras-chave: Cecília Meireles, poesia, existencialismo, feminino. 

 



ABSTRACT 

 

 

The objective of this research is to reflect on the female in existentialism 

poems by Cecilia Meireles cecilianos analysis of poetic texts that seeks to 

understand some fundamental aspects of the manifestation of existentialism in 

Ceciliana work. To achieve this goal, we propose the following questions: a refined 

and uneasy feeling about the other leads to life and poetry of Cecilia Meireles to the 

philosophical aspect of existentialism; awareness of finitude and human frailty, 

treated with extreme sensitivity implies the female character of his poetry , the 

lyrical poet-subjective engagement with the things you see, oblivious to time, 

sometimes the space, demonstrating their passive character before the events, 

however, the act of thinking about them makes this passivity is also a activity. From 

these reflections, the poet develops his inquiries about his being and his place as a 

woman. Based research in relation to the concept of existentialism, the thought of 

Soren Kierkeggard and Jean Paul Sartre, about the concept of feminine, use texts 

Ana Cristina Cesar, Jacicarla Souza Da Silva, Fernanda Queiroz Ribeiro de 

Oliveira, Norma Telles and Guacira Lopes Louro. Among the search results, we 

emphasize that the different faces of the female existentialism found in the poems 

of Cecilia Meireles allow us to observe the peculiarities not only gender, but also 

their own way of understanding literary creation as the result of a new possibility of 

contact and ( re) familiarize yourself. 

 

 

Keywords: Cecilia Meireles, poetry, existentialism, female. 
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Introdução – Existência e feminilidade na poesia ceciliana 

 

Que procuras? Tudo. Que desejas?  - Nada. 

Viajo sozinha com o meu coração.  

Não ando perdida, mas desencontrada.  

Levo o meu rumo na minha mão.  

 

Cecília Meireles, 2001 

 

Desde que seus primeiros textos literários apareceram nas revistas e 

jornais da primeira metade do século XX e da publicação de Espectros e 

Nunca mais e Poema dos poemas, o nome de Cecília Meireles (1901–1964) 

começou a ser mencionado e seus poemas estudados e analisados tanto pelos 

críticos como pelos acadêmicos da época. Isso porque, em um momento em 

que ainda eram raras as mulheres que se posicionavam no âmbito literário e 

jornalístico, e também porque seus textos apresentavam um tipo de poesia 

que, segundo os críticos da época, não compartilhava das mesmas ousadias 

temático-estilísticas apresentadas pelos poetas modernistas. 

Segundo o crítico, poeta e tradutor Darcy Damasceno (1958), os 

primeiros poemas de Cecília Meireles ainda faziam uso de elementos do 

barroco e do parnasianismo, o que os tornou alvo de críticas por parte de 

vários defensores do modernismo; no entanto, essas críticas não impediram a 

poeta de continuar escrevendo. 

Cecília Meireles produziu muitos poemas, crônicas, traduções e ensaios 

durante toda a sua vida, seus trabalhos nos mostram porque ainda hoje seu 

nome é mencionado entre os grandes poetas brasileiros, além de comprovar 

sua importância no cenário da Literatura Brasileira do século XX. 

As pesquisas e estudos acerca da obra da poeta enveredaram por 

diversos caminhos, possibilidade muito plausível dados os diferentes gêneros e 

temas de que se apropriou Cecília Meireles. Desde textos críticos até 

pesquisas acadêmicas, as analises sempre objetivaram descobrir não só os 

mecanismos estéticos e de criação presentes nos textos cecilianos como 

também os diferentes caminhos e desenvolvimentos que a poeta escolheu para 

a construção de sua obra. 
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Dentre os muitos textos críticos, ensaios, dissertações e teses sobre a 

obra poética da autora de Espectros, esta dissertação buscou selecionar 

aqueles que compartilhassem das questões principais que norteiam o tema 

desta pesquisa: o existencialismo feminino. 

O tema foi escolhido após a leitura dos poemas de Cecília Meireles e da 

investigação realizada em pesquisa Iniciação Científica durante a graduação 

sobre o existencialismo na poesia dessa escritora. Tal pesquisa possibilitou a 

comprovação da relação entre a obra ceciliana e o existencialismo, possibilitou 

também a descoberta de uma dissertação cujo objetivo foi analisar essa 

corrente filosófica nos poemas que compõem Metal Rosicler, obra que aborda 

temas tratados pelo existencialismo. Trata-se do estudo intitulado A Poética de 

Cecília Meireles e a Relação com a Filosofia da Existência – Ou da angústia 

e transcendência em Metal Rosicler, de autoria de Delvanir Lopes. 

A leitura aprofundada da dissertação mencionada e a de muitos outros 

textos a respeito da produção literária de Cecília Meireles nos permitiram 

perceber que ainda não havia um estudo que contemplasse, simultaneamente, 

os traços existencialistas e os elementos femininos presentes nos poemas 

cecilianos.  

Essa lacuna na fortuna crítica da poeta nos instigou a investigar a 

presença de um existencialismo feminino em poemas de Cecília Meireles. 

Existencialismo assim denominado por se tratar da mulher diante da 

descoberta de si e do mundo que a rodeia, mundo este permeado pela 

imposição ativa do homem, com a qual o feminino não se identifica, já que 

envolve a espera como característica fundamental. 

Para desenvolver a temática apresentada, nossa pesquisa emprega 

como estratégia metodológica a definição dos conceitos de existencialismo e 

feminino e o estudo dos principais modos de manifestação e representação de 

um existencialismo feminino nos poemas cecilianos. 

Terminada essa etapa, elaboramos as seguintes questões: como a 

poética de Cecília Meireles problematiza em seus poemas um existencialismo 

feminino e o tipo de envolvimento que brota da relação de um eu lírico feminino 

com o mundo, a partir de uma mulher consciente de sua carga ativa e também 

de sua passividade? Quais os efeitos na poesia de Cecília Meireles 

decorrentes da descoberta e reconhecimento dessa atitude feminina? 
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Na tentativa de responder a esses problemas, foram selecionadas as 

seguintes hipóteses: um sentimento refinado e inquieto sobre o outro e a vida, 

conduzem a poesia de Cecília Meireles à vertente filosófica do existencialismo; 

a consciência da finitude e da fragilidade humana, tratadas com sensibilidade 

extrema, implica o caráter feminino de sua poesia; o envolvimento lírico-

subjetivo da poeta com as coisas que vê, alheio ao tempo, ora ao espaço, 

evidencia seu caráter passivo diante dos acontecimentos; no entanto, o ato de 

refletir sobre elas faz com que essa passividade seja também uma atividade. A 

partir dessas reflexões, a poeta elabora suas indagações sobre seu ser e seu 

lugar enquanto mulher. 

Para fundamentar esta pesquisa selecionamos um núcleo teórico que 

nos permite compreender e analisar o texto poético e os conceitos de 

existencialismo e de feminino. No tocante a poesia, utilizamos Roland Barthes 

(1989), Massaud Moisés (2003), Ezra Pound (1976), Emil Steiger (1969); as 

definições e estudos sobre o existencialismo foram feitos, principalmente, a 

partir da leitura de Jean Paul Sartre (1987), Soren Kierkeggard (1968), 

Merleau-Ponty (1994), e Paulo Perdigão (1995); quanto às questões e 

características do feminino utilizamos, entre outros, os textos de Julia Kristeva 

(2002), Jacicarla Souza Da Silva (2012), Fernanda Ribeiro Queiroz de Oliveira 

(2007), Norma Telles (2010) e Guacira Lopes Louro (1997). Buscamos assim, 

com base na pesquisa desenvolvida por esses autores refletir a poesia de 

Cecília Meireles, no decorrer de, três capítulos que compõe esta dissertação. 

O primeiro capítulo, intitulado Cecília Meireles e sua poesia, tem como 

foco a vida, obra, influências e marcas que caracterizam a produção literária de 

Cecília Meireles, assim como estudos anteriores dos textos cecilianos, 

principalmente os elaborados por Delvanir Lopes (2004), Maria Lucia Dal Farra 

(2006), Fernanda Ribeiro Queiroz de Oliveira (2007), Leila Vilas Boas Gouvêa 

(2007) e Ana Maria Domingues de Oliveira (2001). 

O segundo capítulo, intitulado Sobre o existencialismo e o feminino, é 

dedicado à análise das características da filosofia existencialista nos poemas 

cecilianos a partir das perspectivas de Soren Kierkegaard (1968) e Jean Paul 

Sartre (1987); e a discutir a diferenciação dos conceitos de Feminismo e 

Feminino, para que, posteriormente, seja possível a compreensão da ideia de 
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existencialismo feminino, que se pretende inscrito nos poemas de Cecília 

Meireles. 

O terceiro capítulo, denominado O existencialismo feminino em poemas 

de Cecília Meireles, tem como objetivo analisar os poemas Timidez, Realização 

da Vida, Se eu fosse apenas e Mulher ao espelho não só a partir do viés 

literário, mas também sob a perspectiva da ideia de existencialismo feminino, 

visando a identificar a presença de certos traços marcantes, tal como 

explicitado no capítulo anterior. 
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Capítulo I: Cecília Meireles e sua poesia 

 

Cecília, és libérrima e exata 

Como a concha. 

Mas a concha é excessiva matéria, 

E a matéria mata. 

 

Cecília, és tão forte e tão frágil 

Como a onda ao termo da luta. 

Mas a onda é água que afoga: 

Tu não, és enxuta. 

 

Manuel Bandeira, 1979. 

 

 

A poesia de Cecília Benevides de Carvalho Meirelles (1901 – 1964) foi e 

ainda é objeto de pesquisa de muitos estudiosos, tanto no Brasil como em 

outros países. Seus poemas sempre despertaram muito interesse por suas 

metáforas elaboradas, seja pelas imagens místicas e espiritualizadas, seja pelo 

seu ritmo, trabalhado com afinco nos poemas, seja pelas temáticas abordadas. 

Sua obra sempre esteve ligada ao universo do humano, desde as grandes 

figuras históricas, às impressões do mundo no ser, o sofrimento, a dúvida, a 

saudade e o amor. 

Os estudos a respeito da poesia ceciliana se estenderam, a partir da 

segunda metade do século XX, e se aprofundaram, explorando seus temas, as 

relações entre sua poética e a de outros autores e o modo como seus poemas 

abordam questões relacionadas não só ao contexto histórico e literário, além 

de sua forte presença em nossos dias e em nossa literatura. 
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1.1 – Vida e obra de Cecília Meireles 

 

Cecília Meireles nasceu em 7 de novembro de 1901, no Rio de Janeiro. Filha 

de Carlos Alberto de Carvalho Meireles, bancário, e Matilde Benevides 

Meireles, professora. Órfã de pai, ela convive apenas por três anos com sua 

mãe, que também vem a falecer no ano de 1904. Sua orfandade é vista por 

Miguel Sanches Neto (2001), em sua apresentação das Obras Completas, 

como “a circunstância caracterizadora de uma estética da ascese, lugar 

geométrico que a poeta elege como morada”. O crítico acredita que tal 

“circunstância” decorra do sentimento de deslocamento que pode ser percebido 

em muitos dos poemas de Cecília Meireles. Um exemplo desse deslocamento 

pode ser visto no poema abaixo: 

 

 

Canção Excêntrica 

 

Ando à procura de espaço 

      para o desenho da vida. 

          Em números me embaraço 

        e perco sempre a medida. 

 

 

O poema trata de despedidas e perdas, elementos que fizeram parte da 

infância da poeta. Além do sentimento de deslocamento, a poeta expressa não 

se conformar com a sua realidade, embora também não faça algo que a liberte 

dessa situação, e não o faz por já estar “cansada” de tanto buscar formas e 

meios de “desenhar a vida” que sejam capazes de gerar resultados diferentes 

dos já mencionados no poema: perdas, despedidas e frustrações. 

No entanto, a orfandade não se torna característica única da produção 

literária de Cecília Meireles. Assim que passa a ser criada por sua avó, Jacinta 

Garcia Benevides, de origem açoriana – Ilha de São Miguel –, emigrada para o 

Brasil no fim do século XIX, tem contato com histórias sobre os lugares que sua 

avó conhecia e viagens que dona Jacinta tinha feito, assim como com as 



15 
 

histórias que sua babá, Pedrina, lhe contava sobre as coisas e lugares do 

mundo. Assim, cercada por um “mar de histórias”, ela não poderia fazer outra 

coisa senão inventar as suas próprias, fossem elas poesia ou prosa. 

O livro Olhinhos de Gato é um bom exemplo dessa afirmação, pois 

narra, de maneira autobiográfica, a infância da escritora. Nessa obra vê-se 

como uma menina, sob os cuidados da avó, uma vez que sua mãe morreu e 

desta só conhece o “beijo no rosto duro e frio”. A obra aborda temas como 

solidão, dor, morte e luto.  

Como já foi dito anteriormente, a vida e a obra de Cecília Meireles estão 

fortemente unidas. Desde que se formou, em 1917, começa a escrever os 

poemas que comporiam o pequeno volume Espectros, composto por 17 

poemas fortemente influenciados pelo parnasianismo e pelo simbolismo que 

tinham como tema principal figuras ilustres da história como, por exemplo, 

Jesus, Joana d’Arc, Maria Antonieta, Marco Antônio, Cleópatra, etc.. Em sua 

primeira edição, há um prefácio assinado por Alfredo Gomes, seu professor na 

época, que saúda Cecília como “figura suave e peregrina, incorruptível nas 

lides humanas”. A respeito desse prefácio, Sanches Neto (2001, p.41) afirma 

que Alfredo Gomes “antecipa as características da poética de Cecília, o que é 

uma prova de que o livro, mesmo escrito num tom um tanto colegial, já 

apresenta em gérmen a grande escritora”. 

A jovem escritora, no final de 1919, já colaborava com algumas revistas 

de literatura da época, as mais importantes foram Presença e Revista da 

Semana. Foi sua participação nesta última que propiciou seu encontro e 

casamento com o artista plástico português Fernando Correia Dias (1982 – 

1935), radicado no Brasil, responsável pelas gravuras e ilustrações da revista. 

O casal teve três filhas: Maria Elvira, Maria Matilde e Maria Fernanda. 

Cecília Meireles começa a se firmar e ganhar espaço a partir de sua 

segunda coletânea, Nunca mais... e Poema dos poemas, ilustrada por seu 

marido, um ano após se casar. Os poemas agora tratam do abandono do corpo 

físico, da busca constante da rejeição da existência neste mundo terreno, uma 

vez que este se mostra sem nenhum horizonte, sem nenhuma possibilidade 

que seja válida ao eu lírico:  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Fernanda_Meireles_Correia_Dias
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À hora em que os cisnes cantam 

 

Nem palavras de adeus, nem gestos de abandono. 

Nenhuma explicação. Silêncio. Morte. Ausência. 

   O ópio do luar banhando os meus olhos de sono... 

Benevolência. Inconsequência. Inexistência. 

..................................................... 

Todas as negações. Todas as negativas. 

Ódio? Amor? Lê? Tu? Sim Não? Riso? Lamento? 

- Nenhum mais. Ninguém mais. Nada mais. Nunca mais... 

 

Esse é o primeiro poema de Nunca mais..., coerente com o título do 

livro de que faz parte, pois apresenta um eu lírico mergulhado no mais 

completo e absoluto vazio, cheio de dúvidas em relação a si mesmo e aos 

outros, com sua única certeza fixada na inutilidade da vida.  Os demais poemas 

dessa obra seguem as mesmas características, evidenciando ao leitor um eu 

lírico que vai gradativamente se desapegando das coisas e dos sentimentos 

humanos. 

No entanto, essas características não são retomadas nos poemas que 

compõem Poemas dos poemas. Nessa coletânea, dividida em três partes, o 

eu lírico se dirige a um Tu que está acima do mundo dos homens, e que ele 

deseja imensamente alcançar para sair da escuridão em que se encontra. A 

primeira parte é caracterizada, em princípio, por uma fascinação que esse 

Eleito provoca no eu lírico, por possuir uma luz própria, capaz de atrai-lo e 

cativá-lo. 

 

Poema da Fascinação 

 

Vou a Ti 

Como quem vai, 

Antes e depois da morte, 

Para onde lhe ordena o Destino… 

Vou a Ti, 

Seguindo a luz dos teus olhos, 
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Subindo por ela, 

Caminhando pelo teu olhar 

Como por uma escadaria d’astros… 

O teu vulto, 

Lá em cima, 

É um palácio branco, a atrair-me… 

Quando chegarei, 

Ó Eleito, 

Diante de Ti? 

 

O eu lírico aqui já não é mais aquele que não vê sentido na vida após a 

morte, mas sim um eu lírico que crê na transcendência, que busca a ascensão, 

a entrada possível em um plano espiritualizado, já que dá como certa a 

existência desse mundo superior. 

 Os demais poemas dessa primeira parte tratam de temas como alegria, 

esperança, ansiedade e ternura, sentimentos dedicados ao interlocutor 

divinizado e evocado constantemente pelo eu lírico. No entanto, no final, há o 

aparecimento de um sentimento que servirá de ponte para a segunda parte: a 

dúvida. O eu lírico começa a duvidar da possibilidade de chegar até seu Eleito. 

Essa dúvida leva-o a outro sentimento: a tristeza. Tristeza por não ser 

capaz de alcançar seu objetivo, por não ser visto como merecedor de 

transcender esta sua existência humana e terrena.   

 

 

(Novo Poema da Tristeza) 

 

Deixei passar a ronda lenta 

de muitas luas, 

mas a minha tristeza não diminuiu... 

Longe, longe, 

O céu agora é deserto, 

como se houvesse morrido; 

como se houvesse acabado... 

Sozinha, no meu luto, 
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ergo as mãos, 

cheias de lágrimas, 

em oferenda... 

Eleito, ó eleito, 

não me vês, 

não me ouves, 

não me queres!... 

 

Esse sentimento de tristeza vai-se intensificando no decorrer dessa 

segunda parte, pois o eu lírico descobre-se enganado por si mesmo, por sua 

ideia de poder alcançar o Divino. 

No último poema dessa segunda parte, podemos encontrar ainda mais 

um traço das características do existencialismo, uma vez que o eu lírico, triste, 

angustiado e desiludido de suas primeiras crenças no tocante ao Eleito, fala 

agora a respeito de seu trajeto até o autoconhecimento e sua Dor por ser só. 

Para isso, o eu lírico dos poemas que constituem o livro Poema dos poemas 

invoca diferentes interlocutores. A respeito das invocações presentes nos 

poemas de Cecília Meireles, Silva (2012, p.45) diz: 

 

 

O diálogo na poesia de Cecília Meireles dar-se-

á com a divindade, consigo mesma e com seu 

outro, representação de seu lado espiritual. A 

autocompreensão, que representa uma busca 

muito forte em sua poesia, é a base para o 

sujeito lírico refletir sobre o sentido de sua vida 

terrena e sua missão. 

 

 

A terceira parte de Poema dos poemas conta com sete poemas, que 

retomam temas já abordados pelo eu lírico nas partes anteriores: dor, solidão, 

saudade; e apresentam outros como: renúncia, humildade e sabedoria... E, 

com esta última, o livro se encerra com um poema em que o eu lírico dialoga 

com a Sabedoria: 
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Poema da Sabedoria 

 

Tinham-me ensinado que a vida 

era a alegria 

de abrir os braços ao sol, 

despertando, 

a curvar a fronte, 

saudando a noite 

e adormecendo... 

Tinham-me ensinado que a vida 

era o castigo remoto 

da dor dos risos que se riem 

e das lágrimas 

que se deixam correr... 

 

................................... 

 

 

Sabedoria! Sabedoria! 

Só te encontrei nos abismos, 

quando vim descendo 

da altura da solidão... 

Depois do renunciamento... 

Depois de tudo e de todos... 

Depois de mim... 

Sabedoria! Sabedoria! 

Abençoa-me, 

porque sofri, 

buscando-te! 

E, por encontrar-te e querer-te, 

faze-te meu Destino... 

Deixa-me viver em Ti! 
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O último poema, de uma coletânea de poemas que a todo momento se 

voltava para o seu “Eleito”, muda de interlocutor e evoca a Sabedoria. Nela vê 

resolvido o problema com o qual se deparou anteriormente, uma vez que 

agora, há possibilidade de encontro, ou pelo menos esperança de consegui-lo, 

já que a Sabedoria é conhecida e passível de aquisição no plano humano, 

onde o eu lírico se encontra e que não pode ainda ser transposto: 

 

 

 Está aí mapeado o terreno de um eu que 

agora o percorre com sabedoria, tendo 

feito da frustrada ascese um caminho para 

o terreno, por maior que seja o seu desejo 

de elevação, criando o antagonismo de 

uma vida dividida entre duas forças 

polarizadas. (SANCHES NETO, 2001, p. 

48). 

 

 

 

No tocante aos poemas que compõem o próximo livro da poeta, 

Baladas para el-Rei, pode-se perceber claramente que o conteúdo está em 

sintonia com o título da obra, uma vez que há em todos os poemas repetições 

que aproximam os poemas da música, garantindo-lhes sonoridade. Além dessa 

característica, Baladas para el-Rei, se destaca pelo uso reiterado de 

reticências, o que permite que Cecília se aprimore no uso dessas em seus 

próximos poemas.  

Em alguns poemas, têm-se as reticências, servindo de marcação de 

distanciamento entre o eu lírico e outros elementos do poema, o que justifica, 

em alguns poemas, seu uso em uma linha inteira; como pode ser observado no 

poema intitulado Na grande noite tristonha: 

 

Na grande noite tristonha, 
Meu pensamento parado 

Tem quietudes de cegonha 
Numa beira de telhado. 

 
- Na grande noite tristonha... 
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Lembram planícies desertas 
De uma paisagem do Norte, 

As perspectivas abertas 
No mundo da minha sorte... 

 
- Lembram planícies desertas... 

 
...................................................... 

 
Na grande noite tristonha, 
Meu pensamento parado 

Tem quietudes de cegonha 
Numa beira de telhado. 

 
- Na grande noite tristonha... 

 
E eu sonho o meu sonho oculto 

De ave triste – que não voa, 
Detida a ver o teu vulto 

De cetro, manto e coroa... 
 

- Eu sonho o meu sonho oculto...  
 
 
 

O poema tem sua estrutura baseada na disseminação e recolha, 

processo muito utilizado no Barroco, mais especificamente no que diz respeito 

ao Gongorismo. No tocante ao poema Na grande noite tristonha, a sonoridade 

foi explorada de modo a colocar o leitor em seu sonho, e dessa forma, poder 

levá-lo com ela para longe, muito longe, profundamente longe, como indica o 

uso das reticências: 

 

 

As reticências representam o mundo rarefeito, 

onde a paisagem nunca se revela por 

completo, denunciando antes as ‘distâncias 

ermas’ de que fala a poeta na abertura do livro. 

E como tudo é tão longe e tão impossível, ela 

conclui em Dolorosa, um poema sobre sua 

mãe, que o seu viver é arrastar ‘uma alma 

desiludida,/ pela paisagem de desencanto/ da 

Vida (SANCHES NETO, 2001, p. 50). 
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Os poemas que compõem Baladas para el-Rei, revelam ao leitor uma 

poeta que transmite em seus poemas sentimentos inerentes à sua história: a 

infância marcada pela morte de seus pais, a solidão e tristeza. 

Um desses poemas é justamente Dolorosa, no qual o eu lírico evoca sua 

Mãezinha que foi embora e não o consola de sua tristeza e de seu sofrimento. 

 

 

Dolorosa 

 

 

Minha Mãezinha, que foste embora 

Toda de roxo, com tantas flores 

Que parecias Nossa Senhora 

Das Dores, 

Minha Mãezinha, que foste embora... 

 

Minha Mãezinha, nesta hora triste, 

Por que não surges na minha frente, 

De olhos fechados, como partiste, 

Somente... 

Minha Mãezinha, nesta hora triste... 

Minha Mãezinha, por que não trazes 

A mim, cercada de glorias fúteis, 

O teu consolo, que não tem frases 

Inúteis... 

Minha Mãezinha, por que o não trazes? 

 

Minha Mãezinha, já sofri tanto 

Que arrasto uma alma desiludida, 

Pela paisagem de desencanto 

Da Vida... 

Minha Mãezinha, já sofri tanto! 

 

Minha Mãezinha, minha Mãezinha, 

Por que nos braços tu não me levas? 

Eu talvez tenha de andar sozinha 

Nas trevas... 

E eu sinto medo, minha Mãezinha! 
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O próximo livro da poeta é Cânticos, contendo poemas que ficaram 

inéditos até 1981, os poemas não têm título, são numerados em algarismos 

romanos e seus temas exploram o eterno, o imaterial e o absoluto. Um 

exemplo da poética apresentada no livro é o cântico de número II: 

 

Não sejas o de hoje.  

Não suspires por ontens...  

não queiras ser o de amanhã.  

Faze-te sem limites no tempo.  

Vê a tua vida em todas as origens.  

Em todas as existências.  

Em todas as mortes.  

E sabes que serás assim para sempre.  

Não queiras marcar a tua passagem.  

Ela prossegue:  

É a passagem que se continua.  

É a tua eternidade.  

És tu. 

 

A temática abordada pelo poema já não é mais a busca pela 

transcendência ou a dualidade corpo x espírito, apresentada nas obras 

anteriores, mas as questões relativas ao fim de todos os limites que prendem o 

ser humano à sua condição angustiante. 

Por volta do final de 1929 e início de 1930, começa a escrever os 

poemas que estão no livro Viagem, e em meio ao turbilhão de acontecimentos 

presentes em sua vida – publicações de artigos e teses, colaborações para 

grandes jornais paulistanos, participações em congressos, conferências e 

“comissões responsáveis pelas reformas educacionais no Brasil” (OLIVEIRA, 

2001, p. 322) – Cecília Meireles se vê obrigada a suportar mais um duro golpe 

da vida: a morte de sua avó Jacinta Garcia Benevides, figura importantíssima 

na vida da poeta. 

Sob o impacto desse fato em sua vida, Cecília Meireles escreve os 

poemas dedicados à memoria de sua avó, poemas estes que, posteriormente, 

integrarão o livro Mar Absoluto e outros poemas.   
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No ano de 1934, a convite da Secretaria de Propaganda de Portugal, 

viaja pela primeira vez para fora do país, visita Lisboa e Coimbra, participa de 

conferências em diversas universidades. 

As impressões de Cecília Meireles e a importância de sua permanência 

em Portugal estão registradas em As Viagens de Cecília Meireles, não só de 

sua viagem a Portugal como também de todas as outras que fez a partir desta. 

Em suas entrevistas, a poeta sempre deixou bem claro seu gosto pela 

oportunidade da viagem, mesmo se tratando de viagens longas, muito 

demoradas e, às vezes, incomodas. Suas primeiras viagens ao exterior foram 

feitas de navio, o que nem sempre permitia que os passageiros chegassem na 

data prevista aos seus destinos, dada as complicações e as condições do 

tempo.  

Durante sua passagem por Portugal, na companhia do marido, visitou 

Moledo da Penajóia, província na qual residia a mãe de Fernando Correia Dias. 

Foi ele que apresentou Cecília Meireles aos intelectuais e artistas portugueses 

de sua época, tais como Manuel Mendes, Carlos Queirós e Almada Negreiros. 

Embora não tenha conseguido conhecer pessoalmente Fernando Pessoa, em 

sua estada em Lisboa, Cecília Meireles recebeu deste um exemplar 

autografado de Mensagem (GOUVÊA, 2007, p. 55). 

A essa altura, Correia Dias já demosntrava sinais de profunda 

depressão, doença que ele nunca admitiu ter e por esse motivo nunca procurou 

tratamento. O problema de saúde de seu marido atingia diretamente a poeta, 

tanto no âmbito psicológo e emocional, como também no financeiro. As crises 

cada vez mais constantes de depressão levam o artista plástico a se suicidar 

depois de “uma crise de ‘neurastenia’, segundo os jornais da época” 

(OLIVEIRA, 2001, p. 323). 

Em um primeiro momento, para sanar dificuldades financeiras que a 

poeta e sua família enfrentavam desde a doença e a morte de Correia Dias, 

Cecília Meireles inscreve Viagem no Concurso de Poesia da Academia 

Brasileira de Letras, no ano de 1938. A obra lhe permite ser a primeira mulher 

premiada pela Academia. Fato de suma importância, pois impulsiona a carreira 

de Cecília, que passa a ter ainda mais visibilidade no campo da Educação, no 

qual atuava como defensora da Literatura Infantil e da disseminação da nossa 

Cultura e Folclore; e ainda mais no campo da Literatura, dando-lhe notoriedade 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Mendes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Queir%C3%B3s_Ribeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Almada_Negreiros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Pessoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mensagem_(livro)
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para integrar a antologia BraziliaÜzon, que foi publicada em Budapeste, com 

tradução de Paulo Ronái (OLIVEIRA, 2001, p. 281) 

Uma curiosidade a respeito da vida de Cecília Meireles está no fato de 

que, até o ano de 1938, ela escrevia seu nome com dois “ll” – Meirelles –, 

depois de uma consulta com um vidente, passa, por conselho deste, a assinar 

Cecília Meireles, com um único “l”, pois essa simples mudança poderia dar 

mais leveza a sua vida. Fato é que pouco tempo após essa alteração, a vida da 

poeta tomou um novo e mais “leve” caminho. 

Viagem, obra publicada em Portugal em 1939 e no Brasil no ano de 

1942, foi considerada a obra que melhor configura o estilo que Cecília Meireles 

vinha construindo no percurso estético até aqui apresentado, segundo muitos 

críticos, Viagem representa a maturidade poética de Cecília Meireles, 

maturidade esta que se caracteriza após a viagem de Cecília a Portugal. Na 

opinião de Gouvêa (2007), a ida de Cecília a Portugal caracteriza o momento 

de transformação de uma poética de forte tendência simbolista para a 

estruturação de uma poética marcada por uma confluência de estéticas, que 

permitiria sua permanência no rol dos escritores mais importantes da Literatura 

Brasileira do século XX. 

Não há como negar a influência da temática da viagem sobre a poesia 

ceciliana, uma vez que desde o título, Viagem, à dedicatória aos amigos 

portugueses, e as referências constantes a travessia, excursão, passagem, 

distância, marcha, passeio e despedida aparecem recorrentemente nos 

poemas que compõem o livro. Sem mencionar que nessa mesma obra a poeta, 

pela primeira vez, publica quadras de sua autoria, fruto, talvez, das muitas 

quadrinhas que recolheu quando de sua estada em Portugal. 

Um dos poemas mais conhecidos dessa obra foi intitulado Marcha. São 

dele os versos que deram motivo para a polêmica paráfrase que o cantor 

Fagner apresentou ao público, alguns anos após a morte de escritora, sem o 

conhecimento e consentimento da família: 
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Cecília, poema Marcha (1939): 

(...) 

“Quando penso no teu rosto, 

Fecho os olhos de saudade; 

Tenho visto tanta coisa, 

Menos a felicidade. 

Soltam-se os meus dedos tristes 

Dos sonhos claros que invento. 

Nem aquilo que imagino 

Já me dá contentamento...” 

 

Fagner, Canteiros (1973):  

 

Quando penso em você, 

Fecho os olhos de saudade, 

Tenho visto muita coisa, 

Menos a felicidade, 

Correm os meus dedos longos 

Nos versos tristes que invento 

Nem aquilo a que me entrego 

Já me dá contentamento... 

 

No entanto, esse não é o aspecto mais interessante do poema. Nele 

podemos identificar ainda mais claramente os elementos que caracterizam a 

poesia ceciliana; além, é claro, de servir como exemplo do motivo pelo qual 

Cecília foi premiada pelos poemas de Viagem. 

 

 

Marcha 

 

As ordens da madrugada 

romperam por sobre os montes: 

Nosso caminho se alarga 

sem campos verdes nem fontes. 
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Apenas o sol redondo 

e alguma esmola de vento 

quebraram as formas do sono 

com a ideia do movimento. 

 

Gosto da minha palavra 

pelo sabor que lhe deste; 

Mesmo quando é linda, amarga 

como qualquer fruto agreste. 

Mesmo assim amarga,  

é tudo que tenho, 

entre o sol e o vento: 

meu vestido, minha música, 

meu sonho, meu alimento. 

 

             (...) 

 

Quando penso no teu rosto, 

fecho os olhos de saudade. 

Tenho visto muita coisa, 

menos a felicidade. 

Soltam-se os meus dedos tristes 

dos sonhos claros que invento, 

nem aquilo que imagino 

já me dá contentamento. 

 

Como tudo sempre acaba, 

Oxalá seja bem cedo! 

A esperança que falava 

tem lábios brancos de medo. 

O horizonte corta a vida 

isento de tudo, isento... 

Não há lágrima nem grito: 

apenas consentimento. 
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Esse poema, de uma construção estética até então não observada nos 

poemas cecilianos, demonstra a destreza e excelência poética de Cecília 

Meireles no tocante à expressão lírica, ritmo e grande carga significativa. 

Cecília fala da trajetória humana com toda a capacidade que a linguagem 

poética lhe possibilita. 

O eu lírico evoca um interlocutor, um outro que segue com ele na sua 

marcha por um caminho árido. No entanto, esse outro está com o eu lírico, mas 

ao mesmo tempo, não compartilha do caminho com ele, o eu lírico tem 

consciência desse distanciamento e, por isso, busca se comunicar, mas não 

obtém sucesso.  

A dificuldade de entrar em contato com o outro que está ao seu lado faz 

com que o eu lírico busque outras possibilidades de comunicar, mas não 

acredita naquilo que não conhece, que não viveu; talvez por isso o eu lírico 

passe a não se importar com o que lhe é transmitido. Não acredita também 

porque não acredita em nada que não seja sua marcha, ainda que esta não 

resulte em nada. 

Dado o distanciamento do eu lírico com seu interlocutor, o eu lírico faz 

de sua marcha uma oportunidade de refletir sobre sua arte (palavra), 

concluindo que não há nada para ele senão esta, ainda que não seja a que 

melhor lhe agrade, e, em uma bem elaborada gradação, defende-a como sua 

força para continuar vivendo: “meu vestido, minha música/ minha música, meu 

alimento.”. 

A qualidade poética de Cecília Meireles, o fato de ser premiada pela 

Academia Brasileira de Letras e o fato de estar cada vez mais engajada nas 

questões referentes à Educação e a Cultura Brasileira fez com que Cecília 

recebesse muitas propostas de emprego, dentre elas, trabalhar na revista 

Observador Econômico e Financeiro. Em uma de suas entrevistas, Cecília 

conhece o engenheiro agrônomo Heitor Vinícius da Silveira Grillo (1902 – 

1971), que se tornaria seu segundo marido. 

Além das oportunidades de emprego, Cecília também passou a receber 

muitos convites para ministrar conferências sobre literatura e cultura brasileiras 

nos Estados Unidos, México, Chile, Uruguai, Argentina, Porto Rico, França, 

Bélgica, Holanda, Índia e Israel. Viagens que propiciariam à poeta um universo 

de conhecimento cultural desses países, conhecimento este que foi transmitido 
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ao público em forma de crônicas e poemas, que anos mais tarde seriam 

reunidos num volume comemorativo do centenário de nascimento da poeta.  

Essas crônicas e poemas nos permitem perceber o quanto o conceito de 

viagem era diferenciado até meados da década de 1970. A maioria das 

pessoas viajava para outros países sem ter, na maioria das vezes, ideia da 

paisagem que iria encontrar, isso porque o acesso a informações a respeito 

das diferentes culturas, era restrito, sendo apenas acessível por meio de 

cartas, cartões-postais. Livros que demoravam a chegar, e a esporádicos 

programas de rádio.  

Isso permitia que os viajantes se admirassem e se encantassem ou se 

frustrassem muito mais do que nós, atualmente, que, graças ao advento da 

internet, podemos visitar outros lugares, cidades e até mesmo países sem sair 

de nossas casas. 

A temática da viagem aparece, de maneira menos acentuada também 

em seu próximo livro Vaga Música. O título define perfeitamente o conteúdo 

dos textos poéticos que compõem a obra. Todos os poemas são marcados por 

uma musicalidade bem cadenciada, como o movimento das ondas. E esse não 

é o único aspecto que aproxima os textos poéticos de Cecília com o mar, este 

também constitui tema para muitos dos poemas do livro. Alguns exemplos 

seriam: Epitáfio da navegadora; O Rei do Mar; Mar em redor e Pequena 

Canção da Onda, dentre outros. Isso só para citar os primeiros poemas do 

livro, sem mencionar outros em que o mar não aparece no título, mas está 

presente nos versos da escritora. 

Segundo alguns críticos da época, Vaga Música, seria uma continuação 

da obra anteriormente publicada, uma vez que os poemas retomam temas e 

escolhas estilísticas já apresentadas ao público em Viagem, o que permite que 

o leitor passe a identificar os aspectos caracterizantes da poesia de Cecília 

Meireles, dando a essa poesia caráter próprio e sólido. 

Um dos aspectos explorado por Cecília é, sem dúvida, a musicalidade, 

característica que não está inserida no poema unicamente por si mesma, mas 

também com o objetivo de envolver o leitor no todo do poema, de modo que 

ele, assim como a poeta, se senta exilado do mundo enquanto estivesse no 

universo do poema (POUND, 1996). A esse respeito, podemos verificar 

também que: 
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Como não confia no racional, ela se deixa levar 

pelo ritmo, confirmando a sua condição de 

andarilha solitária e de exilada sem parada fixa. 

O primado da melodia, dessa forma, tem uma 

significação muito importante: ele é uma 

referência velada ao movimento permanente do 

eu. (SANCHES NETO, 2001, p. 61) 

 

Um dos poemas cecilianos que pode ilustrar a citação apresentada 

anteriormente é Canção da Tarde no Campo: 

 

Caminho do campo verde, 

estrada depois de estrada. 

Cerca de flores, palmeiras, 

serra azul, água calada. 

 

Eu ando sozinha 

no meio do vale. 

Mas a tarde é minha. 

 

Meus pés vão pisando a terra 

Que é a imagem da minha vida: 

tão vazia, mas tão bela, 

tão certa, mas tão perdida! 

 

Eu ando sozinha 

por cima de pedras. 

Mas a tarde é minha. 

 

Este poema revela o caráter “andarilho” da voz poética de Cecília 

Meireles; note-se, nesse sentido, o segundo verso “estrada depois da estrada”, 

que não chega a algum lugar que indique parada, mas apenas aponta para 

uma nova caminhada. A voz poética está em constante ir e vir por lugares e 

tempos, o eu lírico não se fixa em nenhum limite, mas antes se mostra vagando 

sem itinerário em busca de si. 



31 
 

Esse é o tom que permeia os poemas de Vaga Música, o tom vago de 

uma incerta música tocada por um desconhecido, mas belo instrumento; tom 

que o vento dá ao dia, dependendo do tempo. 

Depois dessa obra, toda baseada no som, no ritmo, na música, e com 

suas características definidas, Cecília Meireles publica, em 1945, Mar 

Absoluto e outros poemas. Neste livro, mais do que nos anteriores, Cecília 

deixa evidente sua natureza peninsular, fluída e transitória, posto que o mar, 

abordado nos poemas publicados em 1945, nada mais é do que uma tentativa 

de encontro com seus antepassados de além-mar; o mar dos poemas é um 

mar de todo um passado revivificado por meio de metáforas advindas da 

memória; mar inconstante, misterioso e profundo, onde os encontros jamais 

chegam a se concretizar, o que faz com que o eu lírico se sinta impotente 

diante da imensa força ativa, mas imprevisível, representada pelo mar 

movente. 

 

 

A pastora de nuvens é obrigada a ser agora 

pastora de ondas. Ou seja, tem aumentada a 

concretude de seu rebanho, embora ele ainda 

continue um elemento impreciso. Mas, nesta 

mudança, sua natureza perdeu a suavidade, 

sendo agora mais violenta. (SANCHES NETTO, 

2001, p. 72). 

 

 

 

Um aspecto que deve ser levado em consideração é que o primeiro 

poema do livro também se chama Mar Absoluto. Parece que o eu lírico quer 

que o leitor penetre com ele nesse mar metafórico e o acompanhe em sua 

deriva para que seja capaz de compreender as revelações que o mar lhe 

oferece e suscita. Trata-se de um longo poema que trabalha com temas: 

ancestrais mortos, antigas aventuras marítimas, seus custos e suas glórias.  
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Mar absoluto 

 

Foi desde sempre o mar,  

E multidões passadas me empurravam 

como o barco esquecido. 

(...) 

E o rosto de meus avós estava caído  

pelos mares do Oriente, com seus corais e pérolas, 

e pelos mares do Norte, duros de gelo. 

 

Então, é comigo que falam, 

sou eu que devo ir. 

Porque não há ninguém, 

tão decidido a amar e a obedecer a seus mortos. 

(...) 

E retrai-se, ao dizer-me o que preciso. 

E é logo uma pequena concha fervilhante, 

nódoa líquida e instável, 

célula azul sumindo-se 

no reino de um outro mar: 

ah! do Mar Absoluto. 

 

O eu lírico vê o mar como um ser completo e independente e, por isso, 

deseja unir-se, integrar-se a esse ser, pois ele é a ponte, a passagem para um 

outro mar, um mar ainda maior que esse no qual está perdida e onde seus 

ancestrais encontraram a sepultura, um mar que lhe possibilitaria ver seus 

medos, dúvidas e anseios dissipados... Um mar espiritual, um Mar Absoluto 

(SANCHES NETO, 2001, p. 71) 

Os Outros poemas, que constituem a obra publicada em 1945, se 

dividem em duas partes: a primeira intitulada Os dias Felizes, com poemas que 

exploram temas mais amenos do que os de Mar Absoluto e a segunda 

intitulada Elegia, cujos poemas compõem uma homenagem à avó da poeta.  
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Retrato Natural, próximo livro publicado por Cecília Meireles, aproxima 

sua poesia, em alguns aspectos, da poesia considerada moderna, pois nesses 

poemas os temas estão mais próximos do cotidiano e são tratados de forma 

mais leve. Um exemplo dessa poesia apresentada pela poeta pode ser 

observado no poema Comunicação. 

 

 

Pequena lagartixa branca, 

ó noiva brusca dos ladrilhos! 

sobe à minha mesa, descansa, 

debruça-te em meus calmos livros. 

 

Ouve comigo a voz dos poetas 

que agora não dizem mais nada, 

– e diziam coisas tão belas! – 

ó ídolo de cinza e prata! 

 

Ó breve deusa de silêncio 

que na face da noite corres 

como a dor pelo pensamento, 

– e sozinha miras e foges. 

 

Pequena lagartixa – vinda 

para quê? – pousa em mim teus olhos. 

Quero contemplar tua vida, 

a repetição dos teus mortos. 

 

Como os poetas que já cantaram, 

e que já ninguém mais escuta, 

eu sou também a sombra vaga 

de alguma interminável música. 
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Pára [sic] em meu coração deserto! 

Deixa que te ame, ó alheia, ó esquiva... 

Sobre a torrente do universo, 

nas pontes frágeis da poesia. 

 

 

Poema bem diferente dos que se encontrava nas obras anteriores, no 

poema acima a poeta trabalha com uma cena habitual e corriqueira: uma 

lagartixa a passear pelos ladrilhos. É dessa cena corriqueira, no entanto, que 

ela retira o tema para sua poesia, uma vez que o eu lírico busca a permanência 

desta não só em seus ladrilhos, mas também à sua mesa, ouvindo – lendo – 

com ela a voz dos poetas nos livros. O eu lírico, sabendo que sua condição 

será igualada à das vozes nos livros, quer ver de perto esse ser tão frágil 

quanto sua poesia, buscando, assim, uma maneira de eternizá-los. 

Pode-se verificar também que o tom conferido aos poemas não é mais o 

da tristeza, da angústia diante das coisas que o eu lírico não alcança; Retrato 

Natural apresenta uma nova face da poesia ceciliana: a aceitação. A aceitação 

das coisas que não cabem ao ser humano conhecer, dominar ou modificar. 

No entanto, essa faceta da poética de Cecília Meireles não perdura no 

seu próximo livro. Amor em Leonoreta constitui uma retomada das temáticas 

do passado e dos motivos portugueses; não é por acaso que no início do livro 

aparece em epígrafe um fragmento da famosa novela de cavalaria intitulada 

Amadis de Gaula.  

 

“Leonoreta, fin’roseta,  

bela sobre toda fror,  

fin’roseta, non me meta  

em tal coita vosso amor!” 

 

 

De acordo com as análises feitas para esta dissertação, o eu lírico das 

composições de Amor em Leonoreta é masculino, há uma evocação, uma 

busca, por Leonoreta, exaltando sua beleza e, como seus dias são tristes longe 

da amada, o eu lírico jamais chega a encontra-la. Para fazer com que o leitor 
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seja inserido no ambiente das tradições portuguesas, Cecília faz uso de glosas 

(MOISÉS, 1989) – estrutura poética de origem peninsular caracterizada por um 

tema (mote) e por versos que se repetem no decorrer do poema (glosa) – 

mesclando o português da Idade Média e o de sua época.  

Outros poemas de Cecília também têm algo de além-mar, é o caso dos 

que integram Doze Noturnos da Holanda, obra que inaugura uma série de 

outros tantos poemas escritos em diversos outros países que a poeta visitou a 

convite de universidades para ministrar palestras a respeito do Folclore e da 

Literatura Brasileira. Fazem parte da série constituída por Poemas Escritos na 

Índia, Poemas de Viagens e Poemas Italianos. 

Seu livro seguinte é considerado uma de suas obras primas e retoma 

algumas características já apresentadas pela poeta em Amor em Leonoreta – 

acredita-se que serviu de prenúncio – trata-se de Romanceiro da 

Inconfidência. Romanceiro, por tratar de uma série de poemas de origem 

popular, muito utilizados na Idade Média; cada poema leva o nome de 

Romanceiro e todos eles têm um tema comum, cada um deles desenvolvido 

sempre em redondilhas maiores e menores (MOISÉS, 1989). 

O Romanceiro de Cecília Meireles tem como tema a Inconfidência 

Mineira, conta com 85 romances de caráter narrativo, que mesclam redondilhas 

com versos livres, característica que a aproxima de seu tempo. As muitas 

pesquisas que a autora realizou para produzir os poemas, que receberam 

elogios dos mais renomados críticos da época tiveram início após uma visita da 

poeta a Ouro Preto, cidade que a encantou imensamente. 

 

Romance XXIV 

 

“’Atrás de portas fechadas,  

à luz de velas acesas,  

entre sigilo e espionagem,  

acontece a Inconfidência.  

E diz o Vigário ao Poeta:  

“Escreva-me aquela letra  

do versinho de Virgílio...”  

E dá-lhe o papel e a pena.  
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E diz o Poeta ao Vigário,  

com dramática prudência:  

“Tenha meus dedos cortados  

antes que tal verso escrevam...’ 

LIBERDADE, AINDA QUE TARDE,” 

 

A densidade poética desses versos e a beleza estética já declarada por 

críticos como Darcy Damasceno (1958), Leila Vilas-Boas Gouvêa (2007), entre 

outros, corroboram a importância de Cecília Meireles no cenário poético do 

Brasil no século XX. 

Importância que é reafirmada com a publicação de Canções, obra que 

mescla temas marítimos e terrestres. Neste livro, o eu lírico se movimenta 

pelos poemas: em alguns deles está em pleno mar, observando as coisas e os 

seres marinhos; em outros, está em terra, observando tudo o que atinge sua 

sensibilidade; e em outras ainda, faz parte da ação, integrada seja ao mar, seja 

à terra.  

Como já foi dito anteriormente, não é raro perceber nos poemas 

cecilianos uma evocação ao outro, a instauração de uma presença com quem 

o eu lírico estabelece uma relação dialética. Em Canções, assim como em 

Poemas dos poemas, a voz poética se dirige ao Eleito ou evoca um 

Barqueiro, que a acompanha durante sua estada no mar, e para quem o eu 

lírico dirige suas perguntas e formula suas hipóteses sobre a vida. O poema a 

seguir ilustra bem essas características: 

 

De que são feitos os dias?  

- De pequenos desejos,  

vagarosas saudades,  

silenciosas lembranças.  

 

Entre mágoas sombrias,  

momentâneos lampejos:  

vagas felicidades,  

inatuais esperanças.  
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De loucuras, de crimes,  

de pecados, de glórias  

- do medo que encadeia  

todas essas mudanças.  

 

Dentro deles vivemos,  

dentro deles choramos,  

em duros desenlaces  

e em sinistras alianças... 

 

A análise de Canções nos permitiu perceber uma mescla das temáticas 

abordadas em Mar Absoluto e Retrato Natural, com muitas das angústias e 

tristezas já observadas nos poemas cecilianos.  

Tais sentimentos também estão presentes em Metal Rosicler, além de 

um perceptível movimento de comparação entre as diferentes fases vividas 

pelo eu lírico, além do desencanto e angústia que sente diante das contínuas 

mudanças que experimenta. O livro começa com a descrição do que seria o 

“metal rosicler”: 

 

Metal rosicler é uma pedra negra, como metal 

negrilho, [...] como pó escuro sem resplendor: e 

se conhece ser rosicler, em que lançando água 

sobre a pedra, se lhe dá como uma faca, ou 

chave, como quem a mói, e faz um modo de 

barro, como ensanguentado; e quanto mais 

corado o barro, tanto melhor é o rosicler... [...] 

... dá em caixa de barro como lama, e 

pedrinhas de todas as cores.” (ANTONIL apud 

MEIRELES, 2001 p. 1987) 

 

A epígrafe do livro, de certo modo, antecipa os temas que serão 

abordados na obra, isso porque deixa claro que a água é a responsável pela 

transformação que ocorre na pedra; e a água será um elemento retomado 

diversas vezes nos poemas de Cecília. A simbologia da água está ligada ao 

movimento e, principalmente, à transformação (CHEVALIER; GHEERBRANT, 

2007), principal tema de Metal Rosicler. 
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Os poemas são enumerados e não mais intitulados, assim, tem-se uma 

sequência de poemas com temas que tratam de mudanças, metamorfoses e 

transformações. Um dos poemas dessa coleção que pode muito bem servir de 

como exemplo é o poema 39: 

 

 

Mirávamos a jovem lagartixa transparente, 

rósea, gelatinosa, a palpitar no vidro 

como um broche de quartzo repentino. 

E não havia coisa obscura no seu peito: 

apenas, luz, apenas –  traspassando a tênue carne 

de opalas tenras, quase líquidas, tão frias... 

Pois agora está morta, entre as folhas, e seca 

e opaca. E não são já, na verdade, os seus olhos, 

de negra pérola. É uma torcida cinza triste. 

E um silêncio tão grande! Ah, maior que o seu corpo 

e que a sua existência! Universal, humano, imenso... 

Morto silêncio de uma vida de silêncio... 

 

Este texto retoma um tema já utilizado anteriormente nos poemas de 

Cecília e já apresentado neste trabalho. É o que ocorre no poema 

Comunicação, que faz parte de Retrato Natural. Enquanto no poema de 

Retrato Natural pulsa uma jovialidade e uma musicalidade poética, no poema 

39 de Metal Rosicler o que se vê é um eu lírico que não vê mais a morte como 

possibilidade de transcendência, mas sim como um “silêncio” ou ausência. É o 

mesmo eu lírico que se deixou fascinar pela lagartixa luminosa, que agora a 

compara com o ser humano, tão inútil quanto ela. E o mesmo tom de 

desencanto permanece em Solombra, livro que a autora publica em 1963. 

O livro começa com uma epígrafe de autoria da própria Cecília Meireles, 

que antecipa ao leitor uma poesia presa à terra e a sua sombra, mas que 

busca a luminosidade e mobilidades dos céus: 
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Levantei os olhos para ver quem 

Falava. Mas apenas ouvi as vozes 

Combaterem. E vi que era no céu 

E na terra. E disseram-me: 

Solombra. (MEIRELES, 2001, 

p.1259) 

 

Assim como em Metal Rosicler, os poemas que compõem Solombra 

também não têm título, no entanto, aqueles ainda tinham os números que 

auxiliavam o leitor a identificar e a localizar os poemas no corpo do livro, mas, 

na obra de 1963, não há qualquer identificação  para os poemas.  

Esse apagamento das marcas de identificação está em total harmonia 

com a temática de muitos dos poemas de Solombra; podemos observar que o 

eu lírico deseja também esse apagamento no tocante ao seu ser e à sua 

existência. Um dos poemas que pode ilustrar bem essa busca já vem com essa 

ideia estabelecida em seu primeiro verso: 

 

Eu sou essa pessoa, a quem o vento chama, 

a que não se recusa a esse final convite, 

em máquinas de adeus, sem tentação de volta. 

 

Todo horizonte é um vasto sopro de incerteza. 

Eu sou essa pessoa a quem o vento leva: 

iá de horizonte libertada, mas sozinha. 

 

Se a Beleza sonhada é maior que a vivente, 

dizei-me: não quereis ou não sabeis ser sonho? 

Eu sou essa pessoa a quem o vento rasga. 

 

Pelos mundos do vento, em meus cílios guardadas 

vão as medidas que separam os abraços. 

Eu sou essa pessoa a quem o vento ensina: 

 

"Agora és livre, se ainda recordas." 
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O eu lírico apresenta-se, aqui, como um ser que é levado pelo vento, 

que não tem raízes e não está, de forma alguma, preso à terra ou a outro ser 

qualquer; na incerteza dos horizontes e na dúvida quanto ao que realmente 

vive, o eu lírico deixa-se levar pelo vento, aceitando e desfrutando tão somente 

da liberdade solitária que o vento a passar lhe oferece e ensina. 

O eu lírico, não tem nome, não tem qualquer característica que possa 

defini-lo, a não ser sua relação com o vento, este sim, com características e 

ensinamentos bem definidos, posto que o vento é responsável por tornar livre o 

eu lírico, porque o chama, o leva, o rasga e o ensina, além de torná-lo 

consciente desse aprendizado. Nota-se que o desejo da voz poética nada mais 

é do que ir com o vento, passar sem alarde, uma vez que ao vento cabem 

todos os verbos do poema, todas as ações, e ao eu lírico, apenas a descrição 

de sua condição. 

Esse sentimento de despedida, de prenúncio da partida, perdura nos 

demais poemas de Solombra, além é claro dos muitos dedicados ao tema e à 

busca pela solidão, não da solidão representada pela a ausência do outro, mas 

da Solidão, todos os seres vivos desconhecem, a grande ausência de tudo que 

nos cerca neste mundo: a solidão encontrada apenas na morte.  

Essa busca do eu lírico ceciliano acabou no dia 9 de novembro de 1964, 

em um hospital do Rio de Janeiro com vista para o mar. Cecília tinha sido 

diagnosticada com câncer no estômago dois anos antes, mesmo assim, 

produziu e publicou muitas obras, entre elas Solombra, que ganhou o prêmio 

Jabuti de Poesia, outorgado pela Câmara Brasileira do Livro em 1964, e Ou 

Isto ou Aquilo, obra em que aborda as constantes possibilidades de escolha 

as quais o homem é submetido desde a mais tenra idade, explorando em todos 

os poemas a musicalidade das palavras e de suas combinações. No ano 

seguinte, o Prêmio Machado de Assis, pelo conjunto de sua obra, foi-lhe 

concedido pela Academia Brasileira de Letras. 
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1.2 – Os Olhos de Jacinta Garcia Benevides 

 

 

Aqui está meu rosto verdadeiro, 

defronte do crepúsculo que não alcançaste 

Abre o túmulo, e olha-me: 

dize-me qual de nós morreu mais. 

 

Cecília Meireles, 2001 

 

 

Os versos acima pertencem ao poema 7 de Elegia, conjunto de oito 

poemas que a poeta dedica a sua avó materna, Jacinta Garcia Benevides, e 

que fecham a obra Mar Absoluto e Outros Poemas. O conhecimento a 

respeito da vida e da obra da poeta nos permite perceber que a escolha de 

integrar Elegia ao livro mencionado está ligada ao tema marítimo e espiritual de 

Mar Absoluto e à origem peninsular de sua avó, nascida em Fajã de Cima e 

emigrada ao Brasil, por volta do final do século XIX, assim como a temática da 

morte, também abordada nos poemas, escritos depois do falecimento da avó 

em 1931. 

Durante toda a sua infância, Cecília Meireles ouviu falar das histórias de 

seus antepassados açorianos e de como era bonito o lugar; de onde vieram 

suas “memórias” da ilha dos Açores foram todas imaginadas a partir das 

histórias contadas pela avó, e sua curiosidade só seria saciada no ano de 

1951, quando ela, promovendo conferências em diversos países da Europa, 

tem a oportunidade de realizar seu grande sonho de criança: conhecer os 

Açores.  

Pouco se sabe a respeito de sua estada na terra dos antepassados, 

apenas que registrou algumas canções que já escutara quando menina, e que 

conhece e começa a se corresponder com Armando Côrtes-Rodrigues (1891 – 

1971), poeta e dramaturgo açoriano (OLIVEIRA, 2001). 

No entanto, podemos dizer com segurança que os olhos de Cecília não 

eram os únicos a vislumbrar aquela paisagem, tão conhecida e tão 

surpreendente. Os olhos de Jacinta Garcia Benevides acompanhavam os da 

neta a cada figura, paisagem, roupa e comportamento que se lhe apresentava. 
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Isso porque foram os seus olhos que primeiramente mostraram à Cecília qual 

era a sua origem, não apenas no tocante a seus laços familiares, mas também 

no que diz respeito ao modo de agir diante da vida. Por esse motivo nos 

pareceu importante dedicar uma parte desta dissertação aos poemas de 

Elegia, uma vez que é por meio deles que podemos perceber um pouco melhor 

a relevância de D. Jacinta na formação de sua consciência da mulher e, 

eventualmente, do ser poeta da parte de Cecília Meireles. 

Logo após o título, há uma dedicatória: 

 

À memória de 

Jacinta Garcia Benevides  

 

Minha avó 

 

Em seguida, desdobra-se o conjunto de poemas, nos quais o eu lírico 

estabelece como interlocutor um “tu” ausente, que não compartilha mais das 

experiências do eu lírico e para quem tudo se tornou inútil.  

Os primeiros versos de Elegia ainda não deixam clara a ideia da morte, 

mas apresentam ao leitor o tipo de laço que une o “tu” ao eu lírico, laço 

estabelecido pelo olhar, pela água e pela tristeza: 

 

1 

 

Minha primeira lágrima caiu dentro de teus olhos. 

Tive medo de a enxugar: para não saberes que havia caído. 

No dia seguinte, estavas imóvel, na tua forma definitiva, 

Modelada pela noite, pelas estrelas, pelas minhas mãos. 

 

O adjetivo “primeira” evidencia que a tristeza, implícita no substantivo 

“lágrima”, não se resume unicamente àquele momento, mas persiste tanto 

quanto a ausência do interlocutor, que já não sofre mais as mudanças 

causadas pela vida, pois alcançou uma “forma definitiva”, devido a sua 

imobilidade dentro do espaço/ tempo e nas lembranças do eu lírico, que pode, 

a partir de sua ausência, concebê-lo como quiser.  
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O poema 2 enfatiza o tema da inutilidade dos acontecimentos cotidianos 

e dos desejos diante da falta que o interlocutor causa ao eu lírico. Nos poemas 

posteriores, 3 e 4, além da tristeza e da inutilidade já apresentadas, o eu lírico 

continua a construção de seu interlocutor, conjecturando as palavras e gestos 

que este teria se estivessem juntos: 

 

 

3 

 

Minha tristeza é não poder acompanhar contigo 

o desenho das pombas voantes, 

o destino dos trens pelas montanhas, 

e o brilho tênue de cada estrela 

brotando à margem do crepúsculo. 

 

Tomarias o luar nas tuas mãos, 

fortes e simples como as pedras, 

e dirias apenas: “Como vem tão clarinho!” 

 

 

4 

 

Escuto a chuva batendo nas folhas, pingo a pingo. 

Mas há um caminho de sol entre as nuvens escuras. 

E as cigarras sobre as resinas continuam cantando. 

 

Tu percorrias o céu com teus olhos nevoentos, 

e calcularias o sol de amanhã, 

e a sorte oculta de cada planta. 
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Os poemas 5 e 6 abordam a indiferença das coisas e dos seres diante 

da ausência do “tu”, que o eu lírico continuamente evoca, enquanto este não vê 

fim para a sua tristeza e não encontra meio de ser ouvido ou atendido por 

aquele a quem tanto clama. 

O poema 7 começa com descrição de uma paisagem ao cair da tarde e 

das impressões que o sujeito poético tem a respeito dela, mas a descrição 

serve apenas como base para que a tristeza e dor decorrente da ausência do 

interlocutor sejam retomadas, além de destacar uma profunda saudade dos 

gestos e sinais entre eles compartilhados: 

 

 

7 

Mas não era só isto, 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. 

 

Faltam teus olhos com ilhas, mares, viagens, povos, 

tua boca, onde a passagem da vida 

tinha deixado uma doçura triste, 

que dispensava palavras. 

 

 

 O oitavo e último poema de Elegia desenvolve dualidades estabelecidas 

a partir das perspectivas de tempo – presente e eternidade – e de ser – o 

corpóreo e o etéreo.  

 Se no poema 1 o “tu” ainda tem os olhos abertos e seu tempo ainda não 

está estabelecido, no poema 8 o “tu” está inserido na eternidade de cada 

momento e existe de duas formas distintas: a primeira, enquanto matéria 

imóvel debaixo da terra; e, a segunda, enquanto “invenção” no íntimo de eu 

lírico: 
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8 

 

Não te importes que escute cair, 

no zinco desta humilde caixa, 

teu crânio, tuas vértebras, 

teus ossos todos, um por um... 

Pés que caminhavam comigo, 

mãos que me iam levando, 

peito do antigo sono, 

cabeça do olhar e do sorriso... 

 

Não te importes. Não te importes... 

 

Na verdade, tu vens como eu te queria inventar: 

e de braço dado desceremos por entre pedras e flores. 

Posso levar-te ao colo, também, 

pois na verdade estás mais leve que uma criança. 

 

 Assim, podemos perceber que o último poema de Elegia encerra a 

imagem definitiva que começou a ser “moldada” pelo eu lírico, de forma que 

sua presença agora pode ser restabelecida, não da forma desejada, mas, pelo 

menos, na forma de poesia. 

  

 

 1.3 – Fortuna Crítica de Cecília Meireles 

 

Dentre os muitos estudos sobre Cecília Meireles, foram selecionados 

alguns que vêm ao encontro do objetivo proposto por esta dissertação, por 

abordarem o feminino ou o existencialismo nos poemas cecilianos. 

O primeiro texto consultado foi a pesquisa de mestrado de Delvanir 

Lopes (2004), que, assim como esta dissertação, se dedica a poesia de Cecília 

Meireles do ponto de vista da filosofia existencialista, no entanto, o texto em 

questão não analisou poemas de fases distintas da poeta, mas se deteve nos 
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poemas que compõe o livro Metal Rosicler, o que não ocorre nesta 

dissertação, que buscou analisar poemas de livros publicados em diferentes 

momentos. 

A diferença entre os dois estudos encontra-se na escolha dos filósofos 

utilizados para explicitar as características do existencialismo. Delvanir Lopes 

baseia-se em Martin Heidegger e Karl Jaspers, ao passo este trabalho 

privilegia as concepções de Kierkeggard e Sartre a respeito do existencialismo. 

A leitura das análises feitas por Lopes (2004) foram de suma importância 

para a elaboração das analises que serão apresentadas no capítulo III, 

dedicado à investigação do Existencialismo em poemas de Cecília Meireles. 

Maria Lucia Dal Farra (2006) traça a trajetória de Cecília Meireles, 

objetivando evidenciar a capacidade da poeta de envolver-se com as coisas e 

os seres para surpreender a si mesma e ao leitor. Ao longo de seu texto, a 

autora revela a capacidade da poeta de Viagem de renomear os seres e 

transmutar-lhes os atributos para que se torne possível a construção de uma 

nova ordem. A leitura do estudo de Dal Farra contribuiu para uma 

compreensão mais aprofundada do universo poético de Cecília Meireles. 

O estudo elaborado por Fernanda Ribeiro Queiroz de Oliveira (2007) tem 

por objetivo apresentar o princípio feminino como aspecto que se integra na 

construção do símbolo, alimentado pelo jogo entre o universal e o histórico, 

entre o perene e o transitório, e é nesse espaço bipolar e contraditório que o 

feminino apresenta as características que podem defini-lo. A partir dessas 

considerações, a autora (op. cit.) investiga os conceitos de feminino e sagrado 

nos poemas que têm como tema a mulher e a religiosidade, o que foi de 

grande importância para que chegássemos ao conceito de feminino a ser 

apresentado no Capítulo II.  

O trabalho empreendido por Gouvêa (2007) detém-se na investigação 

sobre o lugar de Cecília na trajetória da poesia moderna e modernista. Para 

tanto, não basta levantar as diferenças evidentes entre o “puro lirismo” 

ceciliano e as poéticas mais ligadas ao “sensível”, que com a dela 

compartilharam as primeiras décadas do século XX, mas também é necessário 

deter-se atentamente nos elementos que nos parecem únicos nos poemas 

cecilianos, e que nos auxiliaram na percepção da construção estética dos 

poemas de Cecília. 
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A pesquisa de Ana Maria Domingues de Oliveira (2001), por sua vez, 

dedica-se à sistematização de referências bibliográficas sobre Cecília Meireles 

e suas obras. Estão catalogados desde teses de doutorado até notas de 

colunismo social, todos listados, comentados e classificados, o que facilitou a 

busca por trabalhos referentes à poeta que pudessem contribuir para o estudo 

da temática abordada nesta dissertação. 
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Capítulo II: Sobre o Existencialismo e o Feminino 

 

 

Podemos dizer que um dos elementos desencadeadores das questões 

que deram origem às ideias existencialistas foi a Fenomenologia, entendida 

fundamentalmente como o estudo do fenômeno, isto é, do objeto do 

conhecimento imediato. A primeira vez em que o conceito de fenomenologia 

apareceu foi no artigo Ideias para uma Fenomenologia Pura e para uma 

Filosofia Fenomenológica (HUSSERL, 1906). Nesse texto, Husserl expõe a 

teoria básica acerca de seu novo modo de ver as coisas. Para o pensador, os 

fenômenos do mundo deveriam ser pensados pela óptica das percepções 

mentais de cada indivíduo, daí a importância de se estudar as coisas 

imediatamente, ou seja, a partir do modo como elas se colocam diante da 

consciência. 

Para Heidegger, a Fenomenologia está ligada à intencionalidade e esta, 

por sua vez, à consciência: 

... a fenomenologia tem como preocupação central a 

descrição da realidade, colocando como ponto de 

partida de reflexão o próprio homem, no esforço de 

encontrar o que realmente é dado na experiência e 

descrevendo o que se passa efetivamente do ponto de 

vista daquele que vive determinada situação concreta. 

Nesse sentido, a fenomenologia é uma filosofia da 

vivência. (1979 p. 304). 

 

 

Valendo-se desse método filosófico de investigação, Martin Heidegger 

(1889 – 1976) escreve Ser e Tempo, obra na qual discute e elabora uma teoria 

do ser. Para alcançar esse objetivo o filosofo analisa o ser do homem, que é 

denominado como “dasein”, que em alemão significa “ser-aí”, ou seja, o ser no 

mundo e não isolado deste. A análise do ser é feita por meio de suas escolhas 

e de seus atos dentro de uma determinada situação: “toma conhecimento do 

mundo que ele próprio não criou e ao qual se acha submetido num primeiro 

instante.” (HEIDEGGER, 1979, p. 305). 
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As considerações apresentadas em Ser e tempo serviram de base para 

as ideias que estão expostas neste capítulo sobre o existencialismo. 

No tocante ao conceito de feminino, as ideias e concepções, que 

presentes nesta dissertação, têm por base as características atribuídas à 

mulher, não pelo senso comum, mas sim pelo levantamento de elementos e 

comportamentos inerentes ao caráter feminino sem referências no caso, as 

questões específicas de gênero. 

O feminino, para Kristeva (2002), não implica 

a mulher real, pois, no que diz respeito à 

escrita, sujeitos biologicamente masculinos 

podem ocupar uma posição de sujeito 

feminino na ordem simbólica, conforme ela 

observa nas obras de artistas de vanguarda 

como Joyce e Mallarmé, entre outros. Ela vê 

no feminino a negação do fálico e, mais 

especificamente, na escritura feminina, uma 

força capaz de quebrar a ordem simbólica 

restritiva. (SILVA, 2012, p.29). 

 

 

 

2.1 Existencialismo em Kierkeggard e Sartre 

 

 

De acordo com Paulo Perdigão (1995), Soren Aabye Kierkegaard (1813 

– 1855), filosofo e teólogo dinamarquês, nasceu em uma família rica da cidade 

de Copenhague, no início do século XIX.  Seus textos abordam questões 

referentes ao comportamento humano e à importância da escolha e do 

compromisso assumido pelo homem a respeito de si mesmo. 

Kierkegaard deu início ao que mais tarde ficou conhecido como 

Existencialismo (Perdigão, 1995), posto que suas produções filosóficas 

estavam intimamente ligadas a questões como: tomada de consciência do ser 

sobre si mesmo; sua condição perante si e a sociedade; o desespero diante 

dessa consciência; e a tomada de decisões a partir dessa conscientização. 
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Kalr Jaspers, Martin Heidegger, Edmund Husserl e Hegel também 

abordaram o tema da existência humana, mas foi Kierkegaard que fez das 

perguntas existenciais do homem o foco para sua pesquisa filosófica. 

Kierkegaard escreveu sobre a aparente falta de sentido da vida, da busca de 

sair desse tédio existencial e sobre a realização de escolhas livres. Assim, para 

ele o homem, em sua liberdade, faz as escolhas subjetivas e apaixonadas, pois 

não há nenhuma verdade absoluta, mas verdades existenciais só atingidas por 

meio da intensidade dos sentimentos. 

O pensamento existencialista defende, em primeiro lugar, que a 

existência vem antes da essência. Significa que não existe uma essência 

humana que determine o homem, mas que ele constitui a sua essência na sua 

existência. Esta construção da essência se dá a partir das escolhas feitas, visto 

que o homem é livre. Nessa condição, na qual o homem existe e em que sua 

vida é um projeto, ele terá de escolher o que quer ser e efetivar sua vontade 

escolhendo. 

Sendo a condição humana tão complexa, o homem vive em uma 

angústia existencial. Ter de escolher a todo instante é considerado angustiante, 

pois cada escolha irá refletir direta e dinamicamente no que o ser é. A angústia 

é o reflexo da liberdade humana, dessa imensa possibilidade de escolher e ser 

responsável por cada escolha, transformando-se nu ser instável, em contínuo 

movimento. 

Segundo Kierkegaard, outra característica da condição humana é o 

desespero. Aquilo que nos torna quem somos, dada nossa natural movência, 

pode ser perdido e nos deixar desesperados. Toda a existência humana está 

em desespero, pois o homem precisa de coisas externas, que ele não controla, 

para sentir quem ele é. Assim, mesmo vivendo sem o desespero, o homem 

está vivendo num constante desespero. 

Influenciados por Kierkegaard, o auge do pensamento existencialista 

ocorre na França, com Jean-Paul Sartre (1905-1980), filósofo francês, e Albert 

Camus (1913-1960), filósofo argelino, que popularizaram o termo 

Existencialismo, bem como os conceitos que servem de sustentáculo a essa 

corrente de pensamento, e as ideias contidas nessa doutrina, escrevendo, 

além de textos teóricos, romances e peças de teatro. A força de suas ideias, 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalr_Jaspers&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger
http://pt.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl


51 
 

sobretudo nos anos pós-guerra, teve muito a ver com a recuperação de 

conceitos como liberdade e individualidade. 

Sartre nasceu em Paris, França, filho de um oficial da Marinha Francesa. 

Ficou órfão de pai com apenas 15 meses de idade, o que obrigou sua mãe a se 

mudar para a casa de seus avós maternos. Com o auxílio de parentes, teve 

condições de frequentar boas escolas e adquirir uma boa formação literária. 

Aos 19 anos, ingressou na Escola Normal Superior, no curso de filosofia, onde 

foi apresentado às obras de Kierkegaard. (MACIEL, 1986, p. 25) 

Seguindo o pensamento de Kierkeggard, Sartre aborda não só os temas 

explorados pelo filósofo dinamarquês, mas também elabora os seus próprios. 

Em seu livro O Existencialismo é um Humanismo não só esclarece essa 

questão, mas também defende suas ideias das críticas que constantemente 

eram feitas aos filósofos existencialistas, frequentemente de se aterem a 

fragmentos de verdade e de não levarem em consideração os eventos 

inesperados e as fatalidades da vida humana. A essas acusações, Sartre 

respondia que sua filosofia não estava focada nos fatores externos ao homem, 

mas sim em sua consciência sobre a vida, em seu ser em si (SARTRE, 1989). 

A obra de Sartre (op. cit.) descreve sua filosofia e o seu momento 

histórico; para ele o Existencialismo consiste em:  

 

Uma doutrina que torna a vida humana possível e 

que, por outro lado, declara que toda a verdade e 

toda a ação implicam um meio e uma 

subjetividade humana. 

(SARTRE,1989, p. 22) 

 

Assim como Kierkegaard, Sartre defende a ideia de que a existência 

precede a essência, e, segundo ele, esta concepção amplia as possibilidades 

de o homem atuar sobre sua própria vida, construindo-a e transformando-a 

livremente, além de deixar claro que o ser humano não é um ser definível, mas 

em constante mudança, dependendo do que escolhe para si mesmo (SARTRE, 

1989). 

O homem, para o existencialismo, não é definível, porque não é nada 

inicialmente, ele apenas será algo depois, e será aquilo que se tornar. Ele é 

concebido a partir da existência. Isso, de acordo com Sartre, é denominado 
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subjetividade, uma vez que não há nada de concreto sobre o homem, além, é 

claro, da consciência de estar em processo, em contínuo vir a ser. Logo, o 

homem é um projeto que se vive enquanto sujeito e criador de si mesmo. 

 

 

A primeira decorrência do existencialismo é 

colocar todo o homem em posse daquilo que ele 

é, e fazer repousar sobre ele a responsabilidade 

total por sua existência. A sua e a de todos os 

homens. (SARTRE, 1945, p. 25) 

 

 

É por meio das escolhas que o homem estabelece valores sobre 

determinadas ações, posto que nada pode ser bom para um ser sem que o 

seja para todos os outros seres. Assim, a imagem do homem, conforme 

julgamos que ele deva ser, não apenas é válida para nós como também para 

todo o momento histórico em que estejamos inseridos, o que torna a 

responsabilidade de cada homem ainda maior, pois ao se construir – por meio 

de suas escolhas e suas consequências –, o homem está construindo o 

Homem.  

Após tais considerações, Sartre justifica o título de seu livro ao afirmar 

que é por essas razões que o Existencialismo é um Humanismo, pois se 

configura, mais do que qualquer outra corrente filosófica, numa filosofia do 

Homem. 

Empreendida a tomada de consciência do ser a respeito de sua 

responsabilidade sobre si mesmo e sobre a imagem do Homem de seu tempo, 

o ser hesita e questiona a si e ao mundo; dessa hesitação e desses 

questionamentos é que provém a angústia. Angústia por saber-se responsável 

pelas consequências de suas escolhas para si e para toda a humanidade. A 

angústia que provém também da dúvida do homem sobre si e sobre as coisas 

que lhe são apresentadas, além de seu dever de escolher entre diferentes 

possibilidades, sem ter nenhuma certeza assegurada sobre qualquer uma 

delas. Assim, escolher gera angústia. 
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Para Sartre, a angústia é só o primeiro dos “sinais” da tomada de 

consciência do ser a respeito de si mesmo; o segundo sinal seria o desamparo. 

Este vem como decorrência da consciência da liberdade diante das escolhas, 

ou seja, o homem é livre diante de suas escolhas e estas têm consequências; o 

homem está sozinho – livre – sem nada nem ninguém em que possa amparar-

se. Dessa forma, o homem entende-se como ser livre que escolhe, mas 

experimenta a angústia de escolher e o desespero de perder tudo, uma vez 

que também está desamparado, isto é, não tem muletas, desculpas ou a quem 

culpar por suas escolhas. 

Dos dois “sinais” apontados decorre, portanto, o terceiro e definitivo sinal 

já denunciado por Kierkeggard, fruto da conscientização do homem a respeito 

do seu verdadeiro papel no palco da existência: o desespero. Desespero 

porque só ele pode contar com ele mesmo, com as suas ações, com aquilo que 

depende única e exclusivamente de sua vontade ou com o conjunto das 

probabilidades que tornam suas ações possíveis: “Deus algum, desígnio algum 

poderá adaptar o mundo e seus possíveis à minha vontade.” (SARTRE,1945, 

p. 36) 

Todas essas afirmações originaram um dos mais conhecidos clichês 

filosóficos sartreanos: “O homem está condenado a ser livre” (SARTRE,1945, 

p. 38).  O que faz total sentido quando se entende que o homem não tem 

origem em si mesmo, não escolheu nascer, e suas escolhas só se dão em 

relação ao que fará a parir do verdadeiro nascimento – tomada de consciência 

– em diante. 

No tocante às ações humanas, o homem deve limitar-se ao que vê e 

aprende com relação às coisas a seus atos, pois, após a morte, não há 

nenhuma certeza acerca do que virá, e isto por uma simples razão: só existe 

realidade na ação, “o homem não é nada mais que seu projeto, ele não existe 

senão na medida em que se realiza e, portanto, não é outra coisa senão o 

conjunto de seus atos, nada mais além de sua vida”. (SARTRE, 1945, p. 39) 

No entanto, a filosofia de Sartre não exclui a importância dos outros 

seres na vida de homem, pois, segundo ele, “o outro é indispensável para a 

minha existência tanto quanto, ademais, o é para o meu autoconhecimento” 

(SARTRE, 1945, p. 43). Assim, eu só me entendo como eu porque existe o 

outro, é dessa forma que tenho tanta certeza de mim como tenho do outro. Eu 
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não posso me conhecer “como isso ou aquilo” sem que o outro me reconheça 

como tal, sem que o outro me defina pelas minhas ações e pelas suas também. 

Ações essas que serão julgadas a partir da imagem de Homem 

construída pelo meu tempo, pela condição humana que se estabelece pelas 

necessidades do homem; essas necessidades que estabelecem o projeto do 

homem, projeto este que carrega uma universalidade no projeto individual de 

cada um, já que este projeto tem de ser reconhecido por outros indivíduos, não 

porque contenha elementos universais, próprios de todo homem, mas porque 

sua universalidade é constantemente construída e reativada pelas escolhas 

individuais de cada um. Dessa forma, a existência constrói a essência de cada 

homem. 

Dentro dessa dinâmica do projeto, não existe a possibilidade de não se 

escolher, toda ação é uma escolha – ainda que seja a escolha por não se 

escolher. E, assim, uma escolha sempre leva a outra escolha, que leva o 

homem a uma determinada situação, na qual lhe será exigido uma nova 

escolha que o levará a escolher outra vez; uma vez que o universo humano 

está sempre por fazer-se e só assim pode existir. 

 

 

O homem está constantemente fora de si 

mesmo; é projetando-se e perdendo-se fora de 

si que ele faz o homem existir e, por outro lado, 

é perseguindo fins transcendentes que ele é 

capaz de existir, sendo essa superação e 

apropriando-se dos objetos apenas em relação 

a essa superação, o homem está no coração, 

no centro dessa superação. (SARTRE, 1945, p. 

43).  

 

 

Outra questão abordada por Sartre em O Existencialismo é um 

Humanismo é a respeito do sentido da vida; para ele a vida não é nada antes 

de começarmos a viver – escolher –, cabe ao homem dar sentido a sua vida e 

esse sentido será o que cada homem escolher para si. 
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Quanto à superação mencionada na citação anterior, Sartre (1945) a 

entende como Transcendência, não no sentido cristão de alcançar a Deus, mas 

no tocante à liberdade plena, sendo que o homem não se encontra encerrado 

em si mesmo, mas presente no universo Humano. Dessa forma, cabe a cada 

ser buscar fora de si um fim, um objetivo, para que realize todas as suas 

potencialidades, e é essa busca por sair de si, por projetar-se fora, é que 

permite que ele se realize como Humano. 

Com isto, o existencialismo é o conjunto de ideias que coloca no ser 

humano a responsabilidade por se construir e por seus atos. Não há desculpas 

e justificativas para nossas ações. O que somos ou o que fazemos não é 

produto de nossa infância, de nossa criação, do destino ou da divindade. 

Estamos sozinhos, lançados no mundo, para nos inventar, pois não há nada 

anterior à nossa existência para definir o que somos. 

 

 

 

 

2.2 – Existencialismo nos poemas de Cecília Meireles 

 

 

Desde a publicação dos primeiros poemas de Cecília Meireles podemos 

observar que eles apresentam muitas das características que definem o 

existencialismo. Tais características, no entanto, só começam a ser melhor 

percebidas nos poemas que constituem a obra Poema dos Poemas, o que 

claramente se comprova no poema a seguir: 

 

 

Nem palavras de adeus, nem gestos de abandono. 

Nenhuma explicação. Silêncio. Morte. Ausência. 

O ópio do luar banhando os meus olhos de sono... 

Benevolência. Inconsequência. Inexistência. 
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Paz dos que não tem fé, nem carinho, nem dono... 

Todo perdão divino e a divina clemência! 

Oiro que cai dos céus pelos frios do outono... 

 

Esmola que faz bem ... – nem gestos, nem violência... 

Nem palavras. Nem choro. A mudez. Pensativas 

Abstrações. Vão temores de saber. Lento, lento 

Volver de olhos, em torno, augurais e espectrais... 

 

Todas as negações. Todas as negativas. 

Ódio? Amor? Lê? Tu? Sim Não? Riso? Lamento? 

- Nenhum mais. Ninguém mais. Nada mais. Nunca mais... 

 

Sem dúvida, um dos primeiros exemplos da presença dos temas 

existencialistas (dúvida, angústia, desamparo, desespero, sofrimento, 

inutilidade da vida, etc.) nos textos poéticos de Cecília Meireles, o poema vai 

em direção a um crescente niilismo, à banalidade da vida e das coisas belas – 

note-se o título do poema e o terceiro verso –, a proposta de paz também se 

estabelece por meio desse niilismo, uma vez que se entende que somente os 

“que não tem fé” é que não se importaram com a esmola de uma vida após a 

morte ou com inúteis indagações sobre esta – “Vãos temores de saber”... A 

morte é aquilo que é: negação da vida e anulação de qualquer tipo de 

esperança futura. 

O eu lírico dos poemas que constituem o livro Poema dos poemas 

evoca diferentes interlocutores, de acordo com Sartre:  

 

 

O outro (no existencialismo) é indispensável 

para a minha existência, tanto quanto, 

ademais, o é para o meu autoconhecimento. 

Nestas condições a descoberta de meu 

íntimo revela-me, ao mesmo tempo, o outro 

como uma liberdade colocada diante de 

mim. (1987, p. 18) 
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Outras características existencialistas podem ser encontradas em 

Cânticos: 

 

Cântico VI  

 

Tu tens um medo: 

Acabar. 

Não vês que acaba todo o dia. 

Que morres no amor.  

Na tristeza. 

Na dúvida. 

No desejo. 

Que te renovas todo o dia. 

No amor. 

Na tristeza. 

Na dúvida. 

No desejo. 

Que és sempre outro. 

Que és sempre o mesmo. 

Que morrerás por idades imensas. 

Até não teres medo de morrer. 

 

E então serás eterno. 

 

Os versos 13 e 14 sintetizam o que os existencialistas chamam de devir, 

ou seja, a inclinação inata de todo ser humano para a mudança, que Sartre 

(1945) definiria como a constante ação humana. Esse não é o único poema de 

Cecília que apresenta essa caracterização da existência do homem, muitos dos 

poemas da obra mencionada acima, assim como de muitas outras, 

posteriormente, apresentam esse tema.  É interessante notar, no entanto, que 

a partir dessa obra começa a se delinear e fixar nos poemas da poeta uma 

compreensão acerca da brevidade e inconstância da vida. 
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2.3 – Feminismo e Feminino 

 

 

 A vida de Cecília Meireles foi marcada não só por suas produções 

poéticas, mas também por um forte engajamento no tocante às causas 

relacionadas à educação e à cultura brasileiras. Realizou conferências em 

diversas universidades de países como Portugal, Índia, Estados Unidos e 

Chile, divulgando não só nosso Folclore e cultura indígena, a Literatura Infantil 

produzida em nosso país, além de defender o direito das mulheres de se 

aventurarem no campo da poesia. 

No entanto, diferentemente de outros poetas modernos, Cecília não 

estava preocupada em tornar sua poética estandarte de movimentos culturais 

ou sociais; sua poesia não trata do que está diante dos olhos, mas sim, do que 

estes escondem e que não pode ser fixado em um tempo ou em um lugar, nem 

mesmo atribuído a um único gênero, justamente porque pertence a todos os 

tempos e a todos os lugares e a todo ser humano: a consciência de si mesmo e 

de sua efemeridade no mundo. 

Consciência esta que pode apresentar diferentes características de 

sujeito para sujeito, mas que tem em seu âmago elementos que podem ser 

compreendidos como pertencentes a um determinado conceito. 

Essas observações são demasiadamente importantes para que 

possamos compreender as diferenças entre Feminismo e Feminino, uma vez 

que não há marcas da luta feminista nos poemas de Cecília Meireles, nem 

mesmo crônicas e textos que busquem a igualdade de direitos entre homens e 

mulheres ou ensaios que tratem da participação da mulher na sociedade de 

forma equivalente à dos homens. Com exceção da conferência Expressão 

Feminina da poesia na América, de 1959, obra intimamente ligada ao seu 

contexto de produção, no qual a poeta escreve a respeito das constantes 

acusações sofridas pelas poetas hispano-americanas e defende o direito 

destas à poesia. No entanto, o Feminino não constitui exceção na obra 

ceciliana, mas sim uma constante.  
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O conceito de Feminino e suas características são os temas abordados 

pela professora Ana Maria Domingues de Oliveira em seu texto 

Representações Do Feminino Na Obra De Cecília Meireles: 

 

Não se pode confundir o feminino com o 

feminismo, uma vez que são pontos diferentes e, 

por vezes, divergentes. O feminino se insere no 

trajeto antropológico do mito, nos eixos 

dinamizadores e constituintes dos arquétipos, 

atualizantes históricos, culturais e sociais dos 

esquemas primeiros da corporeidade humana. 

(2007, p. 02) 

 

 

Podemos perceber que a principal diferença entre Feminismo e 

Feminino reside nas diferentes origens desses dois conceitos, enquanto o 

Feminismo resulta do processo de sujeição sofrido pela mulher durante muitos 

anos, o Feminino sempre esteve presente nas relações estabelecidas entre 

homens e mulheres, constituído, a princípio, pela diferença física e 

comportamental apresentada pelos indivíduos. 

 

Todavia, é no símbolo, na simbiose do histórico 

com o universal que o princípio feminino alarga-se 

e demonstra-se em cores vivas. A aproximação, 

na literatura, do feminino com o poético, na 

navegação proposta por Turchi, permite observar 

esse princípio como o recanto da suavidade e da 

tolerância, mais do que da solidariedade entre os 

elementos da vida, de fusão amorosa entre elas. 

Enquanto o masculino é diurno, peremptório, 

incisivo, o feminino acolhe as semelhanças em si 

e encampa o movimento simbolizante como o seu 

principal mecanismo de atuação. 

(OLIVEIRA, 2007, p. 04). 

 

O Feminino é caracterizado por essa suavidade nos gestos, pelo caráter 

noturno e de integração com as coisas e com os seres; pelo olhar, pela 

observação e contemplação da vida, pelo acolhimento e não pela imposição. 
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A poesia é, portanto, feminina, porque o símbolo 

apresenta sua pergunta já no primeiro movimento 

da leitura. Não permite um campo de superfície 

em que leitores menos experimentados possam 

caminhar. O poema inicia seu diálogo com a 

proposição de um enigma. Sem as distintivas 

demarcações de personagem, enredo, tempo e 

espaço, o movimento liricizante abraça todas 

essas categorias e as condiciona a um mesmo 

destino subjacente – o encantamento do mundo 

pela subjetividade, pela afetividade de um discurso 

não-linear, mas situado em um eixo que gira e se 

aprofunda em si mesmo.” (OLIVEIRA, op. cit. p. 

04)   

 

 

Enquanto o masculino pode ser aproximado do discurso linear e dos 

movimentos em linha reta, o feminino se caracteriza pelo discurso 

fragmentado, interrompido, e pelos movimentos espirais e circulares. 

Como podemos observar, o texto de Oliveira evidencia quais são as 

características encontradas nos poemas de Cecília Meireles que nos permitem 

comprovar a marca do feminino em suas composições, ou seja, a suavidade, 

sugestões do noturno, do interior, a integração com as coisas e os outros, a 

contemplação, a introspecção, a fragmentação e os movimentos de retomadas. 

Tais características compõem o conceito de Feminino no qual se baseia 

esta dissertação, conceito este que não se vincula única e exclusivamente à 

mulher, mas pode ser adotado por qualquer sujeito poético, independente do 

sexo. 

 

 

2.4 – Panorama da história da mulher 

 

 

Desde os primeiros registros humanos a respeito da educação teórica e 

prática que era passada a meninos e meninas, podemos notar que sempre 

houve uma diferença entre os conteúdos que eram apresentados, dependendo 
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do gênero da criança. Na Grécia antiga, as mulheres das famílias dos cidadãos 

eram mantidas dentro de casa, na companhia somente de outras mulheres, na 

maioria, mais velhas, que ensinavam as futuras e esposas e mães a 

desenvolver de maneira satisfatória seus deveres de organizadoras da vida 

doméstica. Com a só exceção das hetairas, cortesãs cujo aprendizado das 

artes tinha como objetivo torná-las agradáveis companhias aos homens em 

seus momentos de lazer (SILVA, 2012). 

Enquanto os meninos estavam sempre do lado de fora da casa, 

aprendendo sobre política, matemática, filosofia e literatura, desenvolvendo sua 

capacidade de raciocínio, além da possibilidade de se dedicarem ao exército 

ou aos esportes, as meninas permaneciam confinadas no espaço doméstico. 

Durante o Império Romano, as mulheres adquiriram um pouco mais de 

direitos no que diz respeito as suas atividades conjugais e até políticas, desde 

que pertencessem à nobreza, mas continuaram restritas aos ambientes 

fechados das casas de seus pais e maridos, isso sem falar da falta de 

oportunidades quanto ao acesso ao conhecimento e ao raciocínio lógico. 

No entanto, foi com a ascensão do Cristianismo que as mulheres 

conheceram o verdadeiro sentido de clausura, uma vez que a doutrina cristã 

associava a figura feminina aos pecados que condenariam o homem ao 

sofrimento eterno. 

A Idade Média, não altera muito esse quadro, apesar de a participação 

feminina na vida social e econômica ter se ampliado consideravelmente. Re-

gistros revelam que durante esse período havia “uma disparidade na 

distribuição da população por sexo, com predominância do contingente adulto 

feminino” (SILVA, 2012, p. 20). Fato facilmente explicado pelas constantes 

guerras, viagens de exploração e também a escolha pela vida eclesiástica. No 

entanto, essa participação na sociedade não confere à mulher os mesmos 

direitos que aos homens. 

 A mulher se vê obrigada a executar as tarefas realizadas anteriormente 

pelos homens. Nesse período, entretanto, a figura feminina continua sendo 

bastante hostilizada; prova disso é a Inquisição, que teve início na Idade Média 

e se estendeu durante o século XVII, com suas perseguições infundadas às 

bruxas (SILVA, 2012). 
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Por esse motivo, as mulheres, que já estavam restritas ao universo 

familiar, agora também poderiam ser privadas de suas vidas e das poucas 

escolhas que lhes cabiam, uma vez que a elas também estava destinada a 

clausura dos convento.  

Enquanto os ideais iluministas do período da Revolução Francesa 

permitem, no final do século XVIII, que as mulheres se organizem na luta por 

seus interesses, a mulher só entra efetivamente no cenário político, nos 

Estados Unidos e na Inglaterra, na segunda metade do século XIX. Ressalta-se 

que as exigências das mulheres, a princípio, são de caráter básico, como: 

condições igualitárias no trabalho, o direito ao voto e o acesso à educação. 

Reinvindicações que só passam a ser aceitas e acatadas a partir dos anos 

1930, quando se nota o surgimento de intervenções direcionadas estreitamente 

à satisfação das exigências do contingente feminista. 

 

É importante frisar que é por meio do movimento 

feminista que as mulheres começam efetivamente 

a se conscientizar e se questionar acerca da sua 

condição. Os estudos literários, diante dessa 

situação, entram nas discussões que permeiam a 

contestação do discurso patriarcal em relação às 

produções de autoria feminina. 

A ênfase do enfoque sobre a mulher nas diversas 

áreas de estudo é resultado direto do movimento 

feminista das décadas de 60 e 70, pre-

tendeu/pretende principalmente, destruir os mitos 

da inferioridade “natural”, resgatar a história das 

mulheres, reivindicar a condição de sujeito na 

investigação da própria história, além de rever, 

criticamente, o que os homens até então, tinham 

escrito a respeito. (DUARTE, 2003, p.15).  

 

 

Dentro dessa perspectiva, o papel da escrita no desenvolvimento da 

construção do individuo é de suma importância, e esse direito foi negado às 

mulheres durante muito tempo. 
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À mulher é negada a autonomia, a 

subjetividade necessária à criação. O que lhe 

cabe é a encarnação mítica dos extremos da 

alteridade, do misterioso e intransigente outro, 

confrontado com veneração e temor. O que lhe 

cabe é uma vida de sacrifícios e servidão, uma 

vida sem história própria. Demônio ou bruxa, 

anjo ou fada, ela é mediadora entre o artista e 

o desconhecido, instruindo-o em degradação 

ou exalando pureza. É musa ou criatura, nunca 

criadora (Telles, 2010, p. 403). 

 

Essa passividade da mulher é discutida por Simone de Beauvoir (1960) 

com base em um levantamento acerca dos motivos pelos quais a mulher se 

submete à opressão. Segundo ela, ao aceitar essa condição repressora, o sexo 

feminino estaria sendo cúmplice da dominação masculina, cabendo, portanto, à 

mulher reverter essa situação. 

Essa ideia de igualdade e semelhança, em que se alicerça o feminismo 

existencialista da filósofa francesa, será posteriormente questionada pelas 

teorias posteriores a Simone de Beauvoir, que destacam a diferença, ou 

melhor, “exaltam o direito da mulher de proteger os valores especificamente 

femininos e rejeitar a referida ‘igualdade’, entendida como disfarce para forçar 

as mulheres a se tornarem como homens” (SILVA, 2012, p.26).  

 Um exemplo dessa busca por uma igualdade, na qual há o apagamento 

das características do feminino, pode ser observado no modo como as 

feministas da década de 1970 e 1980 se vestiam e no discurso radical, que 

muitas delas proferiam, a respeito da nulidade do homem em contraste com a 

ascensão da mulher.  

No Brasil, a história da mulher não foi muito diferente; sabe-se que a 

presença da mulher brasileira na vida pública começa de maneira efetiva no 

início do século XX. No Brasil, até 1916, o Código Civil considerava as 

mulheres como “menores perpétuos sob Lei”. Em outras palavras, elas ficavam 

sujeitas à vontade dos homens (TELLES, 2010).  

Após a segunda metade do século XIX, entretanto, surgem no Brasil, 

assim como no Chile e em outros países latino-americanos, movimentos de 

mulheres descontentes com a situação à qual estavam condicionadas. 
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Escrita e saber estiveram, em geral, ligados ao 

poder e funcionaram como forma de dominação 

ao descreverem modos de socialização, papéis 

sociais, informação e etc. Daí a importância de 

garantir a mulher acesso à escrita (Idem, p. 401). 

 

 

Aos poucos, as reivindicações de acesso à educação assumem um 

caráter estritamente relacionado à emancipação feminina. “Dessa maneira, o 

foco desse movimento vai mudando progressivamente, e logo a questão 

central passa a ser o direito da mulher ao ensino superior” (ibidem, p.408). É 

somente a partir da década de 1930, entretanto, que é possível notar um 

número significativo de mulheres nas escolas superiores.  

Enquanto nos outros países as mulheres estavam unidas contra a 

discriminação do sexo e pela igualdade de direitos, no Brasil o movimento 

feminista teve marcas distintas e definitivas, pois a conjuntura histórica impôs 

que elas se posicionassem também contra a ditadura militar e a censura, pela 

redemocratização do país, pela anistia e por melhores condições de vida. 

(DUARTE, 2003) 

 

 

2.5 – Feminino nos poemas de Cecília Meireles 

 

 

 

O princípio feminino conduz a palavra no sentido 

da suavização do áspero, do refecimento do 

contraste. Ordena, por essa via, os símbolos em 

torno do regime noturno místico, que possui, como 

corpo concreto na literatura, o gênero, a forma da 

poesia. (OLIVEIRA, 2007, p. 05).  
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Um dos poemas de Cecília, que ilustra bem os conceitos a respeito do 

feminino que foram apresentados neste capítulo, é Mulher Adormecida. 

 

 

Moro no ventre da noite: 

sou a jamais nascida. 

E a cada instante aguardo vida. 

 

As estrelas, mais o negrume 

são minhas faixas tutelares, 

e as areias e o sal dos mares. 

 

Ser tão completa e estar tão longe! 

Sem nome e sem família cresço, 

e sem rosto me reconheço. 

 

Profunda é a noite onde moro. 

Dá no que tanto se procura. 

 

Mas intransitável, e escura. 

 

Estarei um tempo divino 

como árvore em quieta semente, 

dobrada na noite, e dormente. 

 

Até que de algum lado venha 

a anunciação do meu segredo 

desentranhar-me deste enredo, 

 

Arrancar-me á vagueza imensa, 

consolar-me deste abandono, 

mudar-me a posição do sono. 
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Ah, causador dos meus olhos, 

que paisagem cria ou pensa 

para mim, a noite densa? 

 

Todos os elementos do poema acima corroboram a afirmação sobre a 

feminilidade encontrada nos poemas de Cecília Meireles, além de evidenciar 

que se trata efetivamente de uma mulher desde o título até a percepção de si 

no eu lírico. 

Podemos notar que o eu lírico está em constante espera e esse ato de 

esperar, assim como a interioridade, o noturno e a linguagem dócil, 

caracterizam o conceito de feminino presente no poema anterior; feminino que 

não está ligado a questões de gênero, mas sim a características que 

correspondem a um determinado conceito, sendo este passível de ser adotado 

por qualquer indivíduo.    
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Capítulo III: O existencialismo feminino em Cecília Meireles 

 

 

Uma semelhança que podemos observar entre o Existencialismo e a 

Literatura é que tanto o homem quanto o poeta, vivem em perpétua solidão, o 

homem com sua responsabilidade sobre si e os outros homens e o poeta no 

momento mesmo da criação de seus poemas, no momento de seu gesto 

existencial talvez maior. Enquanto o homem é caracterizado como bom ou mau 

a partir da existência de um outro a partir de suas escolhas individuais, o poeta 

mostra em seus poemas reflexos de acontecimentos que estão em sua 

consciência individual (STEIGER, 1969).  

Se, para o Existencialismo, o homem só existe quando age 

conscientemente, o poeta, portanto, só existe porque escreve poemas, porque 

se expressa por meio da poesia lírica, gênero este em que há uma única voz, 

ainda que esta instaure outras na produção de seu verso; o poeta lírico está tão 

sozinho em suas escolhas como o homem em seu projeto. 

 

 

A palavra pro-jeto significa, etimologicamente, ser 

lançado adiante, assim como o sufixo ex da palavra 

existir significa ‘fora’. Ora, só o homem existe porque 

o existir do homem é um ‘para si’, ou seja, sendo 

consciente, o homem é um ‘ser-para-si’ pois a 

consciência é auto reflexiva, pensa sobre si mesma, é 

capaz de pôr-se ‘fora de si’ (SARTRE, 1989, p. 16).  

 

 

Para Moisés (1989), o poeta, no ato da escrita, busca projetar-se na 

página para vislumbrar seu interior. Segundo o crítico, o poeta é um ser 

egocêntrico, na medida em que se debruça sobre si próprio e interessa-se 

apenas pelo que pode ser interiorizado, posto que o poeta está “à procura da 

própria imagem, refletida na superfície do mundo físico” (MOISÉS, 1989, p. 

147) e o interesse pelas coisas externas – os temas – se dá “como se o poeta 

apenas estivesse concentrado nos seres e coisas que fossem a emanação de 

seu próprio eu” (1989, p. 149). 
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3.1 – Características do existencialismo feminino  

 

 

A partir do momento que o sujeito toma consciência de si, enquanto ser 

responsável por si e pela sua participação no mundo a angústia prontamente 

se instaura, no ser, uma vez que o homem não conhece as consequências de 

suas escolhas, e essa ignorância gera dúvida e hesitação. As únicas certezas o 

que acompanham ao longo de sua existência são sua responsabilidade, sua 

finitude e a constante mudança.  

Tais características do Existencialismo são apresentadas por Sartre 

(1989) como decorrentes da aquisição de consciência por parte de qualquer 

sujeito, seja ele homem ou mulher. No entanto, não há como negar que as 

ações que indicam essa tomada de consciência podem ser representadas de 

maneira especifica pelo indivíduo, e, em cada modo de representação, há 

características que evidenciam especificidades próprias de cada pessoa. 

São essas especificidades que caracterizam o Existencialismo Feminino, 

uma vez que este não só apresenta os elementos básicos apontados por 

Sartre (1989), mas também aqueles que caracterizam o feminino: a suavidade; 

sugestões do noturno, do interior; a integração com as coisas e os outros; a 

contemplação; a introspecção; a fragmentação e os movimentos de retomadas 

ou recomeço. 

Assim, no Existencialismo Feminino a tomada de consciência é 

representada pela constante contemplação das coisas, e não pela ação efetiva; 

pela angústia, hesitação e espera; pela reflexão sobre si, sobre as coisas, 

sobre os outros; pela interiorização, seja dos pensamentos, dos sentimentos ou 

de si mesmo; pela escolha da noite e dos lugares escuros; pela fragmentação 

de si; pela consciência de sua liberdade, mas ainda à espera de sua 

efetivação; pela certeza de sua finitude e das mudanças decorrentes do passar 

do tempo, pelas idas e vindas constantes em direção ao outro e a si mesmo. 
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3.2 – Cecília Meireles sob a perspectiva do Existencialismo Feminino  

 

 

 

Feitas essas observações a respeito da Poesia e do Existencialismo, 

podemos agora passar para a análise da presença do existencialismo feminino 

nos poemas de Cecília Meireles. Para isso, o primeiro poema a ser analisado 

foi Realização da Vida: 

 

 

Não me peças que cante, 

pois ando longe, 

pois ando agora 

muito esquecida. 

Vou mirando no bosque 

o arroio claro 

e a provisória 

flor escondida. 

 

E procuro minha alma 

e o corpo, mesmo, 

e a voz outrora 

em mim sentida. 

 

E me vejo somente 

pequenas sombras 

em tempo e nome, 

nisto perdida 

- nisto que se buscara 

pelas estrelas, 

com febre e lágrimas, 

e que era a vida. 
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Nele, o eu lírico se dirige a um interlocutor pedindo-lhe que não queira 

ouvir sua voz, porque, no instante presente, ele não sabe onde está e nem ao 

menos se lembra do seu canto. Note-se que, embora o gênero esteja 

claramente evidenciado no adjetivo “esquecida”, a presença da flor “escondida” 

possibilita a confirmação da presença feminina no texto, uma vez que a ideia 

de interioridade denota o feminino. 

Certas questões existencialistas como a procura, a busca pela 

transcendência e por si mesmo, aparecem no poema a partir da segunda 

estrofe. O eu lírico busca-se constantemente, porque que já não se reconhece 

mais, e não se reconhece justamente porque muda de acordo com suas 

escolhas, reconhecendo-se apenas como sombra, como pálida imagem de si 

mesmo, sem perceber que é essa busca que define sua existência. 

 Observe-se que a fusão entre existencialismo e feminino no poema é 

denunciada também pelo adjetivo: “perdida”. Não por causa do gênero, mas 

porque o eu lírico está nisto “perdida”, ou seja, perdida dentro de algo, 

caracterizando uma internalização tipicamente feminina. É dessa maneira que 

na última estrofe podemos encontrar o que seria a principal característica do 

existencialismo feminino: a dúvida, a incerteza sobre si mesma, resguardada, 

fechada no casulo do eu, protegida das coisas e dos elementos exteriores - 

note-se ainda a presença do travessão no quinto verso da última estrofe, como 

que a marcar o encerramento do eu lírico no movimento passado de uma 

busca que não se cumprisse: duplo envolvimento. 

 Timidez, poema que integra o livro Viagem, também apresenta temas 

próprios do pensamento existencialista associado ao feminino: 

 

Basta-me um pequeno gesto,  

feito de longe e de leve,  

para que venhas comigo  

      e eu para sempre te leve. . .  

 

— mas só esse eu não farei.  
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Uma palavra caída  

das montanhas dos instantes  

desmancha todos os mares  

e une as terras mais distantes..  

 

— palavra que não direi.  

 

Para que tu me adivinhes,  

entre os ventos taciturnos,  

apago meus pensamentos,  

ponho vestidos noturnos,  

 

— que amargamente inventei.  

 

E, enquanto não me descobres,  

os mundos vão navegando  

nos ares certos do tempo,  

até não se sabe quando...  

 

— e um dia me acabarei. 

 

 

 

Assim como no poema anterior, o eu lírico dirige-se a um interlocutor, a 

quem fala de sua consciência a respeito de suas escolhas – fazer ou não fazer 

o gesto – e de sua consciente decisão: Não fazer gesto algum. Afinal, o eu 

lírico compreende as consequências de ambas as ações e opta, escolhe, por 

aquela que julga menos danosa a si e a esse outro. Escolhe não deixar traço 

alguma de sua existência. 

O eu lírico sabe que poderia unir-se, se quisesse, aos outros seres. 

Prefere, porém, ou seja, mais uma vez escolhe, ficar isolado, sem ser notado; 

e, justamente para que o percebam, anula-se ainda mais, para que algo seja 

notado, mas que não seja ele.  
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Até a segunda estrofe, o poema apresenta características 

existencialistas, que tanto poderiam servir para um homem como para uma 

mulher; mas no quarto verso da terceira estrofe o feminino se evidencia tanto 

pelo substantivo “vestido” quanto pelo adjetivo “noturno”. Tem-se, então, um 

ser apagado, escondido em vestidos que o camuflam durante a noite. Essa 

recusa do eu lírico diante das muitas possibilidades que o cercam, marcam um 

eu lírico feminino acostumado a não-ação tanto pela proteção que essa 

anulação traz como também por saber como lidar com ela, dada a intimidade 

que tem com a anulação, provavelmente devido o muito tempo em que foi 

obrigada a não agir. Note-se que no final do poema o eu lírico parece não se 

importar com a anulação total causada pela morte, uma vez que está 

acostumado a anular-se com frequência. 

O poema abaixo, pertencente ao livro Viagem, apresenta também 

características marcantes do que chamamos, neste trabalho, de 

existencialismo feminino. 

 

Se eu fosse apenas... 

  

Se eu fosse apenas uma rosa, 

com que prazer me desfolhava, 

já que a vida é tão dolorosa 

e não te sei dizer mais nada!   

  

Se eu fosse apenas água ou vento, 

com que prazer me desfaria, 

como em teu próprio pensamento 

vais desfazendo a minha vida!   

  

Perdoa-me causar-te a mágoa 

desta humana, amarga demora! 

– de ser menos breve do que a água, 

mais durável que o vento e a rosa... 
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 Neste poema, o eu lírico começa a se apresentar não pelo que é, mas 

sim pelo que não é: uma rosa. Ele não é uma rosa para desfolhar-se 

rapidamente e ter um curto período de vida. Além disso, ao contrário da rosa, 

ele sente e percebe a vida como “dolorosa”. No entanto, assim como para a 

rosa, as palavras já não são mais necessárias, porque agora já não há mais 

nada a dizer; para o eu poético, o único prazer que resta é o desfazer-se, de 

deixar de ser. 

 Na segunda estrofe, continua a identificação hipotética do eu lírico com 

elementos da natureza, desta vez, a água e o vento. Tanto a água como o 

vento estão em constante movimento; e quando o eu lírico fala em “desfazer-

se”, está falando não do fim efetivo desses elementos, mas sim de sua 

transitoriedade, de seu desejo de desfazer-se e libertar-se de imediato do 

outro, que põe em xeque sua existência, tal como este dele se desliga. 

 Na terceira estrofe, o eu lírico reconhece sua amarga demora: não quer 

causar mágoa, muito menos gostaria de ter uma existência dolorosa e durável, 

gostaria que seu fim fosse tão rápido como o da rosa, da água e do vento, mas 

sua “humana condição” o impede. 

 O levantamento das características do existencialismo feminino no 

poema mencionado nos permite perceber que há uma consciência do eu lírico 

a respeito de seu ser e, justamente por ser consciente de si, prefere divagar no 

terreno das possibilidades a tomar uma decisão, a ter uma ação efetiva. Se o 

eu lírico fosse vento, água ou rosa, ou seja, apenas um componente do mundo 

natural, poderia agir livremente, mas dada a sua condição de ser humano, 

moldado por suas escolhas e pelas escolhas dos outros a seu respeito, o eu 

lírico opta pela passividade, pela contemplação da situação do outro, seu 

interlocutor, a respeito de si; internaliza suas hesitações e espera até que seu 

fim não seja apenas efetivado no pensamento do outro, mas também em seu 

próprio ser. Uma vez que sua vida é dolorosa, não há palavras que o 

consolem, pois sabe que o que o aguarda é uma longa e amarga demora, 

demora em encontrar-se, demora em fazer-se ser sem o outro. 

 No próximo poema, Mulher ao espelho, embora o termo mulher já dê 

indícios óbvios do feminino, há outros dados a serem considerados acerca de 

suas características existencialistas. 
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Mulher ao espelho 

 

Hoje que seja esta ou aquela, 

pouco me importa.  

Quero apenas parecer bela,  

pois, seja qual for, estou morta.  

 

Já fui loura, já fui morena,  

já fui Margarida e Beatriz.  

Já fui Maria e Madalena.  

Só não pude ser como quis.  

 

Que mal faz, esta cor fingida  

do meu cabelo, e do meu rosto,  

se tudo é tinta: o mundo, a vida,  

o contentamento, o desgosto?  

 

Por fora, serei como queira  

a moda, que me vai matando.  

Que me levem pele e caveira  

ao nada, não me importa quando.  

 

Mas quem viu, tão dilacerados,  

olhos, braços e sonhos seus  

e morreu pelos seus pecados,  

falará com Deus.  

 

Falará, coberta de luzes,  

do alto penteado ao rubro artelho.  

Porque uns expiram sobre cruzes,  

outros, buscando-se no espelho. 
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 Já na primeira estrofe, o eu lírico diz ao leitor que o mais lhe interessa é 

ter uma aparência bonita, porque isso é o que será visto pelos outros, sua 

aparência e não sua dimensão de mulher. Foi várias outras, sem nunca ter sido 

o que efetivamente queria, foi tudo e todas, mas nunca foi ela mesma. 

 Essa não existência como mulher é explicada na estrofe seguinte, por 

meio da alusão a mulheres importantes da Literatura e da história bíblica. O eu 

lírico apresenta suas diferentes imagens e em nenhuma delas se reconhece, 

por não encontrar em nenhuma a imagem que escolheu para si. Assim, sua 

não existência está ligada ao fato de não ter direito sobre si mesma e sobre 

suas escolhas. 

 A consciência de seu ser e do mundo aparecem na terceira estrofe, na 

qual uma pergunta gera dúvidas a respeito das certezas que lhe foram dadas: 

sua única certeza é a da inutilidade do mundo, da vida, da alegria, da tristeza e 

de seu ser finito. 

 O que realmente importa para o eu lírico é a possibilidade de 

transcender, de ter voz e de poder falar com o único ser que realmente o 

conhece: Deus, o grande Outro. O que importa, na verdade, é que toda a 

inutilidade, sofrimento e mudez pelas quais passou possam leva-lo a encontrar-

se fora do que foi sem ser e do espelho que são os outros. 

 São vários os traços e indícios do existencialismo feminino neste poema: 

desde a consciência da mulher a respeito de si e do mundo que a rodeia, até 

as expectativas acerca do feminino, impostas não só pela sociedade de seu 

tempo, mas também pela de hoje. Embora a voz do poema pareça ao leitor 

uma voz ativa, podemos perceber que na verdade trata-se de uma voz 

reflexiva, tanto pelas considerações que o eu lírico faz sobre si mesmo, como 

também pela referência contínua a uma mulher especularizada, mulher 

aparência, mulher exterior. A outra mulher, a mulher interior, a mulher diante do 

espelho, está morta para o mundo. 

 Esse misto de reflexão e aceitação, como já vimos anteriormente, 

constitui o feminino, e essa busca do eu lírico por si mesmo está ligada ao 

existencialismo. Logo, a angústia do eu lírico por não se ver nunca acabado, 

mas em constante devir, em constante mudança, faz com que o eu lírico aceite 

a sua condição, não de maneira indiferente ou submissa, mas sempre movido 

pela esperança de encontrar-se e de poder se reconhecer, sem o filtro dos 
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olhos da “moda”, que, no poema, representa o outro e sua força mistificadora e 

desidentificante. 

As análises dos poemas deste capítulo nos permite perceber que o eu 

lírico ceciliano está em contínua busca por si mesmo sem nunca chegar a 

verdadeiramente se encontrar, pois sabe que está em constante mudança, 

essa consciência leva-o à frustração. Esse não encontro consigo mesmo o 

angustia, e faz com que ele internalize suas dores e sentimentos, aceitando 

sua condição de efêmero e passageiro, por isso, entende que a passividade 

diante dos outros e das coisas é sua melhor escolha dentro das possibilidades 

que lhe foram dadas em sua existência.              
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Considerações Finais: A presença do Existencialismo 

Feminino em poemas de Cecília Meireles 

 

 

Embora o Existencialismo seja uma corrente filosófica que não se 

preocupa em diferenciar suas representações no que diz respeito ao gênero 

feminino ou masculino, as características que definem o Feminino constituem 

peculiaridades significativas no tocante à forma como o ser age no mundo. 

  As diferenças entre o Existencialismo apresentado genericamente e 

suas especificidades quando aproximado do conceito de Feminino nos permite 

perceber que as maneiras de ser e agir do ser humano estão vinculadas a 

características próprias que influenciam sua conscientização acerca de si 

mesmo. 

Acreditamos que o Feminino constitui uma dessas especificidades do 

ser, e, dessa forma, suas características não podem ser ignoradas quando 

buscamos investigar o Existencialismo em determinadas ações, como, no caso 

desta dissertação, a produção poética de Cecília Meireles. 

As análises de alguns dos poemas da poeta nos permitiram perceber 

que os temas existencialistas que permeiam o texto poético ceciliano não 

aparecem de modo genérico, mas sim marcados por elementos próprios do 

femininos como os de espera, hesitação, introspecção, fragmentação e 

circularidades.  

A respeito da presença do Existencialismo Feminino na poesia de 

Cecília Meireles, podemos observar, que se pode, sim, falar em tal 

característica, uma vez que os poemas cecilianos sempre abordam temas 

noturnos, ligados a ambientes internos e sempre marcados por uma 

passividade que parece levá-lo a uma situação de proteção.  

Uma característica existencialista muito comum nos poemas de Cecília 

Meireles é a constante evocação de um outro, para Sartre o outro é 

indispensável para que o homem tome consciência de si, aproximando esse 

conceito dos poemas de Cecília, podemos perceber que essa instauração do 

outro pode ser entendida como uma permissão para sua própria existência, e é 

por meio desse outro que o eu lírico busca se conhecer, saber-se, reconhecer-
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se. O que levaria a compreender a poesia ceciliana como a poesia da eterna 

procura, uma vez que o ser humano vive em constante mudança. 

O Existencialismo Feminino observado nos poemas de Cecília Meireles 

representa uma percepção diferenciada de sua poesia, pois nos possibilita 

compreender de que maneira dois temas já explorados, separadamente, em 

sua poética, também estão unidos na forma como o eu lírico se apresenta nos 

poemas da poeta. 

 A presença de um existencialismo com marcas femininas na poética de 

Cecília Meireles representa não só um novo olhar nos estudos cecilianos, mas 

também nos permite comprovar a relevância dessa poeta, que é capaz de tocar 

a todos com questões presentes na consciência humana justamente porque 

apresenta características que lhe são particulares. 

Assim, a definição do conceito de Existencialismo Feminino e a 

investigação deste em alguns poemas de Cecília Meireles, revelam um eu lírico 

consciente de si no mundo, que se angustia diante de sua finitude e de sua 

liberdade, que vê na espera uma saída para a inutilidade da existência, uma 

vez que esta é limitada e efêmera; um eu lírico que se “irmana”, que se volta 

para si e para os outros, em um movimento constante de ir e vir, que busca a 

noite e a interiorização, já que não há resposta nem consolo fora de si mesmo. 

Tal consciência de si, aliada às características femininas, permite não só 

que o eu lírico seja capaz de pensar em si por meio do poema, mas que 

também possa conhecer suas diferenças em relação ao outro e reconheça por 

meio dessas diferenças, seu verdadeiro ser.  
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