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RESUMO 

Esta pesquisa tem como abordagem as possibilidades comunicativas 

que resultam das relações entre a crônica e a poesia de Cecília Meireles. Para 

tanto, recorremos, num primeiro momento, à comparação entre os versos da 

escritora e a sua obra em prosa, nosso corpus de estudo: o livro Episódio 

Humano, publicado postumamente em 2007. 

Apresentamos, ainda, uma minuciosa análise dos elementos que 

compõem o gênero poético, além da definição sobre crônica, suas 

características e transformações ao longo da história. O pensamento de 

teóricos como Roman Jakobson, Jean Cohen, Tzevtan Todorov, Henry 

Suhamy, Maurice-Jean Lefebve, Octavio Paz, Antonio Candido e Massaud 

Moisés foram essenciais para o desenvolvimento deste trabalho. 

Por meio da abordagem dos aspectos inerentes ao signo poético, 

vislumbramos os possíveis diálogos existentes entre os textos distintos de 

Cecília Meireles, e respondemos à pergunta essencial: há poeticidade nas 

crônicas de Episódio Humano? Ou seja, há confluência entre a prosa e a 

poesia na obra estudada? A escritora carioca revela-se, na prosa, a poeta que 

é nos versos? 

Críticos da fase primeira do modernismo ou de um momento mais 

“maduro” de nossa literatura nos ajudaram a responder a esse questionamento. 

Ao elaborarmos o capítulo “Fortuna crítica de Cecília Meireles”, obtivemos 

algumas preciosas opiniões acerca da produção da poeta. Eis uma breve 

definição sobre a arte da escritora à luz do crítico Nunes Sampaio: “A poesia de 

Cecília Meireles é uma das mais puras, belas e válidas manifestações da 

literatura contemporânea.” Esse pensamento serve apenas para aguçar as 

nossas expectativas em relação à poética ceciliana... 

 

Palavras-chave: gênero, prosa, poesia, confluência, Episódio Humano. 



OLIVEIRA, Sílvia de. Confluência entre a prosa e a poesia nas crônicas de 

Episódio Humano, de Cecília Meireles. Dissertação de Mestrado Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária. Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, SP, Brasil, 2011. 

 

      ASTRACT 

This research has as focus the possibilities of communication as result of 

the relationship between the chronicles and poetry of Cecília Meireles. In the 

first moment we turn to the comparison of her verses and prose, our corpus of 

study:  the book Episódio Humano, published posthumously in 2007. 

We present, a minuscious analysis of the elements that compose the 

poetic genre, besides the definition of chronicle, the caracteristics and 

transformation along the history. The thoughts of Roman Jakobson, Jean 

Cohen, Tzevtan Todorov, Henry Suhamy, Maurice-Jean Lefebve, Octavio Paz, 

Antonio Candido and Massaud Moisés were essential to the development of 

this work. 

Through the inherent poetic sign aspects we can see the possible 

dialogues found between the different texts of Cecília Meireles, and answer the 

essential question: Is there poeticity in the chronicles Episódio Humano? In 

other words, is there confluence between the prose and the poetry in the 

studied work? Does the carioca writer reveal herself on prose the poetess she 

is on  verses? 

Critics of the first phase of modernism or of a more “mature” moment of 

our literature helped us to answer this question. By preparing the chapter 

“Critical Fortune of Cecília Meireles”, we obteined some important reviews 

regarding the production of the poetess. Here is a brief definition about the art 

of the writer under the light of the critic Nunes Sampaio: “The poetry of Cecília 

Meireles is one of the most pure, beautiful and valuable manifestation of the 

contemporary literature”. This thought is intended just tostir our expectation in 

relation to Cecília’s poetry. 

 

Key words: Genre, prose, poetry, confluence, Human Episode. 
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Estudar a poesia de Cecília Meireles é mergulhar num mar de ondas 

calmas e infinitas, ondas estas que aquietam o nosso espírito e nos convidam a 

procurar segredos que trancafiamos a sete chaves e tememos tanto revelar. 

Sua poesia nos liberta, nos purifica, nos ajuda a compreender um mundo de 

injustiças e dissabores, e se não nos oferece respostas para nossas 

indagações, indica caminhos para nos encontrarmos em meio ao turbilhão de 

faíscas que saltam sobre nós. 

É   É visível na obra ceciliana a presença de um eu lírico que trata de temas 

existenciais, como a questão da solidão, por exemplo. Há uma preocupação 

em apontar os conflitos do eu poético de maneira que eles se mostrem 

universais. A solidão não é um sentimento restrito ao eu, mas pertence a todos 

os homens, é inerente à condição humana. Em uma de suas crônicas, Cecília 

poeticamente afirma: 

 

Não fui para lugares desertos, não me abstive do convívio 
humano, não guardei minhas palavras com usura, não fechei 
os caminhos do meu pensamento, não retive impulso nenhum 
do meu coração. Não sei, pois, como fiquei uma criatura 
sozinha. (MEIRELES, 2007, p. 117)1 

 

Cecília Meireles aponta para dois pólos diferentes: o eu e o outro. 
Indagando-se, o eu reverbera-se no outro. Na verdade, a autora trata de sua 
paixão pelo ser humano. Em entrevista a Pedro Bloch (1964), na Revista 
Manchete, confessa: 

 

Tenho um vício terrível. Meu vício é gostar de gente. Você acha que 
isso tem cura? Tenho tal amor pela criatura humana, em 
profundidade, que deve ser doença. Em pequena ("eu era uma 
menina secreta, quieta, olhando muito as coisas, sonhando") tive 
tremenda emoção quando descobri as cores em estado de pureza, 
sentada num tapete persa. Caminhava por dentro das cores e 
inventava o meu mundo. Depois, ao olhar o chão, a madeira, 

                                                           
1
 MEIRELES, Cecília. Episódio Humano. Rio de Janeiro: Desiderata, 2007. Todas as citações, 
quando não devidamente indicadas, presentes e recorrentes neste trabalho, serão 
acompanhadas, daqui por diante, apenas do número de página. 
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analisava os veios e via florestas e lendas. Do mesmo jeito que via 
cores e florestas, depois olhei gente. Há quem pense que meu 
isolamento, meu modo de estar só ("quem sabe se é porque 
descendo de gente da Ilha de São Miguel em que até se namora de 
uma ilha pra outra?"), é distância quando, na realidade, é a minha 
maneira de me deslumbrar com as pessoas, analisar seus veios, 
suas florestas. (MEIRELES, 1964, p.30) 

 

Cecília Meireles foi uma criatura sozinha. O pai morrera antes de ela 

nascer e a mãe, quando tinha três anos de idade. Foi educada amorosamente 

pela avô materna, dona Jacinta Garcia Benevides. Da infância povoada de 

experiências alegres, outras tristes, a autora nos deixou uma narrativa plena de 

recortes autobiográficos, relatada como um diário de adolescente: 

 

(...) caiu perto dela um pequeno lenço de seda branca bordado de 
roxo. Alisou-o com as duas mãos, estendeu-o no assoalho até ficar 
bem quadrado. E assim ficou. E olhava, olhava. E não era mais ali. 
Não sabia onde. Num canto de uma casa, um dia, perto de uma 
parede.... Muita gente. Um cheiro diverso... Um ar diverso sobre as 
coisas. Uma pressa. Levantaram-na nos braços, como tirando-a de 
dentro do chão. Desviaram um lenço igual, igual àquele! – “Beije a 
mamãe!” E beijou um rosto duro e frio... (MEIRELES, 1983, p.9) 

 

Na fase adulta, mais uma perda: o suicídio do marido, Fernando Correia 

Dias, com quem travou, durante treze anos, luta árdua contra a depressão. É o 

que diz Cecília Meireles na carta de 1936, ao amigo Arnaldo Saraiva: 

 

(...) Eu, por mim, aceito tudo. Mas dói-me o mal que o Fernando se 
fez. Às vezes, eu não acredito. Parece-me que estamos apenas à 
distância. Que ele chegará, logo mais. Mas eu o vi. E revolta-me estar 
viva, tendo-o visto assim. Ah! Decididamente, não se morre de dor! - 
Tive de vir para longe, com as crianças. Estou sozinha com as 
pequenas, e uma amiga que me acompanhou em tudo isto. Mas sinto 
que necessito ficar ainda mais só. A solidão tem sobre mim um 
grande poder. Purifica-me. Exalta-me, interiormente(...). 
Eu queria que ele ressuscitasse, para me explicar porque fez isto. 
Porque eu o amei sobre todas as coisas, e não o entendi 
completamente, nem servi de nada, no único instante em que vale a 
pena servir a alguém. (MEIRELES, 1936, p. 56) 

 

Não obstante vivenciar dissabores, Cecília não se afasta dos livros. O 

poder mágico da literatura inunda cada vez mais a sua vida, e o tempo só 
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contribui para lapidar a joia rara que é a sua poesia. Na mesma entrevista a 

Pedro Bloch, afirma: 

 

Vivo constantemente com fome de acertar. Sempre quase digo o que 
quero. Para transmitir, preciso saber. Não posso arrancar tudo de 
mim mesma sempre. Por isso leio, estudo. Cultura, para mim, é 
emoção sempre nova. Posso passar anos sem pisar num cinema, 
mas não posso deixar de ler, deixar de ouvir minha música (prefiro a 
medieval), deixar de estudar, hindi ou o hebraico, compreende? 
(MEIRELES, 1964, p. 32) 

 

Essa preleção sobre a “pastora de nuvens” possui a finalidade de indicar 

respostas para a pergunta: o que nos leva a escolher a autora como objeto de 

estudo? Sartre (2004, p. 34) declara que: “Um dos motivos da criação artística 

é certamente a necessidade de nos sentirmos essenciais em relação ao 

mundo”. O poeta escreve como quem tem fome, sede, tem ânsia de existir. Por 

meio da palavra, ele quer refazer a vida, quer reformar o mundo; sem ela, o 

alquimista não existe. Por isso a necessidade de estar atento à ressignificação 

do discurso em função da mudança do próprio mundo. Cecília revela essa 

atualização da vida no poema “Reivenção”, escrito em 1942: “A vida só é 

possível reinventada” 

Essa essencialidade, essa vitalidade, esse comprometimento com o 

outro foram fatores que nos chamaram a atenção, num primeiro momento, para 

os textos da poeta. Ela mesma, ainda na entrevista a Bloch, não esconde a 

importância de suas realizações: 

 

Nunca esperei por momento algum na vida. Vou vivendo todos os 
momentos da melhor maneira que posso. Quero realizar coisas, não 
para ser a autora, mas para dar-me, para contribuir em benefício de 
alguém ou de alguém ou de alguma coisa. Quando adoeci e tinha que 
repousar uma hora depois do almoço, ficava calculando quanto -
poema deixava de escrever, quanta coisa linda deixava de ler e 
conhecer naquelas horas perdidas. Mas aprendi também a renunciar 
a fazer quando é preciso. (MEIRELES, 1964, p. 3) 

 

Considerar a poesia de Cecília Meireles de excelência não é 

prerrogativa nossa. Embora a autora não seja tema frequente de teses e 
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dissertações, o valor de sua obra é incontestável. Poetas como Bandeira, Mário 

de Andrade, Drummond, entre outros, já cantaram em prosa e verso sua 

paixão pela poesia ceciliana: 

 

Cecília é o caso de poesia total. Cecília é o próprio nome da poesia. 
Riqueza verbal e espiritual. E nobre por fora e por dentro. Não 
participa nunca das coisas menos elevadas. Não tem deficiências. E 
poesia no sentido universal. Tem coisas que não se encontram em 
nenhum outro.  (DRUMMOND apud BLOCH, 1964, p.35) 

 

Dispensando mediações e rodeios, Bandeira, no poema ”Improviso”, 

funde criador e obra ao enaltecer a amiga. A estratégia do autor, neste poema,  

é recorrer ao vocabulário límpido da autora e compará-la a alguns elementos 

da natureza: 

 

Improviso 

Cecília,és libérrima e exata 
Como a concha. 
Mas a concha é excessiva matéria,  
 
E a matéria nata. 
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. 
 
Cecília, és como o ar, 
Diáfana, diáfana. 
Mas o ar tem limites: 
Tu, quem te pode limitar? 
 
Definição: 
Concha, mas de orelha: 
Água, mas de lágrima; 
Ar com sentimento. 
- Brisa, viração 
Da asa de uma abelha. 
 
(BANDEIRA, 1993, p.194) 

 

A produção de Cecília Meireles é vasta. Por importar-se com o outro, a 

escritora buscou no jornal divulgar suas ideias sobre educação. A poeta teve 

importante atuação como jornalista, sendo colaboradora assídua do Díário de 
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Notícias. Suas publicações  versavam sobre assuntos ligados a problemas na 

educação, área à qual se manteve sempre ligada. No livro A farpa na lira, 

publicado em 1996, a pesquisadora Valéria Lamego desmistifica a imagem de 

uma poeta frágil estereotipada pelos críticos ao longo de sua carreira. O título 

da obra já nos traz uma ambiguidade interesante: farpa e lira. A doce Cecília 

“soltando” suas “farpas”, seu inconformismo diante do caos em que se 

encontrava a educação naquela época.    

Em texto divulgado na Folha de São Paulo, Lamego afirma que Cecília, 

em “960 artigos publicados na ‘Página’ [Página de Educação do Diário de 

Notícias], entre junho de 1930 e janeiro de 1933, lutou pela instauração de uma 

república democrática, bem diferente daquela regida pelo populismo autoritário 

do regime que se descortinava após a revolução” (LAMEGO, 1996, p.7). 

Paulo Venâncio Filho, sobre a veia engajada de Cecília Meireles, 

declara: 

 

Não há nada de solilóquios nos artigos de Cecília, dirige-se 
persuasivamente ao público leitor, ao elemento médio e 
esclarecido; em suas posições não há nada de abstrato e 
subjetivo, suas ideias partem do  dado objetivo e concreto, 
sempre percebendo um “sentido coletivo”, frequentemente, 
carregados de uma densidade dramática indignada. 
(VENÂNCIO FILHO, 1997, p. 9) 
 

São artigos bem-humorados, eloquentes, irônicos, cáusticos e 

combativos. Meireles age como uma publicista esclarecida das ideias da 

“Escola “Nova” de Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, com os quais 

Cecília se juntou no Grupo do Manifesto que assinou, em março de 1932, 

intitulado “Manifesto da Nova Educação ao Governo e ao Povo”. É 

surpreendente vermos essa “primeira-dama” de nossa poesia chamar Getúlio 

Vargas diretamente de “Sr. Ditador”, criticar seguida e veementemente o 

reestabelecimento do ensino religioso obrigatório e realizar uma das mais 

contundentes revoluções feitas no Hino Nacional. 

Ressalta-se, também, que sua produção literária, ainda que pouco 

investigada, desperta mais o interesse dos críticos no tocante à poesia. 

Direcionamos, entretanto, nosso olhar para a sua prosa com o intuito de refletir 

se, como os seus versos, ela é tecida ricamente por fios líricos e subjetivos. Ou 
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seja, perguntamos se a crônica ceciliana pode ser vista como um discurso 

marcado pela poeticidade, até que ponto a confluência entre prosa e poesia 

configura um tempo nostálgico e lírico concretizado em múltiplas imagens.  

Para descobrirmos essa estreita relação entre a poesia e a crônica, 

selecionamos a obra Episódio Humano, publicada postumamente em 2007. O 

livro reúne uma série de artigos e crônicas de Cecília publicados em O Jornal, 

nos anos de 1929 e 1930. A própria autora havia separado os textos, 

organizado e preparado a mensagem de apresentação. Entretanto, apesar de 

estar praticamente pronto, só foi publicado quando um dos netos da autora 

encontrou o material e autorizou a sua divulgação. Só assim, foi possível 

sermos presenteados com uma obra de valor inestimável. 

Episódio Humano é o nosso corpus de estudo. Selecionamos, dentre 

os vinte e seis textos da obra, três crônicas para análise. Interessa-nos 

apreender a forma como a autora opera a linguagem, infundindo ao signo 

verbal uma expressividade densa e significativa. Também por ser obra 

divulgada recentemente, despertou o nosso interesse, na medida em que 

revela novas facetas da literatura ceciliana. Para obtermos respostas às nossas 

indagações, estruturamos este trabalho em três capítulos 

O primeiro capítulo, denominado “Obra e Crítica de Cecília Meireles”,  

oferece uma painel sobre a produção literária da autora, englobando as duas 

fases de sua obra: a considerada “imatura” e a da maturidade. Os críticos que 

avaliam sua obra vão desde Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Andrade 

Murici, José Guilherme Merquior, Darcy Damaceno a Antonio Candido.  

O segundo capítulo, intitulado “Poesia e Prosa em Hibridismo”, trata da 

crônica enquanto gênero literário e do seu papel na atualidade. Discute 

também os aspectos inerentes ao texto poético. Para a fundamentação 

conceitual, recorremos, entre outros, aos teóricos: Romam Jakobson, Jean 

Cohen, Tzevtan Todorov, Maurice-Jean Lefebve, Afrânio Coutinho e Luis Costa 

Lima. 

O terceiro capítulo, denominado “A poesia nas crônicas de Episódio 

Humano”, trata da análise das três crônicas selecionadas do livro em que 

questão. São elas: “Aquele mundo que perdemos”, “A marcha inexorável” e 

“Prólogo”. Por meio de um exame minucioso das crônicas, buscamos 

apreender os aspectos poéticos que as compõem de modo a revelar sua 
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singularidade híbrida. Assim, iniciamos os questionamentos sobre a 

confluência entre a poesia e a prosa nas crônicas da escritora carioca no intuito 

de abrirmos mais uma porta para a discussão do imbricamento entre as duas 

modalidades de expressão poética. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

CECÍLIA MEIRELES: OBRA E CRÍTICA 

 

                                      

 

        

                                                

 

 

 

Cecília, és como o ar, 

Diáfana, diáfana. 

Mas o ar tem limites: 

Tu, quem te pode limitar? 

 

Manuel Bandeira 
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1.1 A fase imatura da poética ceciliana 

 

Por mais de quarenta anos, a escritora carioca exerceu o seu ofício com 

obstinada dedicação, deixando um considerável legado de obras cujo estilo 

completamente pessoal dentro do Modernismo brasileiro a marcaria para 

sempre como a maior poeta de todos os tempos, segundo grande parte da 

nossa crítica literária. 

Cecília Meireles surgiu na literatura sob o signo do Parnasianismo. O 

livro Espectros, publicado aos 18 anos, compõem-se de quinze sonetos em 

versos decassílabos e dois em alexandrinos, e versa sobre temas bíblicos ou 

históricos. A obra é considerada como integrante da fase “imatura”. A própria 

Cecília a excluiu de sua Obra Poética, publicada em 1958, e de sua 

Antologia, em 1960, por considerá-la destoante do que produziu em sua fase 

madura. A identidade poética e estilística atingida na maturidade estava longe 

de refletir o pensamento da adolescente precoce. É como se os textos iniciais 

fossem uma espécie de rascunho, com necessidade de muitas revisões antes 

de serem passados a limpo. Na realidade, que escritor não tem vontade de 

eliminar, por receio da sua veia “infantil”, suas produções primeiras, ainda que 

tenham exigido dele horas e horas de concentração e dedicação à nobre 

tarefa?  

 O texto que introduz e dá título a sua obra de estreia atende à rima e à 

métrica, bem ao sabor parnasiano, mas a atmosfera soturna, misteriosa, 

fantasmagórica, lembra os simbolistas, os quais também não desprezam a 

forma: 

 
Espectros 
 
Nas noites tempestuosas, sobretudo, 
Quando lá fora o vendaval estronda 
E do pélago iroso à voz hedionda 
Os céus respondem e estremece tudo, 
 
Do alfarrábio, que esta alma ávida sonda, 
Erguendo o olhar, exausto a tanto estudo, 
Vejo ante mim, pelo aposento mudo,  
Passarem lentos, em morosa ronda, 
 
 
Da lâmpada à inconstante claridade 
(Que ao vento ora esmorece ora se aviva, 
Em largas sombras e esplendor de sóis), 
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Silenciosos fantasmas de outra idade, 
À sugestão da noite rediviva 
-- Deuses, demônios, monstros, reis, heróis. 

(MEIRELES, 1919) 

 

O clima de suspense criado visa à aparição de seres que emergem da 

noite, são eles que vão permitir a comunicação entre o eu lírico e esse tempo 

mítico, distante, e os conectará com planos mais profundos da mente no 

instante poético. 

As obras Nunca mais... e Poemas dos poemas, de 1923, e Baladas 

para El-Rei, de 1924, revelam uma tendência natural da poeta de apreciar a 

cultura oriental, reforçada por inúmeras leituras do gênero. Esse universo 

abstrato foi resgatado na construção de várias obras da autora ao longo de sua 

carreira e a aproximação com o pensamento e a cultura orientais tornou-se 

para a escritora uma filosofia de vida à qual se manteria fiel.  

Essas primeiras publicações evidenciam uma derivação para a estética 

neo-simbolista, haja vista a presença nos textos de traços de pessimismo, um 

certo pendor filosófico, misticismo, musicalidade, a temática do amor 

transcendente, entre outros temas de subjetividade simbolista. O poema “A 

Chuva Chove”, incluído no livro Nunca Mais, exemplifica temática e 

formalmente o seu vínculo ao neo-simbolismo: 

A chuva chove  

A chuva chove mansamente... como um sono  
Que tranquilize, pacifique, resserene... 
A chuva chove mansamente... Que abandono! 
A chuva é a música de um poema de Verlaine... 
 
E vem-me o sonho de uma véspera solene, 
Em certo paço, já sem data e já sem dono... 
Véspera triste como a noite, que envenene 
A alma, evocando coisas líricas de outono... 
 
... Num velho paço, muito longe, em terra estranha, 
Com muita névoa pelos ombros da montanha... 
Paço de imensos corredores espectrais, 
 
Onde murmurem, velhos órgãos, árias mortas, 
Enquanto o vento, estrepitando pelas portas, 
Revira in-fólios, cancioneiros e missais... (MEIRELES, 1923, p.15) 

 

A poeta dos versos livres do Modernismo, das redondilhas, das cantigas, 

também fez sonetos como “A chuva chove”: alexandrino, com rimas ricas, 
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vocabulário sugestivo, sinestésico, e um festival de aliterações e assonâncias 

para trazer musicalidade ao texto: “A chuva chove....”/ “Que tranquilize, 

pacifique, resserene.... ”. O poema é uma homenagem ao poeta simbolista 

francês Paul Verlaine: “A chuva é a música de um poema de Verlaine.” A 

referência a Verlaine deve-se ao fato de o poeta francês ter escrito "II pleure 

dans mon coeur" , um poema muito conhecido pela alusão à tristeza, usando a 

imagem da chuva caindo dentro do coração (como o choro).  A comparação 

aqui estabelecida nos remete à ideia central do texto: por meio da música 

alcançamos espaços insondáveis, fazemos viagens pelo inconsciente, assim 

como o sono: “Que tranquilize, pacifique, ressenere...”. Nesse estado, o mundo 

interior do eu poético pode ser escavado, dada a situação de letargia em que 

se encontra.  As reticências contribuem para acentuar ainda mais o clima de 

imprecisão, indefinição e senso de infinito que permeiam os versos simbolistas: 

“A alma, evocando coisas líricas de outono”...? Quem pode afirmar, com 

precisão, quais seriam essas “coisas líricas de outono”? Observe que o verso 

seguinte dá continuidade a esse senso de magnitude, a notar pelas reticências 

que iniciam o verso: “... Num velho paço, muito longe, em terra estranha....”.    

Fernando Pessoa, só para citar mais um expoente das letras, dentre 

muitos outros que cantaram a chuva, também o fez, mas para isso, no poema 

“Cai chuva do céu cinzento”, pediu “consentimento” a Verlaine, o mestre do 

Simbolismo francês, de quem Cecília e o próprio Pessoa foram grandes  

admiradores e do qual receberam significativas influências. Nos versos de 

Pessoa, a chuva faz parte do momento de tristeza vivenciado pelo eu poético: 

 
 
 
Cai chuva do céu cinzento 
Que não tem razão de ser. 
Até o meu pensamento 
Tem chuva nele a escorrer. 
Tenho uma grande tristeza 
Acrescentada à que sinto. 
Quero dizer-ma mas pesa 
O quanto comigo minto. 

Porque verdadeiramente 
Não sei se estou triste ou não. 
E a chuva cai levemente 
(Porque Verlaine consente) 
Dentro do meu coração. (PESSOA, 1955, p.25) 
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No poema, o sentimento de tristeza do eu lírico remete-nos à natureza. 

O ser acolhe-a como uma extensão de seu estado de alma. Ao concentrar-se 

no dia “cinzento e nebuloso”, não consegue compreender o que lhe vai ao 

íntimo. E reconhece, melancólico, mentir para si mesmo por não conseguir 

revelar seus sentimentos: “Tenho uma grande tristeza\ Acrescentada à que 

sinto.\ Quero dizer-ma mas pesa\ O quanto comigo minto.” Na verdade, o 

poeta, ao concentrar-se no dia “fechado”, acaba por confundir-se com a 

natureza, e não consegue descobrir seus verdadeiros sentimentos: “Porque 

verdadeiramente\ Não sei se estou triste ou não.\ E a chuva cai levemente.” 

A produção primeira da grande escritora carioca recebia influências 

parnasianas e simbolistas das quais preferiu se desvincular, como admite 

haver destruído, em uma carta, parte dos sonetos que escreveu nas décadas 

de 1920 e 1930: “Que versalhada eu tinha [...]. Já há tempos destruí uns 100 

ou 150 sonetos e outras miudezas. Que fazer? Eu por mim não os queria” 

(MEIRELES, 1938, apud GOUVÊA, p.31). Por mais que a poeta rejeite seus 

poemas iniciais, dado o volume de produção de sua obra, o leitor ainda dispõe 

de farto e acessível material para apreciação a partir do segundo momento de 

sua realização poética.  

Antes de atingir um estágio literário considerado pelos críticos e pela 

própria Cecília Meireles como a “fase madura” de sua produção artística, a 

autora escreve Cânticos, em 1927, em meio a um momento pessoal 

conturbado: seu marido passava por grave crise depressiva, o que o levaria a 

cometer suicídio alguns anos depois. Os manuscritos do livro foram guardados 

e só vieram a público em 1983, numa edição em que delicados desenhos da 

autora podem ser apreciados, assim como suas correções. A obra reúne vinte 

e seis poemas de caráter intimista e introspectivo, com temas relativos à 

eternidade e à autodescoberta. A autora explora nesses versos a repetição de 

palavras e o paralelismo sintático, recursos que conferem aos poemas suave 

musicalidade. 

A melodia dos versos cecilianos revela sabedoria leve e profunda 

sugerida pela delicadeza de suas palavras, as quais nos permitem olhar de 

modo diferente para a vida, sobrepujando as amarguras diárias, a dor pela 

transitoriedade do tempo, a necessidade urgente de amor, a presença 

inevitável da morte. 
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Em vários poemas de Cânticos, como o citado a seguir, evidenciamos 

um eu poético encorajando o outro a percorrer essa nossa delicada travessia 

existencial: 

 

XIII  

Renova-te. 
Renasce em ti mesmo. 
Multiplica os teus olhos, para verem mais. 
Multiplica os teus braços para semeares tudo. 
Destrói os olhos que tiverem visto. 
Cria outros, para as visões novas. 
Destrói os braços que tiverem semeado., 
Para se esquecerem de colher. 
Sê sempre o mesmo. 
Sempre outro. 
Mas sempre alto. 
Sempre longe. 
E dentro de tudo. (MEIRELES, 1927, p.17) 

 

Numa linguagem composta de paradoxos, para renascer é mister 

destruir, o sujeito lírico encoraja o outro a ser “grande”: “multiplicar-se,  ver 

mais, semear tudo”. A atitude altruísta se faz presente ao  sugerir apenas a 

semeadura, não a colheita, ainda que os braços tenham de ser sacrificados.  

Há fortes indicações para que o tu se renove, ou seja, morra e nasça 

várias vezes, e esse renascer oportuniza um exercício consigo mesmo: ser 

sempre o mesmo, ser sempre o outro, o que significa oferecer a si uma chance 

de vivenciar uma alma diferente, momento ímpar de se encantar com o 

imaginário. Essa é a forma de ilusão do eu que possibilita a completude de 

qualquer sujeito. 

Note que as contradições do poema estão bem interrelacionadas: o eu 

lírico incita o outro a afastar-se para longe, para o alto, mas ao mesmo tempo 

ele deve permanecer “dentro de tudo”. Esse afastamento é essencial para o 

encontro consigo mesmo. A distância e o silêncio permitem a contemplação de 

belezas que ficaram esquecidas e ainda podem ser resgatadas. 

Uma breve comparação entre Cântico XIII e o célebre poema de 

Fernando Pessoa – “Para ser Grande” - na voz de seu heterônimo Ricardo 

Reis, revela uma atitude diante da vida serena, intelectualizada, contida, 

contemplativa. Reis também prega o estoicismo, isto é, a impassibilidade 

diante da dor e do infortúnio: 
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Para ser grande, sê inteiro: nada 
       Teu exagera ou exclui. 
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 
      No mínimo que fazes. 
Assim em cada lago a lua toda 
     Brilha, porque alta vive 
                            (PESSOA, apud NOGUEIRA, 1971, p. 189) 

 

Reis aceita a vida sem pensar. Tem como filosofia receber a dor de 

maneira inteira e encontra no seu sofrimento sua nobreza. Defende que o 

homem abdique de tudo, menos de si mesmo: “Nada teu exagera ou exclui”. A 

renúncia deve envolver apenas aquilo que é ilusório, o que deve ser banido da 

experiência humana. 

Ao propor que o homem seja “todo em cada coisa”, sugere que a 

dedicação integral às partes pode trazer felicidade. Não é a realidade como um 

todo que proporciona essa sensação, mas é no campo estrito dos objetos que 

o homem pode expressar livremente a sua personalidade.  

A poesia de Reis caracteriza-se por uma atitude nobre e estoicista.  Esta 

atitude pode ser percebida na bela imagem da lua reproduzida no poema: “em 

cada lago a lua toda Brilha porque alta vive”. O pensamento de Reis nos 

remete a um distanciamento da realidade. A lua encontra-se no “alto”, bem 

longe do nosso mundo. O seu reflexo nos oferece apenas uma simbologia, não 

a sua essência. No entanto, ali está toda a lua.  

Assim, ocorre com o eu poético. Ao se dar, o seu reflexo pode ser 

percebido pelo outro sem que ele precise revelar o seu íntimo.  O seu brilho 

será suficiente para iluminar, de longe, essa realidade da qual, com nobreza, 

ele procura afastar-se. 

Voltemos à Cecília Meireles. No Cântico XIII, poema em que o sujeito 

lírico encoraja o outro a renovar-se, a multiplicar-se e a renascer. A proposta é 

feita, mas a condição foi determinada: 

 
Sê sempre o mesmo. 
Sempre outro. 
Mas sempre alto. 
Sempre longe. 
E dentro de tudo. 

 

Observe que se trata da mesma ideologia de Reis. O distanciamento 

diante de uma realidade que é dolorosa como forma de superioridade e 
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também de proteção. Assim como em Cecília, em Reis existe a tentativa de 

iludir o sofrimento resultante da consciência da precariedade da vida e do fluir 

do tempo através da natureza. O homem angustiado busca estratégias de 

limitação do sofrimento que caracteriza a vida humana, numa linguagem 

densa, precisa e altamente perturbadora. 

 

1.2  A fase madura da obra de Cecília Meireles 

 

A partir de Viagem, livro publicado em 1939, alguns caminhos trilhados 

por Cecília Meireles levaram-na a uma identidade lírica que se transformou em 

sua marca: trabalho intenso e técnica na elaboração dos versos, uma vez que 

sua preocupação em ordená-los da melhor forma possível era ponto nevrálgico 

em sua poética. Essa lapidação em nada compromete a qualidade de sua 

poesia, como atesta Manuel Bandeira:  

 

Nos seus versos se verifica mais uma vez que nunca o esmero da 
técnica, entendida como informadora e não simples decoradora da 
substância, prejudica a mensagem de um artista. Sente-se que 
Cecília Meireles está sempre empenhada em atingir a perfeição, 
valendo-se para isso de todos os recursos tradicionais ou novos. 
(BANDEIRA, apud BRITO, 1959, pp. 146, 147) 
 

A própria poeta revela a um amigo, em 1947, sua ânsia de perfeição: 

“Sempre vem um vento que apaga a palavra que eu precisaria... Enfim, até a 

morte há sorte.... Pode ser que um dia eu chegue a dizer uma coisa 

satisfatória” (MEIRELES, apud GOUVÊA, 2008, p. 28). 

O estilo ceciliano, ímpar dentro do Modernismo brasileiro, permite que 

nele transitem, entre a forma fixa e o verso livre, diversas possibilidades 

formais do idioma, desde as influências ibéricas e portuguesas até a 

contemporaneidade. Essa variedade de formas de manifestação resulta numa 

gama de recursos expressivos em que a poeta tem toda a liberdade para 

exercitar a sua “poesia pura”, absoluta, sem limites ou restrições, cujo lirismo 

“transita do mundo interior para o mundo das concreções, abrindo-se os olhos 

do poeta para novas impressões que se transmudavam em canto...” 

(DAMASCENO, 1994, p.10). 
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Mário de Andrade também teoriza sobre o lirismo de Cecília Meireles:  

 
 

 “Lirismo puro” é aquele em que a “ordem subconsciente” substitui a 
ordem intelectual”; aquele que pode suscitar um jogo de imagens 
“nascido duma inspiração única inicial”; aquele que permite ao poeta 
que “se deixa levar pelo eu profundo [...] grafar certos instantes de 
vacuidade em que há como que um eclipse quase total da reação 
intelectual. (ANDRADE, p. 242, 247) 

 

Segundo o poeta modernista, Cecília Meireles possui uma capacidade 

lírica ímpar de se deixar guiar pelas suas intuições e mergulhar em momentos 

de profundos vazios lógicos, num “eclipse” ou ofuscamento intelectual 

significativo. Observe que Mário de Andrade se refere a “certos instantes” da 

poética ceciliana, uma vez que muitos poemas da autora nos deixam essa 

sensação de “vagueza” ou imprecisão pelo clima de abstração e fluidez que 

evocam.   

A obra Viagem, por essa capacidade lírica inovadora, retrata uma 

permanente desarticulação interior, intimista e introspectiva, sugerindo, num 

tom leve e delicado, temas de solidão, melancolia, fuga pelo sonho, o vazio do 

existir, saudades e sofrimento. Essas características percorrerão a obra lírica 

da autora. 

O conhecido poema “Retrato” emana uma atmosfera de dor existencial 

centrada na percepção de que o tempo passa e dissolve o corpo e até mesmo 

a memória. Observemos: 

 
    
 Retrato  
 
Eu não tinha este rosto de hoje,  
assim calmo, assim triste, assim magro,  
nem estes olhos tão vazios,  
nem o lábio amargo. 
 
Eu não tinha estas mãos sem força,  
tão paradas e frias e mortas; 
eu não tinha este coração 
que nem se mostra. 
 
Eu não dei por esta mudança,  
tão simples, tão certa, tão fácil: 
- Em que espelho ficou perdida 
a minha face? (p.p. 106, 107) 
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Seu livro seguinte, Vaga Música, publicado em 1942, mantém a mesma 

linha de Viagem. Percebe-se a nítida intenção da escritora em tratar de 

música, luz e cor, por meio da natureza, estimulando a visão e a audição do 

leitor para aquilo que o eu lírico vê e ouve. Trata-se de uma poesia sonora, 

musical; esta música se faz presente por meio dos versos, das rimas ou, como 

mencionado, da sugestiva natureza, com seus pingos de chuva, cantarolar dos 

pássaros, ondas do mar. O mar é dos temas prediletos da poeta, opõe-se a 

palavras como música, areia, espuma, lua e vento, que simbolizam o efêmero, 

em geral, os sentimentos do eu poético. O transitório opõe-se ao mar: o 

sofrimento, a grande metáfora daquilo que permanece. 

No célebre poema “Epitáfio da navegadora”, Cecília Meireles concilia 

apuro formal, todo o texto é composto em terza rima, e preocupação com o 

conhecimento interior. Nos versos, percebemos a presença de uma 

navegadora “que perdeu seus olhos pelos/mares sem deuses desta 

vida,/sabendo que, de assim perdê-los,/ficaria também perdida...”: 

 
Se te perguntarem quem era 
essa que às areias e gelos 
quis ensinar à primavera; 
 
e que perdeu seus olhos pelos 
mares sem deuses desta vida, 
sabendo que, de assim perdê-los, 
 
ficaria também perdida; 
e que em algas e espumas presa 
deixou sua alma agradecida; 
 
essa que sofreu de beleza 
e nunca desejou mais nada; 
que nunca teve uma surpresa 
 
em sua face iluminada, 
dize: ''Eu não pude conhecê-la, 
sua história está mal contada, 
mas seu nome, de barca e estrela, 
foi: ''SERENA DESESPERADA''. (p.173) 

 

Essa navegadora “que nunca teve uma surpresa/em sua face iluminada” 

é caracterizada no texto como “SERENA DESESPERADA.” Se considerarmos 

que o vocábulo “desesperada” tem como sinônimo a palavra desesperança, 

aquela que não espera mais, a ideia paradoxal que se forma de início em 

nossa mente se desfaz, e nos reportamos ao universo ceciliano: a navegadora 
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serena que vai pelas areias, pelos gelos, pelos mares, por universos ilimitados 

mantém-se tranquila diante do irremediável. 

O livro seguinte, Mar absoluto e outros poemas, de 1945, escrito 

durante o período da II Guerra Mundial, situa-se à parte dos acontecimentos 

históricos, e representa o ápice da poesia especificamente lírica de Cecília 

Meireles. Segundo o crítico Mário Faustino, esta seria a “obra que mais contribuiria 

para uma antologia à altura da poeta”.  O livro Os cem melhores poemas do século, 

publicado pela editora objetiva em 2001, organizado pelo professor Italo Moriconi, traz cinco 

poemas de Cecília Meireles, dentre eles, o clássico 2º motivo da rosa, integrante de Mar 

absoluto. 

A musicalidade é ampliada nessa obra. Tendo estudado desde cedo 

canto e violino, a poeta compõe seus versos em harmônica cadência musical, 

fazendo uso de vários recursos sonoros e rítmicos, como assonâncias e 

aliterações, para garantir esse compasso. Sobre a poesia “nas artes da 

palavra”, Décio Pignatari é categórico: “... a poesia é um corpo estranho nas 

artes da palavra (...) A poesia parece estar mais ao lado da música e das artes 

plásticas e visuais do que da literatura. A  poesia é de difícil consumo, talvez a 

menos consumida de todas as artes” (PIGNATARI, 2004, p.1-2). Chomsky, ao 

distinguir o fato linguístico em níveis de competência e desempenho, ou seja, 

domínio da linguagem e possibilidade de criação a partir da competência, 

sinaliza ao pretenso escritor que o caminho para a produção está livre, mas irá 

depender de uma série de fatores que inibem o desenvolvimento de um texto, 

entre eles está a autocensura, barreira a ser ultrapassada para que a veia 

criativa do poeta aflore. Cecília, perfeccionista ao extremo, lutava para superar 

sua marca de excelência em tudo que fazia. 

Como nos indica o próprio título do livro, a figura do mar é constante nos 

poemas. Ele representa um lugar onde se procuram respostas, diálogos, ele é 

meio, é fim, é soberano, é absoluto e seduz o eu poético, como podemos 

perceber na leitura dos versos do primeiro poema da obra, cujo título é 

homônimo ao livro: 

 
Mar absoluto 

 
O alento heróico do mar tem seu pólo secreto, 
que os homens sentem, seduzidos e medrosos. 
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O mar é só mar, desprovido de apegos, 
matando-se e recuperando-se, 
correndo como um touro azul por sua própria sombra, 
e arremetendo com bravura contra ninguém, 
e sendo depois a pura sombra de si mesmo, 
por si mesmo vencido. É o seu grande exercício. 
Não precisa do destino fixo da terra, 
ele que, ao mesmo tempo, 
é o dançarino e a sua dança. 
 
Tem um reino de metamorfose, para experiência: 
seu corpo é o seu próprio jogo, 
e sua eternidade lúdica 
não apenas gratuita: mas perfeita. 
 
Baralha seus altos contrastes: 
cavalo, épico, anêmona suave, 
entrega-se todos, despreza ritmo 
jardins, estrelas, caudas, antenas, olhos, mas é desfolhado,  
cego, nu, dono apenas de si, 
da sua terminante grandeza despojada. 
 
Não se esquece que é água, ao desdobrar suas visões: 
água de todas as possibilidades, 
mas sem fraqueza nenhuma. (MEIRELES, 1977, p.256) 
 

 

Na sequência do poema, observamos que ele, enquanto parte, 

representa um todo, ou seja, representa a proposta do livro Mar absoluto de 

fusão entre o eu lírico e o mar. No terceiro verso da segunda estrofe, por 

exemplo, o eu poético quer se converter em mar: 

 
E assim como água fala-me. 
Atira-me búzios, como lembranças de sua voz, 
e estrelas eriçadas, como convite ao meu destino. 
 
Não me chama para que siga por cima dele, 
nem por dentro de si: 
mas para que me converta nele mesmo. É o seu máximo dom. 
Não me quer arrastar como meus tios outrora, 
nem lentamente conduzida. 
como meus avós, de serenos olhos certeiros. 
 
Aceita-me apenas convertida em sua natureza: 
plástica, fluida, disponível, 
igual a ele, em constante solilóquio, 
sem exigências de princípio e fim, 
desprendida de terra e céu. (MEIRELES, 1977, p. 257) 

 
 
Miguel Sanches Neto comenta a relação do eu com o mar em Mar absoluto: 

 
O eu se faz mar, convertendo-se naquilo em que reconhece a sua 
própria essência fluida. A poeta é o mar. Ambos são condenados ao 
sem fim e ao solilóquio, ao movimento incessante e ao 
incaracterístico, havendo entre eles uma profunda equivalência. É ao 
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se converter nele que há a integração ao passado familiar e ao 
elemento imorredouro. Assim, o mar é símbolo de um tempo pleno. 
(SANCHES NETO, 2001, p.15) 

 
  
 

Assim como em “Mar Absoluto”, os outros poemas do livro harmonizam 

espiritualismo e materialismo, e fundem passado, presente e futuro. A poesia 

relaciona-se com esses diferentes momentos, nos quais são encontrados 

espíritos distantes da realidade material e de seus típicos problemas. Quando 

se volta ao que passou, o fluxo das experiências vividas transparece pela 

simbologia da perda, nostalgia e resignação. Além dessa atmosfera emotiva, o 

trabalho reúne poemas de grande intensidade e força estilística. Os poemas 

chamados “Motivo da Rosa” metaforizam a efemeridade; a flor é uma constante 

nos trabalhos de Cecília. O segundo desses motivos é dedicado a Mário de 

Andrade: "Por mais que te celebre, não me escutas,/ embora em forma e nácar 

te assemelhes/ à concha soante, à musical orelha/ que grava o mar nas íntimas 

volutas”.  

         Após a publicação dos livros da fase madura, entre os anos de 1939 e 

1949, Cecília Meireles, numa nova coletânea intitulada Retrato Natural, de 

1949, parece estar completamente aberta ao sensível, mais ainda do que nos 

livros anteriores. Agora o tempo e o espaço, antes desreificados, tornam-se 

problematizados e padecem os acometimentos intensos do mundo atual.  Vive-

se uma era de transformações históricas oriundas da Segunda Guerra Mundial 

e da Guerra Fria; no Brasil, imperam a ditadura do Estado Novo e tentativas de 

modernização e de progresso.  

Na obra citada, encontramos um sujeito lírico em momentos de inflexão, 

à procura de sua própria identidade; em outros, questiona a passagem do 

tempo, esquadrinha a questão da existência, da solidão, da morte. Seus 

versos, ao provocarem a reflexão existencialista, instigam o outro a se 

defrontar com questões próprias do desencantamento da primeira metade do 

século XX, o que nos leva a aproximar a poesia de Cecília Meireles à do 

escritor modernista Rainer Maria Rilke, de quem a poeta foi tradutora e grande 

admiradora.  

No poema “Canção do Amor-Perfeito”, identificamos o eu lírico, já na 

primeira estrofe, quando frisa que a passagem do tempo evapora a beleza, 
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debilita o amor e deixa as palavras mais ressequidas, mais duras, com menos 

brilho: 

 
O tempo seca a beleza. 
seca o amor, seca as palavras. 
Deixa tudo solto, leve, 
desunido para sempre 
como as areias nas águas. (MEIRELES, 1977, p. 390) 
 
 

A irremediável passagem do tempo mina saudade, recordações e 

desejos, trazendo solidão e resignação para o eu poético, o qual aguarda seu 

“Amor-Perfeito” fora deste plano material:  

 

O tempo seca a saudade, 
seca as lembranças e as lágrimas. 
Deixa algum retrato, apenas, 
vagando seco e vazio 
como estas conchas das praias. 
 
O tempo seca o desejo 
e suas velhas batalhas. 
Seca o frágil arabesco, 
vestígio do musgo humano, 
na densa turfa mortuária. 
 
Esperarei pelo tempo 
com suas conquistas áridas. 
Esperarei que te seque, 
não na terra, Amor-Perfeito, 
num tempo depois das almas. 
(MEIRELES, 1977, p.p.  390, 391) 

 

Ainda que tudo esteja caótico na esfera terrena, ocasionado por um 

tempo cronológico perverso e devastador, há esperança de que em outras 

paragens a vida não seja limitada, medida, destrutiva, e o Amor possa ser 

vivido plena e intensamente, com toda a sua beleza, sem culpa, medo ou 

sofrimento. 

A obra-prima, Romanceiro da Inconfidência, cuja inspiração surgiu 

após curta visita de Cecília Meireles a Ouro Preto, exigiu longa pesquisa 

histórica até que ele fosse publicado, em 1953. O poema, de temática social, 

evoca a luta pela liberdade no Brasil do século XVIII, por meio de um narrador 

que conta os acontecimentos e às vezes interfere no que relata, meditando, 

refletindo, dirigindo-se ao leitor. Essa interferência de forma alguma prejudica a 

ação ou a ambientação do acontecimento histórico, é uma forma de o leitor 
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estar mais perto do clima de violência, ambição, poder, ganância, medo, 

traição, repressão, anseio por liberdade que faziam parte da vida das pessoas 

comprometidas no episódio da Inconfidência Mineira. 

  No “Romance II ou da Revelação do Ouro”, percebemos o narrador 

tecendo forte crítica ao poder econômico, e utilizando-se de uma veia teatral 

para denunciar a vergonhosa disputa pelas minas de ouro em Minas Gerais do 

século XVIII: 

 
Por ódio, cobiça, inveja, 
vai sendo o inferno traçado. 
Os reis querem seus tributos, 
- mas não se encontram vassalos. 
Mil bateias vão rodando, 
mil bateias sem cansaço. 
 
Mil galerias desabam; 
mil homens ficam sepultos; 
mil intrigas, mil enredos 
prendem culpados e justos; 
já ninguém dorme tranquilo, 
que a noite é um mundo de sustos. 
 
Descem fantasmas dos morros, 
vêm almas dos cemitérios: 
todos pedem ouro e prata, 
e estendem punhos severos, 
mas vão sendo fabricadas 
muitas algemas de ferro. (Meireles,1977, p.473) 

  

No “Romance LIX ou da Reflexão dos Justos”, Cecília Meireles, por meio 

de uma habilidosa síntese entre o dramático, o épico e o lírico, retrata a 

insurreição derrotada, frustrada pela traição de Joaquim Silvério dos Reis, o 

que resultou na execução do revolucionário Tiradentes. Vejamos:  

 

Os militares, o clero,  
Os meirinhos, os fidalgos  
Que o conheciam das ruas,  
Das igrejas e do teatro,  
Das lojas dos mercadores  
E até da sala do Paço;  
E as donas mais as donzelas  
Que nunca o tinham mirado,  
Os meninos e os ciganos,  
As mulatas e os escravos,  
Os cirurgiões e algebristas,  
Leprosos e encarangados,  
E aqueles que foram doentes  
E que ele havia curado  
-agora estão vendo ao longe,  
De longe escutando o passo  
Do Alferes que vai à forca,  
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Levando ao peito o baraço,  
Levando ao pensamento  
Caras, palavras e fatos:  
As promessas, as mentiras,  
Línguas vis, amigos falsos  
Coronéis, contrabandistas,  
Ermitões e potentados,  
Estalagens, vozes, sombras,  
Adeuses, rios, cavalos...”  
(...)  
Onde estão os poderosos? 
Eram todos eles fracos? 
Onde estão os protetores? 
Seriam todos ingratos? 
Mesquinhas almas, mesquinhas, 
Dos chamados leais vassalos! 
 
Tudo leva nos seus olhos, 
Nos seus olhos espantados,  
o Alferes que vai passando 
para o imenso cadafalso,  
onde morrerá sozinho 
por todos os condenados. 
 
Ah, solidão do destino! 
Ah, solidão do Calvário... 
Tocam sinos: Santo Antônio? 
Nossa Senhora do Parto? 
Nossa Senhora da Ajuda? 
Nossa Senhora do Carmo? 
Frades e monjas rezando, 
Todos os santos calados. 
(...) 
 
Tudo leva na memória 
o Alferes, que sabe o amargo 
fim de seu precário corpo 
diante do povo assombrado. 
(...) 
 
Pois agora é quase um morto 
Partido em quatro pedaços, 
E – para que Deus o aviste – 
Levantado em postes altos. 
 
(Caminha a Bandeira 
Da Misericórdia. 
Caminha, piedosa, 
Nos ares erguida, mais alta que a tropa. 
Da forca se avista 
A Santa Bandeira 
Da Misericórdia.)  
(MEIRELES, 1977, p. p. 571, 572) 

  

 Nesse livro de Cecília Meireles, há 85 romances, todos ligados ao tema 

central da Inconfidência. Trata-se de poemas narrativos compostos em sua 

maioria em redondilha maior, mas nota-se a presença de métricas variadas ao 
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longo do texto, inclusive a do tradicional decassílabo. As rimas também 

oscilam, podem surgir consoantes ou simplesmente estar ausentes dos versos. 

Em “Fala aos Inconfidentes Mortos”, passagem em que a autora tece uma 

avaliação final dos eventos narrados num cenário desolador, triste e sem 

esperança, ela não se alonga, vale-se de versos mais curtos, de quatro sílabas 

poéticas: 

    

                Treva da noite,  
                            lanosa capa  
                            nos ombros curvos  
                            dos altos montes  
                            aglomerados...  
                            Agora, tudo  
                            jaz em silêncio:  
                            amor, inveja,  
                            ódio, inocência, 
                            no imenso tempo  
                            se estão lavando...  
                            não, não se avistam 
                            Grosso cascalho  
                            da humana vida...  
                            (e covardias!)  
                            vão dando voltas  
                            no imenso tempo  

        (MEIRELES, 1977, p.p. 621, 622) 
 

   

Cecília Meireles criou, pela primeira vez para a cultura brasileira, o 

romanceiro -- gênero que faltava a sua obra e que foi muito bem recebido pela 

maior parte da crítica. Por se tratar de um tema histórico de relevante 

importância e interesse nacional, a autora baseou-se em apurada pesquisa, 

mas usou a imaginação para criar cenas que retratam os dramas por que 

passam os personagens, num jogo lúdico sem precedentes. A autora ainda se 

vale de reflexões filosóficas em suas críticas e humaniza os protagonistas 

daquele que foi o primeiro grande movimento de emancipação do Brasil: a 

Inconfidência Mineira. 

 

As duas próximas produções de Cecília Meireles são Poemas escritos 

na índia, de 1953 e Metal Rosicler, publicado em 1960. As obras revelam 

versos em que a presença da morte é uma constante. O eu poético leva o leitor 

a refletir sobre a vida, a morte e o caráter temporário do ser humano na terra. 

Há uma evolução conceitual amadurecida entre a primeira e a segunda obra 
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sobre a ideia da morte e os conceitos hinduístas, os quais se mostram por meio 

da aceitação de que a vida não se esgota aqui na terra, mas continua no plano 

transcendental, livre das amarras do tempo e da matéria. 

Um dos principais aspectos da poesia ceciliana é a relação entre os 

seus textos e o hinduísmo, filosofia de ordem religiosa cujos seguidores 

acreditam num espírito supremo, cósmico, adorado de muitas formas e 

representado por divindades individuais. Para Cecília, a variedade de práticas 

hindus voltadas para ajudar o indivíduo a experimentar a divindade que está 

em toda a parte, e a realizar a verdadeira natureza do Ser, levou-a a criar o seu 

próprio sistema poético a partir dos ensinamentos adquiridos pelo estudo da 

doutrina. A poeta sempre apreciou os assuntos ligados ao Oriente, mas após 

visita à Índia em 1953, onde recebeu o título de Doutor Honoris pela 

Universidade de Nova Délhi, os laços com o país se estreitaram ainda mais. 

Se em Poemas Escritos na Índia a autora se preocupa em destacar a 

natureza do homem indiano, sua simplicidade e comunhão com a natureza, em 

Metal Rosicler, a poeta intensifica o tom universalista de sua poesia. O tema 

da morte é trabalhado de forma mais consciente, bem como os preceitos da 

cultura hinduísta, com a qual conviveu e admirou.  

  No plácido poema “Cançãozinha para Tagore”, de Poemas Escritos na 

Índia, Cecília Meireles expressa sua reverência ao poeta e grande 

representante da cultura hindu Rabindranath Tagore. Revela o que 

representava “o outro lado da vida” naquele momento para ela, como atestam 

os versos seguintes: 

 

Àquele lado do tempo 
onde abre a rosa da aurora, 
chegaremos de mãos dadas, 
cantando canções de roda 
com palavras encantadas. 
 
(...) 
 
Àquele lado do tempo 
onde abre a rosa da aurora 
e onde mais do que a ventura 
a dor é perfeita e pura, 
chegaremos de mãos dadas.  
(MEIRELES, 1977, p. p. 730, 731) 
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Nas estrofes citadas, o eu poético e Tagore entrarão no “novo tempo”, 

alcançarão o plano superior de “mãos dadas, unidos, como crianças cantando 

canções de roda; a infância é vista como um momento de inocência, voltar a 

ela é uma forma de purificação. Acredita-se na irmandade dos poetas. 

Sentimentos de simplicidade e fraternidade fazem parte dessa vida em que se 

sente dor, todavia há o entendimento da necessidade do sofrimento para o 

alcance da felicidade.  

Abaixo verificamos duas estrofes que reiteram a ideia do reencontro do 

eu lírico e Tagore, permanecendo o sentimento de pureza e fraternidade nos 

versos. Acredita-se estar na morada do amor eterno e na realização espiritual 

absoluta: “o amor eterno mora/e onde a alma é o sonho profundo/da rosa 

dentro da aurora.” A rosa está pronta para desabrochar e viver intensamente 

nesse espaço mais completo e real, mais próximo da verdadeira felicidade, 

segundo a cultura hinduísta: 

 
Chegaremos de mãos dadas, 
Tagore, ao divino mundo 
em que o amor eterno mora 
e onde a alma é o sonho profundo 
da rosa dentro da aurora. 
 
Chegaremos de mãos dadas 
cantando canções de roda. 
E então nossa vida toda 
será das coisas amadas.(p. 731) 

 

No texto “Estudo a Morte, Agora” de Metal Rosicler (1960), a autora 

demonstra, a começar pelo título do poema, plena maturidade e consciência 

sobre a finitude da vida e nos apresenta de forma pragmática essa visão: 

 
Estudo a morte, agora 
_ que a vida não se vive, 
pois é simples declive 
para uma única hora.  

                         
 

É possível se verificar no poema um dos princípios básicos da metafísica 

hinduísta, a convicção de que a permanência do homem na terra é provisória, é 

apenas uma passagem, cuja temporalidade já está definida desde o seu 

nascimento. A ideia da morte como causadora de sofrimento inexiste, ela é 

bem aceita e necessária para formar esse tempo cíclico da vida. 
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A morte acomete “crianças” e “adultos”, “ignorantes” ou “cultos”, é uma 

experiência inevitável, comum a todos, independente de idade ou cultura: 

 

 
E nascemos! E fomos 
tristes crianças e adultos 
ignorantes e cultos, 
de incoerentes assomos. 
 

 

Demonstra nítida crença nos mistérios da existência, como o regresso 

ao mundo material, por meio da reencarnação, num outro corpo. Os versos 

destacados confirmam: 

 

E em mistério transidos, 
e em segredo profundo, 
voltamos deste mundo 
como recém-nascidos.  
 
 

Nas duas últimas estrofes do poema, o eu lírico reconhece a 

necessidade de se habitar, sem prévia seleção, novas moradas, as quais 

fazem parte dessa cadeia cíclica entre nascimento e morte, e visam ao 

amadurecimento espiritual do ser. Todavia antes de atingi-lo, um longo 

caminho há de ser percorrido: “é preciso /do Inferno ao Paraíso/ andar de treva 

em treva...” Vale ressaltar que o homem só atinge a felicidade plena cumprindo 

seu destino, através de várias reencarnações.  

 
Que um sinal nos acolha 
nesses sítios extremos, 
pois vamos como viemos, 
sem ser por nossa escolha; 
e quem nos traz e leva 
sabe por que é preciso 
do Inferno ao Paraíso 
andar de treva em treva...(MEIRELES,1977, p. 1234) 

 
 

É importante ressaltar que Cecília Meireles, além de nutrir profunda 

devoção por Tagore, a quem considerava guia e parceiro existencial, admirava 

e seguia os ensinamentos do Mestre Mahatma Gandhi, a quem homenageou 

em vários textos, e cuja vida espiritual, atrelada à luta pela independência 

política da Índia, a influenciou deveras sobre sua vida social, principalmente 

nas suas realizações na área da educação. Em crônica de 1961, intitulada 
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“Aniversário de Gandhi”, a autora destaca os ícones modernos que fizeram 

diferença para a população indiana:  

 
 
Tagore e Gandhi parecem, na verdade, resumir, entre 1920 e 1940, 
todas as virtudes passadas de seu povo, e representá-lo da maneira 
mais adequada para o início de uma vida nova, dignificada em 
liberdade e sabedoria. (MEIRELES, 1980, p.150)  

 
 

 

Solombra foi o último livro de poesia lírica de Cecília Meireles. 

Publicado em 1963, a autora faleceria em 1964, a obra demonstra claro 

amadurecimento quanto à visão metafísica do mundo, embora a autora revele 

as mesmas inquietações e questionamentos existenciais que a acompanharam 

por praticamente toda a vida. A coletânea é formada por 28 poemas sem título, 

todos dispostos sem restrição em quatro tercetos, a maioria alexandrinos 

musicais, que sempre se concluem com um verso isolado, geralmente 

eneassílabo. 

Segundo o professor João Adolfo Hansen, “O termo solombra é uma 

forma do português arcaico derivada da expressão latina sub illa umbra, “sob 

aquela sombra”. Do termo arcaico solombra derivou a forma arcaica soombra 

e, desta, a muito nossa sombra. O título Solombra significa, assim, “sob a 

sombra” e “sombra ”(HANSEN, apud GOUVÊA, 2007, p. 33). 

O cerne poético de Solombra são a passagem do tempo e as 

experiências decorrentes dessa transformação, como possíveis perdas, que 

causam dor e sofrimento. Sob “essa sombra”, convivem nitidez e obscuridade, 

passado e presente, memória e imaginação, numa linguagem abstrata, 

sinestésica, altamente melódica. A obra não se limita a espaços geográficos 

determinados ou a tempos marcados pelo relógio, a atemporalidade e a 

inespacialidade continuam sendo essenciais no processo de construção do  

pensamento da autora de que a terra é apenas uma passagem para atingirmos 

a plenitude do Ser.  

Nos versos iniciais do primeiro poema de Solombra, o “vento”, símbolo 

da sorte”, vem em busca do eu poético, o qual parece estar preparado para 

fazer a “viagem”, “cujo destino é incerto”,  ainda assim sem “tentação de volta: 
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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: 
já de horizontes libertada, mas sozinha. (MEIRELES, 1977, p.790) 
 
 

Numa mistura de fantasia e realidade, o eu concebe o seu destino como 

inevitável, uma vez que não é capaz de obter respostas para suas indagações 

sobre o sentido da vida, haja vista a instância da transitoriedade da existência e 

da morte. Ainda que a condição para se alcançar a realidade supra-sensorial 

envolva perdas, como a da memória ou de “abraços” de pessoas queridas, a 

liberdade a ser vivenciada “pelos mundos dos ventos” parece ser bem 

gratificante: 

   
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 (MEIRELES, 1977, p. 794) 

 
 

Os poemas de Solombra retomam temáticas constantes da poética 

ceciliana: o distanciamento do mundo prosaico, a perturbação pela corrosão 

temporal, o ambiente metafísico, a morte. O tempo passa celeremente, flui e 

conduz à morte. Esta, ao mesmo tempo que indica o fim, possibilita o 

recomeço. O eu, ao aceitá-la como parte de seu ser, está preparado para 

transcender, alcançar outro nascimento. A passagem do tempo não deve ser 

vista como melancólica e sofrida lembrança do que se perdeu, mas sim como 

momentos de aceitação e aprendizado para o eu lírico. 

Assim é a poesia de Cecília Meireles que, segundo nossa análise, é 

sábia, serena, reveladora e transformadora, mas enigmática, inefável. Certa 

vez, quando perguntaram a ela sobre qual seria seu maior defeito, respondeu: 

“uma certa ausência do mundo” (DAMASCENO, 1977, p.15). Este 

distanciamento, verificável em seus versos, desafia a crítica a interpretar o 

sentido da sua transcendência poética, de seu refúgio consigo mesma, o que 

levou o crítico Darcy Damasceno a considerar: “a fortuna crítica de Cecília 
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Meireles aquém da importância de sua obra.”. Não obstante boa parte da 

crítica ter sempre reconhecido o valor dos textos da autora, como os 

modernistas da geração de 22, e posteriormente Darcy Damasceno, Otto Maria 

Carpeaux, Alfredo Bosi, Osmar Pimentel, Nuno de Sampaio, Cunha Leão, 

Flávio Loureiro Chaves, Paulo Rónai, José Paulo Moreira da Fonseca, Paulo 

Mendes Campos, foram feitos julgamentos restritivos à obra da autora pelo 

mestre Antonio Candido, assim como por Andrade Murici, Mário da Silva Brito e 

José Guilherme Merquior, só para citar algumas das referências mais atuantes 

na crítica literária.  

 

1.3  Fortuna Crítica sobre Cecília Meireles  

 
Em 1922, surge na literatura a poesia de Cecília Meireles, divulgada  

junto a um grupo de escritores católicos que, entre 1919  e 1927, por meio das 

revistas, Árvore nova, Terra  de sol e Festa, lutavam por mudanças em 

nossas letras pelo viés do pensamento filosófico equilibrado. Entre os jovens 

ligados ao grupo, estavam Tasso da Silveira e Andrade Murici, cujos propósitos 

ideológicos não envolviam doutrinas pragmáticas, implicavam apenas uma arte 

voltada a um acentuado misticismo e espiritualismo com base na profunda 

admiração que sentiam pelos poetas simbolistas, como Cruz e Sousa. 

Assim, Tasso da Silveira caracteriza em editorial de Festa os ideias da 

associação: 

 

Os da corrente espiritualista (que eu preferia chamasse totalista) não 
encontrrão, talvez, tão viva correspondência no consciente popular. E 
isto porque o pensamento que os orienta já significa uma elaboração 
superior do espírito filosófico, a que só pequeno escol intelectual 
pode atingir. Eles querem, também, a expressão virgem e luminosa 
de nossa alma profunda, afirmada perante os outros povos como uma 
realidade digna de existir. Mas as indicações mais altas das 
virtualidades íntimas dessa alma, pretendem eles bebê-las nas fonte 
viva da tradição. E além disso consideram a realidade brasileira 
integrada na realidade universal, co-participando dessa perene 
permuta de forças interiores entre os povos, que faz a complexa 
grandeza do mundo de nossos dias. (SILVEIRA, apud MEIRELES, 
1994, p. 21) 

 

 
Os argumentos apresentados não apontam o grupo para os novos 

caminhos traçados pelos paulistas de 22, os quais veicularam seus novos 
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ideais através da revista Klaxon, cujo significado era buzina, ou seja, eles 

queriam barulho realmente. Almejavam romper com o passado literário, 

renovar e atualizar permanentemente as ideias, além de valorizar o país. 

Tradição, pensamento filosófico, ideias universais... em 22, tudo isso soava 

completamente descontextualizado.  

Assim pensa Mário da Silva Brito sobre o envolvimento de Cecília 

Meireles com o grupo “Festa”: 

 

Cecília Meireles colaborou na revista “Festa”, órgão de reação ao 
modernismo desenfreado e que reclamava para a poesia nova a 
espiritualidade que lhe faltava. Mas, na verdade, não se filiou a 
nenhuma corrente. Figura solitária, buscou em todas as fontes os 
recursos que melhor servissem ao seu ideal poético. Aproveita-se das 
lições do classicismo e do gongorismo, do romantismo e do 
parnasianismo, do simbolismo e do surrelismo. (BRITO, 1959, p. 146) 

 

A produção inicial de Cecília Meireles é uma colcha de retalhos no 

melhor sentido da expressão. Com teores que vão do complexo gongorismo, 

perpassando o caminho da liberdade de expressão romântica, o da formalidade 

parnasiana, o dos mistérios do simbolismo e o das abstrações surrealistas, 

inovou no momento oportuno, sem, contudo, se deixar admitir em grupo 

específico. 

 

Darcy Damasceno explica a ligação de Cecília Meireles com a tradição: 

 

(...) a renovação pregada pelos escritores católicos era sobretudo de 
natureza ideológica; mas, ainda assim, não prescindia de 
encadeamento com antecedentes culturais. No tocante ao 
aparelhamento métrico, julgavam-se válidos os instrumentos 
herdados, a eles juntando-se o verso livre decadentista, cujas 
qualidades rítmicas o diferençavam bastante do homônimo proposto 
pelos modernistas de Klaxon. Isso explica o fato de que, embora 
manejando metros tradicionais, Cecília Meireles fosse apontada, 
quando da publicação de seus primeiros livros, como exemplo das 
possibilidades renovadoras que se atribuía à corrente espiritualista. 
Mas o estudo acurado de Baladas para El-Rei e Nunca Mais.... e 
Poemas dos poemas evidenciaria uma natureza artística muito 
afinada, ainda, com o movimento simbolista, e cujas peculiaridades, 
se pressagiadoras de um  
novo estilo poético, eram-no a favor da artista, que estreava provida 
de uma intuição rara em nossas letras, e não à conta do grupo a que 
pertencia. (DAMASCENO, apud MEIRELES, 1994, p. 25)  

 

Nesses primeiros livros de Cecília Meireles, nota-se a presença de 

valores e conceitos da cultura oriental, o que foi desenvolvido no decorrer dos 
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anos, transformando-se, de fato, numa filosofia de vida da escritora.  Essa 

forma de “enxergar” o mundo viria a mudar o rumo de sua poesia, tornando o 

seu estilo único na literatura brasileira. Obviamente as questões formais que 

envolvem a sua obra também representaram toda uma particularidade 

ceciliana, mas sua visão de mundo é marca de sua trajetória poética. 

 Passaram-se quatorze anos até que a escritora carioca publicasse um 

novo livro (Viagem – 1938). Nessa “entressafra”, Cecília Meireles produziu 

intensamente, mas a maior parte de seus poemas foram esquecidos nos 

jornais e revistas em que foram divulgados. A autora relacionou-se com com 

diferentes grupos modernistas. Os colaboradores da Revista Festa, citada há 

pouco, tinham grande admiração pela poeta e a consideravam, a despeito de 

alguns desafetos, exemplo de “modernidade e equilíbrio” (DAMASCENO, 1994, 

p. 9). Darcy Damasceno considerava os poemas dos dois primeiros livros  de 

Cecília Meireles, publicados entre 1925 e 1929, providos de um lirismo que “iria 

levá-la por caminhos solitários a regiões até então desconhecidas da nossa 

literatura” (DAMASCENO, 1994, p.26). 

Já Andrade Murici considerava essa mesma poesia: “a mais escarpada 

e selvagem solicitude de alma, a mais atonal música poética da geração.” O 

crítico dizia não encontrar nesses versos: “Nenhum vestígio do seu esplendor 

visual, numa poesia de veemente austeridade: só e só o ardor perdido de 

desesperança, misticismo num universo vazio (DAMASCENO, p. 26). 

Observa-se que a voz ceciliana num primeiro momento soa hermética e 

ignota, tal o nível de abstração de seus versos e a inovação temática para a 

época. Esse “universo vazio” é visto como despovoado de significado, não se 

estabelecem relações entre os aspectos sensoriais característicos de sua 

poética e os mistérios da natureza ficaram longe de ser inquiridos. 

Nos anos 30, os traços da poesia de Cecília Meireles já se delineiam de 

forma mais concreta, tendendo a uma certa constância temática e a um léxico 

mais consistente, mais perceptível aos sentidos. Explorando um tipo de 

composição denominada “canção”, texto musical por excelência, a autora pôde  

exercitar seu lirismo “puro”, aliado a novas perspectivas literárias, haja vista ter 

visitado Portugal, em fins de 1934, e ter bebido de suas fontes tradicionais, no 

que tange aos motivos e às formas poéticas correntes na Península.  
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Em 1938, com dificuldades financeiras, Cecília Meireles inscreve o livro 

Viagem, ainda inédito, no concurso de poesia da importante Academia 

Brasileira de Letras. Estava concorrendo ao “Prêmio Olavo Bilac”, o qual 

financeiramente também era interessante. Após intensa polêmica (relatada por 

Cassiano Ricardo, principal defensor da poetisa, em seu livro A Academia e a 

poesia moderna), Cecília torna-se a primeira mulher premiada pela Academia. 

No entanto, negou-se a proferir o discurso de agradecimento em função das 

censuras sofridas por parte de alguns acadêmicos. Na opinião de Darcy 

Damasceno, (1994, p. 9) “a defesa que Cassiano Ricardo fez do livro Viagem 

tornou-se um documento importante na história do Modernismo e no estudo da 

expressão literária de Cecília Meireles.” O poeta realiza com grande 

entusiasmo a apologia do livro e o qualifica como “um dos mais belos livros de 

versos escritos em nossa língua” (DAMASCENO, 1994, p. 71). A adesão do 

plenário foi praticamente unânime. A repercussão nos meios literários ocorreu 

da mesma forma. Consagrada em Portugal, o crítico João Gaspar Simões a 

classificou como “talvez a maior poetisa de língua portuguesa” (DAMASCENO, 

1994, p.72). O que viria a se confirmar rapidamente. 

As relações entre Cecília Meireles e os portugueses sempre foram muito 

boas, e se estreitaram com o tempo por meio do fortalecimento das amizades 

adquiridas e a conquista de outras. A troca de inúmeras correspondências com 

escritores e amigos era um meio de manter vivo esse contato. A autora viajou 

várias vezes ao país, lecionou, deu palestras, trocou muitas experiências com 

os lusitanos. Essa proximidade garantiu ao livro Viagem a publicação pela 

editora portuguesa Ocidente, após a premiação em 1938. Na dedicatória, 

encontra-se a mensagem “A meus amigos portugueses”. 

Em 1958, ao selecionar os textos que iriam compor sua Obra Poética, 

Cecília Meireles considerou a coletânea de Viagem como a primeira 

publicação realmente representativa de sua produção. De fato, a obra mostra-

se estar em consonância com o tom inovador do Modernismo, ao revelar 

equilíbrio entre a tradição e a modernidade, tanto do ponto de vista formal 

quanto temático.  

Na análise de Darcy Damasceno, o livro apresentava: 
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Modernidade, intenção renovadora, universalidade, mas, ao mesmo 
tempo, tradição, equilíbrio, casticismo: assim se marcava a voz 
diferente que se erguera na poesia brasileira, aspirando à 
transcendência e sentindo ao mesmo tempo o chão a que se 
encontrava ligada. (DAMASCENO, 1994, p. 7) 

 

Esse equilíbrio entre Modernidade e tradição é perfeitamente verificável 

na métrica utilizada pela autora. Há uma preocupação em se manter medidas e 

estrofação tradicionais, mas o verso livre é utilizado, em menor proporção. Há 

de se ressaltar o uso da rima consoante, destaque nos poemas de Viagem, e a 

prática incipiente da assonância, recurso rítmico que acompanhará as obras 

subsequentes.  

A obra retrata um talento lírico de tal forma inovador que se percebe 

uma “viagem” introspectiva sendo feita, num tom leve e delicado, sugerindo 

temas relacionados à solidão, à melancolia, ao vazio de existir, à saudade, ao 

sofrimento. Dotada de uma sensibilidade aguçadíssima, a autora engrandece 

seus poemas explorando os elementos mais simples da existência, como a 

natureza, os quais acabam por adquirir significação simbólica. Há, ainda, de se 

mencionar os poemas de caráter metalinguístico, cuja reflexão sobre o próprio 

fazer poético se mostra como uma das principais preocupações da autora ao 

longo de sua carreira. É de Viagem o conhecido poema “Motivo”, em que a 

poeta reflete sobre o seu “canto”, ou seja, sua escritura: 

 
Eu canto porque o instante existe  
e a minha vida está completa. 
Não sou alegre nem sou triste: 
sou poeta. 
 
Irmão das coisas fugidias,  
não sinto gozo nem tormento. 
Atravesso noites e dias 
no vento. 
 
Se desmorono ou se edifico,  
se permaneço ou me desfaço,  
- não sei, não sei. Não sei se fico 
ou passo. 
 
Sei que canto. E a canção é tudo. 
Tem sangue eterno a asa ritmada. 
E um dia sei que estarei mudo: 
- mais nada. (p. 14) 
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Percebemos, nos versos iniciais de “Motivo”, que o poeta é alguém 

capaz de atrair esse “instante” que não está relacionado apenas a tempo, mas 

a circunstâncias singulares que ele consegue captar e registrar em seus 

poemas. A conjunção “porque” explica o motivo do canto: essas experiências 

ímpares vividas a cada momento. Consciente do passar do tempo, o eu poético 

aceita o fato de tudo ser transitório, por isso “não sente gozo nem tormento”, e 

o simples fato de existir torna a sua vida “completa”.  

Mário de Andrade considerava o maior traço da personalidade ceciliana 

o “ecletismo”, o que denominou de “dom raro” e atribuiu a ele a permanência 

da escritora “dentro da mais íntima e verdadeira poesia”. Sobre Viagem, 

teoriza: 

 

(...) apresenta enorme variedade e é boa prova desse 
ecletismo sábio, que escolhe de todas as tendências apenas o 
que enriquece ou facilita a expressão do ser. Creio porém que 
a poeta devia ter datado os seus poemas para que melhor a 
gente pudesse lhe apreciar a evolução e as viagens exteriores. 
Não o quis fazer e misturou tudo num bordado búlgaro que 
nem sempre me pareceu feliz. Há um bocado de tudo no livro, 
talvez com exceção única dos processos parnasianos. Salva-
se sempre a poesia, é certo, mas não salva-se o estado de 
graça do leitor, jogado a todo instante para mundos bem 
distintos um dos outros. (ANDRADE, apud DAMASCENO, 
1994, p.p. 49, 50)  

 

As observações do escritor modernista referem-se a aspectos 

relacionados à organização da obra, dada a diversidade de motivos e de estilos 

sem marcação temporal, o que, numa visão muito particular do crítico, 

incomodaria o leitor. Quanto à qualidade dos versos, esses foram “salvos”, 

ainda que não situassem o leitor na “linha do tempo”. 

Manuel Bandeira, também sobre o “ecletismo” ceciliano, declara: 

 

O que logo chama a atenção nos poemas de Cecília é a 
extraordinária arte com que estão realizados. Nos seus versos se 
verifica mais uma vez que nunca o esmero da técnica, entendida 
como informadora e não simples decoradora da substância, 
prejudicou a mensagem de um poeta. Sente-se que Cecília sempre 
esteve empenhada em atingir a perfeição, valendo-se para isso de 
todos os recursos tradicionais ou novos da arte da poesia. Há, nos 
seus poemas, a partir de Viagem, as claridades clássicas, as 
melhores sutilezas do gongorismo, a nitidez dos metros e consoantes 
parnasianos, os esfumados de sintaxe e as toantes dos simbolistas, 
as aproximações inesperadas dos surrealistas. Tudo bem assimilado 
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e fundido numa técnica pessoal, segura de si e do que quer dizer. 
(BANDEIRA, apud DAMASCENO, 1994, p. 72) 

 

Portanto, de acordo com a ótica de Manuel Bandeira, tudo na escritura  

ceciliana está bem definido, nada é colocado “por acaso”, sem ter sido 

pensado, estruturado. O “ecletismo” é intencional, faz parte do estilo da autora 

essa mistura de formas e de tendências de escolas literárias diferentes. O 

universo poético da autora é vasto, rico, admite possibilidades múltiplas de 

construção, assim como sua visão de mundo que transcende a mera realidade 

imediata e busca o desconhecido, o que está além da nossa compreensão.   

O crítico Flávio Loureiro Chaves explica em página do Jornal Correio do 

Povo (21, jun, 1969), o fato de a poesia de Cecília Meireles não ter sido bem 

recebida por alguns grupos modernistas:  

 

Próxima à corrente espiritualista de Jackson de Figueiredo e Tristão 
de Athaíde, ao grupo da revista Festa, Cecília só é modernista no 
sentido de que sua obra, afastada dos grupos atuantes da década de 
20, não obstante traz à literatura todo um cunho de modernidade, isto 
é, de atualização frente a determinadas tendências do Ocidente 
contemporâneo. 
Justamente por isso, as restrições que sua obra recebeu. Os atuantes 
do modernismo, mais interessados numa campanha política que 
literária, rejeitaram-na como romântica, voltada para temas 
excessivamente universais numa fase em que os programas e 
manifestos apontavam o caminho do nacionalismo regionalista. 
Paradoxalmente, é aí que reside seu modernismo, pois na busca do 
universal, por sobre a fugacidade dos episódios, sua poesia nos 
conduz a uma perquirição da natureza humana e supera as 
contingências de espaço e tempo que limitaram grande parte da 
literatura modernista. (CHAVES, apud DAMASCENO, 1994, p. 30) 

 

 

A literatura de Cecília Meireles, ainda que afastada do “grupo” de 22, em 

nada deve em relação a conquistas e inovações. Enquanto alguns escritores 

desse momento estavam preocupados com o nacionalismo regionalista, como 

Mário de Andrade, por exemplo, a escritora carioca volta seu olhar para o 

universal, preocupa-se em investigar a natureza do homem e os conflitos que o 

envolvem, utilizando-se de uma estrutura formal em que o clássico e o 

moderno convivem harmoniosamente. 

Ainda no periódico Correio do Povo, em 1969, Flávio Loureiro Chaves se 

pronuncia sobre Viagem: 
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(...) apresenta, como temática motivadora, uma indagação moderna 
por excelência, embora talvez afastada da noção de “moderno” 
trabalhada panfletariamente nos manifestos do modernismo 
brasileiro. (...) Neste livro, estranhamente intitulado Viagem, a 
caminhada ocorre por séculos impossíveis, onde as coisas já 
existiram e se consumiram outrora em instantes fugazes e não 
vividos. (CHAVES, apud DAMASCENO, 1994, p. 31) 
 

Ratificando comentários anteriores, Chaves corrobora o pensamento de 

Mário da Silva Brito de que Cecília não foi uma escritora engajada em 

propostas e ideologias, “mais políticas que literárias; sua poética 

“estranhamente” inovadora não possuía o caráter iconoclasta dos modernistas, 

mas permitia ao sujeito lírico uma “viagem” por lugares e tempos 

indeterminados. Permitiam o contato com o mundo e as coisas, e com o próprio 

vazio do ser. Seus versos ofereciam liberdade. Isso era tudo. Poderia haver 

maior novidade do que essa?  

 

Finalmente, a famosa crítica de Antonio Candido sobre Viagem (1939): 

 

(...) Esta se apresenta como um todo uniforme e linear, presidido por 
três constantes fundamentais: o oceano, o espaço e a solidão. Num 
domínio de elementos móveis e etéreos, povoados de fantasias – 
forma, som e cor – leves ou diluídas, o poeta projeta a desintegração 
de si mesmo ou busca o seu próprio reconhecimento. Não se 
descobre nela qualquer impulso de investigação temática. Quando 
muito um vago de saudade, amor perdido ou inatingido e solidão. 
Procura sobretudo alimentar a atmosfera poética, por vezes 
sacrificada por versos intencionalmente definidores, como se fosse 
necessário tornar explícito o instantâneo ou o flagrante. Às vezes se 
deixa seduzir pelo medievalismo e busca as sugestões do lirismo 
temático, incorrendo, então num falso virtuosismo. 
De maneira geral, deu preferência ao verso curto, de ritmo leve e 
ligeiro, que acompanha a fluência das impressões vagas, esbatidas. 
Rica de imagens, a sua imagem é contudo demasiado clara, 
conduzindo-nos a uma visualização rápida e fácil, o que ocorre até 
nos versos finais de composição, que se apresentam definidores e 
por isso condenáveis. Pode ser considerada herdeira do Simbolismo 
na poesia brasileira. (CANDIDO, 2001, p.p. 136, 137) 

 

“Falso virtuosismo” em Cecília Meireles? Beber em outras fontes é uma 

forma de assimilação de novas ideias, de resgate de antigos conceitos. A 

tradição e a modernidade, como sabemos, se misturam na obra da autora em 

total harmonia. Quanto ao comentário de Antonio Candido de que a imagem 

nos versos de Cecília seja “demasiado clara”, só podemos entender “clara” em 

relação à cor, ao branco, ao diáfano, ao tom de azul quando a autora cita o 

céu, por exemplo. Não há na poesia da autora clareza relacionada à facilidade 
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na decifração dos códigos imagéticos, pelo contrário, o nível de abstração de 

seus versos contribui para dificultar a compreensão de seus textos. Estes 

devem ser contemplados, sentidos, fruídos, tal como proposto na sua 

materialidade poética. 

O crítico Alexei Bueno, referindo-se ao livro Vaga Música, afirma tratar-

se “da poesia mais alta e mais limpa escrita depois do advento do Modernismo 

brasileiro, e, que, no entanto, alcançou, por seus inumeráveis momentos 

antológicos, uma popularidade que se julgaria difícil pelo que há de nela 

aristocrático” (BUENO, 2007, p.317).  

Em artigo publicado no periódico A Manhã (1942), Menotti Del Picchia 

faz o seguinte comentário sobre Vaga Música: 

 

Cecília Meireles cada vez mais se afirma como uma das maiores 
forças líricas. Vaga Música é o desdobramento mais pleno de 
Viagem, mais enriquecido de substância poética. A hipersensibilidade 
desta artista, que parece retrair-se, mal tange as realidades 
exteriores, vai criando um profundo mundo subjetivo que dá uma 
deliciosa consciência poética ao irracional. Nela esse anverso do “eu” 
não é procurado intencionalmente nesse esforço quase caricato, por 
ser eminentemente cerebral, de certos artistas nossos. É que não 
basta para criar coisas novas atravessar a fronteira do subconsciente 
e ativar, à luz do plano consciente, todo o material informe e 
recalcado que se acumula ali. Parte desse material fica sem sentido 
porque, de certa forma, é ininteligível e mórbido; a questão toda da 
poesia moderna é saber aproveitar esse material. (Del PICHIA, apud 
DAMASCENO, 1994, p. 58) 

 

Menotti Del Pichhia enxerga na poeta “senso de medida”. Cecília não 

deforma aquilo que se extrai do inconsciente, sua poesia brota da mais 

espontânea e intuitiva percepção do real, enriquecida com os mistérios do 

irreal. E completa: 

 

 Cecília levita como um puro espírito, nos seus transes de inspiração, 
na linha demarcadora que limita o consciente objetivo e o sensitivo 
subconsciente lírico, místico e imaterial. É essa instabilidade entre os 
dois mundos que forma a constância do mistério de sua poesia. (...) 
O surrealismo – um surrealismo explicável que contém de lirismo – 
predomina na poética desta singular artista. Não é o surrealismo mal 
compreendido, grosseiro, polêmico de certos vates que ouviram 
cantar o galo sem saber onde... É um valor lírico que subtiliza e dá 
um sentido sempre transcendente à evocação poética, uma instintiva 
ausência da explicação destinada a deixar múltiplas ressonâncias na 
alma de quem ouve essa “vaga música”. (Del PICHIA, apud 
DAMASCENO, 1994, p. 58) 
 
 



49 

 

Ainda sobre a influência lusitana em sua obra, o crítico comenta: 

 

Sente-se que a artista, profundamente nutrida de um seguro lastro 
clássico, procura a melhor forma da nossa poesia no que ela teve de 
melhor construído. Não há dúvida que se percebe o velho gosto 
lusitano – Antônio Nobre? João de Deus? Quental? – na estrutura do 
seu verso. A própria forma geométrica de certas estrofes acusa a 
nobre ancestralidade. Ela é moderna sem devorar a carne lírica de 
Valéry, de Claudel, o constante repasto poético de outros artistas 
nossos que cheiram, às léguas, a requinte gaulês. (Del PICHIA, apud 
DAMASCENO, 1994, p. 59) 
 
 

Cecília Meireles, com sua poética que extrapola limites, fronteiras, 

explora em Vaga Música o ambiente lusitano e os seus grandes autores, 

extraindo deles o melhor, tanto tematicamente quanto formalmente para 

compor as suas obras. De Camões, por exemplo, a autora procurou se 

espelhar na sua forma concisa, equilibrada, valorosa, e imprimir o estilo 

singular ceciliano de ver o mundo. 

Se a autora parecia consagrada pela crítica em função de sua poesia 

lírica, o reconhecimento maior ainda estava por vir: a publicação, em 1953, de 

o Romanceiro da Inconfidência.  

A autora, em sua reconstrução épica da matéria histórica, em muitos 

momentos lança mão de um eu poético isento de objetividade e altamente 

crítico, como se estivesse indignado com tantas barbaridades. O lírico, o épico 

e o dramático, assim, fundem-se no romanceiro, como explica a escritora Ilka 

Brunhilde Laurito: 

 

 

No Romanceiro, há um intricado tecido lírico-épico-dramático que 
se enreda e desenreda em função das necessidades internas de 
cada fala, cenário ou romance, em particular, e do Romanceiro em 
geral. 
O poema pode ser considerado épico, se considerarmos que há 
mundo objetivado através da mediação de um narrador, que há um 
passado em perspectiva. O poema pode ser considerado lírico, se 
considerarmos que há uma fusão do eu com o objeto, que há um 
estado anímico, um presente atemporal: o poeta se emociona diante 
da matéria, ressitua-a numa dimensão sem onde, quando ou quem. 
(...) E o poema pode ser considerado dramático, devido ao 
procedimento dialogístico: há o caráter de ação que se vai 
desenrolando dentro de um presente em contínua tensão. A tal ponto 
que, em certos diálogos, desaparece completamente a mediação do 
narrador. (...) (LAURITO, apud Leila V. B. Gouvêa, 2008, p. p. 52, 53) 
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Sobre essa interpenetração de gêneros, assim se pronuncia Leila B. 

Gouvêa, ratificando o pensamento de Laurito: 

 

Apenas em 1949 a poeta viria a registrar que a escrita já ia tomando 
a forma narrativa dos metros breves dos romances, sem deixar de 
servir-se de elementos oriundos da tragédia antiga que se 
estenderam pela tradição teatral e chegaram ao drama barroco, 
romântico e moderno, como os coros, os diálogos, os prólogos, e 
intermezzi, os cenários – introduzidos mediante recursos visuais ou 
gráficos sobre a página, como recuo de estrofes, uso de parêntesis e 
aspas ou mudança de fonte tipográfica. Recursos que denotam a 
interpenetração de vozes e de tons – que oscilam da intensa 
comoção à ironia e à sátira --, o que faz do Romanceiro da 
Inconfidência um descontínuo tecido polifônico épico-lírico e também 
dramático, neste caso em decorrência dos copiosos elementos 
dialogísticos, conforme já reconheceu a crítica. (GOUVÊA, 2008, p. 
178) 

 

Murilo Mendes, por sua vez, declara que Cecília Meireles revela em 

Romanceiro da Inconfidência domínio da língua, da erudição e se preocupa 

com detalhes mínimos para construir “uma obra de alta importância para as 

letras brasileiras: colocando-se a cavaleiro do panorama atual da nossa 

poesia....”. Corroborando o pensamento de Laurito, Mendes ainda declara: 

 

(...) desdenhando a impessoalidade do tema – fenômeno que liga boa 
parte dessa mesma poesia ao Parnasianismo – enfrentou Cecília o 
assunto preposto, o difícil assunto, num livro que tem cabeça, tronco 
e pés, e que, posto a andar, sustenta sua rigorosa unidade. 
Eis, no melhor sentido, uma amostra de poesia social de alta 
categoria. (MENDES, apud DAMASCENO, 1994, p.66) 
 

 

Murilo Mendes em outro momento explica que a poesia social para ele 

só tem sentido se estiver dissociada do sentido panfletário, político, tarefa para 

os jornalistas ou prosadores. A verdadeira poesia social deve retirar o poeta do 

seu universo egocêntrico e abrir-lhe “perspectivas muito mais vastas, dentro da 

dimensão histórica ou do mito”. Essa poesia, para Murilo Mendes, tem chances 

de permanecer. Ele afirma: 

 

 
Assim foi possível a Cecília Meireles, ajudada por suas açafatas – a 
história, a poesia e a malícia – interpretar a crônica da Inconfidência 
Mineira, sempre atual, elevando boatos e comadrices, que lhe estão 
ligados, a uma dignidade nova. (MENDES, apud DAMASCENO, 
1994, p. 67) 
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 O renomado crítico Darcy Damasceno aborda, no comentário destacado 

a seguir, alguns elementos estruturais do Romanceiro da Inconfidência, tais 

como sua veia reflexiva, seu aspecto nacionalista, sua dramaticidade e seu alto 

valor literário. Damasceno declara: 

 

Dados históricos e elementos inventivos, monólogo e diálogo, 
interferência do narrador são alguns dos recursos que se combinam 
para o levantamento do vasto painel dramático representado pelas 
composições do Romanceiro da Inconfidência (1953). Um fio 
narrativo em que a ação não chega a sobrepor-se à reflexão, passa 
através desses romances, em que súbitos cortes determinam a 
mudança de ambientes ou de figuras e em que o narrador surge vez 
em quando para sugerir uma nova situação dramática. (...) 
A exaltação do sentimento nacionalista e dos anseios libertários 
encontraram no Romanceiro da Inconfidência uma concepção cuja 
complexidade de nenhum modo lhe rouba o sopro dramático e que, 
pelo tratamento recebido, mantém a elevada categoria artística de 
todas as composições cecilianas. Não se trata, no caso, de mera 
glosa de fato histórico, mas de trabalhada montagem na qual, 
teatralmente, se joga com ambientes, tipos, cenários, coros e 
situações. Extenso mural da vida mineira setecentista, o Romanceiro 
da Inconfidência apresenta enorme variedade de figuras humanas ; 
na sua tela, trançam-se lendas e fatos históricos; flagrantes sociais e 
episódios dramáticos, marginais, preparam o clima emocional da 
tragédia maior, dão animação e aura de presságio a esse extenso 
cantar épico-lírico. (DAMASCENO, 1994, p.p.14, 15)  

 

 

Romanceiro da Inconfidência foi considerado pelo crítico Alexei Bueno 

(2007, p. 322) como Os Lusíadas brasileiro. Ainda que não considere a obra 

uma epopeia, reconhece “que o livro cumpre o papel de uma pela 

transmutação heróica da base real, pela altura, ou a baixeza, outorgadas a 

personagens como Tiradentes ou Joaquim Silvério dos Reis, o traidor, assim 

como o caráter brilhantemente aforístico dos versos, coisa típica das epopeias 

plenamente realizadas” (BUENO, p. 322).  

Leila B. Gouvêa (2007, p. 191) ressalta que enquanto a épica camoniana 

destacava os grandes feitos do povo lusitano, vitorioso e em ascensão, a nossa 

obra funcionaria como uma antiépica, uma vez que conta a história de um povo 

guerreiro, mas derrotado pelos colonizadores da época. 

José Guilherme Merquior compara a obra Romanceiro da 

Inconfidência com a produção precedente de Cecília Meireles, e com o lirismo 

febril de Bandeira, ao dizer: 
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 (...) Cecília Meireles impressiona hoje em dia as jovens gerações 
pelo seu hábil e honesto Romanceiro da Inconfidência (1953), painel 
bem traçado e sempre liricamente interpretado no tempo de 
Tiradentes; embora as qualidades evocativas do poema não 
acrescentem muita coisa às virtudes de sua obra anterior, que tem o 
mesmo despojamento (sem ter a mesma ardência) dos mais altos 
momentos de Bandeira. (MERQUIOR, 1996, p. 44) 

 
 
Para comprovar a ausência do “fervor lírico” nas obras anteriores, 

Merquior cita o poema Improviso, publicado no livro Retrato Natural (1949): 

 
Minha canção não foi bela: 
minha canção foi só triste. 
Mas eu sei que não existe  
mais canção igual àquela. 
 
Não há gemido nem grito 
Pungentes como a serena 
expressão da doce pena. 
 
E por um tempo infinito 
repetiria o meu canto 
-- saudosa de sofrer tanto.  
(In: Obra Poética - p. 385, 386) 
 

A comparação de Merquior com a produção anterior da escritora 

permite-nos fazer um pequeno comentário sobre o “lirismo” citado. “Improviso” 

é desses poemas próprios para rotular a artista (melancolia, sofrimento, 

tristeza, metalinguagem, características comuns em seus textos, estão 

presentes nos versos), por isso a autora é campeã em rótulos e clichês.  

A crítica literária reservou à poeta um espaço respeitoso e sagrado, 

porém, muitas vezes, bastante limitado. No poema “Lua Adversa”, de Vaga 

Música (1942), vigora a constatação da diversidade e da incorrespondência 

afetivo-amorosa, demonstrando, diferentemente do pensamento de Merquior, o 

“lirismo ardente” encontrado nos textos de Bandeira. Observemos: 

 
Lua Adversa 
 
Tenho fases, como a lua. 
Fases de andar escondida, 
fases de vir para a rua... 
Perdição da minha vida! 
Tenho fases de ser tua, 
tenho outras de ser sozinha. 
 
Fases que vão e que vêm, 
no secreto calendário 
Que um astrólogo arbitrário 
Inventou para meu uso. 
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E roda a melancolia 
Seu interminável fuso! 
 
Não me encontro com ninguém 
(tenho fases como a lua...) 
No dia de alguém ser meu 
não é dia de eu ser sua... 
E, quando chegar esse dia,  
o outro desapareceu... 
(p.p. 232, 233) 

 
A comemoração de 21 de abril em Ouro Preto é um dos instrumentos 

que corroboram para a manutenção da aura mítica que envolve a Conjuração 

Mineira até hoje.  É justamente da observação dessa festa que Cecília Meireles 

decide escrever o Romanceiro da Inconfidência: 

 
 
Quando, há cerca de 15 anos, cheguei pela primeira vez a Ouro 
Preto, o Gênio que a protege descerrou, como num teatro, o véu das 
recordações que, mais do que a sua bruma, envolve estas 
montanhas e estas casas –, e todo o presente emudeceu, como 
plateia humilde, e os antigos atores tomaram suas posições no palco. 
Vim com o modesto propósito de descrever as comemorações da 
Semana Santa; porém os homens de outrora misturaram-se às 
figuras eternas dos andores. (...) as pedras e grades da cadeia 
contaram sua construção – o suor e os castigos incorporados aos 
seus alicerces; Digo que [o Romanceiro] “se foi compondo” e não 
“que foi sendo composto”, pois, na verdade, uma das coisas que 
pude observar melhor que nunca, ao realizá-lo, foi a maneira por que 
um tema encontra sozinho ou sozinho impõe seu ritmo, sua 
sonoridade, seu desenvolvimento, sua medida. (MEIRELES, 1989 
,p.p. 13 e 21) 

 
 

Nesse encontro entre o eu poético e os homens de gerações passadas, 

brotou a poesia pura do Romanceiro, sem imposições e determinações. A 

autora foi intuitivamente sendo tomada pela atmosfera de mistério, de paixões 

humanas desenfreadas, de injustiças e dissabores, e acabou por envolver-se 

por completo nessa trama intrincada, complexa. 

A história, dividida entre o bem e o mal, entre a liberdade e a justiça, é 

construída pelas ações do homem, fraco por natureza, um ser em constante 

conflito existencial. Esse barroquismo atraiu a escritora. Aliado às grandes 

paixões românticas, contribuiu para que a poeta compusesse uma obra que 

fosse muito além da mera caracterização histórica e atentasse para o que ela 
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sabe fazer tão bem: expor sentimentos, sejam eles de amor, de dor, de revolta, 

indignação.... 

 Quanto à crítica literária, foram poucos os estudiosos da obra da 

escritora carioca que não souberam reconhecer o tom inovador de sua poesia. 

Num primeiro momento, a singularidade dos versos cecilianos diante das 

propostas da geração de 22 causou um certo estranhamento à intelectualidade 

da época. Todavia, suas publicações revelaram um talento ímpar, e fizeram 

com que os versos da autora fossem valorizados à proporção que sua escritura 

amadurecia, sendo reconhecida positivamente pela própria poeta e pela crítica. 

Considerada pelos vários críticos apresentados como dona de uma 

escritura selvagem, casta, universal, hipersensível, inspirada, surreal, entre 

outras definições de natureza tão eclética, a verdade é que o lugar de Cecília 

Meireles até hoje não foi ocupado por nenhuma outra poeta na literatura 

brasileira. 
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    CAPÍTULO II 

 

     

    POESIA E PROSA EM HIBRIDISMO 

 

 

 

                           

 

 

Peço à musa da crônica uma nênia pela morte de O Camiseiro. 

Uma casa tão popular, tão dentro da vida carioca durante 

quase meio século, não pode acabar assim, sem o 

acompanhamento sentimental de uma coroa de palavras. 

 

Carlos Drummond de Andrade 
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2.1 O entrelaçar poético nas crônicas de Cecília Meireles 

 

A poesia é fruto de um processo complexo do qual podem participar 

todos os elementos que fazem parte da estrutura do poema. Essa técnica 

utilizada pelo poeta transforma os elementos verbais e faz com que neles aflore 

a intensidade da expressão poética. Quando se estabelecem relações 

sintáticas, sonoras, semânticas, conectivas, entre outras, num certo contexto, 

as palavras tendem a se tornar poéticas. 

 O poeta ao utilizar imagens, sons, ritmos, figuras de linguagem, subverte 

os termos normais e comuns da linguagem, distanciando-se nitidamente do 

texto simples, do cotidiano. Segundo o escritor português Fernando Pessoa, a 

linguagem poética se difere da linguagem diária e de outros gêneros literários 

em função da especificidade de sua forma e dos recursos que emprega para 

transmitir uma ideia. Pessoa declara: 

 

Em tudo que se diz — poesia ou prosa — há ideia e emoção. A 
poesia difere da prosa apenas em que escolhe um novo meio 
exterior, além da palavra, para projetar a ideia em palavras através da 
emoção. Esse meio é o ritmo, a rima, a estrofe; ou todas, ou duas, ou 
uma só. Porém menos que uma só não creio que possa ser. A ideia, 
ao servir-se da emoção para se exprimir em palavras, contorna e 
define essa emoção, e o ritmo, ou a rima, ou a estrofe, são a projeção 
desse contorno, a afirmação da ideia através de uma emoção, que, 
se a ideia a não contornasse, se extravasaria e perderia a própria 
capacidade de expressão. (PESSOA, 2005,  p. 10) 

 

Para os críticos Octavio Paz (1982) e Paul Valéry (1991), o poema tende 

a se apresentar de forma mais fechada, enquanto a prosa é de natureza mais 

aberta. Segundo o primeiro, o poema se fecha sobre “si mesmo e apresenta-se 

como um círculo ou esfera [...] no qual o fim é um princípio que volta, se repete 

e se recria”, enquanto a prosa é “a linha: reta, sinuosa, espiralada, 

ziguezagueante, mas sempre para diante e com uma meta precisa” (PAZ, 

1982, p. 83). Paul Valéry (1991), assim como Paz, também distingue prosa e 

poesia e estabelece uma analogia entre a poesia e a dança e entre a prosa e o 

andar. Valéry afirma: 

O andar, como a prosa, visa um objeto preciso. É um ato dirigido para 
alguma coisa à qual é nossa finalidade juntarmo-nos. São 
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circunstâncias pontuais, como a necessidade de um objeto, o impulso 
de meu desejo, o estado de um corpo, de minha visão, do terreno etc. 
que ordenam ao andar seu comportamento, prescrevem-lhe sua 
direção, sua velocidade e dão-lhe um prazo limitado. Todas as 
características do andar são deduzidas dessas condições 
instantâneas que combinam singularmente todas as vezes. 

A dança é totalmente diferente. É, sem dúvida, um sistema de atos; 
mas que têm seu fim em si mesmos. Não vão a parte alguma. Se 
buscam um objeto, é apenas um objeto ideal, um estado, um 
arrebatamento, um fantasma de flor, um extremo de vida, um sorriso 
– que se forma finalmente no rosto de quem o solicitava ao espaço 
vazio. (VALÉRY, p. 212) 

 

A teoria de Valéry vem ao encontro das nossas especulações: a prosa 

representa uma circunstância pontual. É um andar cuja direção e velocidade 

possuem limitações. A crônica tem essa marca, haja vista ser um tipo de texto 

direcionado ao jornal. Segundo Antonio Cândido (1992, p.14): “Ela não foi feita 

originariamente para o livro, mas para essa publicação efêmera que se compra 

num dia e no dia seguinte é usada para embrulhar um par de sapatos ou forrar 

o chão da cozinha”. 

As crônicas de Cecília não se apresentam assim, não vêm com “data de 

validade”, pois a autora busca esse “arrebatamento”, esse “extremo de vida” 

citado por Valéry ao comparar a poesia com a dança, os quais podem tornar 

um instante de vida uma eternidade. 

Essa tensão entre o andar e o bailar, ou seja, entre a prosa e a poesia e 

suas nuanças é o que se verifica nas crônicas de Episódio Humano, as quais 

expõem o hibridismo desse gênero, num universo amplo capaz de oferecer 

espaço para a construção poética da linguagem. 

  

Num primeiro contato com a literatura é possível verificar como as obras 

são diferentes, não somente pelo autor e pelo período histórico, mas também 

pela forma e pelo conteúdo. Sendo elas diferentes na forma e no conteúdo, 

conclui-se que mediante esses elementos, que de um lado trazem a distinção 

das produções literárias, de outro não impedem que se aproximem a outras, 

com mesmo tipo de conteúdo e de forma, e a partir daí passarem a constituir 

com elas um grupo, com afinidades entre seus elementos. 

 Essa ideia moderna dos gêneros literários está distante das primeiras 

reflexões sobre esse assunto na Antiguidade Clássica. Como é sabido, o 
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poema épico, o poema lírico, a tragédia e a comédia foram caracterizadas 

como perfeitas categorias artísticas e, como aponta Antônio Soares Amora, 

naquela época 

 

os gêneros deveriam ser puros, nunca híbridos (uma comédia tinha 
de ser exclusivamente cômica, e uma tragédia, trágica) [...] o valor de 
uma obra devia ser medido pelo seu respeito à pureza do gênero que 
representava, às regras estabelecidas pelos teóricos para obtenção 
dessa pureza e pelo fato de ser uma obra “maior” ou “menor”. 
(AMORA, 2004, p. 95) 

 

 Essa concepção sobre os gêneros literários, instituídos pelas teorias de 

Aristóteles, de Horácio, de Boileau, de Schelling e de tantos outros dominou a 

literatura por muito tempo. Para eles, a distinção dos gêneros era feita levando 

em conta a “caracterização da linguagem poética” (LIMA, 1983, p. 45). Prosa e 

poesia diferenciavam-se pelo aspecto formal dos textos e não pelo efeito que 

as obras pudessem produzir. A poesia, na época, deveria obedecer a uma 

série de regras do código da língua, além dos elementos próprios do discurso 

poético, como métrica, rima, figuras. Esse tratamento dispensado aos gêneros 

continuou por muito tempo. Somente a partir do pré-romantismo:  

 

“que um outro código, inconfessado ou menos manifesto, vem 
insinuar-se na prosa e dar-lhes poderes semelhantes aos da poesia 
propriamente dita. A partir de Rousseau, de Chateaubriand, já não é 
tanto a forma como objecto de que se fala que caracteriza a poesia: 
“imagens da montanha, da floresta, da noite, do oceano embravecido 
(...) a linguagem não é só matéria: é sentido, recolhendo em si o 
devaneio das coisas.(...) Acontece então a esses “prosadores” 
trabalharem com estas imagens como com palavras. Poderíamos 
dizer que a poesia se “semantificou” ou “referencializou”: o código dos 
símbolos vem estruturar a prosa e poetizá-la. Quanto à poesia 
propriamente dita, acolhe (com algum atraso) as mesmas imagens, 
enquanto que as formas puramente linguísticas e prosódicas 
começam a desagregar-se. (LEFEBVE, p.p.154, 155) 

  

Os românticos defendiam a liberdade do seu “gênio” criativo, e ao 

compreenderem a existência dos gêneros, recusavam a classificação absoluta 

e normativa que os caracterizavam. Para eles, um texto literário é uma 

manifestação da linguagem que poderia aparecer metrificada ou não, desde 

que em tais manifestações se reconheçam propriedades ditas artísticas e/ou 
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ficcionais, por oposição aos textos técnicos e científicos. Dessa forma, qualquer 

fato, imagem, situação existencial de aparência bela, sendo capaz de gerar 

ressonâncias interiores no espectador era literatura. Assim, os românticos, 

fugindo dos critérios de utilitarismo e do avanço da ciência, da indústria e da 

tecnologia partiram para o caminho da evasão, apresentando-se como um 

saudoso dos tempos antigos, resultando na valorização e no reconhecimento 

da individualidade. Como consequência, a partir do século dezenove, a 

transformação do conceito de poesia não reside no fato de ele estar escrito em 

verso ou prosa, pois essa questão é puramente formal. 

 A crise radical do poeta, com o aguçamento de uma visão crítica a 

respeito da sua função e da própria função da poesia, aconteceu no 

Modernismo. O poeta moderno, ao caminhar cada vez mais em direção às 

próprias possibilidades internas da linguagem (imagens, som, ritmo), passou a 

abandonar os modelos e as regras dos clássicos. 

 O sujeito lírico moderno é aquele que toma consciência de que o espaço 

da poesia não é o espaço da realidade e nem o espaço do “eu”, uma vez que 

ele é o elemento que une todas as escolhas de linguagem de que é feito um 

texto. Assim, o lirismo moderno é uma maneira especial de recorte do mundo e 

de arranjo da linguagem. 

 Diante da poesia moderna, a Teoria da Literatura precisou de novos 

instrumentos de análise já que a própria distinção entre poesia e prosa tornou-

se discutível. Desse modo, a noção de “gêneros” adquiriu movimentação e o 

que passou a interessar os modernos era a realidade de cada texto como um 

fato de linguagem, contudo, não se esqueceram da função histórica dos 

gêneros. “Hoje nos soa completamente sem sentido a crítica de Voltaire, no 

século XVIII, quando questiona:” O que é um poema em prosa, senão uma 

confissão de impotência?” (VOLTAIRE, apud TODOROV, 1982, p. 111) 

Goethe, diferentemente de Voltaire, num tom trocista, critica os novos 

poetas do seu tempo, acostumados à confecção de poemas esquemáticos, 

desprovidos de qualidade literária. Para Goethe, é necessário ter assunto para 

escrever, sobretudo prosa. Assim, não é difícil explicar o porquê de os novos 

poetas de sua época não produzirem prosa:  

Para escrever em prosa, é preciso ter alguma coisa para dizer, pode 
muito bem fazer versos e procurar rimas; nestes uma palavra chama 
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a outra e resulta finalmente não se sabe o quê, decerto, não significa 
nada, mas parece significar alguma coisa. (GOETHE, apud 
TODOROV, 1982,  p.16) 

 

Assim como Goethe, Henry Suhamy critica o que ele considera como 

falta de sinceridade na arte: 

A sinceridade em arte é uma forma de rigor e de autenticidade, de 
respeito para consigo mesmo e para com o público. Seu primeiro 
mandamento é abster-se de escrever quando não há nada para dizer. 
Ela obriga o poeta a evitar a pompa, a sujeição à moda, a afetação, o 
plágio mesmo involuntário, a ambição de escrever ou de pensar além 
de seu talento (...) (SUHAMY, 1998,  p. 22) 

 

No processo de criação literária, a relevância do texto não reside no fato 

de o mesmo estar escrito em verso ou prosa, ou se há o imbricamento entre os 

gêneros, mas sim na sua capacidade de comunicação, de expressão. Tanto no 

verso quanto na prosa, “a palavra bem dita tem o valor dum grande 

pensamento” (KIRÉEVSI, apud TODOROV, 1982, p. 16). 

Segundo Maurice-Jean Lefebve:  

O discurso da poesia e o da prosa (...) funcionam da mesma maneira 
e podem, portanto, sujeitar-se a uma mesma análise retórica. (...) 
Tanto a poesia quanto a narrativa apresentam as mesmas 
características de materialização e de valor conotativo do discurso e 
visam o mesmo fenômeno de presentificação com o sentimento 
poético. (LEFEBVE, 1980, p. 153) 

 

Lefebve comenta, num outro trecho do seu livro, que prosa e poesia 

apresentam apenas “estruturas diferentes”, mas quando operam da mesma 

maneira, ou seja, quando buscam o literário, são capazes da mesma “poesia”. 

A intencionalidade literária é responsável por oferecer sentido ao 

discurso. O Contexto e o conjunto de artifícios, de que a linguagem literária 

dispõe como recurso para auxiliar no processo de construção do texto, são 

fundamentais para o acabamento da obra.  
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2.2  Relações entre prosa e poesia 

 

Segundo o linguista Jean Cohen, (1979, p. 35), “A poética é uma ciência 

cujo objeto é a poesia.” Ele explica que na época clássica esta palavra assumia 

uma acepção categórica: determinava um gênero literário – o poema – 

marcado por sua construção em versos. Porém, modernamente, ampliou-se a 

significação do termo. Para tanto, foi necessária uma “revolução”, iniciada 

ainda no Romantismo. Hoje a produção da poesia no âmbito de uma forma pré-

estabelecida já foi superada. 

Com as novas formas de se compreender o universo literário, comenta 

Cohen: 

Tornou-se comum então falar em sentimento, ou em “emoção 
poética”. Depois, por decorrência, o termo aplicou-se a todo objeto 
extra-literário suscetível de provocar esse tipo de sentimento: primeiro 
às outras artes (poesia da música, da pintura, etc.), depois às coisas 
da natureza. “Dizemos de uma paisagem, escreve Valéry, que ela é 
poética, dizemo-la de uma circunstância da vida, dizemo-la às vezes 
de uma pessoa.” Aliás, desde então, a extensão do termo continuou: 
hoje ele engloba uma forma particular de conhecimento, e até uma 
dimensão da existência.  (COHEN, 1979,  p. 50) 

 

Henry Suhamy também se posiciona sobre essa nova poesia, citada por 

Cohen: 

(...) a poesia é uma atividade humana, (....) encontrada nas coisas, é, 
em primeiro lugar, percebida, sentida, mentalmente reconstruída pela 
consciência estética. Sabemos também que a Estética, a ciência da 
arte e da beleza, está relacionada com uma família de palavras 
gregas indicadoras da percepção sensórea. O diálogo que o poeta 
mantém com as coisas é estético nos dois sentidos da palavra: 
emotivo e ligado à realização artística. Se é um diálogo autêntico, há 
troca e enriquecimento mútuos. É o poeta laborioso, insincero, 
convencional, que projeta sobre a experiência uma Poética feita de 
lugares-comuns e artifícios. (SUHAMY, 1988,  p.13) 

 
 

O poeta é um ser atento a tudo o que está ao seu redor. De natureza 

sensitiva, percebe subjetivamente o mundo dos homens. Transforma as coisas 

que se encontram no cotidiano em matéria poética. Na poesia, a mensagem 

que o poeta evoca está sempre em evidência. O autor seleciona e organiza as 

palavras de tal modo que chama a atenção para a construção de suas imagens, 
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ritmos, sonoridades. Ao explorar tais recursos, a linguagem assume a função 

poética, conforme proposto por JAKOBSON (2001). Outra função da linguagem 

explorada nos textos literários é a emotiva ou expressiva. Quando a mensagem se 

volta para o emissor, há subjetividade e pessoalidade do emissor na mensagem. 

Ambas, poética e emotiva, presentificam-se no universo literário de Cecília 

Meireles. O trecho a seguir revela essa construção: 

 

Os episódios neblinaram longo tempo. Eu estava sob a névoa como 
um farol, e investigava. Pode ser que, mais além, fosse tudo confuso, 
e perdesse a definição. Mas, em torno de mim dia e noite, foi 
permanentemente luz. Os vultos das vozes e o movimento das 
violências, voando para os seus rumos, existiram efêmeros, na minha 
paisagem. Passam as palavras pelo meu pensamento: assim 
passaram todas as coisas. E tanto tempo assistiram meus olhos à 
sua fuga que não podiam deixar de ter compreendido que a natureza 
única do que aparece é passar. Restava a luz derramada sobre mim. 
Mas eu também passei, continuamente, desfolhando-me em 
substâncias imperduráveis, carregada no giro dos mundos 
equilibrados... Passam as palavras pelo meu pensamento: assim 
passei também, diante de mim, e não sei para onde... Fui-me vendo 
fugir, naquela mesma vertigem das coisas exteriores. Fui-me sentindo 
também fora da minha unidade, alheia a mim, diferente, estrangeira. 
Estive com o leito dos rios sentindo a despedida das águas. (p.58) 

 

Nota-se um emaranhado de belas imagens poéticas em “Os episódios 

neblinaram”; “os vultos das vozes”; “estava sob a névoa como um farol”. A 

emoção é sugerida através de metáforas que insinuam a transitoriedade do 

tempo: “Mas eu também passei, continuamente, desfolhando-me em 

substâncias imperduráveis, carregada no giro dos mundos equilibrados...” A 

narradora, em meio ao seu sentimento de vazio, de solidão, compara-se ao 

leito dos rios quando a água se vai. Trata-se da fusão entre o eu interno e o 

não-eu, numa total integração entre o homem e os elementos que compõem a 

vida natural, comum nos textos cecilianos.  

A poesia está voltada ao drama humano, ela procura captar, via 

linguagem, o drama de todos nós. Essa linguagem é um alimento espiritual que 

põe o homem em contato com o outro e, por meio dessa relação vital, com ele 

mesmo, procurando descobrir-se, conhecer-se melhor. 

A poesia é sentimento e emoção, porém, antes de tudo, é linguagem. A 

partir do momento em que o homem adquire consciência, cria signos para 

preencher vazios existenciais. Para libertar-se de suas inquietações, inicia uma 
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busca incansável por respostas. O sentido do texto deve ser construído na 

exata proporção dos nossos anseios, no silêncio límpido das nossas 

expectativas, sabendo que: 

 
 
A poética contemporânea parte do princípio de que uma palavra não 
é só uma significação: “um poema não deve significar / Mas ser.” 
Porém, a confusão instala-se desde que se tenta precisar de que 
modo as palavras são libertadas da escravatura da significação. A 
alternativa da significação deve estar na fluidez da significação e 
deve mesmo ser uma parte de sua estrutura. (HARTMAM, apud 
TODOROV, 1982, p. 50) 
 

 

Nesse sentido, a poesia participa da necessidade humana vital de 

sonhar, de criar outra realidade transfigurada pela palavra poética. No 

fragmento abaixo, o escritor Mario Vargas Llosa defende a ideia de que a 

nossa vida não nos satisfaz, nunca estamos contentes com a nossa sorte, daí 

a necessidade da mentira, da fuga para outro mundo, o ficcional. Nele 

realizamos nossos desejos usufruindo de uma vida completamente diferente da 

cotidiana. Vargas Llosa refere-se ao romance, porém não há diferença entre 

prosa e poesia em relação ao mundo da fantasia. Em ambos, o voo da 

imaginação é que vai determinar o grau de ficcionalidade do texto: 

 

[ ....] en realidad se trata de algo muy sencillo. Los hombres no están 

contentos con su suerte y casi todos – ricos o pobres, geniales o 

mediocres, célebres u oscuros – quisieran una vida distinta de la que 

viven. Para aplacar – tramposamente – ese apetito nacieron las 

ficciones. Ellas se escriben y se leen para que los seres humanos 

tengan vidas que no se resignan a no tener. En el embrión de toda 

novela bulle una inconformidad, late un deseo. (LLOSA, 1993, p. 8) 

 

Também, um dos maiores poetas brasileiros, o pernambucano Manuel 

Bandeira, deixou-nos o célebre poema “Vou-me embora pra Pasárgada”, o qual 

exemplifica o pensamento defendido por Llosa. Bandeira (1993, p, 143), diz: 

“Vou-me embora pra Pasárgada/Lá sou amigo do rei/ Lá tenho a mulher que eu 

quero/ Na cama que escolherei.” Essa “Pasárgada” fantasiada permitiria ao eu 

poético experiências transgressoras, só possíveis pelo poder libertador da 

linguagem poética. 



64 

 

Os poetas utilizam uma forma especial de linguagem nos textos que 

constroem, pois palavras dicionarizadas não conseguem transmitir as 

sensações ou cenas que o texto literário evoca. Por isso, recorrem às 

metáforas e às imagens surpreendentes para ultrapassar os limites do 

convencional. Nesse momento, o poeta encontra-se no seu estado mais 

criativo, empenhado que está em transformar o real. 

O mundo que o poeta enxerga está além daquele que conhecemos. 

Muitas vezes, ele se anuncia e se revela no sonho, na intuição, no insight. Ao 

construir suas imagens, o poeta transporta o leitor para a nova realidade, 

inserindo-o num novo contexto. O leitor tem a oportunidade de experimentar 

sensações inusitadas, se estiver aberto ao literário. Como afirma Fernando 

Segolin: 

 
 
A poesia não é apenas expressão de sentimento, sobretudo 
sentimento em ação, pois ela tira o leitor da zona de conforto, caso 
ele queira realmente viver a poesia. (SEGOLIN, 2010) 

                           

  

Há quem diga ser a linguagem poética difícil de ser entendida. Por meio 

de um arranjo de palavras, de uma combinação sui generis de estruturas 

sintáticas e valores semânticos, os escritores criam textos fora dos padrões 

considerados comuns. Sobre este assunto, Cohen declara: 

(...) o poeta não fala como todo mundo. Sua linguagem é anormal, e 
tal anormalidade confere-lhe um estilo. A poética é a ciência do estilo 
poético. (...) O estilo é frequentemente considerado como um desvio 
individual, uma maneira de escrever particular de cada autor 
(COHEN, 1979,  p. p. 16, 17) 

 
 
Cohen acrescenta:  

 

O fato poético (...) é um fato mensurável, exprime-se como sendo a 
frequência média dos desvios que a linguagem poética apresenta em 
relação à prosa (COHEN, 1979,  p. 17) 

 

O malabarismo verbal executado pelos grandes vates denuncia a 

sinuosidade ou os rodeios do texto escrito em versos, não havendo 

comparação com a prosa comum. Entretanto, o fato de um texto estar 

construído sob a forma de poema, como um soneto: quatorze versos, 



65 

 

distribuídos em dois quartetos e dois tercetos, com versos decassílabos e 

rimas alternadas, por exemplo, não significa que nele haverá poesia. Segundo 

Octavio Paz (1982, p. 64), “Há máquinas de rimar, mas não de poetizar.” É 

fundamental que o poema, ele diz, seja “tocado pela poesia.” 

A poesia extrapola o aspecto estrutural do texto. Ela é um estado de 

espírito, é uma forma de enxergar o mundo. Por isso, Oswald de Andrade 

escreveu em “Balada do Esplanada”: 

 

Há poesia 
Na dor 
Na flor 
No elevador 
No beija-flor  
ANDRADE (2009, p.19) 
 

 

É essa poesia que vamos tentar descobrir nas crônicas de Cecília 

Meireles. Antes dessa análise, observemos um breve histórico sobre os 

caminhos percorridos pelo gênero cronístico: 

 

2.3 Os (des)caminhos da crônica 

 

 Inicialmente, a crônica se limitava a fazer registros de eventos em ordem 

cronológica, mas essa função foi se modificando e a partir do século XII 

assumiu o seu sentido histórico ao relacionar-se à descrição de pequenos 

acontecimentos, viagem e lembranças; porém, carregava traços da ficção 

literária, o que ocasionou, com o tempo, a perda da sua conotação historicista.               

A respeito da transformação dos gêneros literários, Tzvetan Todorov 

ressalta a importância da mobilidade dos mesmos, mas alerta sobre a 

dificuldade de se encerrar a discussão sobre o assunto: 

 

O conhecimento da literatura continua a ser ameaçado por dois 
perigos contrários: ou se constrói uma teoria coerente, mas estéril; ou 
nos limitamos a descrever “fatos”, imaginando que cada pedrinha 
ajudará a erguer o grande edifício da ciência. Assim acontece com os 
gêneros, por exemplo. Ou se descrevem os gêneros “tal como 
existem”, ou, mais exatamente, tal como a tradição crítica 
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(metaliterária) os consagrou: a ode ou a elegia “existem” porque se 
encontram esses nomes no discurso crítico de certa época. Mas, 
deste modo, renuncia-se à esperança de construir um sistema dos 
gêneros. Ou então partimos das propriedades fundamentais do fato 
literário e declaramos que as suas diferentes combinações produzem 
os gêneros. Neste caso, ou se é obrigado a ficar numa generalidade 
decepcionante, e contentamo-nos, por exemplo, com a divisão em 
lírico, épico e dramático, ou então encontramo-nos diante da 
impossibilidade de explicar a ausência de um gênero que juntaria a 
estrutura rítmica da elegia a uma temática alegre. Ora o objetivo de 
uma teoria dos gêneros é explicar o sistema dos gêneros existentes: 
por que razão estes e não outros? A distância entre a teoria e a 
descrição continua a ser irredutível. (TODOROV, 1979, p. 233) 

 

Na crônica reside essa dificuldade de classificação - gênero híbrido por 

natureza, uma vez que apresenta elementos compositivos de vários outros 

gêneros, dada a sua origem e a “mestiçagem” que vem sofrendo ao longo do 

tempo.  

 Dotada de enunciado oral ou escrito, a crônica reflete a individualidade 

de quem fala ou escreve de modo único, deixando transparecer o estilo 

individual. Assim, a individualidade e o estilo do autor ficam evidentes na 

superfície textual apresentando o gênero que se quer produzir. Além disso, o 

estilo do autor é marcado pela entonação expressiva do discurso, determinado 

pelo uso das palavras, das formas sintáticas e morfológicas, dos sons, valores 

e situação do enunciador. 

  

O conceito original de folhetim estava voltado à publicação de narrativas 

ficcionais diárias ou semanais nos periódicos. Ao terminar a série de capítulos, 

a narrativa era muitas vezes organizada e publicada em livro. Posteriormente, o 

termo folhetim adquiriu um sentido mais amplo, e dada a sua heterogeneidade, 

bastante se parece com o que entendemos por crônica hoje. Foi no século XIX 

que os cronistas voltaram o olhar a acontecimentos de natureza diversa, a fim 

de terem assunto para produzirem suas crônicas. Saraus, teatro, pequenos 

incidentes do dia a dia, política, economia, tudo era matéria para seus textos. 

Essa versatilidade de conteúdo, a princípio, não agradou a alguns escritores, 

como José de Alencar, que faz a seguinte observação, em forma de P. S., em 

uma de suas crônicas, cujo formato é de carta: 
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(...) a liberdade do folhetinista é ilimitada, a carta longa; portanto 
escreva-lhe em cima o nosso título – ao correr da pena – e mande 
para a composição. Não deixe transpirar coisa alguma; e amanhã o 
leitor com toda sua finura pensará que isto é uma ideia original que 
tivemos. (ALENCAR, apud COUTINHO, 1976, p. 80) 

 

Ironica e criticamente, Alencar, diante da nova forma de expressão,  

julga um suposto leitor que não está preparado para distinguir um gênero de 

outro, muito menos sorver o conteúdo de um texto, ao dizer: “Não deixe 

transpirar coisa alguma...” 

O escritor Machado de Assis, entre nós, foi um dos que transgrediu o 

seu tempo e se aproximou do conceito de crônica do modo como é entendido 

atualmente. Sobre o folhetim, o escritor afirma: 

 

o folhetim nasceu do jornal, o folhetinista por consequência do 
jornalista. Esta última afinidade é que desenha as saliências 
fisionômicas na moderna criação. 

[...] 

O folhetinista, na sociedade, ocupa o lugar do colibri na esfera 
vegetal; salta, esvoaça, brinca, tremula, paira, e espaneja-se sobre 
todos os caules suculentos, sobre todas as seivas vigorosas. Todo o 
mundo lhe pertence; até mesmo a política. (ASSIS apud COUTINHO, 
1976, p. 81) 

 

Poeticamente, Machado de Assis compara o folhetinista ao colibri, este 

pequeno pássaro, de bico fino e longo, que suga o néctar das flores. Assim 

deveriam ser o folhetinista e o cronista: um sugador, aquele que extrai o 

máximo de informações do mínimo, do trivial, do circunstancial. O folhetim, 

portanto, transformou-se em crônica e passou a assumir personalidade de 

gênero, recriando para os leitores o lado circunstancial da vida. A crônica, 

embora de origem francesa, é o gênero que mais se aproximou do Brasil no 

que se refere ao estilo, à língua e aos temas. Os autores que a 

instrumentalizam deram-lhe feição literária ao inserir a invenção, o brilho, a 

leveza, a criticidade e o lirismo. 

 Na década de 1930, uma geração de modernistas brasileiros, dotados 

de qualidade literária ímpar, tornou a crônica um veículo ideológico e literário 
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atrativo. O objetivo principal era conquistar o leitor de jornais, de revistas e de 

livros. 

 A escrita diária do cronista sintetiza uma série de acontecimentos que 

podem ser extremamente críticos, mas também sentimentais. Desse modo, 

quando a crônica trata de assuntos do cotidiano, a política, por exemplo, ela 

pode ser impregnada por um tom mais grave, todavia, quando mescla temas 

universais com questões inerentes ao narrador, transforma-se em filosófica ou 

poética. Antonio Candido afirma que em pequenas criações ficcionais a 

aproximação entre prosa e poesia é recorrente: 

 

E já vimos por alto que nos anos 60 ele começaria a intensificar a 
prática daquela modalidade de poemas que bem caberiam na 
definição Versiprosa. Aí, a crônica em mais de um sentido, ficção e 
poesia se combinam sob a regência desta, mostrando a livre 
circulação de um autor que, sendo altíssimo poeta e não menos alto 
prosador, pode transitar entre os gêneros a acima deles. (CANDIDO, 
1996, p. 18) 

 

 Assim, a crônica passou a ter o papel de captar, por meio de um lirismo 

reflexivo, instantes únicos da condição humana, o que resultou em um texto 

capaz de transformar uma simples situação em algo sensível, permitindo ao 

leitor observar o contato entre a realidade e a fantasia. O hibridismo da crônica 

revela-se na relação da esfera jornalística (prosa) com a esfera literária 

(poética) conduzida pelo estilo do autor. Como diz Bakthin: 

 

Cada esfera conhece seus gêneros, apropriados à sua especificidade 
aos quais correspondem determinados estilos. Uma dada função 
(científica, técnica, ideológica, oficial, cotidiana) e dadas condições, 
específicas para cada uma das esferas da comunicação verbal, 
geram um dado gênero, ou seja, um dado tipo de enunciado, 
relativamente estável do ponto de vista temático, composicional e 
estilístico. O estilo é indissociavelmente vinculado a unidades 
temáticas determinadas e, o que é particularmente importante, a 
unidades composicionais: tipo de estruturação e de conclusão de um 
todo, tipo de relação entre o locutor e os outros parceiros da 
comunicação verbal (relação com o ouvinte, ou com o leitor, com o 
interlocutor, com o discurso do outro, etc). O estilo entra como 
elemento na unidade de gênero de um enunciado [...] O estudo do 
estilo sempre deve partir do fato de que os estilos da língua 
pertencem por natureza ao gênero e deve basear-se no estudo prévio 
dos gêneros em sua diversidade. (BAKHTIN, 1992, p. 284) 
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 Verifica-se que Bakhtin defende a relação entre gênero e estilo, uma vez 

que o segundo faz uma ponte entre o individual e o social, já que é resultado 

de uma enunciação. O enunciado é composto pelos sujeitos falantes e sua 

intenção discursiva. Logo, para validar a sua fala, o locutor opta pela melhor 

forma de comunicação de determinado tema. Assim, o enunciado se 

caracteriza pelo conteúdo em relação ao objeto e ao sentido. Nessa 

perspectiva, a linguagem da crônica é resultado da habilidade do cronista para  

construir o seu objeto, e o modo como se expressa contribui para caracterizá-

lo. 

Nesse intercruzamento entre poesia e prosa, é importante refletir sobre 

onde termina a prosa e onde começa a poesia ou se ambas estão imbricadas 

num mesmo texto literário. A emoção estética é fundamental nessa parceria, 

mas o reconhecimento do gênero e sua classificação facilitam o conhecimento 

da obra e transformam o olhar do leitor sobre o objeto contemplado a partir do 

seu domínio.  

Existem escritores cujo ofício reside na produção de crônicas para 

jornais e revistas. Estes, não raro, extrapolam a mera divulgação de um 

acontecimento corriqueiro de cunho jornalístico. Daí a caracterização da 

crônica como uma mescla de literatura e jornalismo. Essa diferença é 

fundamental para determinar o envelhecimento precoce de uma crônica.  

 Esse extrapolar mencionado deve-se ao trabalho articulado entre o 

escritor e a realidade, entre o escritor e a linguagem. A partir das relações 

sensíveis entre esses dois mundos, passa a existir a possibilidade de a crônica 

não ser apenas um veículo de informação banal, produto de uma época e, 

portanto, com validade determinada. Há como escapar da corrosão dos anos, 

como acontece com muitos romances e contos do passado, que se renovam a 

cada leitura, a cada olhar. As verdades ditas nas crônicas atemporais são 

reveladas de modo a entrar sem pedir licença na alma dos homens, pois são 

dotadas da mais alta poesia. Esse poder de atingir a perenidade autoriza a 

transferência do espaço frívolo do jornal para o espaço seguro do livro. Assim, 

muitos textos não se perdem e a compilação dos mesmos oferece a 

oportunidade de uma análise mais completa desse gênero considerado 

“menor” por muitos críticos.  
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Na verdade, os autores que ultrapassam a condição de “meros” 

cronistas, considerando a acepção moderna do termo, ou seja, produtores de 

textos jornalísticos escritos de forma livre e pessoal, foram fundamentais para o 

reconhecimento do gênero, sobretudo aqueles que utilizaram altas doses de 

lirismo e poeticidade. 

O diferencial reside neste detalhe: fisgar o leitor pela serenidade poética, 

pelas verdades sutilmente construídas, proporcionando uma troca de 

experiências ampla e prazerosa, cujo caminho natural é a reflexão. Assim, a 

crônica, que segundo Antonio Candido (1992, p.65), é um gênero “ao rés do 

chão”, uma vez que hoje entretém, mas na semana seguinte será descartada, 

em função do veículo efêmero onde é publicada, acaba conquistando o leitor. 

Por meio de uma relação de cumplicidade, o cronista alcança o seu espaço e a 

adquire a confiança do leitor, tornando a crônica um texto com infinitas 

possibilidades literárias e condições de permanência. 

 

2.4  A poesia na crônica ceciliana  

Massaud Moisés, estudioso de questões literárias, faz as seguintes 

considerações sobre poesia:  

A poesia tem por objeto o “eu (...) que confere o ângulo do qual o 
artista “vê” o mundo, se volta para si próprio. (...) O poeta contempla 
ideias particulares, subjetivas, e entretanto, em certo sentido 
verdadeiras. (...) O “exterior como tal”, “o sol, as montanhas, a 
floresta, as paisagens”, “a forma e configuração humanas exteriores, 
sangue nervos músculos, etc.” não interessam à poesia, visto que ela 
tem “interesses espirituais. “ Por isso os elementos que compõem o 
mundo exterior, o plano do não-eu, somente interessam e aparecem 
no poema quando interiorizados, ou como áreas específicas em que 
o “eu” do poeta se projeta, dum modo que significa, afinal de contas, 
estar o “eu” à procura da própria imagem, refletida na superfície do 
mundo físico.” (...) “opera-se entre o “eu” e o “não-eu” uma íntima e 
indestrutível fusão. O mundo subjetivo e o objetivo aderem-se, 
imbricam-se, formando uma só entidade, subjetivo- objetiva, com a 
forçosa predominância do primeiro. (MOISÉS, 1987,  p. 84) 

 

O crítico afirma que a poesia tem como ponto central o próprio eu 

poético, cuja subjetividade é o objeto essencial de suas investigações. O 

mundo externo só interessa à medida que for uma projeção dos estados 
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emocionais do eu lírico. Dessa forma, há uma interligação entre as esferas do 

“eu” e a do “não eu”, que acabam por se fundir, com predomínio do “eu”, que 

se projeta na realidade à procura de si mesmo. 

Nessa perspectiva, é possível apreendermos a relação entre o “eu” e o 

mundo exterior em crônicas do livro Episódio Humano, de Cecília Meireles. 

Na crônica intitulada “Estás ficando grande”,  a autora afirma: 

“Fui para a frente assim conformado. E atravessava a noite. E a noite 
e eu nos confundíamos, como substâncias da mesma espécie. E a 
cada instante eu me dizia:”Não, até aqui é o meu corpo. Daqui para 
diante é o ar, é a noite, é o caminho.”   No fim do caminho, estava a 
porta. Um dia, todas as coisas que sempre vimos com indiferença 
fazem a sua revelação. Transmitem-nos o seu nome profundo. E 
sentimos que estivemos sempre diante do infinito, sem o 
compreendermos. (p .93) 

 

No fragmento acima, notamos a presença de uma subjetividade nua, 

típica da poesia. É importante ressaltar que Cecília realiza a fusão entre o 

mundo subjetivo e o objetivo: “E a noite e eu nos confundíamos, como 

substâncias da mesma espécie.” Não há, para ela, diferença entre o homem e 

a natureza, ambos fazem parte do mesmo universo, estão juntos diante do 

desconhecido em busca de revelações.  

Massaud Moisés, atento à relação entre poesia e crônica, corrobora a 

existência da poesia na crônica ao enunciar: 

Sem dúvida, a poesia mora no interior do acontecimento diário ou/e 
na sensibilidade do cronista. Deflagrada a identificação, o lirismo 
deflui, espontâneo, natural e literário. Literário porque utiliza os 
utensílios retóricos apropriados, mas que é, em verdade, projeção de 
imanência lírica existente na sensibilidade do leitor médio e à espera 
de vir à tona. O cronista sente realmente (e por isso não pode ser 
poeta tout court pois lhe falta a capacidade de fingir) o que exprime, 
talvez cônscio de ser o porta-voz dos leitores; daí a identidade súbita, 
imediata, porém fugidia. Poesia do cotidiano, em suma, parente da 
poesia de circunstância, fadada a durar um pouco mais do que o 
acontecimento, mas sempre menos do que a poesia autêntica.      
(MOISÉS, 1979,  p. 254) 

 

O lirismo espontâneo, para Moisés, é uma característica do cronista. 

Todavia, essa naturalidade o impede de poetizar o tempo inteiro. Sentir 

verdadeiramente confere veracidade ao seu discurso, faltando, muitas vezes, 

capacidade de fingimento ao cronista. Assim, a veia poética da crônica acaba 
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por tornar-se menor do que a da “poesia autêntica”, ou seja, aquela construída 

para ser, antes de tudo, poesia.  

O lirismo que brota livre, o tom de desabafo e de diálogo com o outro 

são explorados nas crônicas cecilianas, contribuindo para imprimir ao texto um 

ritmo leve e poético, ainda que, muitas vezes, seus temas girem em torno dos 

dissabores, das desventuras da vida, como verificamos nos fragmentos da 

crônica “Cantar de Infortúnio”:  

 

“Cantar de infortúnio, porque a noite vai alta e o lamentoso vento vem 
nascendo do meio do mar: nós tivemos uma pátria, onde as vidas 
cresciam unidas, confundindo seus sonhos como as frondes das 
árvores próximas. Levantaram paredes bem altas, bem firmes, para 
que não se toquem as flores? Levantaram. É preciso cantar. (p. 43) 

 

O eu cronista se questiona sobre aquilo que o incomoda: “Levantaram 

paredes bem altas, bem firmes, para que se não toquem as flores? 

Levantaram.” E, logo em seguida, responde, apresentando uma solução para o 

fato: “É preciso cantar”, ou seja, é preciso recorrer à poesia como forma de 

protesto. O “lamentoso vento” integra o grupo dos inconformados com as 

mudanças. Os elementos da natureza, utilizados metaforicamente na obra da 

escritora, recebem tratamento especial, são personificados e têm voz, sendo 

considerados, em muitos textos, mais evoluídos do que os homens. 

 

É preciso, apenas, cantar, livremente. As palavras constroem-se de 
germens desconhecidos. Quando estão preparadas para dar sua vida 
(só quando se pode dar a própria vida é que se está perfeito) caem 
dos lábios como a espuma do mar. Para que serve esse canto que a 
noite extingue, e que ninguém ouve? – E para que serve a noite? E 
para que serve tudo? A condição do ser é não ser... Cânter de 
infortúnio... Cantar...  (p.43) 

 

 Diante das intempéries da vida, o eu poético enfatiza a importância do 

canto: exalta a escritura, o fazer poético. A despeito de tudo, é preciso cantar 

livremente, é preciso ter liberdade para escrever, para assimilar essas palavras 

que vêm do desconhecido, na situação mais adversa, e não calar. A 

sensibilidade da cronista-poeta habilita Cecília Meireles a captar momentos 
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prazerosos ou infortunados com a mesma intensidade, uma vez que a 

realidade imediata é o ponto de partida para a sua criação. 

O artista, como qualquer homem, pensa e imagina com as informações 

extraídas intuitivamente do mundo real. Segundo o crítico Antônio Soares 

Amora: 

É a realidade que dá o conteúdo da obra literária. É da realidade que 
o artista recolhe, pela intuição, a matéria para sua obra. Por isso os 
estetas e os críticos modernos dizem que a obra literária (e toda obra 
de arte) é uma supra-realidade ou uma imagem da realidade 
(AMORA, 1969, p. 43) 

 

A produção de Cecília Meireles surge por meio de uma escritura límpida, 

melódica, suave, tanto em prosa quanto em poesia. A autora trabalha temas 

densos de forma leve, completamente despojada de qualquer peso que 

comprometa a magia de sua literatura. 

Essa genialidade ceciliana nos transporta ao escritor Ítalo Calvino (1990, 

p. 22) já que, segundo ele, a leveza “é algo que existe no pensamento”. Calvino 

acreditava que a leveza é um modo de enxergarmos o mundo. As intempéries 

da vida podem ser enxergadas através de um espelho, para não sermos 

petrificados pela dureza do cotidiano. Assim fez o herói mitológico Perseu: 

guiado pelo reflexo em seu escudo, sem olhar diretamente para Medusa, 

derrotou-a, cortando sua cabeça.  

Dessa forma, quando o escritor transpõe tal procedimento para a obra 

literária, constrói o encanto para o texto. Ou seja, para se atingir a leveza, 

importa o modo como se opera a forma, caráter fundamental para o processo 

de criação. Cecília Meireles soube realizar com maestria essa tarefa, mesmo 

tratando-se de temas complexos.        

Em suas crônicas, a vertente poética não é ressaltada apenas por ser 

permeada de lirismo. Há um conjunto de elementos típicos do texto poético 

visíveis em sua forma, como ritmo, imagens, figuras de linguagem, 

ambiguidade, entre outros, que tornam o texto essencialmente poético. Tal 

afirmação é perceptível quando concretizamos uma análise comparativa entre 

uma crônica e um poema. É o que percebemos em trechos da crônica 

“Menina”, por exemplo: 
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 Desde quando os ramos floridos podem bailar, soltos ao vento, sobre 
os jardins? 
Desde quando fogem do mar as ondas esquivas, para bordarem com 
a sua canção cada lugar silencioso? 
Porque tu és isso, menina. Tu és um ramo florido. Tu és uma onda 
transviada. És ainda mais: coisas mais leves e mais sutis, que 
ninguém sabe o que dizer.  
O mudo tempo assiste à passagem da tua alegria. Mas fica em torno 
tristeza e enternecimento: porque tudo conhece como és efêmera. 
Menos tu.  (...)  
Bem vês que tudo isto é frágil. Que é um fio tênue, na mão do vento 
vertiginoso? Que é uma prega de papel que depende de um fio? Que 
é uma chama que oscila presa em paredes de papel? (p.p.  97, 98) 
 
 

 

A temática da crônica gira em torno da brevidade da vida, da transição 

para uma nova morada: “O mudo tempo assiste à passagem de tua alegria (...) 

porque conhece como és efêmera.” (...) Para tratar deste assunto liricamente, a 

escritora se vale dos recursos da linguagem poética, utilizando em abundância 

figuras como a comparação, a personificação e a metáfora: “Tu és um ramo 

florido”; “Desde quando os ramos floridos podem bailar..., soltos ao vento, 

sobre os jardins?” As imagens inusitadas desse ambiente natural, construídas 

pela autora, por meio da seleção meticulosa das palavras, contribuem para que 

a poeticidade se destaque ainda mais. Na verdade, segundo Lefebve: “Uma 

verdadeira conotação só se manifesta quando a palavra é empregada 

precisamente por oposição à palavra corrente” (1980, p. 58). A autora é mestra 

em criar sentidos bastante diferentes daqueles utilizados no cotidiano. Na 

mesma crônica, declara: “ondas que bordam” e “uma menina que mais parece 

uma onda transviada” (p. 98). O que nos remete a sentidos inusitados. 

Segundo Staiger (1975, p. 45), para o poeta lírico, não há 

necessariamente um propósito para a formação de suas imagens. São os 

acidentes momentâneos que o motivam à criação. Paisagens com suas cores, 

brilhos e aromas são visões que vão e voltam, sem relação com o tempo e com 

o espaço. As figuras de linguagem, nesse momento, são essenciais para gerar 

poeticidade ao texto. Sobre a concepção de “figura” e sua relação com a 

linguagem, Todorov afirma: 

 

É figura o que dá ao discurso um “caráter próprio”, o que o torna 
perceptível; o discurso figurado é um discurso opaco, o discurso sem 
figuras é transparente. Chamar ao navio “navio”, é utilizar a 
linguagem apenas como um mediador de significação, é matar ao 
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mesmo tempo o objecto e a palavra. Chamar-lhe “vela” é demorar o 
nosso olhar sobre a palavra, dar um valor próprio à linguagem e uma 
oportunidade de sobreviver ao mundo. (TODOROV, 1979, p.52) 

 

Para relacionarmos tais procedimentos empregados na crônica com a 

poesia, observemos este poema de Cecília Meireles: 

Canção Suspirada 

Por que desejar libertar-me,                                                                                                   
se é tão bom não ver o teu rosto,                                                                                            
se ando em meu sonho como, num rio,                                                                          
alguém que é feliz e está morto? 

Por que pensar em qualquer coisa,                                                                                        
se tudo está sobre a minha alma:                                                                                     
vento, flores, águas, estrelas,                                                                                                    
e músicas de noite e albas? 

Nos céus em sombra, há fontes mansas                                                                                         
que em silêncio e esquecida bebo.                                                                                      
Flui o destino em minha boca                                                                                                 
e a eternidade entre os meus dedos... 

Por que fazer o menor gesto,                                                                                                 
se nada sei, se nada sofro,                                                                                                              
se estou perdida em mim, tão perdida                                                                             
como o som da voz no seu sopro?  

                                                               (MEIRELES,1977,  p.177)  
 

Em “Canção Suspirada”, o eu poético demonstra satisfação em sonhar, 

em não conhecer o mundo real. Pensar concretamente e agir não fazem 

sentido para ele num momento em que se encontra perdido, sem saber de 

nada, sem mesmo sofrer. Esse alheamento social leva o sujeito poético a 

preferir o mundo natural, isento de preocupações racionais, ao mundo material: 

“Por que pensar em qualquer coisa, se tudo está sobre a minha alma: vento, 

flores, águas, estrelas...” 

 “Canção Suspirada” foi composta em versos, mas sua leitura sugere 

uma obra em prosa pelo fato de conseguirmos ler o texto de forma “corrida”, 

sem maiores pausas. Característica essencial do signo poético, a metáfora é 

trabalhada de forma leve e corrente: “Flui o destino em minha boca/ e a 

eternidade entre os meus dedos...” Outras figuras de linguagem como a 

personificação, a comparação, a anáfora se fazem presentes. As referências 
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aos elementos da natureza: “ventos, flores, águas, estrelas” também estão 

aqui, simbolicamente representando o universo e o equilíbrio que se pretende 

alcançar junto a esses elementos.  

A linguagem da escritora carioca revela um lirismo sui generis. Ele é 

refletido em sua linguagem, que enfatiza as imagens, os símbolos, os apelos 

sensoriais e a musicalidade. Som e cor harmonizam-se na obra de Cecília 

Meireles e conferem à poeta um estilo especial, conquistado pela forma como 

enxerga a vida e extrai dela detalhes imperceptíveis ao olhar comum.  

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

        CAPÍTULO III 

 

            A POESIA NAS CRÔNICAS DE EPISÓDIO HUMANO 

 

 

                        

 

 

A crônica tem a mobilidade de aparências e de 

discursos que a poesia tem – e facilidades que a 

melhor poesia não se permite. 

          Ivan Ângelo 

 

 Sê sempre poeta, mesmo em prosa. 

Charles Baudelaire 
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Em Episódio Humano, Cecília Meireles parece apresentar um lirismo 

na descrição do cotidiano atraente ao leitor, que se identifica com as palavras 

que transitam nos limites do sonho, da memória, da intuição e da razão. A 

cronista parece casar pensamento abstrato e música subjetiva, sensibilidade e 

inteligência, reflexão e canto, o que resulta em uma produção narrativa que 

resgata os elementos típicos da poesia. Para apontar o fio poético desse livro, 

optamos por analisar "Aquele mundo que perdemos", “Prólogo” e “A marcha 

inexorável”, três crônicas que revelam poesia na prosa. 

 

3.1. “Aquele mundo que perdemos”: sentidos aguçados 

A crônica “Aquele mundo que perdemos” tem início com a constatação 

de que algo precioso foi perdido: “Nós possuíamos, realmente, um mundo 

maravilhoso”. Esse desencantamento do mundo leva o eu poético a recusar a 

realidade – o transitório do tempo presente e urbano: 

Nós possuíamos, realmente, um mundo maravilhoso: nele, o sol era 
um rio de ouro que nascia todas as manhãs e o ar um país 
transparente que podíamos viajar com os olhos. 
A cada nuvem demos um nome encantado, quando elas apareceram 
no céu defronte. E nunca duvidamos de que viessem recuperar sua 
forma, quando, depois de desfeitas, as chamássemos por esses 
nomes (p. 13). 

 

Diante das perdas, das transformações do mundo, o sujeito lírico 

demonstra sentir-se completamente protegido junto à natureza, pois ali: 

"Conhecíamos toda a terra que pisávamos". Ao mesmo tempo, revela 

desconhecer “por que as estrelas estão sempre caladas e estáticas”. A 

natureza é o local onde os mistérios atraem os seres e os fazem sonhar, 

afastando-os da realidade imediata. Por meio de sentidos misturados, com 

movimento e ritmo sugerindo sonoridade: "estrelas caladas, brilho, vidro azul, 

navegando pelas águas, de onda em onda”, as imagens vão sendo 

construídas, e esse mundo natural começa a ser apresentado para o leitor: 

 

Reconhecíamos cada estrela, brilho por brilho, e não sabíamos por 
que se mantinham assim caladas e conseguiam permanecer tanto 
tempo no mesmo lugar. 
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É verdade que, às vezes, algumas caíam para longe: na floresta ou 
no mar. E, então, sonhávamos a noite inteira com uma estrela dentro 
de um ninho ou navegando pelas águas, de onda em onda. 
Conhecíamos toda a terra que pisávamos: onde é que dormiam as 
conchas, onde é que se descobriam faíscas de mica e onde é que 
nasciam os cacos de vidro azul. (p. 13) 

 

 

A autora utiliza também figuras de linguagem para tornar o seu texto 

expressivo. A personificação é uma delas: "O orvalho participava da natureza 

de outras vidas breves." As folhas secas... também se despediam de nós". A 

comparação também se faz presente por meio de uma imagem que nos remete 

à vida, ao nascimento: "Assistimos ao despontar dos brotos, rompendo as 

cascas dos ramos, e escutamos, por muito tempo, se zumbiam, como as 

abelhas". Será que esse novo ser produz ruídos surdos como as abelhas? 

Observe as folhas “secas”, murchas, que já cumpriram sua etapa nesta 

existência e que gentilmente já “se despediram de nós”. Ainda que fiquemos 

surpresos com a partida, sabemos que outras, ou quem sabe as mesmas, 

voltarão para ocupar os seus lugares. Trata-se da temática da brevidade da 

vida presente no trecho. É o que diz o fragmento:  

 
O orvalho participava da natureza de outras vidas breves. Dizíamos 
que tinha morrido, quando secava sobre as folhas. 
Assistimos ao despontar dos brotos, rompendo as cascas dos ramos, 
e escutamos, por muito tempo, se zumbiam, como as abelhas. As 
folhas secas, antes de caírem, também se despediram sempre de 
nós. Ficamos um pouco surpreendidos, então, mas, como vinham 
outras, para explicar a surpresa combinamos crer serem as mesmas 
que voltavam (p.13). 

 

Um dos temas principais da poética ceciliana, analisado no fragmento 

anterior, é a efemeridade da vida. A autora tem plena consciência da 

fugacidade da existência e da perenidade da matéria. Ela recorre a imagens de 

aparência tênue para nos mostrar essa situação: "Acostumamo-nos a aceitar 

que há coisas fugitivas: as asas das borboletas nos facilitaram essa 

experiência". E cita o "tronco das árvores": rígidos, inflexíveis, imóveis como 

contraponto  dessa fragilidade existencial. Todavia, questiona a utilidade de se 

permanecer parado, junto deles: “Esperando o quê, mesmo?” Ainda que a vida 

seja breve, é melhor que seja intensamente fruída.  

Acostumamo-nos a aceitar que há coisas fugitivas: as asas das 
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borboletas nos facilitaram essa experiência. Mas também nos 
relacionamos com outras muito accessíveis, como os troncos das 
árvores, sempre no mesmo lugar com as suas rugas invariáveis, 
como os velhos sentados, esperando. Esperando o quê, mesmo? 
(p.14). 

 

Há, ainda, um jogo de ideias entre o alto e o baixo, entre "os livres" e "os 

aprisionados". Viver junto à natureza é uma forma de libertação para autora, e 

essa liberdade se amplia quando os habitantes desse ambiente natural 

possuem em sua forma física esse poder libertador, que permite ao ser "voar" 

sem destino e tornar a sua vida mais interessante e atraente do que a de quem 

tem seu caminhar restrito. É o que mostra o trecho a seguir: 

 

Havia nesse mundo criaturas de fisionomias muito diferenciadas para 
a nossa atenção sentimental. Evidentemente, os passarinhos, nas 
suas inconstantes habitações de folhas, eram muito mais atraentes 
que os pobres sapos mal vestidos, humildes residentes de lugares 
baixos. Mas por estes uma ternura infinita desabrochava em nós. E 
fizemos elogios, consolando-os de não terem asas, e dissemos-lhes, 
é verdade que em silêncio, muitas palavras de amizade e proteção 
(p.14). 

 

Interessante a relação que a autora estabelece entre “os passarinhos” e 

“os sapos humildes, residentes de lugares baixos”. O ambiente natural permite 

esse voo da alma, essa libertação interior, despojada das amarras impostas 

pelos grupos sociais. Os “sapos”, vivendo em associações “não elevadas”, 

despertam em quem os observa “uma ternura infinita” e palavras de consolo, 

pois a inconstância e as mudanças advindas por meio da liberdade são, 

segundo o fragmento, muito atraentes. Assim acontece com os homens.   

Percebemos também um lirismo explorado em todas as suas 

potencialidades, no modo como o narrador move as palavras, brinca com elas 

lúdica e lucidamente: 

 

Às vezes, passavam burrinhos cabeçudos pela margem dos nossos 
domínios. Sentíamos que podiam ser dos nossos, apesar de seus 
dentes um pouco grandes. E da voz um pouco grossa... Mas víamos 
que a sua vida seguia para longe, levada pelos homens. E, então, 
ficávamos olhando, olhando...  
Do lado de lá, as casas tinham uma cara que varia com as horas do 
dia e também conforme a atitude das janelas. (p.14) 
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Verificamos, ainda, a inexistência de preocupação com o tempo – há 

uma demora na observação desse momento que nos remete à observação das 

próprias palavras. 

O texto poético, enquanto materialidade visual, é um convite a 

experimentarmos as palavras, sem a pretensão de esgotá-las em uma 

interpretação previsível, acabada. Ele nos seduz a uma dimensão lúdica, a um 

jogo que se institui entre o sentido e a visualidade da palavra no papel, enfim, 

leva-nos à materialidade de uma palavra que se constrói a cada leitura, a cada 

“jogada.” Observe o apelo visual do fragmento: “Do lado de lá, as casas tinham 

uma cara que variava com as horas do dia e também conforme a atitude das 

janelas”. Nesse fragmento, inferimos tratar-se de um caso de metonímia, figura 

de linguagem bastante recorrente nos textos poéticos, a qual consiste no 

emprego de um termo por outro, dada a relação de semelhança ou a 

possibilidade de associação entre eles. Note que a autora afirma “ter as casas 

uma cara que variava com as horas do dia e também conforme a atitude das 

janelas”, quando, na realidade, são as pessoas que variam de humor ao longo 

do dia. “A atitude das janelas” metaforicamente simboliza da mesma maneira 

esse inconstante “abrir e fechar” do ser humano, são as variações 

comportamentais próprias de cada um. 

 Reflexão sobre a linguagem, sobre o poder da palavra e até mesmo 

sobre sua importância é o que se pode observar em: 

 

Mas, fossem quais fossem todas essas formas, sem dúvida 
nenhuma, todas eram, intimamente iguais a nós. Umas falavam, 
outras não. Mas a palavra não é uma coisa essencial, para a 
compreensão. Nem por isso deixávamos de conversar com tudo em 
torno. E preparávamos as respostas mais de acordo com a nossa 
alegria, sem precisarmos de outras realidades além dessa. (p.14) 

 

Dando continuidade à reflexão anterior, o narrador amplia a 

personificação ao mencionar a ausência da fala em algumas formas (humanas) 

"quais fossem todas essas formas [...] todas eram [...] iguais a nós. Umas 

falavam, outras não". E nos leva a refletir sobre a essencialidade da palavra: 

"Mas a palavra não é uma coisa essencial, para a compreensão".  
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 Num mundo em que as pessoas não se entendem verbalmente e muitas 

vezes mal se comunicam por meio da forma tradicional, de fato a palavra se 

torna dispensável.  Mas o narrador não desiste: "Nem por isso deixávamos de 

conversar com tudo em torno. E preparávamos as respostas mais de acordo 

com a nossa alegria". Ou seja, há outras formas da comunicação ser 

estabelecida – o ponto de partida é a espontaneidade que deve aflorar em 

cada ser. 

Não é necessário que o leitor fuja da sua realidade para fruir o texto 

poético, mas é importante que ele estabeleça uma relação diferente com o 

tempo e com a palavra. Ele estará diante de uma "nova realidade" com a qual é 

possível se estabelecer relações com a original, ampliando seu universo de 

conhecimento e passando por experiências transformadoras. De acordo com 

Octavio Paz: 

 

A poesia exercita nossa imaginação e assim nos ensina a reconhecer 
as diferenças e a descobrir as semelhanças. O universo é um tecido 
vivo de afinidades e oposições. Prova vivente da fraternidade 
universal, cada poema é uma lição prática de harmonia e de 
concórdia, embora seu tema seja a cólera do herói, a solidão da 
jovem abandonada ou o naufrágio da consciência na água parada do 
espelho. (PAZ, 1993, p. 147) 

  

 Em vários momentos, somos levados a um sentimento de mansidão e 

quietude, sensações silenciosas que nos remetem ao cósmico, ao 

transcendental. Colocamo-nos em estado de meditação literária, elevando o 

espírito, antes inquieto. Algo existe de misterioso na escrita que toma conta do 

leitor e lhe proporciona uma silenciosa abertura na alma para que as palavras 

tingidas no papel, uma a uma, adentrem o seu espírito. 

No fragmento que segue, em meio a uma bela imagem poética: "não 

podíamos fazer abrir mais depressa os botões de rosa?", o eu poético 

demonstra urgência na busca por algo que se encontra no âmago do ser. E o 

tom filosófico: "Muitas vezes sopramos as borboletas mortas, convencidos de 

que ficariam capazes de voar outra vez". De novo percebemos uma analogia 

com o ser humano. Isso é a poesia de que fala Octavio Paz (1993, p. 147): 

"aquela que nos exercita a imaginação e nos ensina a reconhecer as 

diferenças e a descobrir as semelhanças." Cecília acrescenta: 
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Não podíamos fazer abrir mais depressa os botões de rosa, e ativar 
as germinações, desenterrando e examinando todos os dias as 
sementes? Muitas vezes sopramos as borboletas mortas, 
convencidos de que ficariam capazes de voar outra vez. 

E não nos desiludimos, sequer, do sopro alentador. Apenas 
estranhamos um pouco não sermos obedecidos sem vacilações 
(p.15) 

 

 

Nas imagens: "E não nos desiludimos do sopro alentador", ficamos a 

imaginar o inseto/homem destruído, sem forças para se libertar, ainda que 

receba o "sopro alentador". Num mundo em que poucos se predispõem a 

ajudar o outro, causa estranheza a recusa ao auxílio: "estranhamos um pouco 

não sermos obedecidos sem vacilações”. 

A contraposição entre o mundo de hoje e o do passado é sugerida 

desde o início da crônica a partir do próprio título: “Aquele mundo que 

perdemos”. Notamos uma saudade nostálgica de uma época em que a 

paciência e a serenidade reinavam, ainda que houvesse barreiras a serem 

ultrapassadas. Poeticamente, Cecília Meireles nos apresenta a imagem das 

formigas (seres de aparência frágil, mas trabalhadoras), que tiveram a entrada 

de suas casas destruída. Elas saberiam o que fazer para reconstruí-la. E 

quanto à “água dócil”? Personificada, ela teria de percorrer serenamente 

“percursos difíceis”. Nada impossível para o reino da poesia. Sendo assim, ela 

os percorreu calmamente. E se conformou. Esse mundo de fato não existe 

mais. É o que observamos no fragmento abaixo: 

 

Fizemos demoradas experiências do nosso poder: pusemos 
obstáculos a todos os trilhos das formigas e desfiguramos a entrada 
das suas habitações. Traçamos para a água dócil percursos difíceis, 
pacientes meandros que ela percorreu com serenidade. E então, 
achamo-la boazinha, porque se conformava.... 
Era realmente um mundo maravilhoso. (p. 15) 

 

Cecília Meireles, ao fazer, mais uma vez, analogia entre o 

comportamento dos homens e os elementos da natureza, aproveita para 

estabelecer uma relação entre a linguagem dos homens e a linguagem poética:  
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Mas, infelizmente, o reino dos homens, nossos parentes, se 
estabelecia muito próximo. E os homens eram extremamente 
diversos de nós e de tudo. Primeiro, porque, para eles, cada coisa 
tem uma definição única. Ora, não é bem evidente que tudo é 
variável? Que uma estrela pode ser, sucessivamente, um pássaro de 
vidro, uma rosa de fogo, ou, simplesmente, um pequeno rasgão do 
céu por onde se vê a luz que mora do outro lado, na região dos 
relâmpagos? (p. 15) 

 

Os homens, com seu pragmatismo ou até ceticismo, não enxergam a 

“poesia” que existe na natureza ou em todos os cantos. Essa percepção é para 

olhos muito especiais. Na verdade, desconhecem o sentido plural da linguagem 

poética, tão bem definido por Octavio Paz: 

 

a linguagem é poesia em estado natural. Cada palavra ou grupo de 
palavras é uma metáfora. E, desse modo, é um instrumento mágico, 
isto é, algo susceptível de transformar em outra coisa e de transmutar 
aquilo em que toca: a palavra pão, tocada pela palavra sol, se torna 
efetivamente um astro; e o sol, por sua vez, se torna um alimento 
luminoso. A palavra é um símbolo que emite símbolos. (PAZ, 1993,  
p. 41)  

 

Esse processo de transformação da linguagem, de que fala Paz, pode 

ser observado no fragmento da crônica ceciliana no momento em que o 

narrador afirma: “Que uma estrela pode ser um pássaro de vidro, uma rosa de 

fogo ou rasgão no céu”. Em muitos textos de Cecília Meireles, é o eu lírico 

quem sofre o processo de transmutação. Observe, por exemplo, os versos do 

poema “Inscrição”: 

Sou entre flor e nuvem, 
estrela e mar. 
Por que havemos de ser unicamente humanos, 
limitados em chorar? 
Não encontro caminhos 
fáceis de andar. 
Meu rosto vário desorienta as firmes pedras 
que não sabem de água e de ar. 
E por isso levito. 
É bom deixar 
um pouco de ternura e encanto indiferente 
de herança, em cada lugar. 
Rastro de flor e estrela, 
nuvem e mar. 
Meu destino é mais longe e meu passo mais rápido: 
a sombra é que vai devagar (MEIRELES, 2007, p.543-544). 
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Como se vê, o eu poético está entre uma coisa e outra e questiona o 

fato de ser unicamente humano. Seu rosto é capaz de desorientar as pedras e 

ele possui o poder da levitação e de deixar heranças por onde passa. É como 

se seu ser repartido fosse alimento para o mundo, rastro de elementos 

naturais. No entanto, existe uma desarmonia interna no ser que atinge tal feito, 

pelas antíteses apresentadas: seu andar segue rápido, mas sua sombra vai 

devagar. 

Ainda que os homens não acreditem no poder da linguagem poética, o 

narrador insiste em criar imagens inusitadas, nas quais a natureza, livre de 

maldades civilizadas, aparece personificada e metaforizada: “a nuvem falou 

num riozinho de peixes”; “nós podemos viver, indiferentemente dentro do nosso 

corpo ou dentro de outra forma qualquer”. Justamente porque a forma é a 

nossa parte externa, sem valor, importante mesmo é o nosso espírito. Observe 

que o narrador se inclui no discurso, sugerindo estar à parte desse mundo 

aculturado e cruel: “Não, os homens não nos entenderam.” Os homens comuns 

não compreendem normalmente a fala dos poetas, seus sinais, seus gritos por 

socorro; falta-lhes sensibilidade para isso: 

 

Os homens não acreditam nisso. Nem sabem que aquela nuvem de 
ontem falou num riozinho cheio de peixes e numa porção de árvores 
com cigarras novas cantando. Não se convencem de que o vento nos 
vai trazer uma porção de conchas, quando passar pelo mar. Não 
suspeitam que há vultos dentro da terra e das pedras, e que nós 
podemos viver, indiferentemente, dentro do nosso corpo ou dentro de 
uma outra forma qualquer.  
Não, os homens não nos entenderam. (p.16) 
 

Observe, no trecho transcrito a seguir, as marcantes experiências dos 

homens, simbolicamente retratadas como mensagens a serem urgentemente 

decodificadas por aqueles que não veem ou não querem ver o que acontece ao 

seu redor, numa linguagem livre, reveladora da essência do ser: 

 

Nós não arrancamos, também, as asas das libélulas para lhes 
fazermos mal. Foi só para ver como estavam presas. E, além disso, 
tínhamos certeza de poder colocá-las no mesmo lugar... Não 
subíamos às árvores para cair... Foi para sentir como os pássaros 
sentiam e ver como eram as coisas olhadas de alto... Ninguém 
suponha que mastigamos as flores para as estragar.... Fazíamos a 
inocente experiência das relações que existem entre os perfumes e 
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os gostos... Houve quem dissesse que atiramos pedra para longe. Foi 
verdade que atiramos – não, porém, com a significação de pedras.... 
Eram símbolos: estávamos soltando pássaros... Que fazer, se os 
homens não viram tudo isso? (p.16). 

 

No fragmento apresentado, percebemos que, por meio da poesia, o 

narrador se revela, se descobre, experimenta sensações diferentes ao mesmo 

tempo: “Fazíamos a inocente experiência das relações que existem entre os 

perfumes e os gostos”. O homem conquista a confiança em si mesmo, adquire 

convicções: “tínhamos a certeza de poder colocá-las no mesmo lugar”. Anseia 

por liberdade e altivez: “Não subíamos às árvores para cair [...] Foi para sentir 

como os pássaros sentiam e ver como eram as coisas olhadas de alto”. 

Experimentar. Ousar. Palavras essenciais que possibilitam ao homem vivenciar 

momentos de profundo aprendizado, despertando sua consciência acerca da 

poesia: esta é um meio para que ele assuma sua verdadeira condição de poeta  

e conquiste seu próprio ser. O narrador afirma “os homens não viram tudo 

isso”, mas ele viu, experimentou, pois seu universo não é o mesmo do 

indivíduo comum, ele é poeta, dotado de convicções e idealismos. 

As palavras são portas para imagens inusitadas. Dependendo da nossa 

imaginação, elas nos oferecem muito mais do que intencionalmente foi 

proposto. Utilizando o léxico ceciliano, podemos dizer que elas são pássaros, 

pedras, nuvens, árvores, enfim, todo o ambiente natural é possível incluir nesse 

repertório. Algumas nos levam às lágrimas, outras ao riso, ao medo, à 

esperança ou à falta dela. O texto poético é um convite à arriscada saída da 

nossa zona de conforto para que observemos nossa intimidade. Ele nos leva à 

reflexão e, posteriormente, à liberdade.  

O último fragmento da crônica “Aquele mundo que perdemos” revela que 

os habitantes do “mundo maravilhoso” sofreram uma mudança significativa em 

suas vidas. O narrador-poeta, dotado de extrema sensibilidade, questiona as 

transformações, mas se conforma em continuar seguindo o caminho da vida:  

 

Tiram-no então desse mundo e levaram-nos para o seu. No seu, tudo 
tem nome determinado e uma utilidade imediata. Não há mais coisas 
para viverem conosco. Há, somente, coisas para nos servirem. Não 
nos podemos demorar diante da paisagem pela simples alegria de a 
sentirmos bela. É preciso seguirmos o caminho da vida. Mas para 
onde é que leva essa vida que os homens inventaram? Por que é que 
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os homens acreditam que ela é melhor que a outra, a outra que 
nasceu de si mesma, que brotou como as fontes e que iria cantando 
até o mar? (p.16) 

 

É possível por meio da linguagem poética, metafórica e imagética, 

tecermos críticas sociais importantes, como realiza Cecília Meireles na crônica 

em estudo. Nesse trecho, o ser é retirado do ambiente natural e levado para 

outro, imediatista, pragmático, racional. Há um questionamento diante dessa 

nova realidade: “Mas para onde é que leva essa vida que os homens 

inventaram?” “Por que é os homens acreditam que ela é melhor que a outra”. A 

poesia, aqui, desempenha seu papel de inquietar o outro, de suscitar reflexões. 

O texto poético não visa única e exclusivamente à contemplação, ele pode, 

também, dentre tantas funções, ser objeto de crítica. Relembremos algumas 

definições de poesia, segundo Octavio Paz: 

  

A poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono. Operação 
capaz de transformar o mundo, a atividade poética é revolucionária 
por natureza; exercício espiritual, é um método de libertação interior. 
A poesia revela este mundo; cria outro. Pão dos eleitos; alimento 
maldito. Isola; une. Convite à viagem; regresso à terra natal. 
Inspiração, respiração, exercício muscular. Súplica ao vazio, diálogo 
com a ausência, é alimentada pelo tédio, pela angústia e pelo 
desespero. Oração, litania, epifania, presença. Exorcismo, conjuro, 
magia. Sublimação, compensação, condensação do inconsciente. 
Expressão histórica de raças, nações, classes. Nega a história: em 
seu seio resolvem-se todos os conflitos objetivos e o homem adquire, 
afinal, a consciência de ser algo mais que passagem. Experiência, 
sentimento, emoção, intuição, pensamento não dirigido. Filha 
do acaso; fruto do cálculo. Arte de falar em forma superior; 
linguagem primitiva. Obediência às regras; criação de outras. 
Imitação dos antigos, cópia do real, cópia de uma cópia da Ideia. 
Loucura, êxtase, logos (PAZ, 1993, p.15) 

 

Por meio do poder mágico do texto poético, construído sacramente pelo 

poeta, o ser vislumbra novos caminhos, abre-se, renova-se, sente. Sentir, eis o 

ponto-chave dessa interação. As experiências transformadoras por que passa 

o sujeito lírico o levam a assumir sua verdadeira condição. O último parágrafo 

da crônica “Aquele mundo que perdemos” revela seu verdadeiro estado diante 

da nova realidade: “Agora, cantando, evidentemente, não irá. E o mar, também, 

depois de tantos transtornos, não temos nenhuma esperança que exista: e não 

sabemos, portanto, se o há de alcançar ou não” (p.16). O sentimento revelado 
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é de desesperança e de dúvida quanto ao resgate do que foi vivido. Essa 

sensação de perda é nostalgicamente percebida ao se constatar que nada é 

para sempre neste mundo terreno. 

 

3.1.2 “Prólogo”: a vida descortinada  

 

A crônica, de maneira geral, possui a marca de registro circunstancial, 

ou seja, o cronista busca no cotidiano a essência do seu trabalho, que pode ser 

um instante brevíssimo, uma imagem, um flash de algo que lhe chamou a 

atenção. Com seu toque de lirismo reflexivo, o cronista consegue captar esse 

momento singular porque a sensibilidade exigida para o feito faz parte da 

natureza humana. “Prólogo” foge ao modelo do que se entende por crônica, 

haja vista a ausência de dados circunstanciais. Ao invés disso, centra-se no 

“eu”, que poeticamente divaga sobre múltiplas questões existenciais.  

Em “Prólogo” a estrutura “formal” ou externa apresenta a concisão típica 

das crônicas tradicionais, pois também foi criado para o jornal. Entretanto, os 

grandes cronistas ampliam esse universo a tal ponto que conseguem, a partir 

de um simples fato cotidiano, mergulhar em questões densas de interesse 

coletivo. 

Assim faz Cecília Meireles nesta crônica, a partir do momento que 

explora a temática do “eu”. Observemos o início da crônica: 

 
Acho-me diante de ti, sem timidez, nem susto. Olho-te com a vista 
familiar de quem te percorreu mil vezes. De quem sabe, um por um, 
todos os teus caminhos. De quem leu o nome de todas as tuas 
épocas. De que ouviu a sorte de todos os teus habitantes. 
És grande, bela e triste. Como convém ao meu amor. Correm 
plácidos teus rios, como se a tua natureza fosse tranquilidade. Mas, 
por cima de ti, o céu desgrenha nuvens de loucura: velas rotas de 
naves no mar do vento. Parecem teus sonhos rolando despedaçados. 
Parecem também a sombra dos gritos evaporados desde os vales 
mais fundos. Talvez sejam somente a fumaça de incêndios 
misteriosos, que ninguém vê, devorando teus ínvios desejos (p. 21) 

 

 

O fragmento atesta um narrador que não revela, a princípio, sobre o que 

ou sobre quem está falando. Certamente é sobre algo ou alguém que ele 

parece conhecer: “Olho-te com a vista familiar de quem te percorreu mil vezes”. 
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As figuras de linguagem dão ritmo ao texto, como a gradação e a 

comparação: “És grande, bela e triste”; “Correm plácidos teus rios, como se a 

natureza fosse tranquilidade”. 

A combinação de palavras cria imagens que contribuem para acentuar a 

atmosfera mágica e mística sugerida pelo narrador: “sonhos rolando 

despedaçados”; “nuvens de loucura”; “gritos evaporados”; “incêndios 

misteriosos”. A atmosfera sinestésica destaca-se no fragmento a seguir:  

 

E olho para teus caminhos palpitantes de vultos que passam, tão 
longos que ninguém é capaz de os ver do princípio ao fim, e tenho 
desejos de agarrar-te como uma criatura humana, de abraçar-te 
comigo, de descer pelos teus olhos até a tua alma e dizer-lhe, afinal: 
“Bem vês que te descobri!” 
Meu espírito estremece nas suas ondas de aventura. Provo o gosto 
dos sucessos vindouros por esta véspera inquieta. Tu não sabes 
como sinto placas de luz aderindo a mim. Como me deixo vestir 
destes trajos fantásticos. Como me sinto envolvida de um corpo de 
imortalidade (p. 21) 

 

Aos poucos o narrador vai oferecendo ao leitor “pistas” para que ele 

descubra de quem se está falando. Neste fragmento diz-se: “tenho desejos de 

agarrar-te como uma criatura humana, de abraçar-te comigo”. O leitor 

provavelmente fica curioso para saber de quem se trata, quem é esse que 

arrebata este eu, cujo “espírito estremece nas suas ondas de aventura”. E os 

indícios continuam: “Provo o gosto dos sucessos vindouros por esta véspera 

inquieta”. Pura sensação: “Tu não sabes como sinto placas de luz aderindo a 

mim”. Sensação de felicidade pelo encontro com o que aguarda tanto. Para 

Massaud Moisés, “o poema (poesia) seria a tentativa empreendida pelo poeta 

no sentido de representar seu mundo interior: uma súmula de sinais, de 

metáforas” (MOISÉS, 1988, p. 88). O eu-lírico ceciliano assim se apresenta: 

 

Havia uma grande quantidade certa de passos do meu lugar primitivo 
até aqui. Vim gastando-os com júbilo. Sabia que depois do último 
estavas tu. Por isso, não me apareces como uma fatalidade. Esta 
minha chegada é um acontecimento longamente previsto. E, como 
cresço de orgulho vendo bem que és assim, tão bela, tão grande, tão 
triste, para que eu te possa enfrentar com mais estímulo nesta minha 
alucinação de te vencer  (p. 22) 
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O narrador-poeta, com sua linguagem carregada de símbolos, 

compartilha emoções com o outro. Suas dores ou prazeres são sentimentos 

universais, inerentes à condição humana, assim se encaixam perfeitamente 

como assunto de uma crônica. O narrador de “Prólogo” tenta e fala sobre si, 

reflete, vibra com seu “amadurecimento” e com sua disposição para enfrentar o 

desafio ainda não anunciado ao leitor: “cresço de orgulho para que eu te possa 

enfrentar com mais estímulo nesta minha alucinação de te vence” (p. 22). O 

narrador avança no seu “aprendizado”: 

 

Não trago nas minhas mãos arma de espécie alguma. Mas possuo a 
certeza do meu triunfo, tão séria, tão límpida como, dentro de um 
nicho antigo, uma lâmpada sem vacilações. Durante tempos infinitos, 
absorvi das coisas triunfantes suas virtudes essenciais. Erigi meu 
porte pelo modelo dos cetros. Amestrei meu olhar em desafios com o 
sol. Aprendi com os oceanos os segredos dos ritmos que não se 
cansam. Poderei lutar toda a eternidade sem desânimo ou derrota. 
Queria dizer-te que sou assim, para acolheres a minha chegada com 
deslumbramento e cederes com glória ao meu poder, abrindo todos 
os teus tesouros com a doçura de um fruto sob a lâmina fina que o 
corta. ( p. 22) 

 

A linguagem poética possui vida própria. Há uma coerência interna no 

texto que consegue harmonizar o que é dito, formando unidade, dando sentido 

ao verbo. Na imagem “Aprendi com os oceanos os segredos dos ritmos que 

não se cansam”, a princípio estranha para os não habituados à linguagem dos 

poetas, percebemos a dimensão do signo poético: a frase não é reveladora, é 

sugestiva, instigante. Compreende algumas possibilidades de análise. O 

oceano, por exemplo, é sábio, misterioso, traz em seu vaivém serenidade para 

resistir ao tempo. O narrador, envolvido pela natureza, extrai dela força para 

“lutar toda a eternidade sem desânimo ou derrota”. Assim, o texto poético vai 

sendo construído: o dito, o não-dito, as lacunas a serem preenchidas pelo leitor 

por meio da imaginação, de modo a formar um todo coerente e significativo. 

 No fragmento a seguir, o narrador começa a revelar seu interlocutor: 

 
Tu virás a mim. Virás sem que eu te chame. Virás refletir todos os 
teus caprichos neste aço polido, inflexível e puro do meu olhar. 
Arrastarás de longe, como tapetes famosos, teus mais verdes jardins; 
teus rios, como véus de malhas transparentes; e todas as tuas 
paisagens sucessivas, como cenas perturbadoras de bailados 
silenciosos. 
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E nunca saberás que existiu um sorriso de desdém definitivo pela 
exibição do teu fausto. E que eu o quebrei nos meus lábios, como um 
talo de erva, para não te entristeceres com o meu desprezo. 
Virás a mim, sinuosa, tentadora, deslizando ilusões com as tuas 
mãos copiosas de dádivas. E tudo passará, sem que eu detenha a 
mais leve coisa; porque não sabes o fastio que eu trago de bens 
efêmeros, o desencanto que sinto diante do teu desperdício. (p. 23) 
 

O trecho sugere que o narrador aguarda um ser extremamente 

provocante, desafiador, mas que ao chegar o encontrará preparado para não 

sucumbir às vaidades do visitante: “Virás refletir todos os teus caprichos neste 

aço polido, inflexível e puro do meu olhar”.  O narrador continua a nos oferecer 

indícios sobre o seu interlocutor: 

 

Quando acabarem teus aspectos mais faustosos, sei que também 
trarás detalhes mínimos de tua grandeza. E sentirei todo o espanto 
dessas formas esquecidas, que farás ressurgir para me deslumbrar. 
Como, no entanto, igualmente as conheço, continuarei na minha 
atitude insistente. Esperarei que me tragas mais. Deixarei que me 
tragas tudo. E, quando nada mais te restar para oferenda ou convite, 
teus gestos de ilusionismo pararão. Saberás que sou forte realmente. 
Que a minha vontade é mais rija que as tuas montanhas. Que o meu 
olhar cai de mais alto que o teu do céu. Que à sede da minha boca 
não bastam tuas fartas águas. E que, medida pela minha duração, 
tua existência é uma girândola. (p. 23) 

 

“O poeta põe em liberdade sua matéria. O prosador aprisiona-a” (PAZ, 

1983, p. 26). Octavio Paz afirma ser a linguagem da prosa redutiva, imposta 

pelas exigências da fala cotidiana. Para ele, a palavra poética é livre e “mostra 

todas as suas entranhas, todos os seus sentidos e alusões....” (PAZ, 1983, p. 

27). Ao relacionarmos os comentários do crítico com a crônica “Prólogo”, 

percebemos como Cecília Meireles consegue, com maestria, libertar as 

palavras, transformá-las, ampliar sua significação, ultrapassar seu sentido 

original, sem descartá-lo. Para tanto, faz uso de infinitos recursos sonoros e 

plásticos que conferem ao texto um sentido original e único, prestes a ser 

recriado pelo leitor: “E que, medida pela minha duração, tua existência é uma 

girândola” (MEIRELES, 2007, p. 23). O leitor até aqui ainda não foi 

apresentado textualmente a esse outro com quem o narrador estabelece um 

diálogo ou, como diria Drummond, “monodiálogo”. Na verdade o que se faz é 

uma autorreflexão, o narrador mergulha em seus próprios dilemas, constituindo 
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o monólogo. O diálogo se estabeleceria com um leitor implícito, o qual ouve as 

confissões de um narrador que está aberto para compartilhar suas emoções 

com o outro.  

 O fato de ainda não ter aparecido o interlocutor nesta narrativa é 

instigante. A imagem sugerida pela comparação da duração do “eu” com a 

existência do outro em forma de “girândola” é bastante sugestiva e nos leva a 

possíveis questionamentos: a existência do outro se refaz, gira, está sempre 

em movimento, se renova. Ao passo que a do narrador não se processa da 

mesma forma. Porém, esta é a sua meta. Essa “girândola” nos remete ao 

pensamento de Octavio Paz: “O poema apresenta-se como uma esfera – algo 

que se fecha sobre si mesmo [...] no qual o fim é um princípio que volta,  

repete-se e  recria-se” (PAZ, 1983, p. 85). As revelações continuam: 

 

Ah! Se tivesse lábios! Se tivesse lábios humanos, dirias, como 
criança amedrontada: “Que queres tu? Não tenho mais...” Mas eu te 
digo, ainda que não tenhas ouvidos: “Tu não és isso, apenas! Há 
mais alguma coisa em ti! Estás escondendo aos meus olhos a tua 
única verdade. Não cuides que as minhas mãos  prendes, como o 
tempo que tira as plantas das sementes.” 
E nem diante dele poderás conhecer meu assombro. Continuarei 
muda e imóvel. Verei, somente, que não estava enganada. Que eras 
feita de falsidades, de miragens, de areias móveis. Mas que dentro de 
ti, como o coração que se tem no peito, havia uma verdade fechada. 
Uma verdade igual a mim. E eu, que a tinha reconhecido como se 
reconhece o próprio nome quando se está dormindo e nos chamam. 
(p. 24) 

 

Destituído de lábios humanos e ouvidos, ou seja, sem apresentar uma 

forma definida, esse ser misterioso ainda é feito de falsidades e de areias 

móveis. Assim como acontece com a poesia, os enigmas que a rodeiam trazem 

em seu bojo ilusões e inconstâncias, “verdades fechadas” para as quais se 

voltam o narrador, o poeta, e, por que não dizer, todos nós. Finalmente, a 

grande revelação: 

 
Então, ó vida, eu me curvarei sobre os teus enganos e cantarei uma 
cantiga clara para te celebrar. 
Então, ó vida, eu juro que te amarei com uma ternura divina, porque 
serei maior do que tu, porque poderás caber nos meus braços. 
Então, ó vida, ficaremos, assim, face a face. E estaremos tão simples 
como duas crianças conversando. (p. 84) 
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        A vida, finalmente, é descortinada pelo interlocutor. Depois de desafiá-la e 

de enfrentá-la, eis que o narrador se mostra preparado para celebrá-la, aceitar 

suas intempéries e benesses com humildade, resignação e amor, uma tarefa 

que, segundo ele, será “tão simples como duas crianças conversando.”   

Todo o processo de aprendizado pelo qual passa o narrador do início ao 

fim da narrativa até se defrontar com ela, com a vida, envolveu muita reflexão, 

questionamentos e dúvidas. Note que o título da crônica representa o início 

desse processo de reconhecimento para, enfim, se cumprirem as etapas de 

experimentações e ousadias. Esse percurso certamente propiciou uma 

maturidade capaz de gerar certa habilidade para lidar com o estranho, com o 

desafiador. Assim parece acontecer com o poeta. Ele trilha o caminho do 

desconhecido, do instigante, do revelador. Ele é movido por essa paixão: a de 

derrubar barreiras, superar obstáculos e quando chegar ao final de sua 

jornada, depois de muitas tentativas, idas e vindas, encontros e desencontros 

com o verbo, espera estar apto para dizer, como a narradora: “juro que te 

amarei como uma ternura divina, porque serei maior do que tu, porque poderás 

caber nos meus braços”. A linguagem do poeta não tem fronteiras, atravessa 

margens, transcende o sentido original, amplia-o, pluraliza-o, ramifica-o, dá voz 

aos homens. 

 

3.1.3 “A marcha inexorável”: saudade de um tempo 

 

Ao iniciarmos a análise da crônica “A marcha inexorável”, verificamos a 

presença da poesia brotando de cada expressão, convocando-nos  para um 

mergulho analítico pelas entrelinhas dessa narrativa obscura e instigante.  

Envolvidos por ela, é inevitável não absorvermos o lirismo do seu discurso.  

A poeticidade revela-se desde o início da crônica: 

A manhã fulgurante e nítida, com frágeis nuvens coalhadas na luz do 
sol, com brilhos de vidro na folhagem virente, está pedindo aos meus 
olhos que fiquem sorvendo o seu largo esplendor. E eu sinto a delícia 
das cores equilibrando a sua harmonia; sinto a longa atração das 
indolentes flores e dos mares sonâmbulos onde em largas quietudes 
contempláveis se percebe o resvalar da vida em breve sobre o tempo 
inalterável. (p. 101) 
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A personificação da “manhã” e de todos os elementos que estão a sua 

volta: “frágeis nuvens”, “luz do sol”, “brilhos de vidro” e “folhagem virente” 

formam visualmente uma imagem poética esplendorosa, o que Ezra Pound 

(2006, p. 34) classificou de fanopeia, recurso estilístico que nos leva às 

imagens propostas pelo corpo da palavra, as quais afetam a nossa imaginação 

visual e nos fazem transpor fronteiras, ou seja, ir além do sugerido no texto. 

Note como o eu poético se envolve imageticamente: “E eu sinto a delícia das 

cores equilibrando a sua harmonia”. 

Imagem e reflexão, o pensamento alia-se a um clima onírico proposto 

pelas linhas da escritora: “sinto a longa atração das indolentes flores e dos 

mares sonâmbulos onde em largas quietudes contempláveis se percebe o 

resvalar da vida em breve sobre o tempo inalterável”. A preocupação com o 

tempo que passa é uma das marcas na poética ceciliana, assim como a 

parceria com a natureza, grande aliada na busca de respostas para suas 

indagações metafísicas.  A natureza aqui representa a tranquilidade, a 

sabedoria, o silêncio que contempla o “resvalar da vida”, suas transformações, 

naturais da evolução. Esse silêncio possui uma linguagem oculta que 

comunica, é necessário apenas estarmos atentos a ela. Note que o tempo não 

passa; o instante é eterno; nós é que transferimos para o tempo essa ideia de 

passagem.  

A partir do fragmento a seguir, começaremos a percorrer essa “marcha 

inexorável”, esse caminho de incertezas inevitáveis na vida do homem: 

 

Seria tão fácil reclinar o espírito na límpida paisagem, aspirando-a 
com vagar, na semi-morte de quem se abandona submisso aos 
espetáculos de um sonho extraordinário! Para que prosseguir? Este e 
o lugar da ventura, mas ouve-se um diálogo de certezas misteriosas: 
“Nunca mais hás de ter outro dia como este. É um pedaço de alegria 
que estás perdendo para sempre”. E a outra certeza, muito maior, 
responde: “Não faz mal. É preciso seguir. A razão do destino está 
mais longe”.  (p.101) 

 

O eu poético se encontra num emaranhado de dúvidas: “Para que 

prosseguir?” O conflito entre o permanecer na zona de conforto e o velho tema 

da eterna busca pelo desconhecido implica riscos, as “certezas são 

misteriosas”. Mas a “razão do destino está mais longe”. 
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Há um sentimento de inquietude no texto ceciliano que a faz buscar 

sempre mais o inalcançável, o inatingível. A poeta não se satisfaz com o 

comum, produto da realidade circundante, esta não oferece a ela respostas 

para suas indagações existenciais. As imagens continuam a povoar o universo 

poético: 

 

Vou andando pela frescura do dia nascente. Seca ao sol o aroma 
tenro do orvalho com que a noite floria o chão. A música dos 
pássaros, clara e espontânea, abre trêmulos sulcos de ouro entre os 
ramos verdes. O arroio corre desenrolando luz nas águas. E as flores, 
oscilando no ar, acabam de completar sua forma, trazendo à 
superfície do mundo a intenção que as concebeu na estranheza 
remota do solo. 
O caminho é largo e sem vultos humanos. Tudo tem como uma 
transferência miraculosa, que deixa quase ver o íntimo alento das 
coisas, sustentando-as na vida. Surpreende-se a compleição de cada 
aspecto. Sentem-se as cores elaborando-se com a luz. Percebe-se 
quase a seiva percorrer os caules. Vê-se o esforço da terra 
transformando-se em aroma para perder-se no vento. (p.102) 
 

 

Segundo Ítalo Calvino, o escritor, cujas ambições são infinitas, realiza 

operações que envolvem o infinito de sua imaginação ou o infinito da 

contingência experimentável, ou de ambos com o infinito das possibilidades 

linguísticas da escrita. Cecília Meireles atinge com sua escrita simbólica, 

imagética, experimental: possibilidades linguísticas ilimitadas que transportam 

o leitor para o universo sugerido, ampliando-o e vivenciando-o intensamente. 

Sensações, como as que seguem, concretizam-se na linguagem: “Vou 

andando pela frescura do sol nascente”; “Seca ao sol o aroma tenro do orvalho 

com que a noite florira o chão”; “A música dos pássaros, clara e espontânea, 

abre trêmulos sulcos de ouro entre os ramos verdes”. Em relação sinestésica, 

visão, olfato, tato e audição, reunidos para formar uma imagem insólita e 

poética. 

“A musicalidade é um modo se atingir o máximo em expressividade 

poética” (POUND, 2006). Muito comum nos versos de Cecília Meireles, ela se 

faz presente na crônica estudada por meio do jogo de aliterações, ou seja, na 

repetição de sons semelhantes \s\: “A música dos pássaros [...] abre trêmulos 

sulcos de ouro entre os ramos verdes”. 
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Esse contato com a natureza, ao longo do percurso, é extremamente 

íntimo, e só é possível por não haver sequer “vultos humanos” rondando o 

local. “O caminho é largo e sem vultos humanos” e “Sentem-se as cores 

elaborando-se com a luz. Percebe-se quase a seiva percorrer os caules”. Há 

todo um processo de criação poética em desenvolvimento neste instante. A 

natureza é referência para a autora, é fonte de inspiração, é lugar mágico, 

sagrado, não contaminado pelos homens. Ela continua: “Vê-se o esforço da 

terra transformando-se em aroma para perder-se no vento”. Há a associação 

com a poesia, uma vez que ela é fruto de árduo trabalho poético que se 

espalha fluidamente como o vento. 

No decorrer do caminho, inevitavelmente, abandonar-se-ão 

 
 
os cenários deslumbradores. É preciso descer pelas ruas sombrias, 
onde as casas se amontoaram destruindo o horizonte, limitando o 
gesto dos nossos braços, tolhendo o caminho da nossa voz. Os céus 
aparecerão toldados de fumo, e a luz cairá tristemente aos pedaços, 
por míseros desvãos. 
“Por que é preciso ir por aqui?” A certeza é obstinada e silenciosa. 
Não explica. Impele. (p. 102) 

 

Envolvido por uma difusa melancolia herdada do Simbolismo: “É preciso 

descer pelas ruas sombrias”, o eu poético, ainda que necessite deixar “os 

cenários deslumbradores”, se mostra disposto a prosseguir: “A certeza é 

obstinada e silenciosa. Não explica. Impele.” De acordo com o pensamento de 

Leodegário de Azevedo Filho (1970, p. 11), parece que tudo o que Cecília 

Meireles escreve é “sempre em ritmo de confidência ou meio-tom, numa 

espécie de reação íntima que se deslumbra com as belezas do mundo, mas 

que se desencanta diante da desigualdade social e da transitoriedade das 

coisas”. É o que se observa no fragmento transcrito a seguir, no qual se 

percebe um eu poético perplexo diante da ignorância dos homens em relação à 

natureza: 

 

Surgirão os vultos cansados dos homens comprimidos nessas 
estreitas passagens. Pensar que existe quem nunca sentiu a largueza 
das madrugadas sobre a terra desnuda! Quem não conhece a divina 
beleza da paisagem saindo da noite, maternalmente, com todas as 
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vidas acumuladas em seu regaço. E essa profunda simplicidade das 
existências reunidas num momento comum, e o sábio silêncio que as 
coordena, grandiosamente pacificadas (p. 102)  

 

Frente a esta angustiante trajetória humana em que a comunicação com 

o outro não acontece, o eu poético se predispõe a “cantar”, oferece o seu 

canto, isto é, a celebração do ato de criação poética, já sugerido anteriormente, 

como uma forma de enfrentar esse universo despossuído de significado: 

 

Aqui eu poderia cantar uma canção veemente, com o ritmo agreste 
dos ramos e a cor do sol sobre as flores. 
Tenho estes modos amplos, os gestos desmedidos e a fala 
audaciosa porque vivi diante de enormes espaços, vendo nascerem 
livremente do mundo eterno as formas várias da criação. (p.p. 
102,103) 
 

Num discurso ajuizado e enfático, em que o narrador parece assumir 

uma veia cronística, no sentido de despertar o outro para a realidade 

circundante, notamos uma preocupação no texto com o rumo dos homens: 

 

Não te assustes com a minha voz, nem perguntes: Quem é que vem 
falar com tamanha violência entre os homens que apenas murmuram 
seus tímidos pensamentos?’ Sou eu que falo assim. As lufadas do 
vento que transitou comigo pelos agros caminhos era assim que 
falavam, rompendo-se pelas árvores, quebrando-se pelas pedras, 
atirando-se por sobre a terra ate o fim do seu destino! (p. 103). 

 

E a melancolia se faz presente no discurso de um narrador 

inconformado com as perdas, já que não encontra sentido na moderna forma 

de vida: 

Fiquei sendo o reflexo das velhas imagens circunstantes. Tenho esse 
desejo de claridade sem mácula como saudade que venho trazendo 
de auroras deixadas para trás. Em cada palavra que digo arrasto 
vestígios de música da minha origem (p. 103) 

 

Segundo Leila Gouvêa (2008, p. 67), Cecília Meireles “com frequência 

canta ou reflete de um lugar que não é público nem privado, nem rural nem 
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urbano, nem burguês nem proletário, que é, antes, ideal ou imaginário. E tem 

consciência dessa inespacialidade”. 

Para Cecília, buscar a natureza é o ponto de partida para o encontro 

com o transcendente, com o eterno, aquilo que está fora de nós, que não 

conhecemos, mas que nos falta. A poeta cria uma paisagem abstrata, 

puramente fantasiosa, que ultrapassa por completo a realidade imediata: 

 

“Digo-te que existe um lugar em que a vida pode se deslumbrar de 
sol, de vento, de água – todas as coisas que caminham para mais 
longe, céleres e radiosas”. Minha canção é como um vinho férvido de 
exemplos. Por onde quer que transborde deixa esse gosto de mágoa 
que é um pouco menos que dor e muito mais que melancolia. (p.103) 

 

Ao mesmo tempo em que cria efeitos oníricos, fluidos, Cecília Meireles 

também desperta a reflexão e convida à desalienação a nova era: 

 

Mas quem é que vai escutar a canção transitória? Todos vão indo 
levados, também, pelo diálogo das suas certezas. E, ainda que 
houvesse uma voz para clamar no meio da sombra: “Fica entre nós 
para sempre!”, a resposta amarga se elevaria, grave e inflexível: 
“Temos de ir sempre andando.  Vamos para mais longe” (p. 103). 

 

O jogo de palavras é incessante: a metonímica “voz” é cogitada para 

clamar no meio da metafórica “sombra”. Quem quer ouvir o outro? Quem abre 

mão de suas convicções? Como “folha ao vento”, o percurso prossegue sem 

rumo, sem saber para onde vai e quando vai parar: “E a marcha continua. Para 

onde? Oh! Para onde! Qual é a coisa que sabe pra onde vai? Docilidade de 

folha ao vento. Como ordena esta certeza interior, que também não sabe mais 

nada senão que ainda não é tempo de parar” (p. 103). 

O ofício do escritor certamente requer extrema habilidade. Ao 

acompanharmos os fragmentos de “A marcha inexorável”, percebemos claras e 

definidas propostas literárias. Em meio a palavras que sugerem o “vago” e o 

“impreciso” como mar, sol, luz, nuvens, silêncio, “folha ao vento”, encontramos 

verdadeiros alicerces que nos conduzem a caminhos “mais do que precisos”. 

Em Seis propostas para o novo milênio, Ítalo Calvino (1990) cita o poeta 

Leopardi e o seu conceito de imprecisão artística: 
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Eis o que Leopardi exige de nós para apreciar a beleza do vago e do 
indeterminado! Para se alcançar a imprecisão desejada, é 
necessária a atenção extremamente precisa e meticulosa que ele 
aplica na composição de cada imagem, na definição minuciosa dos 
detalhes, na escolha dos objetos, da iluminação, da atmosfera [...] O 
poeta do vago só pode ser o poeta da precisão, que sabe colher a 
sensação mais sutil com olhos, ouvidos e mãos prontos e seguros. 
(CALVINO, p. 75).  

 

Cecília Meireles utiliza-se dessa “técnica” de que fala Leopardi para 

construir sua narrativa poética de maneira a conduzir o leitor, por meio de 

imagens minuciosamente elaboradas e perfeitamente ajustadas, por caminhos 

audaciosos, porém exatos e transformadores. Com seriedade, a escritora 

comenta sobre o que consiste o seu ofício literário: “Acordar a criatura humana 

dessa espécie de sonambulismo em que tantos se deixam arrastar. Mostrar-lhe 

a vida em profundidade. Sem pretensão filosófica ou de salvação – mas por 

uma contemplação poética afetuosa e participante” (MEIRELES, 1958, p. 67).  

Como exibir ao outro a necessidade de mudança interior sem 

embasamento concreto? Palavras vagas, fluidas também transformam, basta 

haver significado latente nelas, basta que elas recebam direcionamento ao 

longo do texto. Observe os últimos fragmentos da crônica em estudo: 

 

E tudo se cobre de noite. Continua-se. Relembra-se. Onde ficou a 
beleza dos nossos olhos que não quiseram fruir, que nossas mãos se 
abstiveram de tocar? Quisemo-la transmitir integral e perfeita como 
uma dádiva. À hora de nossa oferta não se encontrou ninguém para 
receber. 
“Para mais longe, pensamento” – E enxugam-se rapidamente as 
lágrimas que iam descer dos olhos. E fecha-se na boca o soluço, 
como um segredo. (p.104) 
 

 

A crônica tem o seguinte início: “A manhã fulgurante e nítida... está 

pedindo aos meus olhos que fiquem sorvendo o seu largo esplendor”. E 

termina assim: “E tudo se cobre de noite. Relembra-se. Onde ficou a beleza 

dos nossos olhos que não quiseram fruir”. Notamos uma densidade reflexiva 

que o contraste entre os dois momentos apresenta: manhã x noite. Metáforas 

para inúmeras situações, mil possibilidades de leitura.  O que se tem de 

concreto é o não aproveitamento de um instante efêmero, que não há como 
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retomar. Finalmente, a amargura revelada na contenção dos sentimentos e na 

apropriação do silêncio: “E enxugam-se rapidamente as lágrimas que iam 

descer dos olhos. E fecha-se na boca o soluço, como um segredo.” Mas a 

“marcha inexorável” continua, porque a busca pela completude do ser não 

pode parar. 
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Considerações finais 

 

Ao debruçarmos o nosso estudo sobre a confluência entre poesia e prosa, 

mais especificamente em três crônicas do livro Episódio Humano, de Cecília 

Meireles, deflagramos a poeticidade em sua linguagem, haja vista os textos 

serem construídos com a nítida intenção de valorizar a mensagem neles 

inserida. Para tanto, a escritora se valeu de recursos inerentes ao texto poético, 

como ritmo, cadência, uso de figuras, polissemia, imagética, os quais conferem 

à linguagem alto valor conotativo. 

Explorando a função poética da linguagem, a autora recorreu às várias 

potencialidades da língua e procurou, incessantemente, construções que  

provocassem múltiplas significações, gerando ambiguidades e densidade ao 

texto. Dessa forma, Cecília Meireles concede à crônica uma roupagem literária, 

e nos oferece um narrador (que se confunde com o próprio autor) que examina 

a vida, os acontecimentos pelo ângulo subjetivo da interpretação, recriando o 

real. 

Na verdade, nesse “hibridismo” entre crônica e poesia, a prosa de Cecília 

Meireles guarda do gênero cronístico o sentido crítico, direcionado a algumas 

questões da vida, como a complexidade das nossas dores e alegrias. Ao 

divagar sobre questões existenciais de forma mais profunda, como a questão 

da morte ou da passagem do tempo, inevitavelmente suas crônicas nos 

remetem aos seus versos de temática semelhante, uma vez que há coerente 

associação entre os dois modelos de extravasamento lírico. 

Poeta da intelectualização, do “lirismo reflexivo”, por meio das suas crônicas 

poéticas é possível um repensar contínuo da emoção aliada à razão. Assim, o 

texto cronístico de Cecília Meireles não tem “pressa” em envelhecer, 

ultrapassando a transitoriedade do gênero pelo grau de atenção sugerido.  

 As crônicas cecilianas agem como um agente transformador da 

realidade do seu leitor. As reflexões sugeridas possibilitam tais mudanças, 

sobretudo por permitirem que uma nova realidade se aproprie do leitor – o que 

antes era ausência, hoje se torna presença. É um vazio que foi preenchido pela 

poesia.  
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Poesia e prosa se fundem no texto de Cecília de uma maneira em que a 

emoção estética, aquela que é elaborada especialmente para o texto literário, é 

percebida intensamente pelo leitor, haja vista existir na obra um trabalho de 

construção da linguagem poética que destacamos em nossa análise. 

Acreditamos que o discurso cronístico de Cecília Meireles na obra 

Episódio Humano é, de fato, marcado pela poeticidade, pois, como já 

dissemos, a obra é voltada para si mesma, para sua própria elaboração, 

predominando, assim, a função poética da linguagem. 

Analisando as crônicas, observamos as particularidades da poesia de 

Cecília Meireles em forma de prosa, num estilo único, inconfundível, 

característico de suas obras, do seu estilo, o qual só a poeta modernista 

possui. Seu manejo preciso com as palavras e sua temática da existência 

tornaram sua literatura perene em nossas letras.  
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Anexos 

Seguem, na íntegra, as crônicas de Episódio Humano analisadas no capítulo 

três. 

Aquele mundo que perdemos... 

 

Nós possuíamos, realmente, um mundo maravilhoso: nele, o sol era um 

rio de ouro que nascia todas as manhãs e o ar um país transparente que 

podíamos viajar com os olhos. 

A cada nuvem demos um nome encantado, quando elas pareceram no 

céu defronte.  E nunca duvidamos de que viessem recuperar sua forma, 

quando, depois de desfeitas, as chamássemos por esses nomes. 

Reconhecíamos cada estrela, brilho por brilho, e não sabíamos porque 

se mantinham assim caladas e conseguiam permanecer tanto tempo no 

mesmo lugar. 

É verdade que, às vezes, algumas caíam para longe: na floresta ou no 

mar. E, então, sonhávamos a noite inteira com uma estrela dentro de um ninho 

ou navegando pelas águas, de onda em onda. Conhecíamos toda a terra que 

pisávamos: onde é que dormiam as conchas, onde é que se descobriam 

faíscas de mica e onde é que nasciam os cacos de vidro azul. 

O orvalho participava da natureza de outras vidas breves. Dizíamos que 

tinha morrido, quando secava sobre as folhas. 

Assistimos ao despontar dos brotos, rompendo as cascas dos ramos, e 

escutamos, por muito tempo, se zumbiam, como as abelhas. As folhas secas, 

antes de caírem, também se despediram sempre de nós. Ficamos um pouco 

surpreendidos, então, mas, como vinham outras, para explicar a surpresa 

combinamos crer serem as mesmas que voltavam. 

Acostumamo-nos a aceitar que há coisas fugitivas: as asas das 

borboletas nos facilitaram essa experiência. Mas também nos relacionamos 

com outras muito accessíveis, como os troncos das árvores, sempre no mesmo 

lugar com as suas rugas invariáveis, como os velhos sentados, esperando. 

Esperando o quê, mesmo? 
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Havia nesse mundo criaturas de fisionomias muito diferenciadas para a 

nossa atenção sentimental. Evidentemente, os passarinhos, nas suas 

inconstantes habitações de folhas, eram muito mais atraentes que os pobres 

sapos mal vestidos, humildes residentes de lugares baixos. Mas por estes uma 

ternura infinita desabrochava em nós. E fizemos elogios, consolando-os de não 

terem asas, e dissemos-lhes, é verdade que em silêncio, muitas palavras de 

amizade e proteção. 

Ás vezes, passavam burrinhos cabeçudos pela margem dos nossos 

domínios. Sentíamos que podiam ser dos nossos, apesar de seus dentes um 

pouco grandes. E da voz um pouco grossa... Mas víamos que a sua vida 

seguia para longe, levada pelos homens. E, então, ficávamos olhando, 

olhando... 

Do lado de lá, as casas tinham uma cara que variava com as horas do 

dia e também conforme a atitude das janelas. 

Mas, fossem quais fossem todas essas formas, sem dúvida nenhuma, 

todas eram, intimamente iguais a nós. Umas falavam, outras não. Mas a 

palavra não é uma coisa essencial, para a compreensão. Nem por isso 

deixávamos de conversar com tudo em torno. E preparávamos as respostas 

mais de acordo com a nossa alegria, sem precisarmos de outras realidades 

além dessa. 

De algum modo admitíamos o poder de interpretar as coisas silenciosas, 

porque tínhamos, nesse mundo maravilhoso, certas intuições espontâneas de 

autoridade e domínio. 

Não podíamos fazer abrir mais depressa os botões de rosa, e ativar as 

germinações, desenterrando e examinando todos os dias as sementes? Muitas 

vezes sopramos as borboletas mortas, convencidos de que ficariam capazes 

de voar outra vez. 

E não nos desiludimos, sequer, do sopro alentador. Apenas 

estranhamos um pouco não sermos obedecidos sem vacilações. 

Fizemos demoradas experiências do nosso poder: pusemos obstáculos 

a todos os trilhos das formigas e desfiguramos a entrada das suas habitações. 

Traçamos para a água dócil percursos difíceis, pacientes meandros que ela 

percorreu com serenidade. E então, achamo-la boazinha, porque se 

conformava.... 
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Era realmente um mundo maravilhoso. 

Mas, infelizmente, o reino dos homens, nossos parentes, se estabelecia 

muito próximo. E os homens eram extremamente diversos de nós e de tudo. 

Primeiro, porque, para eles, cada coisa tem uma definição única. Ora, não é 

bem evidente que tudo é variável? Que uma estrela pode ser, sucessivamente, 

um pássaro de vidro, uma rosa de fogo, ou, simplesmente, um pequeno rasgão 

do céu por onde se vê a luz que mora do outro lado, na região dos 

relâmpagos? 

Os homens não acreditam nisso. Nem sabem que aquela nuvem de 

ontem falou num riozinho cheio de peixes e numa porção de árvores com 

cigarras novas cantando. Não se convencem de que o vento nos vai trazer uma 

porção de conchas, quando passar pelo mar. Não suspeitam que há vultos 

dentro da terra e das pedras, e que nós podemos viver, indiferentemente, 

dentro do nosso corpo ou dentro de uma outra forma qualquer. 

Não, os homens não nos entenderam. 

Nós não arrancamos, também, as asas das libélulas para lhes fazermos 

mal. Foi só para ver como estavam presas. E, além disso, tínhamos certeza de 

poder colocá-las no mesmo lugar... Não subíamos às árvores para cair... Foi 

para sentir como os pássaros sentiam e ver como eram as coisas olhadas de 

alto... Ninguém suponha que mastigamos as flores para as estragar.... 

Fazíamos a inocente experiência das relações que existem entre os perfumes 

e os gostos... Houve quem dissesse que atiramos pedra para longe. Foi 

verdade que atiramos – não, porém, com a significação de pedras.... Eram 

símbolos: estávamos soltando pássaros... Que fazer, se os homens não viram 

tudo isso? 

Tiram-no então desse mundo e levaram-nos para o seu. No seu, tudo 

tem nome determinado e uma utilidade imediata. Não há mais coisas para 

viverem conosco. Há, somente, coisas para nos servirem. Não nos podemos 

demorar diante da paisagem pela simples alegria de a sentirmos bela. É 

preciso seguirmos o caminho da vida. Mas para onde é que leva essa vida que 

os homens inventaram? Por que é que os homens acreditam que ela é melhor 

que a outra, a outra que nasceu de si mesma, que brotou como as fontes e que 

iria cantando até o mar? 
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Agora, cantando, evidentemente, não irá. E o mar, também, depois de 

tantos transtornos, não temos nenhuma esperança que exista: e não sabemos, 

portanto, se o há de alcançar ou não. 

 

Prólogo 

Acho-me diante de ti, sem timidez, nem susto. Olho-te com a vista 

familiar de quem te percorreu mil vezes. De quem sabe, um por um, todos os 

teus caminhos. De quem leu o nome de todas as tuas épocas. De que ouviu a 

sorte de todos os teus habitantes. 

És grande, bela e triste. Como convém ao meu amor. Correm plácidos 

teus rios, como se a tua natureza fosse tranqüilidade. Mas, por cima de ti, o 

céu desgrenha nuvens de loucura: velas rotas de naves no mar do vento. 

Parecem teus sonhos rolando despedaçados. Parecem também a sombra dos 

gritos evaporados desde os vales mais fundos. Talvez sejam somente a 

fumaça de incêndios misteriosos, que ninguém vê, devorando teus ínvios 

desejos. 

Não sei que forma tem o teu pórtico. Mas aqui minha voz se constrói 

com arrogância. Tem proporções altivas. Sente-se calma e ardente. Eu mesma 

estranho seu timbre dúctil de comando. Eu mesma indago: “Que paredes, e de 

que substância, refletem as palavras que digo, para que assim as escute com 

esta pronúncia enérgica?” 

E olho para teus caminhos palpitantes de vultos que passam, tão longos 

que ninguém é capaz de os ver do princípio ao fim, e tenho desejos de agarrar-

te como uma criatura humana, de abraçar-te comigo, de descer pelos teus 

olhos até a tua alma e dizer-lhe, afinal: “Bem vês que te descobri!” 

Meu espírito estremece nas suas ondas de aventura. Provo o gosto dos 

sucessos vindouros por esta véspera inquieta. Tu não sabes como sinto placas 

de luz aderindo a mim. Como me deixo vestir destes trajos fantásticos. Como 

me sinto envolvida de um corpo de imortalidade. 

Havia uma grande quantidade certa de passos do meu lugar primitivo 

até aqui. Vim gastando-os com júbilo. Sabia que depois do último estavas tu. 

Por isso, não me apareces como uma fatalidade. Esta minha chegada é um 

acontecimento longamente previsto. E, como cresço de orgulho vendo bem que 
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és assim, tão bela, tão grande, tão triste, para que eu te possa enfrentar com 

mais estímulo nesta minha alucinação de te vencer. 

Não trago nas minhas mãos arma de espécie alguma. Mas possuo a 

certeza do meu triunfo, tão séria, tão límpida como, dentro de um nicho antigo, 

uma lâmpada sem vacilações. Durante tempos infinitos, absorvi das coisas 

triunfantes suas virtudes essenciais. Erigi meu porte pelo modelo dos cetros. 

Amestrei meu olhar em desafios com o sol. Aprendi com os oceanos os 

segredos dos ritmos que não se cansam. Poderei lutar toda a eternidade sem 

desânimo ou derrota. Queria dizer-te que sou assim, para acolheres a minha 

chegada com deslumbramento e cederes com glória ao meu poder, abrindo 

todos os teus tesouros com a doçura de um fruto sob a lâmina fina que o corta. 

Não darei um passo além daqui. Não firmarei meus pés sobre a tua 

existência, para que a minha vitória não se chame opressão. Não estenderei 

meus braços sobre nenhum dos teus aspectos, para que a minha conquista 

não se chame rapina. 

Tu virás a mim. Virás sem que eu te chame. Virás refletir todos os teus 

caprichos neste aço polido, inflexível e puro do meu olhar. Arrastarás de longe, 

como tapetes famosos, teus mais verdes jardins; teus rios, como véus de 

malhas transparentes; e todas as tuas paisagens sucessivas, como cenas 

perturbadoras de bailados silenciosos. 

E nunca saberás que existiu um sorriso de desdém definitivo pela 

exibição do teu fausto. E que eu o quebrei nos meus lábios, como um talo de 

erva, para não te entristeceres com o meu desprezo. 

Virás a mim, sinuosa, tentadora, deslizando ilusões com as tuas mãos 

copiosas de dádivas. E tudo passará, sem que eu detenha a mais leve coisa; 

porque não sabes o fastio que eu trago de bens efêmeros, o desencanto que 

sinto diante do teu desperdício. 

Quando acabarem teus aspectos mais faustosos, sei que também trarás 

detalhes mínimos de tua grandeza. E sentirei todo o espanto dessas formas 

esquecidas, que farás ressurgir para me deslumbrar. Como, no entanto, 

igualmente as conheço, continuarei na minha atitude insistente. Esperarei que 

me tragas mais. Deixarei que me tragas tudo. E, quando nada mais te restar 

para oferenda ou convite, teus gestos de ilusionismo pararão. Saberás que sou 

forte realmente. Que a minha vontade é mais rija que as tuas montanhas. Que 
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o meu olhar cai de mais alto que o teu do céu. Que à sede da minha boca não 

bastam tuas fartas águas. E que, medida pela minha duração, tua existência é 

uma girândola. 

Ah! Se tivesse lábios! Se tivesse lábios humanos, dirias, como criança 

amedrontada: “Que queres tu? Não tenho mais...” Mas eu te digo, ainda que 

não tenhas ouvidos: “Tu não és isso, apenas! Há mais alguma coisa em ti! 

Estás escondendo aos meus olhos a tua única verdade. Não cuides que as 

minhas mãos descerão sobre o teu segredo. Tu mesma o arrancarás da 

sombra em que o prendes, como o tempo que tira as plantas das sementes.” 

E nem diante dele poderás conhecer meu assombro. Continuarei muda 

e imóvel. Verei, somente, que não estava enganada. Que eras feita de 

falsidades, de miragens, de areias móveis. Mas que dentro de ti, como o 

coração que se tem no peito, havia uma verdade fechada. Uma verdade igual a 

mim. E eu, que a tinha reconhecido como se reconhece o próprio nome quando 

se está dormindo e nos chamam. 

Então, ó vida, eu me curvarei sobre os teus enganos e cantarei uma 

cantiga clara para te celebrar. 

Então, ó vida, eu juro que te amarei com uma ternura divina, porque 

serei maior do que tu, porque poderás caber nos meus braços. 

Então, ó vida, ficaremos, assim, face a face. E estaremos tão simples 

como duas crianças conversando. 

                                                                            
A marcha inexorável 

 
A manha fulgurante e nítida, com frágeis nuvens coalhadas na luz do 

sol, com brilhos de vidro na folhagem virente, está pedindo aos meus olhos que 

fiquem sorvendo o seu largo esplendor. E eu sinto a delicia das cores 

equilibrando a sua harmonia; sinto a longa atração das indolentes flores e dos 

mares sonâmbulos onde em largas quietudes contempláveis se percebe o 

resvalar da vida breve sobre o tempo inalterável. 

Seria tão fácil reclinar o espírito na límpida paisagem, aspirando-a com 

vagar, na semi-morte de quem se abandona submisso aos espetáculos de um 

sonho extraordinário! Para que prosseguir? Este é o lugar da ventura, mas 

ouve-se um diálogo de certezas misteriosas:  “Nunca mais hás de ter outro dia 
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como este. É um pedaço de alegria que estás perdendo para sempre”. E a 

outra certeza, muito maior, responde: “Não faz mal. É preciso seguir. A razão 

do destino está longe. 

Vou andando pela frescura do dia nascente. Seca ao sol o aroma tenro 

do orvalho com que a noite floria o chão. A música dos pássaros, clara e 

espontânea, abre trêmulos sulcos de ouro entre os ramos verdes. O arroio 

corre desenrolando luz nas águas. E as flores, oscilando no ar, acabam de 

completar sua forma, trazendo à superfície do mundo a intenção que as 

concebeu na estranheza remota do solo. 

O caminho é largo e sem vultos humanos. Tudo tem como uma 

transferência miraculosa, que deixa quase ver o íntimo alento das coisas, 

sustentando-as na vida. Surpreende-se a compleição de cada aspecto. 

Sentem-se as cores elaborando-se com a luz. Percebe-se quase a seiva 

percorrer os caules. Vê-se o esforço da terra transformando-se em aroma para 

perder-se no vento. 

Ficarão, porém, para trás os cenários deslumbradores. É preciso descer 

pelas ruas sombrias, onde as casas se amontoaram destruindo o horizonte, 

limitando o gesto dos nossos braços, tolhendo o caminho da nossa voz. Os 

céus aparecerão toldados de fumo, e a luz cairá tristemente aos pedaços, por 

míseros desvãos. 

“Por que é preciso ir por aqui?” A certeza é obstinada e silenciosa. Não 

explica. Impele. 

Surgirão os vultos cansados dos homens comprimidos nessas estreitas 

passagens. Pensar que existe quem nunca sentiu a largueza das madrugadas 

sobre a terra desnuda! Quem não conhece a divina beleza da paisagem saindo 

da noite, maternalmente, com todas as vidas acumuladas em seu regaço. E 

essa profunda simplicidade das existências reunidas num momento comum, e 

o sábio silêncio que as coordena, grandiosamente pacificadas.  

Aqui eu poderia cantar uma canção veemente, com o ritmo agreste dos 

ramos e a cor do sol sobre as flores. 

“Tenho estes modos amplos, os gestos desmedidos e a fala audaciosa 

porque vivi diante de enormes espaços, vendo nascerem livremente do mundo 

eterno as formas varias da criação”. 



110 

 

“Não te assustes com a minha voz, nem perguntes: Quem é que vem 

falar com tamanha violência entre os homens que apenas murmuram seus 

tímidos pensamentos? Sou eu que falo assim. As lufadas do vento que 

transitou comigo pelos agros caminhos era assim que falavam, rompendo-se 

pelas árvores, quebrando-se pelas pedras, atirando-se por sobre a terra até o 

fim do seu destino! 

“Fiquei sendo o reflexo das velhas imagens circunstantes. Tenho esse 

desejo de claridade sem mácula como saudade que venho trazendo de auroras 

deixadas para trás. Em cada palavra que digo arrasto vestígios de música da 

minha origem. 

“Digo-te que existe um lugar em que a vida pode se deslumbrar de sol, 

de vento, de água – todas as coisas que caminham para mais longe, céleres e 

radiosas. Minha canção é como um vinho férvido de exemplos. Por onde quer 

que transborde deixa esse gosto de mágoa que é um pouco menos que dor e 

muito mais que melancolia. 

Mas quem é que vai escutar a canção transitória? Todos vão indo 

levados, também, pelo diálogo das suas certezas. E, ainda que houvesse uma 

voz para clamar no meio da sombra: “Fica entre nós para sempre!”, a resposta 

amarga se elevaria, grave e inflexível: “Temos de ir sempre andando. Vamos 

para mais longe. 

E a marcha continua. Para onde? Oh! Para onde! Qual é a coisa que 

sabe pra onde vai? Docilidade de folha ao vento. Como ordena esta certeza 

interior, que também não sabe mais nada senão que ainda não é tempo de 

parar. 

E tudo se cobre de noite. Continua-se. Relembra-se. Onde ficou a 

beleza dos nossos olhos que não quiseram fruir, que nossas mãos se 

abstiveram de tocar? Quisemo-la transmitir integral e perfeita como uma 

dádiva. À hora de nossa oferta não se encontrou ninguém para receber. 

“Para mais longe, pensamento” – E enxugam-se rapidamente as 

lágrimas que iam descer dos olhos. E fecha-se na boca o soluço, como um 

segredo. 
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