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Cecília Meireles. Tese. Doutorado em Ciências da Religião – Linguagens da Religião — Uni-
versidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2014.  

SINOPSE 

Esta tese estuda o sentido do simbolismo religioso da imagem do arquétipo da Grande Mãe ao 
interpretar a poesia de Cecília Meireles (1901-1964). As imagens da Grande Mãe estão presen-
tes nos escritos de Cecília Meireles bem como o seu simbolismo religioso. Observou-se certa 
sintonia entre maternidade e simbolismo religioso na criação poética ceciliana. O objetivo prin-
cipal desta tese foi de mostrar qual o sentido do arquétipo da Grande Mãe no simbolismo religi-
oso ao interpretar a poesia de Cecília Meireles. A pesquisa foi bibliográfica focada no grupo de 
Eranos através do pensamento de Carl Gustav Jung (arquétipo), Paul Tillich (símbolo religioso), 
Gaston Bachelard (imagem literária), Gilbert Durand (mitocrítica), Mircea Eliade (símbolo). 
Cecília Meireles perdeu sua família prematuramente e foi morar com sua avó Jacinta Garcia 
Benevides, natural da Ilha de São Miguel (Açores, Portugal). Educada num ambiente de acon-
chego e amor, ouvia constantemente as histórias contadas pela avó açoriana sobre a Ilha de São 
Miguel e a da Índia. Além disto, sua babá Pedrina, de forma mágica e divertida, introduziu-lhe 
no rico folclore brasileiro com suas crendices. Crescida neste ambiente de perdas e sofrimentos, 
mas amparada por estas duas mulheres, a poeta construiu no interior de seu ser um espaço mís-
tico de encontro profundo com sua poesia. A Ilha do Nanja é este espaço místico onde a poeta 
entra quando quer se desligar das mazelas do mundo. Esta Ilha do Nanja é um refúgio, um rega-
ço acolhedor materno onde seu ser encontra com o útero gerador de poesias. É o íntimo do mais 
íntimo do místico e lírico ceciliano. Cecília Meireles criou sua Ilha do Nanja que para ela é a 
Ilha de São Miguel transfigurada aos poucos pelo sonho. Além deste simbolismo, observou ou-
tros, tais como: a família (mãe, avó, babá – no convívio em casa), santos/santas, Nossa Senhora, 
a terra. Com esta tese concluiu-se que o arquétipo da Grande mãe é um dos elementos centrais 
da poesia de Cecília Meireles por causa das perdas humanas, especialmente a figura materna. 
Mas há de ressaltar que a poeta não ficou apenas presa a esta perda para construir sua fortuna 
poética. Ela foi muito além conhecendo outros espaços geradores de sua poesia. 

Palavras-chave: Cecília Meireles, imaginário, criação poética, Grande Mãe, ilha. 
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ABSTRACT 

This thesis studies the meaning of the religious symbolism in the archetype of the Great Mother 
to interpret the poetry of Cecilia Meireles (1901-1964). The images of the Great Mother are 
present in the writings of Cecilia Meireles as well as its religious symbolism. There is a certain 
affinity between motherhood and religious symbolism in Cecília poetic creation. The main ob-
jective of this thesis was to demonstrate the meaning of the archetype of the Great Mother in 
religious symbolism when the read interpret the poetry of Cecilia Meireles. The bibliographic 
research was focused on the Eranos’ group through of Carl Gustav Jung (archetypal), Paul Til-
lich (religious symbol), Gaston Bachelard (literary image), Gilbert Durand (myth-critic), Mircea 
Eliade (symbol). Cecilia Meireles prematurely lost his family and moved in with his grand-
mother Jacinta Garcia Benavides, born in São Miguel Island (Azores, Portugal). Raised in a 
cozy and loving environment, she constantly listened to the stories told by the grandmother on 
the Azorean island of São Miguel and India. Moreover, his nanny Pedrina, magically and funny, 
introduced her in the rich Brazilian folklore and beliefs. Growing up in this environment of loss 
and suffering, but supported by these two women, the poet built inside her being a mystic deep 
space encountering her poetry. The Island Nanja is this mystical place where the poet comes 
when she want to disconnect from the ills of the world. This Nanja Island is a refuge, a cozy lap 
where she founds herself within an uterus generator of poetry. It is the innermost depths of the 
mystical and lyrical Cecilian. Cecilia Meireles created her Island Nanja which for her is the 
island of São Miguel slowly transfigured by her dream. Beyond this symbolism, observed oth-
ers, such as: family (mother, grandparent, babysitter – when living at home), saints, Our Lady, 
the land. This thesis concluded that the archetype of the Great Mother is one of the central ele-
ments of the poetry of Cecilia Meireles because of her loss in life, especially the figure of the 
mother. But it’s noteworthy that the poet was not stuck to her loss in order to build her poetic 
fortune. She went far beyond, meeting other generators spaces for her poetry.   

Keywords: Cecilia Meireles, fictional, poetic creation, the Great Mother, island. 
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INTRODUÇÃO 

 

                Figura1: Cecília Meireles 

Estudei canto e violino. Abandonei. Era preciso ganhar a 
vida e poesia se pode criar até numa viagem de bonde. 
Mesmo nas reuniões em que muita gente discutia eu era 
capaz de me ausentar em meu mundo e construir. Aos 
poucos pude criar a minha Ilha de Nanja, a São Miguel 
transfigurada pelo sonho. Acho linda a continuidade hu-
mana através da poesia (Cecília Meireles). 

 

Ao preparar meu projeto de doutorado, tinha como objeto de estudo São Francisco de 

Assis, na poesia de Vinícius de Moraes, Armindo Trevisan e Cecília Meireles2, e por meio 

                                                 

2 No clima de duas guerras mundiais, crescimento urbano, de grande revolução cultural, surgiu Cecília Meireles 
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desta discussão, buscar elementos de aproximações e diálogos entre Literatura e Religião. 

Conforme as orientações recebidas pelo meu orientador, e para delimitar o projeto, optei 

apenas por um poeta e escolhi Cecília Meireles. No princípio, o trabalho estava focado no 

pobre em Francisco de Assis e Cecília Meireles, mas com o avanço da pesquisa, deparei-me 

com núcleos de símbolos e de imagens de maternidade despertando-me a curiosidade de 

pesquisadora. Foi nesta etapa a escolha por Cecília Meireles e esta temática em sua poesia. 

Através de Cecília Meireles posso ver São Francisco de Assis e as santas poetizadas por ela 

com este tema do ser materno. Oratório de Santa Clara3, Romance de Santa Cecília, e Ora-

tório de Santa Maria Egipcíaca são referências desta temática. Leitora de Flos Sanctorum, a 

poeta desde adolescente confessou que seu grande sonho era escrever um oratório do Após-

tolo São Paulo. “Mas São Paulo é tão veementemente histórico que a menina que estudou 

música pelo desejo de dar força no seu sonho, diante das responsabilidades que tinha a en-

frentar deteve-se, com moderação e humildade” (MEIRELES, 1996, p.19). Porém, este tema 

apareceu em muitas outras de suas obras, como mostrei nesta tese. 

Ao ler a narrativa infantil de Cecília Meireles, Olhinhos de Gato (1983b), foi pos-

sível constatar outras imagens representadas nas personagens  Boquinha de Doce (avó), e 

Dentinho de Arroz (babá). Nesta mesma obra, o ser materno também é representado na ter-

ra, na água, na lua, no jardim e na árvore. Também se observou na imagem de Santo Antô-

nio a referência de maternidade merecedora de análise mais profunda, pela intimidade que a 

personagem Olhinhos de Gato estabeleceu com o santo. Nossa Senhora é poetizada como 

mãe ausente. O menino Jesus desceu em forma de luz nos braços São Francisco de Assis ao 

                                                                                                                                                         

(1901-1964) como poeta, dando força à poesia feminina brasileira, trazendo o Arquétipo da Grande Mãe co-
mo uma das marcas de sua criação poética.  Pelo fato de ter perdido sua família prematuramente, ela foi mo-
rar com sua avó materna, Jacinta Garcia Benevides, única sobrevivente da família, natural de São Miguel – 
Açores (Portugal). Na casa da avó ela conviveu com lembranças dos irmãos mortos (Vitor, Carlos e Carmen) 
que ela não os conheceu. Além das lembranças do seu pai, Sr. Carlos Alberto de Carvalho Meireles, funcio-
nário do Banco do Brasil, falecido com 26 anos, três meses antes do nascimento da filha. A mãe, D. Matilde 
Benevides, professora municipal, faleceu quando a menina tinha três anos. Há grande ausência de seus fami-
liares na poética ceciliana. Principalmente a ausência da mãe falecida, antes dela completar três anos. Tudo 
isso lhe deu o sentimento de brevidade da vida transparente em sua criação poética. 

   
3 “O Pequeno Oratório de Santa Clara e o Romance de Santa Cecília escrito mais tarde a dar notícias do seu 

passeio por Flos Sanctorum, - mas cerca de dez anos quando se ocupava de teatros de bonecos, a autora 
programou uma série de esboços dramáticos, de que pouco a pouco se vem desincumbindo todos eles refe-
rentes a episódios do Flos Sanctorum”. (MEIRELES, 1996, p.20). 
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se ajoelhar numa gruta. Santa Clara, Santa Cecília e Santa Maria Egipcíaca foram místicas 

que nas criações poéticas cecilianas apareceram como Grandes Mães. Os mitos gregos de 

Deméter e Core (Perséfone), de Ártemis, de Héstia, têm também suas representações signi-

ficativas. Também com esta seleção do corpus foi possível observar  a menção aos trabalhos 

da costureira, bordadeira, tecedeiras. Todas estas referências com símbolos e imagens da 

Grande Mãe. A criação poética da Ilha do Nanja revelou também esta maternidade. Esta 

constatação me levou a observar a presença do arquétipo da Grande Mãe em Cecília Meire-

les ao interpretar sua poesia. Diante deste fato, qual o sentido do arquétipo da Grande Mãe 

no simbolismo religioso, ao interpretar a poesia de Cecília Meireles? 

O arquétipo da Grande Mãe é um elemento central da poesia de Cecília Meireles de-

vido as suas perdas humanas, especialmente a da figura materna. Uma vez que sua família 

faleceu, e ela ficou sozinha, esta ausência familiar, especialmente a materna, marcou pro-

fundamente sua criação poética. Ao ser criada pela avó, esta ausência aos poucos foi se su-

perando. Como se observou, ao interpretar sua poesia, esta ausência se conservou em seus 

primeiros escritos e foi se distanciando à medida que ela amadureceu o seu ser e, conse-

quentemente, a sua criação poética. 

Na casa da avó ela conviveu com lembranças, tais como: as roupas, o enxoval, o len-

cinho que cobria o rosto da mãe falecida, uma estampa de santo Antônio, supostamente bor-

dada pela mãe. Ao poetizar esta ausência materna, a poeta transcendeu este mundo material. 

A poesia ceciliana, além de ser autocontemplativa, é também transcendental. Cecília con-

templou a sua dor e a transcendeu por meio de sua criação poética. Portanto, há em seu fa-

zer poético uma pergunta sempre latente: qual o sentido da mãe ter morrido e tê-la deixado 

tão pequena? Foi a procura por algo que estava além deste plano material que a fez buscar a 

resposta tanto na convivência com sua avó extremamente Católica, como na aproximação 

do Budismo na adolescência, e depois no Hinduísmo.   

Após a leitura dos poemas e das crônicas de Cecília Meireles, foi possível eleger um 

corpus capaz de responder ao problema principal desta tese: 

- Olhinhos de Gato (1938-19404); 

                                                 

4 Apresento todo este corpus com o ano de publicação das obras para mostrar a sequência cronológica da escrita 
ceciliana. Depois apresentarei as edições utilizadas na tese, porém algumas, as mais recentes, conservarão a 
mesma edição. 
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- Baladas para El-Rei (1925), com os seguintes poemas: “Dolorosa”, “De Nossa Se-

nhora” e “Para minha morta”; 

- Vaga Música (1942), com o poema “A mulher e o seu menino”. 

- Pequeno Oratório de Santa Clara (1955); 

- Obra em prosa I (1946) com a crônica “Meditação no presépio” 

- Romance de Santa Cecília (1957); 

- Oratório de Santa Maria Egipcíaca (1957); 

- Ilusões do mundo (1976), com as cônicas “Ilha do Nanja”, “Natal na Ilha do Nan-

ja”, “Saudades da Ilha do Nanja”; 

 - O que se diz e o que se entende (1980) “Férias na Ilha do Nanja”; 

- Mar Absoluto e outros Poemas (1945), com os poemas de  “Elegia” (1933-

19375). 

Há no corpus da tese a existência de vários gêneros literários, mas o meu objetivo 

não é aprofundar os gêneros literários em si, mas mostrar até que ponto a poeta utilizou-se 

destes vários gêneros em sua criação poética, ao apresentar o arquétipo da Grande Mãe.  

A relevância que esta tese tem para o campo da pesquisa, é que ao abordar esta temá-

tica do arquétipo da Grande Mãe em Cecília Meireles, tocam em pontos não discutidos ain-

da pela academia, até onde tenho conhecimento. Trabalhado de forma interdisciplinar, a 

abordagem mitocrítica me coloca diante de dois campos diferentes, mas propícios ao diálo-

go: Religião e Literatura. Neste enfoque, os símbolos religiosos (Tillich) e a imagens literá-

rias (Bachelard)  se aproximaram para mostrar as contribuições que estas áreas podem ofe-

recer uma à outra. Como Irmã (freira) Franciscana de Nossa Senhora de Fátima, Literata,  e 

Cientista da Religião, esta tese acrescentou à minha formação religiosa, humana e profissio-

nal outra forma de como lidar com a angústia humana, através da poesia. É com este dado 

que pretendo direcionar os meus trabalhos futuros.  

O objetivo principal desta tese foi de mostrar qual o sentido do arquétipo da Grande 

Mãe no simbolismo religioso, ao interpretar a poesia de Cecília Meireles. Percebi ao seleci-

                                                 

5 Período em que esta Elegia foi escrita. 
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onar o corpus a existência de pacotes de imagens e símbolos latentes me revelando a exis-

tência de um sentido desta constatação. Diante deste fato, senti que precisaria mostrar este 

dado em minha tese.  

Apresentado o objetivo geral, me restou a revisão bibliográfica. Aproveitei, também, 

das pesquisas realizadas por Joseph Campbell, Marija Gimbutas, Riane Eisler, Junito de 

Souza Brandão, Mircea Eliade e Gilbert Durand estudiosos do Arquétipo da Grande Mãe 

em sua constituição mitológica. Além disso, recorreu-se ao uso de dicionários de mitos, 

imagens e símbolos para aprofundar as análises e as interpretações das poesias. Nossas refe-

rências são principalmente Jean Chevalier e Alain Gheerbrant em Dicionário de símbolos: 

mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números (1990) e Zilá Bernd (org.) 

em Dicionário de figuras e mitos literários das Américas (2007). Além de Agripina Encar-

nación Alvarez Ferreira em seu Dicionário de imagens, símbolos, mitos, termos e conceitos 

bachelardianos (2008) que reúne termos do pensamento de Bachelard.  

Faz-se notável o amplo estudo crítico na área da Literatura, e outros campos afins, de 

Cecília Meireles, tanto por críticos portugueses como por brasileiros. Entre os  pesquisado-

res  brasileiros  destacam-se Nelly Novaes Coelho, Eliane Zagury, Leodegário A. de Azeve-

do Filho, Willian Cereja, Leila V.B. Gouvêa, Miguel Sanches Neto, Rosana Rodrigues Sil-

va, Ana Maria Lisboa de Mello, Francis Utéza, Valéria Lamego, Alfredo Bosi. Enquanto 

que os pesquisadores portugueses tem-se Margarida Maia Gouveia, Luíza Mota, Vitorino 

Nemésio, Francisco da Cunha Leão, David Mourão-Ferreira, Ruy Galvão Carvalho, Maria 

José Queiroz, José de Almeida Pavão e Victor de Lima Meireles. 

Além da revisão bibliográfica, precisaria de um referencial teórico. Depois de longa 

busca encontrei no grupo de Eranos elementos necessários para fundamentar minha tese, 

principalmente os estudos realizados por Gaston Bachelard sobre a imagem literária e seu 

discípulo Gilbert Durand com sua abordagem sobre a mitocrítica. Estes autores também 

tocam em elementos da crítica literária6 presentes ao analisar e interpretar a poesia cecilia-

na. Conforme eu preparava meu projeto, e como é uma tese do Programa de Ciências da 

Religião, faltou um amparo teórico no campo religioso. Nesta busca, o meu orientador suge-

riu que elencassem estudos de Paul Tillich sobre os símbolos religiosos. Há de ressaltar a 

                                                 

6 Para saber aprofundar melhor uma análise e interpretação de poesias, li muitos autores que não cabe citar aqui 
na introdução, mas eles estão contemplados no desenvolvimento da tese e também nas referências bibliográ-
ficas.  
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grande contribuição de Mircea Eliade com suas pesquisas sobre símbolos e seus significa-

dos. Foi nesta procura que encontrei em Carl Gustav Jung a fundamentação teórica sobre os 

arquétipos. Além de Jung, há de ressaltar as pesquisas também realizadas por seu discípulo 

Erich Neumann. Portanto, foi o grupo de Eranos o meu referencial teórico para fundamentar 

a minha tese. 

No decorrer da pesquisa senti necessidade de apresentar dados biográficos da poeta 

na intenção de aprofundar com mais intensidade seu pensamento poético. Na minha inter-

pretação, o fato de apresentar que Cecília Meireles era órfã, me ajudou a compreender me-

lhor o sentido dela trazer em sua poesia a imagem da Grande Mãe. E esta imagem se mos-

trou muitas vezes, em seus primeiros escritos, uma mãe ausente. Ignorar este dado, correr-se 

o risco de ferir o pensamento da poeta, principalmente suas primeiras obras em que este 

dado apareceu com maior relevância. Neste sentido, os dados biográficos7 apresentados na 

tese foi um dos meios utilizados para entender o sentido do arquétipo da Grande Mãe em 

Cecília Meireles,  principalmente a ausência materna.  

Finalmente precisaria de um método de abordagem para analisar e interpretar o cor-

pus da tese. Foi neste percurso, após observações de várias metodologias, que me decidi 

pela mitocrítica, pois é um método de análise literária de símbolos, imagens e mitos. E um 

dos autores que discute com categoria este método é Gilbert Durand. Durand em suas pes-

quisas sobre a linguagem mítica analisou os autores Mircea Eliade, Joseph Campbell, Gas-

ton Bachelard, Carl Gustaf Jung, Sigmund Freud, Lévi-Strauss, Paul Ricouer, Ernst Cassirer 

e entre outros pensadores que discutiram sobre mitos, símbolos e imaginário. Guiado por 

este estudo, ele buscou na mitodologia um método para estudar o mito de forma crítica. A 

mitodologia consiste na mitocrítica e mitoanálise. A mitocrítica é uma técnica de investiga-

ção de obras literárias, artísticas, histórias de vida e narrativas em geral, para descobrir os 

mitos diretores atuantes ali. O que esta técnica de investigação sugere é a busca da atualiza-

                                                 

7 Estes dados biográficos estão em entrevistas, principalmente à Revista Manchete. Ou em correspondências 
cuja referência maior são as dirigida ao seu amigo micaelense Armando Côrtes- Rodrigues. O livro Lição 
de poemas de Celestino Sachet (1998) reúne as correspondências de Cecília Meireles enviadas ao seu ami-
go poeta à começar pela data de 29 de janeiro de 1941 e a última em de 03 de março de 1964, ano de sua 
morte. Nestas correspondências, o carinho dedicado ao seu amigo micaelense se expressou de uma forma 
muito íntima e livre. É com o poeta que Cecília Meireles começou a falar sobre seu grande desejo de co-
nhecer a ilha de São Miguel e descobrir também quem foram seus antepassados Nesses textos epistolares 
estão registrados fatos importantes revelados ao amigo no outro lado do Atlântico.  
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ção dos mitos diretores nestas produções. Para esta pesquisa, foi feita somente a análise mi-

tocrítica dos textos. Portanto, esta estrutura metodológica fundamentou teoricamente a mi-

nha tese que defendeu o sentido do arquétipo da Grande Mãe,  ao analisar e ao interpretar a 

poesia de Cecília Meireles. 

A pesquisa é bibliográfica e está estruturada em quatro capítulos. O primeiro capítu-

lo trata-se da fundamentação teórica, e tem como título “Símbolo religioso e imagem literá-

ria: o caminho da mitocrítica para interpretar o arquétipo da grande mãe”. A metodologia 

para análise do corpus da tese é a mitocrítica (análise crítica de símbolos, imagens e mitos). 

Partiu-se da discussão a respeito da presença do mito da Grande Mãe em seu contexto geral. 

Tem-se em Jung a tese do arquétipo da Grande Mãe e suas variações. Na poética ceciliana 

aparece com nitidez estas variações, e elas são representadas através de símbolos e imagens. 

Depois se apresentou a teoria de Tillich sobre os símbolos religiosos, e Bachelard com a 

discussão sobre a imagem poética literária. Em seguida, para discutir elementos para inter-

pretação da poesia ceciliana na abordagem mitocrítica, tem-se Durand ao apresentar os pas-

sos para seguir esta metodologia. Finalmente, a apresentação de como Cecília Meireles teve 

seus primeiros contatos com a narrativa mitológica.  

O segundo capítulo se intitula “Imaginário, infância e simbolismo do arquétipo da 

grande mãe” e agrupou a temática da mãe ausente (mãe, babá, Nossa Senhora, Deméter). É 

uma análise das memórias da infância ceciliana poetizada em Olhinhos de Gato (1983b8) 

que revelou elementos norteadores do arquétipo da Grande Mãe. A princípio foi apresentada 

breve introdução da narrativa, estudo sobre a simbologia do olho, como a forma de olhar a 

infância, o silêncio e a solidão influenciaram a poética ceciliana. O estudo desta obra tam-

bém apontou para o arquétipo da Grande Mãe presente em imagens e símbolos da própria 

mãe morta, da babá, do túmulo, do pavor infantil, da morte estudado em profundidade para 

se chegar ao objetivo buscado. No livro Baladas para El-Rei (MEIRELES, 2001b) com os 

poemas “De Nossa Senhora”, “Dolorosa”, “Para minha morta”.  Do livro Vaga Música 

(MEIRELES, 2001b), “A mulher e o seu menino”. 

O terceiro capítulo, portador do título “Lirismo místico e santidade no percurso da 

grande mãe”, se estuda as obras dedicadas aos santos e santas da infância e da vida adulta. 

                                                 

8 Esta é a edição usada na tese. 
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Realizou-se uma discussão do pensamento da poeta sobre seu ser místico, lírico, contempla-

tivo e transcendental. Entre o místico e o lírico a poética ceciliana se valeu das histórias de 

santos e santas para escrever sua poesia.  Na infância temos Santo Antônio e o Senhor Santo 

Cristo dos Milagres (Olhinhos de Gato – 1983b) ao apresentar a imagem de aproximação e 

distanciamento em relação ao ser materno. Na vida adulta os santos e santas apareceram 

com características bem distintas. Primeiro analisou-se a mística clariana e franciscana em 

Pequeno Oratório de Santa Clara (MEIRELES, 2001b) e  “Meditação no presépio” (MEI-

RELES, 1946).  Em seguida, discutiu-se do trágico ao deserto purificador em Romance de 

Santa Cecília (MEIRELES, 2001b) e Oratório de Santa Maria Egipcíaca (MEIRELES 

2001b). A análise destas obras consistiu na descoberta do arquétipo da Grande Mãe e suas 

imagens e símbolos de maternidade. 

O quarto e último capítulo ficou com o título “A Grande Mãe Nanja – a Ilha de São 

Miguel transfigurada em sonho”. As referências são dos elementos da natureza, principal-

mente a água. E ao falar em água evoca-se a Ilha do Nanja de Cecília Meireles vista como a 

Ilha Mãe que é a Ilha de São Miguel transfigurada aos poucos pelo sonho da poeta. A dis-

cussão partiu das variáveis do arquétipo da  Grande Mãe (Olhinhos de Gato -1983b) na ter-

ra, no jardim, na árvore, no pavor infantil, no túmulo. E, também, a açorianidade na poesia 

ceciliana ao observar os críticos açorianos estudiosos de seu pensamento. Nas crônicas “Ilha 

do Nanja”, “Natal na Ilha do Nanja”, “Saudades da Ilha do Nanja” (Ilusões do mundo - 

1976), “Férias na Ilha do Nanja” (O que se diz e o que se entende -1980) e “Pastoral V” 

(MEIRELES 2001b), esta açorianidade apareceu nitidamente. Além dos estudos de Olhi-

nhos de Gato (1983b) que revelou a imagem de Boquinha de Doce como avó e em “Elegia” 

(MEIRELES, 2001b) dedicados à memória de sua avó Jacinta Garcia Benevides. E final-

mente, como foi à primeira viagem da poeta a Ilha de São Miguel e as impressões guardadas 

em seu imaginário. Além disso, como os açorianos a acolheram e a análise crítica desta via-

gem. Neste estudo analisou-se o simbolismo da ilha como uma Grande Mãe acolhedora de 

seus filhos e filhas. 

Seguiu-se esta sequência, para mostrar, conforme a minha interpretação, um itinerá-

rio poético de Cecília Meireles, a começar pela mãe ausente. Nesta ausência, se vê nas his-

tórias dos santos e das santas um ideal a ser seguido, isto é, a dor pode ser transfigurada. 

Esta dor pode ser transfigurada, aos poucos, com a criação da poesia (a Ilha do Nanja). 



CAPÍTULO I 

SÍMBOLO RELIGIOSO E IMAGEM LITERÁRIA NO 

ARQUÉTIPO DA GRANDE MÃE  

 
 

 

1.1 Introdução 

Cada história traz em si uma 
parte da humanidade anterior à 
história (Mircea Eliade). 
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Este capítulo trouxe a fundamentação teórica. Em primeiro momento, apresentou-se 

de forma geral, como a imagem da Grande Mãe se evoluiu ao longo da história da humani-

dade. E aprofundou-se a teoria junguiana com sua tese sobre ao arquétipo da Grande Mãe 

trazendo também para a discussão Erich Neumann que se dispôs a estudar o arquétipo, po-

rém de forma fenomenológica. Diante desta discussão sobre o arquétipo, foi apresentado o 

conceito de símbolo religioso em Tillich, e as imagens literárias no conceito de Bachelard. 

Estas duas abordagens foram conceitos chaves para interpretar a poesia ceciliana. Em com-

plemento a estas duas abordagens, a discussão sobre o conceito de mitocrítica ficou com o 

teórico Durand. Uma vez que a poeta traz o mito em sua poesia, finalizou-se este capítulo 

com a discussão a respeito da mitopoesia na poética ceciliana (FRYE). 

 

1.2 Arquétipo da Grande Mãe e suas variações 

Os arquétipos são de nosso ponto de vista, reservas de entusiasmo 
que nos ajuda a acreditar no mundo, a amar o mundo, a criar nos-
so mundo. Quanta vida concreta não seria dada ao filosofema da 
abertura para o mundo, se os filósofos lessem os poetas! Cada ar-
quétipo é uma abertura para o mundo (Gaston Bachelard). 

 

A presença feminina é representada em muitas narrativas mitológicas dos tempos 

remotos. A adoração à Grande Deusa ou à Grande Mãe é fato notável na história da huma-

nidade. Em algumas épocas esta adoração foi mais forte, ao passo que em outras foi quase 

inexistente, mas ela ficou latente no inconsciente coletivo esperando uma oportunidade para 

aparecer.  Segundo Riane Eisler (1997), em seu artigo “A Deusa da natureza e a espirituali-

dade: um manifesto ecológico”, a referência à Grande Mãe está registrada em épocas histó-

ricas como: “Ísis, Ishtar em Canaã, Deméter na Grécia e, mesmo posteriormente, como a 

Magna Mater de Roma e a Virgem Maria Católica, a mãe de Deus” (EISLER, 1997, p.17). 

A autora também destaca que graças às escavações arqueológicas, foi descoberto que em 

cidades altamente criativas as mulheres ocupavam importantes cargos sociais como sacerdo-

tisas, artesãs e anciãs de clãs matrilineares. Geralmente as cidades eram igualitárias, não 

existindo grandes diferenças na posição social baseadas no sexo (EISLER, 1997, p.18).  

Neste ambiente adorar uma Deusa Mãe era muito natural para os povos. A sociedade 

neolítica não era belicosa, as mulheres não eram submissas aos homens e não viam a Terra 

como objeto a ser explorado e dominado. Ao contrário, a Terra era vista como uma Grande 
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Mãe: “uma realidade viva que tanto nas suas manifestações temporais quanto espirituais 

cria e nutre todas as formas de vida” (EISLER, 1997, p.18).  

  Segundo Eisler (1997), a consciência de unidade tem sido preservada ainda por 

muitas sociedades tribais. Ao tratar da questão da espiritualidade, salienta que em nossos 

épicos, ou em grande parte da literatura popular, os homens de verdade não podiam ser fe-

mininos demais. Destaca-se ainda, que a religião era o reino espiritual e que assim como os 

homens são superiores às mulheres, a espiritualidade era superior à natureza. Porém, nas 

sociedades adoradoras da Deusa, esta diferença entre natureza e espiritualidade, masculinas 

e femininas, não aparecia com tamanha nitidez.  

Para (1997, p.27), nas religiões antigas, “o cargo religioso mais elevado parece ter 

sido o da alta sacerdotisa a serviço da Deusa. A própria Deusa não era apenas a fonte de 

toda a vida e da natureza, como também a fonte da espiritualidade, da misericórdia, da sa-

bedoria e da justiça”. A Deusa sumeriana Nanshe desejava abrigo para os pobres e fracos. 

Deméter era conhecida como legisladora misericordiosa e justa. Na Bíblia, a única menção 

à Deusa é como Rainha do Céu de quem alguns profetas patriarcais reclamaram. A Virgem 

Maria Católica perpetua a imagem da Deusa como Mãe Misericordiosa. Em se tratando da 

poesia de Cecília Meireles e sua recriação poética, a Virgem Maria Católica não é a Mãe 

Misericordiosa, mas aquela que não ouve mais os pedidos da humanidade. Em Baladas para 

El-Rei (2001b), no poema de “Nossa Senhora”, exemplifica-se esta constatação:  

Nossa Senhora já não ouve  

Os amargos gemidos 

Dos que estão mal, dos que estão sós...  

Tanto choro e lamentos houve  

Que os seus santíssimos ouvidos  

Não percebem nenhuma voz...  

Nossa senhora já não ouve... (MEIRELES, 2001b, p.99). 

Neste poema, a poeta mostrou uma Grande Mãe ausente, pois a humanidade pediu 

demais, lamentou-se demais, a ponto dela tornar-se surda. Esta recriação é possível na poe-

sia ceciliana, porém gera grande conflito quando entra nas questões doutrinárias da igreja 

Católica. Como acolher esta recriação literária no âmbito religioso? Isso parece sugerir que 

a poeta se valeu da experiência diante das perdas no início de sua vida, especialmente a per-

da materna. A mãe ausente é referência nítida nos primeiros escritos da poeta.  Portanto, 

esta recriação pode causar estranheza, mas é um fato observado nos primeiros escritos desta 



 

  23 

poeta. Este exemplo pode também ser considerado uma reatualização do mito da Grande 

Mãe. Nossa Senhora mudou-se; não está disposta a atender a humanidade9. 

Eisler (1997, p.29), também chamou atenção para o fato de que em algumas socieda-

des tribais pensam a natureza em termos espirituais. Falam do espírito da natureza que deve 

ser respeitado, reverenciado. Nestas sociedades, tanto as mulheres como os homens podem 

ser xamãs ou curandeiros espirituais. E essa descendência é traçada através da mãe. Em sín-

tese pode-se dizer que “tanto a natureza quanto a mulher podem participar da espiritualidade 

em sociedades que são orientadas por um modelo de parceria” (EISLER, 1997, p.29). Com 

base neste argumento vale-se acrescentar que “uma vez que nas sociedades associativas a 

mulher e a Deusa eram identificadas tanto com a natureza quanto com a espiritualidade, 

nem a mulher nem a natureza eram desvalorizadas” (EISLER, 1997, p.30). 

Também Marija Gimbutas (1997, p.54), em seu artigo “A Vênus monstruosa da 

Pré-história: criadora Divina”, diz que “a Deusa era a Mãe mais-do-que humana. Se for 

usado o termo Grande Mãe, deve ser entendido como a Grande Mãe Universal cujos pode-

res se difundem por toda a natureza, por toda a vida humana, por todo o mundo animal, por 

toda a vegetação”.  

Outro mitólogo que se pôs a estudar a Grande Mãe foi Joseph Campbell. Ele traçou 

um perfil da Grande Mãe em suas obras. Em Todos os nomes da deusa (1997), ele comen-

tou que muitas histórias primitivas da criação falaram de uma Grande Mãe que era doadora 

e nutridora feminina da vida — a Deusa dos animais, das plantas, da terra e do céu. Em o 

Poder do mito (2003), ele mostrou que os mitos da Grande Deusa sempre ensinam a huma-

nidade a ter compaixão por todas as criaturas. Partindo deste princípio, chegou-se a avaliar a 

verdadeira santidade da própria terra, que é o corpo da Deusa. O autor mostrou que a Deusa 

foi uma figura poderosa na cultura helenística do Mediterrâneo e retornou com a figura da 

Virgem, na tradição católica romana. Segundo o autor “nenhuma tradição da Deusa é cele-

brada mais esplêndida e maravilhosamente do que nos séculos XII e XIII, nas catedrais 

francesas, todas as quais se chamam Notre-Dame” (CAMPBELL, 1997, p.181).  

                                                 

9 No segundo capítulo retomo esta mesma imagem e com a análise  do poema por completo apresentando esta 
Nossa Senhora ausente. 
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Eliade, em suas pesquisas históricas, frequentemente se deparou com a imagem da 

Grande Mãe. Para ele este tema é indispensável para entender o pensamento da humanida-

de.  Em Imagens e símbolos (1996), traz o símbolo da terra como Mãe universal. A mulher 

se relaciona misticamente com a Terra: 

O dar a luz é uma variante, em escala humana, da fertilidade telúrica. 
Todas as experiências religiosas relacionadas com a fecundidade e o 
nascimento têm uma estrutura cósmica. A sacralidade da mulher de-
pende da santidade da Terra. A fecundidade feminina tem um mode-
lo cósmico: o da Terra Mater, da Mãe universal (ELIADE, 1996, 
p.121). 

Discutiu-se a presença da Grande Mãe no decorrer da história. Passa-se agora para a 

apresentação da teoria de Jung sobre o tema do arquétipo da Grande Mãe. Jung ao estudar 

os arquétipos da humanidade dedicou-se parte de suas pesquisas ao aprofundamento do ar-

quétipo da Grande Mãe. Jung (2000), em Os arquétipos e o inconsciente coletivo, mostrou a 

existência de uma camada superficial do inconsciente denominada de inconsciente pessoal. 

Este repousa numa camada mais profunda com experiências inatas. A este inconsciente ele 

o denominou de coletivo pelo seu conteúdo não ser de natureza pessoal, mas universal. Ou 

seja, (...) “são idênticos em todos os seres humanos, construindo, portanto um substrato psí-

quico comum de natureza psíquica suprapessoal que existe em cada indivíduo”. (Jung, 

2000, p.15-16). A estes conteúdos do inconsciente coletivo o autor os denominou de arqué-

tipo. O conteúdo do arquétipo é o norte da minha tese. Isto é, o arquétipo da Grande Mãe.  

Jung (2000, p.91), ao se referir ao arquétipo da Grande Mãe considera que ele possui 

vários aspectos, tais como a própria mãe e a avó; a madrasta e a sogra; uma mulher qualquer 

na qual nos relacionamos; a ama-de-leite ou ama-seca, a antepassada e a mulher branca. A 

própria mãe, a avó, e a ama-de-leite são representações do arquétipo da Grande Mãe inter-

pretado na minha tese. Uma das obras de Cecília Meireles, estudadas nesta tese, foi Olhi-

nhos de Gato (1983b). Ela é uma narrativa infantil, cuja personagem principal é Olhinhos 

de Gato, que perdeu sua família prematuramente e foi morar com Boquinha de Doce (avó) e 

Dentinho de Arroz (babá).  Em meio a esta narrativa, constantemente Olhinhos se Gato se 

deparou com lembranças de sua mãe falecida. Portanto, a mãe morta, avó e a babá são re-

presentações do arquétipo da Grande Mãe, nitidamente presentes nesta poética ceciliana.  

Em relação à mãe morta, apareceram constantemente fragmentos de uma voz. “E 

aquela mesma voz ali do quarto,  dizendo  às  vezes,  a  olhar  para  as nuvens:   ‘Minha   

querida   filha! ’   com   duas   lágrimas   grossas,  descendo.. .  (MEIRELES, 1983b, p.7). 
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Além da mãe morta, Boquinha de Doce (avó), nesta narrativa, apresentou-se com seu cuida-

do materno. “Na verdade, a menina sentava à mesa com indiferença”. Boquinha de Doce 

dizia-lhe: - Vou fazer-te sopinhas de pão! É tão bom, tão bom! Tão branquinho! Vem ver!” 

(MEIRELES, 1983b, p.32). Dentinho de Arroz (babá) se observou principalmente em cenas 

referentes às brincadeiras. O excerto a seguir mostra este universo infantil presente nas 

brincadeiras de Dentinho de Arroz: 

Ela conhece (pessoalmente) o Rei, a Rainha, a Fada, a Bruxa, o Gigante, e 
o Anão. Conhece mesmo muitíssimas outras coisas, de que os outros não 
falam nem parecem ter notícias. Além disso, sabem por onde voam os pa-
lácios, de que lado vem às feras, e em que lugar enterrou os tesouros (...). 
(MEIRELES, 1983b, p.57). 

  No sentido da transferência mais elevada, este arquétipo pode ser a deusa, especi-

almente a Mãe de Deus, a virgem (enquanto mãe rejuvenescida, por exemplo, Deméter e 

Core), Sofia (enquanto mãe que é também a amada, eventualmente também o tipo Cibele-

Átis), ou enquanto filha-amada (mãe rejuvenescida), a meta da nostalgia da salvação (Paraí-

so, Reino de Deus, Jerusalém, Celeste). (JUNG, 2000, p.92). Seguindo o sentido de transfe-

rência mais elevada, as imagens e símbolos ceciliano concentram-se na Mãe de Deus10, em 

Deméter e Core (Perséfone), Ártemis, Héstia. No poema “Dolorosa”, de Baladas para El-

Rei (2001b), evocou-se o mito grego de Deméter e Core (Perséfone), porém no poema é a 

filha que procura sua mãe, e não a mãe a procurar pela filha. Esta constatação reafirmou a 

reatualização do mito da Grande Mãe ao interpretar a poesia ceciliana. Nesta categoria de 

transferência, temos a Mãe de Deus (Nossa Senhora), Deméter, Core nitidamente como 

mães ausentes na poética ceciliana.  

Minha Mãezinha, minha Mãezinha, 

Por que nos braços tu não me levas? 

Eu talvez tenha de andar sozinha 

Nas trevas... 

E eu sinto medo, minha Mãezinha! (MEIRELES, 2001b, p.96). 
 

Também neste sentido de transferência mais elevada, se este arquétipo da Grande 

Mãe pode ser a deusa, a virgem, as santas poetizadas por Cecília Meireles servem como 

                                                 

10 Exemplificou-se antes, a imagem da Mãe de Deus, como mãe ausente. Esta imagem apresentada cabe den-
tro deste sentido de transferência mais elevada. Portanto, não há necessidade de repeti-la novamente. 
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exemplos. Em Santa Clara temos a Santa que por amor a pobreza foi morar num mosteiro e 

lá ficou até os últimos dias de sua vida orando pela humanidade sofredora: 

Já quarenta anos passaram: 

É uma velhinha, a menina 

Que, por amor à pobreza, 

se despojou do que tinha, 

fez-se monja, 

E foi com santa alegria 

Servir a Deus nos altares 

E, entre luz e ladainha, 

Rogar pelos pecadores 

Em agonia. (MEIRELES, 2001b, p.1053). 

Em Santa Cecília tem-se uma santa que doou sua vida para defender sua fé cristã.  

Era de família patrícia 

E esta foi sua morada. 

Virgem mártir Santa Cecília, 

Socorre quem se despedaça, 

Por amor as coisas divinas,  

Sob o duro gume de espadas! (MEIRELES, 2001b, p.1175). 

Santa Maria Egipcíaca vendeu seu corpo em Alexandria como os mercadores 

vendem seus produtos. E passa seus últimos dias no deserto a procura da iluminação 

divina.  

Mas eu amei quanto pude, amei por amar, mais nada. 

Deixa-me ir para trás, ao menos para o deserto, 

Aprender o que está errado e o que está certo, 

E voltarei, talvez, se conseguir um dia chegar perto 

De Ti, Senhor, e iluminada. (MEIRELES, 2001b, p.1195). 

O arquétipo, em sentido mais amplo, pode ser a Igreja, a Universidade, a cidade ou 

país, o Céu, a Terra, a floresta, o mar e as águas quietas, a matéria, o mar subterrâneo, a Lua 

(JUNG, 2000, p.92). O Céu, a Terra, a floresta, o mar e as águas quietas, a matéria, o mar, a 
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Lua destacaram-se na poética ceciliana, especialmente em Olhinhos de Gato (1983b), com 

sua  representação arquetípica da Grande Mãe11.  

Se em sentido mais amplo o arquétipo pode ser representado pelo mar, a Ilha do  

Nanja traz esta conotação de maternidade. Na crônica “Saudades da Ilha do Nanja” do livro 

Ilusões do mundo (1976), o eu lírico se encontra nesta inquietação e sente necessidade de 

buscar este refúgio materno lá, pois já não encontra confiança no ser humano. 

Não sei o que se passou para que a ilha do Nanja começasse a chamar por 
mim com tanta veemência. Ou eu por ela. De repente, sentia-me solicitada 
pelo seu refúgio; era a minha barca e minha cabana, meu bosque de orácu-
lo e minha palavra de proteção. Que terríveis coisas se me têm feito pre-
sentes, para que a Ilha do Nanja chegue a parecer um exercício feliz. Que 
vozes tão tremendas se fizeram ouvir, em redor de mim, para que o grave 
som do mar, sereno ou áspero, me pareça mais aprazível, e o seu verde anel 
de solidão me inspire uma confiança que eu vou perdendo pelos arredores 
humanos? (MEIRELES, 1976, p.114). 

Em sentido mais restrito, o arquétipo da Grande Mãe, na tese junguiana, aparece co-

mo o lugar do nascimento ou da concepção, a terra arada, o jardim, o rochedo, a gruta, a 

árvore, a fonte, o poço profundo, a pia batismal, a flor como recipiente (rosa e lótus), como 

círculo mágico (a mandala como padma) ou como cornucópia (JUNG, 2000, p.92). Neste 

sentido mais restrito, observou-se na terra arada, no jardim, na árvore e na gruta variáveis 

do arquétipo da Grande Mãe. 

Depois da morte do avô de Olhinhos de Gato que o cuidava tão bem do jardim, nin-

guém mais ousou fazer tal trabalho. Um dia, porém, tudo voltou a reviver quando sua espo-

sa (Boquinha de Doce) resolveu contratar um jardineiro e continuar o trabalho abandonado. 

“A  terra é como a gente — precisa de trato e de amor."  (MEIRELES, 1983b, p.43). 

Nesta mesma perspectiva, a árvore, é também considerada variável do arquétipo da 

Grande Mãe. Na narrativa de Olhinhos de Gato (1983b) aparecem duas árvores frutíferas: 

uma goiabeira antiga que com a reforma do jardim e do pomar precisou podá-la. “Tiraram o 

balanço, para concertar a goiabeira. E a goiabeira  transformou-se toda. Como era torta, sus-

tentaram-na com paus.  Como  tinha  pedaços  podres, cortaram-lhe muitos galhos (...)” 

(1983b, p.46). E também um abacateiro que ainda não floriu, frutificou. Nesta reforma de 

pomar e jardim, Boquinha de Doce depois de conversar com a goiabeira antiga que já deu 

                                                 

11 Não cabe aqui citar muitos exemplos, mas nos capítulos seguintes estas imagens do céu, da terra, da lua, apa-
receram com nitidez. 
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muitos frutos, se volta para o abacateiro e diz: "E tu, quando é que darás flor, também?" 

(p.46).  

A gruta, em sentido mais restrito, também aparece como variável do arquétipo da 

Grande Mãe. Na crônica “Meditação no presépio” se faz notável esta variável. “Quando São 

Francisco de Assis inventou o primeiro presépio, e falou das coisas do céu numa gruta, di-

zem que, ao ajoelhar-se, desceu-lhe aos braços estendidos um Menino todo de luz” (MEI-

RELES, 1998, p. 192). 

Em sentido mais restrito ainda, o útero, qualquer forma oca (a porca do parafuso), a 

yoni, o forno, o caldeirão; enquanto animal, a vaca, o coelho e qualquer animal útil em ge-

ral. Estes símbolos podem ter sentido positivo, favorável ou negativo nefasto. Um aspecto 

ambivalente é a deusa do destino (as Parcas, Greias, Normas). (JUNG, 2000, p.92). Nesta 

categoria, não foi encontrado nenhuma imagem ou símbolo para representá-los. 

Enquanto que os símbolos nefastos são a bruxa, dragão (qualquer animal devorador, 

ou que se enrosca como um peixe grande ou como uma serpente); o túmulo, o sarcófago, a 

profundidade da água, a morte, o pesadelo e o pavor infantil (tipo Empusa, Lilith etc.). 

(JUNG, 2000, p.92). O túmulo, a morte, o pavor infantil apareceram com muita intensidade 

na poética ceciliana. Estas representações surgiram na narrativa de Olhinhos de Gato 

(1983b): 

Mas OLHINHOS DE GATO sentiu como se lhe puxassem o  coração  para  fora  
do peito.  Uma certeza súbita prendeu-a num  círculo de sombra. Dentinho de Ar-
roz iria também. Iria uma noite dessas, quando ela estivesse dormindo, talvez. 
Tudo vai. . .tudo vai. (MEIRELES, 1983b, p.17). 

Apresentou-se um quadro de como as variáveis do arquétipo da Grande Mãe se reve-

la no corpus da tese em seus aspectos positivos e negativos (nefastos). Em complemento a 

esta discussão, Erich Neumann, inspirado no pensamento de Jung, em A grande Mãe: um 

estudo fenomenológico da constituição feminina no inconsciente (2006, p.19) mostrou que 

quando a psicologia analítica fala da imagem primordial ou do arquétipo da Grande Mãe, 

não se refere à existência de uma imagem concreta existindo com tempo e espaço. Ele fala 

de uma imagem interior em operação na psique humana. A expressão simbólica desse fe-

nômeno psíquico são as figuras e a imagens da Grande Deusa, reproduzidas nas criações 

artísticas e nos mitos da humanidade. Neumann me aponta o caminho para aprofundar este 

princípio feminino em Cecília Meireles. 
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Segundo Neumann (2006, p. 25) o termo Grande Mãe, enquanto aspecto parcial do 

Grande Feminino é uma abstração posterior, que já pressupõe a existência de uma consciên-

cia especulativa altamente desenvolvida. Inclusive a designação do Grande Feminino como 

magna mater surge relativamente tarde na história da humanidade. Ela, no entanto, já era 

venerada e representada em imagens há milhares de anos antes de esse termo ter aparecido.  

Mesmo numa designação tardia como essa, está evidente que não é meramente conceitual a 

combinação das palavras mãe e grande, mas esta consiste na reunião de símbolos coloridos 

pelo emocional. No entanto, precisa ficar claro que o termo Grande Mãe não é somente a 

relação de filiação, mas também uma complexa condição psíquica do ego, da mesma forma 

que o termo grande expressa o caráter simbólico de superioridade que a figura arquetípica 

possui em comparação com o que está presente em todo ser humano, ou até mesmo em toda 

criatura. Não obstante, se no Egito a deusa Toeris (Ta-urt) é chamada a Grande, esta é, por-

tanto a expressão simbólica do anonimato impessoal do arquétipo, análogo à forma “As 

Mães” empregada no plural por Goethe.  

Para Neumann núcleo simbólico do Feminino é o vaso. Desde os primórdios da 

evolução até seus estágios mais recentes, encontramos este símbolo arquetípico como a es-

sência do Feminino. Neste enfoque o autor salienta que a “equação simbólica básica MU-

LHER = CORPO = VASO corresponde, talvez a experiência mais elementar da humanida-

de, com relação ao Feminino, em que este além de vivenciar a si próprio, também será vi-

venciado pelo Masculino” (NEUMANN, 2006, p.28).  Portanto é compreensivo que o Fe-

minino seja vivenciado como o vaso por excelência. “A mulher como corpo-vaso é a ex-

pressão natural humana do Feminino que traz a criança dentro e si, e do homem que a ‘pe-

netra’ durante o ato sexual” (NEUMANN, 2006, p.48). 

Em relação ao arquétipo na criança, Neumann esclareceu que ela vivencia em sua 

mãe, em primeiro lugar, o Arquétipo da Grande Mãe, ou seja, a realidade de um feminino 

numinoso e onipotente do qual ela “é totalmente dependente, e não a realidade pessoal e 

objetiva desta mãe – a mulher historicamente individual – a qual surgirá como figura da 

mãe para esta criança quando mais tarde ela tiver desenvolvido o seu ego, a sua consciên-

cia” (NEUMANN, 2006, p.28).  Com este dado, encontrou-se em Cecília Meireles, princi-

palmente em sua obra Olhinhos de Gato (1983b), a criança dependente de sua mãe morta e 

a procurava angustiosamente naquelas lembranças guardadas na casa de Boquinha de Doce: 
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Os olhos azuis-verdes-cinzentos paravam no ar,  e recordavam outras coi-
sas, subitamente: um par de luvas brancas, de um homem12... uns sapati-
nhos de bico fino e pompom – tão pequeninos que quase lhe ficavam justo 
no pé ... e aquela mesma voz ali no quarto, dizendo às vezes, a olhar para 
as nuvens: “Minha querida filha!” com duas lágrimas grossas descendo... 
(MEIRELES, 1983b, p.7). 

Esta procura pela mãe ausente em Olhinhos de Gato (1983b) revela traços nesta nar-

rativa de uma dependência pela mãe, mesmo morta. Conforme a narrativa avançou, foi 

apresentados elementos de distanciamento desta imagem da morta e se apegando a outras 

imagens vivas que a faz crescer, como o querer ser terra, nitidamente apresentado no quarto 

capítulo. 

 A Grande Mãe apareceu com grande ênfase na cultura da humanidade. Muitos estu-

diosos se dedicaram a pesquisá-la. Desde os tempos primitivos até os dias atuais sua força 

mítica é resgatada para o equilíbrio da humanidade. Os artistas a recriam através de suas 

artes. Cecília Meireles fez esta recriação em sua poesia. Em síntese se pode dizer, que a 

teoria de Jung sobre o arquétipo da Grande Mãe, se apresentou com suas variações em sen-

tido positivo e em sentido negativo (nefasto). O arquétipo da Grande Mãe em suas variáveis 

é representado através de símbolos e imagens na poética ceciliana. Segue a teoria sobre o 

símbolo religioso em Tillich, e imagem literária em Bachelard. Teoria esta que fundamentou 

as aproximações entre Religião e Literatura. 

1.3 Símbolos religiosos e imagem literária 

Para fazer um poema completo, bem estruturado 
será preciso que o espírito o prefigure em proje-
tos. Mas uma simples imagem poética, não há 
projetos, não lhe é preciso mais que um movi-
mento da alma. Numa imagem poética a imagem 
afirma presença (Gaston Bachelard). 

O arquétipo da Grande Mãe tem suas variáveis que o representa. A estas representa-

ções são atribuídas símbolos e imagens. Estudaram-se neste tópico as abordagens de dois 

autores para fundamentação teórica referente aos símbolos religiosos e as imagens literárias. 

Tem-se em Tillich a abordagem sobre os símbolos religiosos, e em Bachelard o conceito de 

imagem literária. Nestas duas abordagens, procurou-se uma teoria para a análise e interpre-

tação da poesia de Cecília Meireles. Além disso, aproveitou-se destes dois teóricos outros 

                                                 

12 Este par de luvas pode ser do pai morto. 
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elementos para amparar esta tese, tais como a angústia existencial, devaneio poético e ima-

ginação. Apresentou-se primeira a teoria de Tillich para depois a de Bachelard. Seguiu-se 

esta sequência, pois se trata de uma tese em Ciências da Religião e tem-se em Tillich o am-

paro nas questões referentes à Religião. Ao passo que, Bachelard é o referencial principal 

para questões da Literatura.  

Tillich (1985), ao discutir a temática dos símbolos, iniciou-se a partir do seu concei-

to de fé. “Fé é estar possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente” (p.4). Para Til-

lich, o ser humano se preocupa com muitas coisas, como comida, moradia para sua sobrevi-

vência. Mas diferente dos outros seres, o humano tem preocupações espirituais, isto é estéti-

ca, sociais, política, cognitiva. Muitas destas preocupações são mais urgentes. E a eles o ser 

humano se dedica totalmente a ponto de deixar as demais em prejuízo. “Quando o povo faz 

da vida e do crescimento da nação a sua preocupação suprema, é exigido que se lhe sacrifi-

quem todas as outras coisas, como sejam bem-estar, saúde, e vida, família, valores cogniti-

vos, estéticos, justiça e humanidade” (p.6). Ou seja, o povo passa a se dedicar especialmente 

ao cuidado da nação. 

 Diante desta constatação, o autor nos mostra que aquilo que toca o ser humano in-

condicionalmente precisa ser expresso através de símbolos, “porque somente a linguagem 

simbólica consegue expressar o incondicional” (p.30). A nação tem os seus símbolos para 

representá-la, como a bandeira. Onde um povo vê sua bandeira, lembra-se que tem uma na-

ção. Tillich se questiona diante do fato da necessidade dos símbolos para representar o in-

condicional. E responde ao afirmar que tudo que toca o ser humano incondicionalmente, ele 

o torna um Deus (p.32). Então, supõe-se ser a nação um Deus para o povo. Portanto, há ne-

cessidade de símbolos para representá-la. 

 Ao tratar dos símbolos, Tillich se vale de características para conceituá-los. Em di-

versas ocasiões e de diversas formas, Tillich organizou-as. Os estudos realizados por Gui-

lherme Vilela em, A interpretação do símbolo da queda em Paul Tillich: um estudo em 

hermenêutica teológica (2007, p.31-32) mostrou a sequência desta organização: 

Na primeira lista, em The Religious Symbol (1940), Tillich apontou quatro 
características gerais dos símbolos. Em Religious Symbol (1955), limitou-
se a duas, e em The Meaning and Justification of Religious Symbol (1961) 
apresentou uma lista parecia com a primeira, mas com uma quinta caracte-
rística. 

Porém outro pesquisador desta temática, Cleber A. S. Baleeiro, em a Linguagem ar-

riscada da fé: considerações sobre o símbolo religioso em Paul Tillich (2013) revelou que 
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em Dinâmica da fé (1985), Tillich apresentou seis características dos símbolos. É com esta 

lista que está baseada esta tese. E o foco é o símbolo religioso, pois ele é a fundamentação 

teórica desta tese, uma vez que pertenço ao Programa de Ciências da Religião. 

A primeira característica diz respeito à confusão entre símbolos e sinais. A seme-

lhança existente entre estes dois termos reside no fato de ambos indicarem alguma coisa 

fora deles, isso já me aponta a segunda característica do símbolo. O sinal vermelho do farol 

na rua indica algo fora dele, ou seja, ele adverte aos motoristas para pararem os carros. En-

tre o sinal vermelho e o parar dos carros não há nada em comum. Mas por uma convenção 

ambos estão relacionados. Uma vez mudada esta convenção tal relação acabará. O mesmo 

se pode dizer em relação à cruz. Ela é considerada símbolo, pois representa uma realidade 

além dela, a morte de Jesus para a salvação da humanidade.  E é por causa desta realidade 

que o símbolo existe. Em síntese, tanto os sinais como os símbolos tem identidade essencial, 

isto é, indicam algo além deles. A diferença entre eles está em os sinais não participarem da 

realidade que eles indicam. Sendo assim, os sinais podem ser substituídos por outros por 

questão de conveniência, enquanto que os símbolos não. Isso leva para a terceira caracterís-

tica do símbolo que é justamente a participar de sua indicação (TILLICH, 2009, p.98; TIL-

LICH, 1985, p.31).   

O símbolo participa de sua indicação. Tendo como exemplo a bandeira, pode-se di-

zer que ela faz parte do poder e do prestígio da nação pela qual ela flutua. Sendo assim, ela 

não pode ser substituída. A não ser por uma derrocada histórica que modifique a realidade 

da população representada pela bandeira. O desrespeito à bandeira é também desrespeito à 

população. É uma ofensa à dignidade da população que a tem como símbolo. Isso é conside-

rado um sacrilégio. (TILLICH, 1985, p.31). No caso da cruz, a falta de respeito para com 

ela fere a fé dos seus devotos. A diferença existente entre sinais e símbolos é que os sinais 

não participam na realidade e no poder daquilo que indicam. Ao passo que os símbolos, 

embora não sejam iguais ao que simbolizam, participam no seu poder e sentido 

(cf.TILLICH, 2009, p.98-99). Através do pensamento de Tillich, Etienne Alfred Higuet, em 

“Interpretação das imagens na teologia e nas ciências da religião” (2012) esclarece esta 

questão dizendo que  

O símbolo participa da realidade que simboliza. É por isso que 
não pode ser substituído por outro. Quando Tillich diz que o sím-
bolo participa da realidade significada, ele se refere a um laço on-
tológico de sentido. Esse laço ontológico de sentido é que permite 
a interpretação ‘para algo além’ do sentido. Na relação ontológica 
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de sentido, o símbolo pode ser interpretado como modo de ser de 
algo em relação ao sentido de ser mesmo (HIGUET, 2012, p.88-
89). 

  A quarta característica dos símbolos mostra que eles nos abrem níveis da realidade 

que somente através deles nos são acessíveis. Toda arte cria símbolos para uma dimensão da 

realidade que não nos é acessível. Quando se busca o sentido dos símbolos logo se percebe 

que uma das funções da arte é abrir níveis da realidade que não se abririam cientificamente. 

A poesia, as artes visuais e a música abrem níveis da realidade que não abririam de outra 

forma. Sendo esta a função da arte, certamente as criações artísticas possuem caráter simbó-

lico. Higuet (2012, p.89) guiado pelo pensamento de Tillich (1985) diz 

O símbolo tem capacidade de abrir para nós níveis de realidade para os 
quais a linguagem não simbólica é inadequada. (...) o símbolo é uma forma 
de expressão indireta de ir além de um sentido, de outro modo, permanece-
ria sem possibilidade expressiva. Uma pintura de Rubens, por exemplo, 
nos conduz a uma experiência de sentido que não pode ser atingida por ou-
tra via, nem por descrições verbais, que só é dada por meio da particulari-
dade daquela pintura. Nesse sentido, todas as artes são criadoras de símbo-
los.  

Valendo-se da expressão de Higuet (2012) de que toda arte é criadora de símbolos, 

Cecília Meireles também criou símbolos em sua poética. Em Olhinhos de Gato (1983b), a 

mãe morta, avó (Boquinha de Doce) e a babá (Dentinho de Arroz) são representadas simbo-

licamente em toda narrativa. Os símbolos13 da mãe falecida estão nas peças de roupas usa-

das por ela, principalmente em um vestido;  o lenço que cobria o rosto da mãe no dia do seu 

velório;  uma estampa de Santo Antônio, supostamente bordada por ela. Na avó os símbolos 

e formam-se na hora da costura, da leitura, do cuidado do jardim e do pomar de sua casa. 

Além do cuidado com a menina Olhinhos de Gato e todas as funcionárias da casa. Na babá 

estes símbolos formam-se a partir dos momentos das brincadeiras, do cuidado diário com as 

necessidades da criança, do carregar nos ombros de forma mágica e divertida. Nesta narrati-

va, a mãe, a avó e a babá são variáveis do arquétipo da Grande Mãe representadas simboli-

camente na poética ceciliana.  

A quinta característica do símbolo diz respeito ao fato de que ele abre estruturas e 

dimensões da alma que correspondem às estruturas e dimensões da realidade. Ou seja, para 

abrir níveis da realidade é necessário abrir mais coisas, alertou Tillich. Que outras coisas 

                                                 

13 A análise e interpretação destes símbolos estão no segundo e quarto capítulos. 
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seriam essas? Níveis da alma e da realidade exterior. E essas devem corresponder a níveis 

da realidade exterior abertos pelos símbolos. Um grande drama não nos dá apenas uma in-

tuição no mundo das pessoas, mas também revela profundezas ocultas do nosso próprio ser. 

Com isso, o ser está capacitado para entender aquilo que a peça propriamente quer dizer. 

Isso mostra que existe aspecto dentro do ser que somente pode ser conscientizado através 

dos símbolos. Como também melodias e ritmos, na música, podem transformar-se em sím-

bolos. Dessa forma, todos os símbolos têm dois lados: abrem para a realidade e também 

para a alma. Há pessoas que não se abrem para nada, nem para a poesia, nem para a música, 

nem para as artes visuais. Essas pessoas estão principalmente na América protestante, disse 

Tillich (1985). A abertura tem função dupla. Ela é dos níveis mais profundos da realidade e 

da alma humana em níveis especiais. (cf.TILLICH, 2009, p.101; TILLICH, 1985, p.31).   

A sexta característica do símbolo corresponde à ideia de que o símbolo não pode ser 

inventado arbitrariamente. Ele nasce do inconsciente individual ou coletivo. E somente ga-

nha vida depois de radicarem no inconsciente do nosso próprio ser. Dessa forma, eles tam-

bém aparecem e desaparecem de acordo com a ocasião. Eles surgem quando a época estiver 

madura e desaparecem quando estiverem ultrapassados. Como é o caso do símbolo do rei 

que apareceu numa determinada época da história e desapareceu nos tempos atuais. O sím-

bolo não morre através da crítica científica ou qualquer outra que for. Ele desaparece quan-

do não tem mais sentido na comunhão a que uma vez serviram de expressão. (cf.TILLICH, 

1985, p.31-32).   

 Ao considerar a natureza religiosa dos símbolos, o autor afirma possuir as mesmas 

características. Ou seja, abrem níveis da realidade oculto que não poderia ser aberto de outra 

maneira que é chamado de dimensão mais profunda da realidade.  Ela é o fundamento de 

todas as demais dimensões e de todas as outras profundidades. Pelo fato de fazer parte do 

seu ser e do seu próprio poder absoluto de ser, não se encontra no mesmo nível de outras 

dimensões. É nesse sentido que Tillich (2009) afirma que os símbolos religiosos produzem a 

experiência da dimensão da profundidade da alma humana. E deixam de existir quando per-

dem essa função. Os novos relacionamentos (com o sagrado) favorecem o nascimento de 

novos símbolos. (TILLICH, 2009, p.102-103).  

Para Tillich (2009) a dimensão da realidade suprema é o sagrado, portanto pode-se 

dizer que os símbolos religiosos são símbolos do sagrado. Eles participam na santidade do 

sagrado. Mas participar, alerta Tillich (2009), não é identificar. Eles não são o sagrado. O 
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transcendente absoluto que está além de todo símbolo que o representa. Esses símbolos são 

tomados de diversos materiais formados através da experiência. Todas as coisas no tempo e 

no espaço têm servido em algum momento da história da religião para cumprir esse papel. É 

que devem sua existência ao supremo fundamento do ser. Essa é a chave para entender a 

complexa história da religião. Ou seja, para entender a história da religião é importante ob-

servar que tudo que existe na realidade pode tornar-se símbolo de relações especiais da 

mente com seu fundamento e significados supremos. No entanto, Tillich (1985) sugeriu que 

para abrir a porta aparentemente desse caos dos símbolos religiosos, seria importante se 

perguntar “Qual a relação do absoluto presente nesse símbolo?” (TILLICH, 2009, p.103). 

Sendo assim, adquirem sentido e se tornam as mais reveladoras criações da mente humana, 

as mais genuínas e poderosas, com capacidade para controlar a consciência e até mesmo o 

inconsciente, com a mesma tenacidade característica dos símbolos religiosos na história da 

religião. (TILLICH, 2009, p.103). Higuet (2012, p.89), inspirado no pensamento de Tillich,  

salientou que “a verdade do símbolo religioso manifesta-se quando ela é capaz de exprimir 

existencialmente nossa relação com o fundamento ultimo do ser”. Ou seja, quando ele é 

capaz de exprimir aquilo que faz sentido para a vida do ser. 

Em Olhinhos de Gato (1983b), observou-se que as variáveis do arquétipo da Grande 

Mãe, são representadas  através de símbolos. Na variável da mãe os símbolos se manifestam 

em um vestido possivelmente usado por ela, num lencinho que cobria o rosto da mãe no dia 

do seu velório, numa estampa de Santo Antônio, supostamente bordado pela mãe, o cheiro 

das roupas guardadas. 

A ilha do Nanja é representação de refúgio de maternidade. Naquele ambiente de an-

gústia existencial, a poeta criou a Ilha do Nanja para sobreviver diante daquele mundo de 

perdas e ganho no labor poético. Tem-se então, a Ilha do Nanja com símbolo da representa-

ção da Grande Mãe. É para lá que a poeta vai quando se sente angustiada com as tramas do 

mundo material. Ao tocar na questão da angústia existencial, Tillich (1976) nos fala que: 

[angústia] é o estado no qual o ser tem ciência possível do seu não ser. [...] 
angústia é a consciência existencial do não ser. ‘Existencial’ [...] significa 
que não é o conhecimento abstrato de não ser que produz angústia, mas a 
consciência de que não ser é uma parte do nosso próprio ser. Não é a certe-
za da transitoriedade universal, nem mesmo a experiência da morte dos ou-
tros, porém a impressão de tais acontecimentos na sempre latente consci-
ência de nosso ‘ter de morrer’, que produz angústia. (TILLICH, 1976, 
p.28). 
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Valendo-se da expressão tillichiana de que não é a certeza da transitoriedade univer-

sal, nem mesmo a morte dos outros a causa da angústia, mas a impressão em nosso consci-

ente de “ter de morrer” que produz a angústia, Cecília Meireles apresentou este dado em sua 

construção poética. Esta angústia existencial foi apresentada nos capítulos da tese. 

Os estudos de Tillich (2009) apontaram para os símbolos religiosos. Em síntese po-

de-se dizer que para Tillich (1985) os símbolos possuem seis características. A primeira é a 

diferença entre símbolos e sinais. A segunda mostra que o símbolo indica uma realidade 

além dele. Se o símbolo indica uma realidade além dele, ele também faz parte de sua indica-

ção. Uma vez fazendo parte de sua indicação, ele  tem a capacidade de abrir para nós níveis 

da realidade para as quais a linguagem não simbólica é inadequada. Por sua vez,  abre  tam-

bém as estruturas e dimensões da alma que correspondem às estruturas e dimensões da rea-

lidade.  Portanto, não pode ser inventado arbitrariamente, nasce do inconsciente individual 

ou coletivo. O mesmo se observou no símbolo religioso. Ele se manifesta quando é capaz de 

exprimir o fundamento último do ser. Nestas variáveis do Arquétipo da Grande Mãe, em 

Cecília Meireles, têm símbolos religiosos para representá-las. A seguir é apresentada a ima-

gem poética literária na abordagem de Bachelard. 

Em Bachelard tem-se a imagem poética literária. Guiado pelos estudos do imaginário, 

Bachelard (2001) defendeu a tese de que a imaginação tem a dinâmica de deformar a imagem 

fornecida pela percepção, de mudar das imagens primeiras para outras imagens. Ao falar so-

bre esta propriedade da imaginação de deformar as imagens, o autor chama atenção para o 

fundamento da imaginação poética:   

Pretende-se sempre que a imaginação seja a faculdade de formar imagens. 
Ora é antes a faculdade de deformar as imagens fornecidas pela percepção, 
é, sobretudo a capacidade de libertarmos das imagens primeiras, de mu-
darmos as imagens. Se não há mudanças de imagens, não há imaginação, 
não há ação imaginante (...) (BACHELARD, 2001, p.2). 

Libertar das imagens primeiras é um ponto de fundamental importância na imagina-

ção. A antiga imagem é trocada pela nova imagem na imaginação poética. A imaginação tem 

esta dinamicidade de trocar uma imagem por outra na ação imaginante. A nova imagem criada 

pelo poeta tem nova roupagem. A imagem da Grande Mãe na poesia de Cecília Meireles tem 

várias de formas de representação, observou-se este dado conforme se estudou seus textos. A 

imagem da Grande Mãe na própria mãe morta, na avó, na babá, nos santos, nas santas, em Nossa 

Senhora, em Deméter e Core (Perséfone) em Héstia, em Ártemis, na terra, na ilha, na gruta, no 

pavor infantil, no túmulo assume outras imagens e símbolos na imaginação poética ceciliana. É 
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diante deste fato que Bachelard (2001) nos chamou atenção para o critério para a imagem ser 

considerada literária: 

Para merecer o título de imagem literária, é necessário um mérito de origi-
nalidade. Uma imagem literária é um sentido em estado nascente; a palavra 
– a velha palavra – recebe aqui um novo significado. Mas isso ainda não 
basta: imagem literária deve enriquecer de seu onirismo novo (BACHE-
LARD, 2001, p.257) 

Ao apresentar a teoria de Jung (2000) sobre os arquétipos, mostrou-se, para exemplificar, 

uma estrofe de um poema ceciliano em que Nossa Senhora apareceu como aquela mãe ausente, 

que não ouve mais os pedidos da humanidade. Ao assumir esta característica de santa ausente, a 

imagem da santa é mudada completamente. No catolicismo romano Nossa Senhora é apresenta-

da como aquela mãe acolhedora que ouve sempre os pedidos da humanidade. Ao passo que, 

neste poema ela se cansou de tantos gemidos e não ouve mais nenhuma voz. Tem-se então uma 

imagem poética literária, na abordagem bachelardiana. Além de ser uma imagem nova, ela se 

enriqueceu com seu onorismo novo, pois para a poeta ao criar esta imagem da Nossa Senhora 

ausente, ela mostrou em sua criação que a Mãe de Deus também se cansa. Por isso partiu para o 

céu. 

No poema “Dolorosa”, já citado anteriormente, evoca-se o mito grego de Deméter e 

Perséfone, porém no poema é a filha que procura sua mãe, e não a mãe a procurar pela filha. 

Novamente houve esta mudança de imagem. Não é a mãe que procura a filha, mas a filha a 

procurar da mãe14. 

Observa-se, então, esta mudança da imagem original para outra imagem poética na cria-

ção ceciliana. Se para ser considerada imagem literária é necessário originalidade, as duas 

imagens apresentadas tem este mérito. Graças à imaginação da poeta estas imagens foram 

criadas. Agripina Encarnación Alvarez Ferreira (2008, p.98), inspirada pelo pensamento de 

Bachelard (2001), mostrou a imaginação como “uma força, uma potência de devir que transfigu-

ra a realidade do micro e do macrocosmo. Transforma o mundo e [o ser humano], criando um 

além do perceptível, mas captável pela percepção de quem tem o dom e o poder de imaginar. 

‘Não imagina quem quer’”. Uma vez que a imaginação tem esta potência, a imagem criada 

transfigura este mundo real num processo criativo ao gerar outra imagem. Esta outra imagem 

tem agora elementos próprios de quem a criou. Tem os elementos novos da poeta e o seu 

                                                 

14 No segundo capítulo retornarei esta imagem e analisei, interpretei com mais profundidade este poema. 
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universo interior. No poema “De Nossa Senhora” ela recriou a imagem de Nossa Senhora, ao 

poetizar uma santa que não ouve mais a humanidade sofrida. Esta imagem poética literária tem 

sua originalidade na poeta. O mesmo aconteceu no poema “Dolorosa”. Neste poema, evoca-se o 

mito grego de Deméter e Core (Perséfone), mas é a filha a chorar pela mãe e não a mãe a chorar 

pela sua filha. Mais uma vez esta ausência materna é apresentada ao reatualizar o mito.  

      Para Ferreira (2008, p.99) “a função do imaginário mundo de um poeta está distante de 

um cotidiano curso das coisas que aparecem como fotografias de instantes estatizados. A 

imaginação dinamiza o mundo e o sonhador do mundo”. Portanto, a imaginação poética tem este 

caráter dinâmico dando  à poeta a capacidade de criar imagens que ultrapassem seu mundo real e 

ir para o mundo imaginado. O fato de criar um mundo novo dá a poeta o caráter de olhar a 

realidade e através desta imaginar outra realidade, realidade criada através do labor poético. Por 

isso, enquanto se faz poesia, se vive. 

Canção do caminho 

 

Por que vou sem programa, 

Sem rumo,  

Sem nenhum itinerário. 

O destino de quem ama  

É vário, 

Como o trajeto do futuro. 

 

Minha canção vai comigo. 

Vai doce. 

Tão sereno é meu compasso 

Que penso em ti, meu amigo. 

- Se fosse, 

 em vez de canção, teu braço! 

 

Ah! Mas logo ali adiante 

- tão perto! – 

Acaba-se a terra bela. 

Para este pequeno instante, 

Decerto, 

É melhor ir com ela. 
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(Isso são coisas que digo, 

Que invento 

Para achar a vida boa... 

A canção que vai comigo 

É a forma de esquecimento 

Do sonho sonhado à toa...) (MEIRELES, 2001b, p.343). 

A canção da poeta segue-a  por onde ela for, pois a faz  acreditar na bondade da vida. 

Se ela assim se imagina, esta imaginação tem a “função de vanguarda porque ela pode criar 

a cada instante um mundo sempre novo tirando o sonhador da imobilidade que se repete a 

cada tic-tac enfadonho que se alonga na horizontalidade do tempo” (FERREIRA, 2008, 

p.99).  

Ainda nesta mesma linha de pensamento sobre a imaginação, segundo Bachelard 

(2001, p.1), é graças ao imaginário que a imaginação é essencialmente aberta, evasiva. Ela é 

no psiquismo humano a própria experiência da abertura, a própria experiência da novidade. 

Esta novidade sempre presente no fazer poético abundante de imagens que traduz a inspira-

ção criadora. Na obra, O ar e os sonhos, a proposta de Bachelard (2001) é justamente de 

mostrar que “a imaginação literária, a imaginação falada, aquela que, atendo-se à lingua-

gem, forma o tecido temporal da espiritualidade é que, por conseguinte, se libertar da reali-

dade” (BACHELARD, 2001, p.2). Eis a grande proposta da imaginação literária se libertar 

da realidade. Uma vez livre da realidade a imaginação cria suas próprias imagens poéticas 

novas, como nesta poesia Reinvenção: 

A vida só é possível 

Reinventada. 

 

Anda o sol pelas campinas 

E passeia a mão dourada. 

Pelas águas, pelas folhas... 

Ah! Tudo bolhas 

Que vem de fundas piscina 

De ilusionismo... – mais nada. 

 

Mas a vida, a vida, a vida, 

A vida só é possível  
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Reinventada. (MEIRELES, 2001b, p.411-412). 

 

          É com este canto que a poeta segue o percurso de sua vida: A vida só é possível rein-

ventada. Reinventar a vida é possível através do canto, da poesia, da prosa poética. Por isso, 

para o Bachelard o poema é essencialmente uma aspiração às imagens novas. Sobre esta 

questão, nas obras bachelardianas, é comum destacar que “imaginar é ausentar-se, é lançar-

se a uma vida nova” (BACHELARD, 2001, p.3). Tendo este propósito como fundamento 

para análise de poemas, o autor mostra em sua teoria, quando se analisa grandes poetas, este 

ausentar-se, lançar-se a uma vida nova. Não obstante, é fácil perceber que para ele o verda-

deiro poeta não se satisfaz com uma mera imaginação evasiva. O poeta quer que a imagina-

ção seja uma viagem. “Cada poeta nos deve, pois, seu convite à viagem. Por esse convite 

recebemos em nosso ser íntimo, um doce impulso, o impulso que nos abala que põe em 

marcha o devaneio15 salutar, o devaneio verdadeiramente dinâmico” (BACHELARD, 2001, 

p.4). Ou seja, o devaneio verdadeiro dinâmico é aquele que fez a poeta criar imagens novas 

a partir de seu mundo real. O mundo real era este! A poeta criou imagens novas a partir des-

ta antiga imagem de sua realidade. A imagem da Grande Mãe em sua poesia é outra imagi-

nada em sonho. Tem suas características próprias. Outro poeta não apresentaria, talvez, esta 

ausência materna, Nossa Senhora surda aos gemidos da humanidade. Poderia até criar uma 

santa com esta qualidade, mas não com este estilo de fazer poesia. Este estilo é da poeta 

Cecília Meireles.  

Voltando à questão da viagem imaginária, o autor chama atenção para a existência 

de viagens  não verdadeiras. Sendo a viagem imaginária diferente para cada poeta, para as-

sumir a conotação de verdadeira, ela necessita de certas restrições. Ao esclarecer este fato, 

para Bachelard (2001, p.5),  “a verdadeira viagem da imaginação é a viagem ao país do 

imaginário, no próprio domínio do imaginário”. Qual o significado desta expressão bache-

lardiana “viajar no país do imaginário, no próprio domínio do imaginário”? Talvez o autor 

se refira aquele momento de evasão do mundo real para o mundo imaginado e ali se cria ao 

seguir apenas as leis do imaginário. Tudo é possível poetizar, mas uma poesia criadora e 

não reprodutora da realidade. Ao criar suas imagens da Grande Mãe Cecília Meireles não 

reproduziu o real. Ela criou uma imagem nova a partir do real.  

                                                 

15 Em relação ao devaneio foi estudado com mais profundidade no quarto capítulo. 
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 Seguindo esta afirmação sobre a viagem da imaginação, é pertinente destacar como 

se dá este fazer poético. “Cada objeto contemplado, cada grande nome murmurado é o pon-

to de partida de um sonho, de um verso, é um movimento linguístico criador” (BACHE-

LARD, 2001, p.5). Desta forma, cada objeto contemplado, cada grande nome murmurado 

foi o ponto de partida de um sonho, de um verso, de um movimento linguístico criador de 

Cecília Meireles.  Portanto, convém destacar que Bachelard (2001 p.5-6) assegurou que “a 

viagem aos mundos longínquos da imaginação só conduz bem um psiquismo se assumir o 

aspecto de uma viagem ao país do infinito. É próprio da lei da expressão ultrapassar o pen-

samento”. Para criar suas imagens poéticas Cecília Meireles ultrapassou seu pensamento. 

Ela reatualizou o mito de Deméter e Core (Perséfone), o mito da Mãe de Deus Misericordi-

osa e tantos outros mencionados nos capítulos seguintes.   

Se para merecer o título de imagem literária uma das características é a originalida-

de, para Ferreira ao levar em consideração este referencial, tocou numa questão extrema-

mente importante: “a imagem poética está diretamente vinculada à imaginação. Sem este 

élan vibrante e metamorfoseante da imaginação, a imagem não seria mais que um objeto ou 

uma representação sensível da realidade. Ela é uma produção criadora e não uma reprodu-

ção” (2008, p.96), dito antes.  A imaginação criadora tem a potencialidade de criar sempre 

novas imagens. E é com esta potencialidade sempre criadora que novas imagens literárias 

ganham vida na imaginação poética.  

Neste ponto, Ferreira (2008, p.96) destaca que as imagens de um texto literário po-

dem revelar marcas que levam o leitor a detectar a imaginação material de um autor. Ou 

seja, os poetas ao escreverem suas obras deixam transparecer elementos materiais - água, ar, 

terra e fogo - objeto de sua inspiração poética. Estes elementos foram objetos de longos 

anos de pesquisa de Bachelard.  

Acreditamos poder falar de uma lei das quatro imaginações materiais, lei 
que atribui necessariamente a uma imaginação criadora dos quatro elemen-
tos: fogo, terra, ar e água. Sem dúvida, vários elementos podem intervir pa-
ra construir uma imagem particular; existem imagens compostas; mas a vi-
da das imagens é uma pureza de filiação mais exigente. Desde que se ofe-
recem em série, as imagens designam uma matéria primeira, um elemento 
fundamental. A filosofia da imaginação, mais ainda que sua autonomia 
obedeça à lei dos quatro elementos. (FERREIRA, 2008 p.96). 

Estes elementos materiais aparecem com nitidez na poética ceciliana. Cecília Meire-

les cantou o fogo, a terra, o ar e a água. Ela é uma poeta da imaginação material. A imagi-

nação é de suma importância na criação poética. O próprio Bachelard, em A chama de uma 
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vela  (1989, p.10), disse que “a imagem, a verdadeira imagem, quando é vivido primeiro na 

imaginação, deixa o mundo real pelo mundo imaginado, imaginário. Através da imagem 

imaginada, conhecemos esta fantasia absoluta que é a fantasia poética (...)”. A fantasia poé-

tica ceciliana viajou por entre esses elementos e de lá trouxe a sua imagem criada a partir do 

sonho de menina órfã poetizadora de sua dor ao cantar a água, a terra, o fogo e o ar. Esta 

materialidade forma o tecido poético ceciliano, cujos uns dos teares foram às cantigas e as 

histórias de sua avó açoriana, esta representação da Grande Mãe, supõe-se, mais significati-

va no percurso deste arquétipo nas obras cecilianas. Continuando ainda sobre esta temática 

imaginação e imagem em Bachelard, para Ferreira 

[Bachelard] procurou estudar as imagens em sua objetividade sem, no en-
tanto, deixar de se preocupar com a subjetividade. A partir de A poética do 
espaço preocupou-se em analisar a imagem em seu ser, em sua subjetivi-
dade como um produto que emerge das profundezas, tendo como ponto de 
partida a consciência (FERREIRA, 2008, p.96).     

Após investigar com profundidade os elementos materiais em obras de grandes poe-

tas, Bachelard (2000) seguiu outro caminho metodológico ao buscar analisar a imagem poé-

tica através da fenomenologia. Em A poética do espaço (2000, p.1), sugere que para enten-

der a imagem poética (literária) precisa-se ter em vista uma fenomenologia da imagem. Para 

tanto, salienta a necessidade de o filósofo esquecer, romper com todos os hábitos de pesqui-

sas filosóficas se quiser estudar os problemas propostos pela imaginação poética. Para tanto, 

o autor propõe trabalhar a imagem poética se esquecendo do passado de teorias e viajar no 

convite da imagem. 

É necessário estar presente, presente à imagem no minuto da imagem: se 
há uma filosofia da poesia, ela deve nascer e renascer por ocasião, de um 
verso dominante, na adesão total a uma imagem isolada, muito precisamen-
te no próprio êxtase da novidade da imagem. A imagem poética é um súbi-
to realce do psiquismo, realce mal estudado em casualidades psicológicas 
subalternas (BACHELARD, 2000, p.1). 

           Ainda sobre a imagem poética, o autor discute esta questão sobre o passado da ima-

gem. A imagem não tem passado. Com base nesta afirmação, Bachelard (2000) mostrou a 

sua procedência de uma “ontologia direta”. E é com esta ontologia direta que ele buscou 

trabalhar as imagens.  

Inspirado em Eugene Minkowski, Bachelard (2000, p. 2) salientou que “a imagem 

poética terá sempre uma sonoridade do ser. O poeta fala no limiar do ser. Portanto, para 

determinarmos o ser de uma imagem, teremos de sentir sua repercussão do estilo da feno-

menologia (...)”. E ainda acrescenta para discutir melhor esta questão da fenomenologia. “O 
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poeta não me confere o passado de sua imagem, e, no entanto ela se enraíza em mim. A co-

municabilidade de uma imagem singular é um fato de grande significação ontológica”. 

(BACHELARD, 2000, p.2). Portanto, para esclarecer filosoficamente o problema da ima-

gem poética convém chegar-se a uma “fenomenologia da imagem”, proposta esta que Ba-

chelard (2000) buscou desenvolver em suas obras, cujo destaque foi à imaginação poética.  

Qual seria a proposta de Bachelard para esclarecer filosoficamente a fenomenologia 

da imagem poética? O autor esclareceu que “esta seria um estudo do fenômeno da imagem 

poética quando a imagem emerge na consciência como um produto direto do coração, da 

alma, do ser do homem tomado em sua atualidade” (BACHELARD, 2000, p.2). No entanto, 

o autor destacou que depois de fazer amplo estudo sobre a imagem material e agora buscar 

uma determinação fenomenológica das imagens, percebeu este método insuficiente. Uma 

vez que o método da imagem material tinha a seu favor a prudência científica, lhe pareceu 

insuficiente para fundar uma metafísica da imaginação. Sendo assim, o autor buscou na “fe-

nomenologia da imagem” elementos que ultrapassassem a prudência científica.  

Só a fenomenologia da imagem – isto é, a consideração do início da ima-
gem numa consciência individual – pode ajudar a reconstituir a subjetivi-
dade das imagens e a medir a amplitude, a força, o sentido da transubjeti-
vidade da imagem. Todas estas subjetividades, transubjetividades não po-
dem ser determinadas definitivamente. A imagem poética é, com efeito, es-
sencialmente variacional. Não é, como o conceito, constitutiva. Sem dúvi-
da, isolar a ação mutante da imaginação poética nos detalhes das variações 
das imagens é tarefa árdua, conquanto monótona. (BACHELARD, 2000 
p.3-4).  

Bachelard (2000, p.4) alertou ao leitor de poemas da possibilidade, ao apelar para 

uma doutrina que traz o nome, tantas vezes mal-compreendido, de fenomenologia, corre-se 

o risco de não ser ouvido.  Por isso ele pede ao leitor de poemas não encarar a imagem co-

mo objeto, muito menos como substituto de objeto, mas captar a realidade específica. Para 

tomar real tal fato, o autor sugeriu a associação sistemática do ato da consciência criadora 

ao produto mais fugaz da consciência, isto é, a imagem poética. A imagem poética seria o 

élan de toda análise da fenomenologia da imagem.  “Neste âmbito da criação da imagem 

poética pelo poeta, a fenomenologia é, se assim podemos dizer, uma fenomenologia micros-

cópica. Por isso essa fenomenologia tem probabilidade de ser estritamente elementar” (BA-

CHELARD, 2000, p.4). O fenômeno encontra um campo de inumeráveis experiências nesta 

união, pela imagem de uma subjetividade pura, mas efêmera com uma realidade que não 

chega necessariamente a sua completa constituição. No entanto, pelo fato de ser simples, a 
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imagem não tem necessidade de um saber. E pode-se até dizer que é uma linguagem crian-

ça. (BACHELARD, 2000 p.4). 

J.J. Wunenburger (2005), em “Os pais fundadores da noção do imaginário”, mostrou 

que Bachelard explora duas vertentes opostas e completamente diferentes do psiquismo 

humano, a conceitualização e o devaneio, que culminaram na ciência e na poesia. 

[Bachelard] quer experimentar por ele mesmo, senão sobre ele mesmo, as 
imagens, para encontrar fenomenologicamente a imaginação criadora. Pois 
o filósofo e, sobretudo, o crítico literário que quer compreender as imagens 
dos textos poéticos deve começar por sonhar ele mesmo e se engajar em 
uma exploração subjetiva que permitirá revelar as propriedades objetivas 
do devaneio (WUNENBURGER, 2005, p.43).  

A imagem literária bachelardiana é sempre um convite ao novo. Para ser reconheci-

do como imagem literária é preciso um mérito de originalidade. As imagens do simbolismo 

do arquétipo da Grande Mãe criadas no labor poético ceciliano, estudo este dos próximos 

capítulos, tem este caráter de originalidade. O fenômeno criador poético ceciliano revelou 

estas imagens da Grande Mãe resgatando a sua busca para transfigurar o seu mundo real e 

viajar num mundo imaginário. É esta a proposta da poesia ceciliana.  

Tillich (1985) e Bachelard (2000) em suas abordagens nos apontaram o caminho me-

todológico para analisar os símbolos e imagens do corpus da tese. As variáveis do arquétipo 

da Grande Mãe são representadas através de mitos, símbolos e imagens. Com este enfoque 

temos a mitocrítica da poética ceciliana. Segue-se a discussão do conceito de mitocrítica na 

tese de Durand e os passos para sugeridos para análise da crítica textual. 

 

1.4 O caminho da mitodologia (mitocrítica e mitoanálise) 

  
Durand, um dos maiores discípulos de Bachelard, tentou ampliar essa discussão sobre 

o imaginário a partir do método usado por seu mestre. Durand, em Estruturas antropológicas 

do imaginário (2001, p.48-49), observou que o pensamento ocidental, principalmente a filoso-

fia francesa, desvalorizava ontologicamente a imagem e psicologicamente a função da imagi-

nação, formadora de erros e falsidades. Observou-se no estudo do imaginário que Durand 

partiu das dominantes da reflexologia (estudo realizado pela escola de Betchrev): posturais, 

digestivas e de fricção. Estes três gestos dados pela reflexologia desenrolam e orientam a re-

presentação simbólica. A dominante postural exige-se as matérias luminosas, visuais e as téc-
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nicas de separação, de purificação, de que as armas, as flechas, os gládios são símbolos fre-

quentes. O segundo gesto, ligado a descida digestiva, implica as matérias de profundidade; a 

água ou a terra cavernosa suscita os utensílios continentes, as taças e os cofres e faz tender 

para os devaneios técnicos da bebida e do alimento. Os gestos rítmicos, de que a sexualidade 

é o modelo natural acabado, projetam-se nos ritmos sazonais e no seu cortejo astral, anexando 

todos os substitutos técnicos dos ciclos: a roda e a roda de fiar a vasilha onde se bate a man-

teiga e o isqueiro, e por fim, sobredeterminam toda fricção tecnológica pela rítmica sexual. 

Com este propósito, Durand a partir destas dominantes, extraiu dois grandes regimes do ima-

ginário: noturno e diurno, sendo que o último está subdividido em imagens místicas e imagens 

sintéticas.  

Para Durand (2001, p. 67-68) o regime diurno define-se, de maneira geral, como o re-

gime da antítese. Para estudo destas imagens o autor as dividiu em duas partes antitéticas. A 

primeira é consagrada ao fundo das trevas sobre o qual se desenha o brilho vitorioso da luz. A 

segunda, manifestando-se sobre a reconquista antitética e metódica das valorizações negativas 

da primeira. Por sua vez, Danielle Perin Rocha Pitta, em Iniciação a teoria do imaginário de 

Gilbert Durand (2005, p. 23), disse que para falar da dimensão simbólica é necessário ter em 

mente que ela se caracteriza por sua ambiguidade e pela sua multiplicidade de significados. 

Ligados por uma lógica própria, os símbolos expressam a angústia, e se dividem em três 

grandes temas: símbolos teriomórficos (relativos à animalidade), símbolos nictomórficos (re-

lativos à noite), símbolos catamorfos (relativos à queda). Estes símbolos se agrupam na pri-

meira parte do regime diurno. 

A segunda parte do regime diurno da imagem diz diretamente a dominante postural. 

Ela exige as matérias luminosas, visuais e as técnicas de separação, de purificação, de que as 

armas, as flechas, os gládios são símbolos frequentes. Estes símbolos estão ligados aos gestos 

de dividir, separar, lutar. Neste ponto, Pitta (2005, p.26), mostrou que o simbolismo está vol-

tado para a potência: as armas são os arquétipos  correspondentes, a espada e o gládio os sím-

bolos culturalmente determinados.  

A estrutura heroica (ou esquizomórfica) do imaginário está ligada diretamente aos es-

quemas, arquétipos, símbolos valorizados negativamente e às faces imaginárias do tempo, 

poder-se-ia opor, ponto por ponto, o simbolismo simétrico da fuga diante do tempo ou da vi-

tória sobre o destino e sobre a morte. Esta estrutura diz diretamente a três constelações de 

imagens: símbolos ascensionais (de elevação), símbolos espetaculares (relativos à visão), 
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símbolos da divisão (ou diairéticos). 

No regime diurno da imagem desemboca ou numa vacuidade absoluta ou numa carto-

filia de tipo nirvânico, ou numa tensão polêmica e numa constante vigilância fatigante para a 

atenção (DURAND, 2001, p.197). Enquanto o regime diurno se preocupa em dividir, reinar, o 

regime noturno preocupou-se em fundir e harmonizar através de duas estruturas do imaginá-

rio: a mística e a sintética. Neste regime, a queda heroica é transformada em descida e o abis-

mo em taça. Não é mais ascensão em busca do poder, mas de descida interior em busca do 

conhecimento (PITTA, 2001, p. 29). O regime noturno da imagem estará constantemente sob 

o signo da inversão e do eufemismo. (DURAND, 2001, p.197).  

O místico tem aqui o sentido de vontade de união e certo gosto da intimidade secreta. 

Os verbos atribuídos são: prender, atar, soldar, ligar, aproximar, pendurar, abraçar, etc. Como 

no regime diurno do imaginário, o regime noturno também se apresentou dividido em grupos 

simbólicos: símbolos de inversão, símbolos de intimidade, símbolos cíclicos. 

Para esta pesquisa centrou-se no regime noturno místico da imagem, pois é através dele 

que o autor mostrou a construção de uma harmonia, isto é, uma vontade de união pela secreta 

intimidade. O regime noturno místico também é representado pelo símbolo de inversão: ex-

pressão do eufemismo, encaixamento e redobramento, hino à noite, mater e matéria. E tam-

bém pelos símbolos de intimidade: o túmulo e o repouso, a moradia e a taça. Símbolos estes 

observados no corpus desta tese e analisados nos capítulos seguintes. Mas também se buscou 

símbolos do regime diurno que contribuiu para aprofundar as análises da poesia ceciliana. 

Durand, em O imaginário (2010, p.16-17), chamou atenção para o fato de que existe 

grande resistência ao estudo do imaginário no Ocidente, o que causa um retardamento de 

pesquisas neste campo. Para ele, a imagem pode se desenvolver dentro de uma descrição 

infinita e uma contemplação inesgotável. Ela é incapaz de permanecer bloqueada no enun-

ciado claro de um silogismo. O que a imagem propõe é uma realidade velada, diferente da 

lógica aristotélica que exige claridade e diferença. No que se refere à imagem mítica, ele 

ressaltou que este tipo de imagem fala diretamente da alma. 

Para Durand (2010, p.18-27), os franciscanos trouxeram grande avanço para o campo 

do imaginário na religião e também na cultura geral. Os franciscanos, que não eram enclausu-

rados, propagaram uma nova sensibilidade religiosa através da criação de inúmeras transposi-

ções para imagens dos mistérios da fé. Entre eles, é possível citar representações teatrais dos 
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mistérios, das quatorze estações do Caminho da Cruz, criação da devoção ao presépio e entre 

outros. Estes promotores da filosofia da imagem deram início com os fioretti de São Francisco 

à abertura para a natureza cantando no nosso irmão Sol e nossa irmã Lua que abrange o itine-

rário da alma para Deus. Além disso, o autor destaca que a natureza é caminho da alma para 

Deus, mas qualquer contemplação, qualquer visão da criação é apenas um vestígio de toda 

bondade do Criador. No entanto, é pela imagem que a alma humana representa com maior 

exatidão as virtudes da santidade. É dada ao movimento franciscano esta nova abertura para 

despertar a questão da imagem. A contemplação aos ícones proporcionou uma via que privi-

legia mais a intuição pela imagem do que a demonstração pela sintaxe. E com a chegada da 

corrente simbolista, que despreza a perfeição formal e eleva a imagem icônica, poética e até 

musical, que se evidenciou a conquista dos sentidos. 

Sendo assim, dar o título de símbolo à imagem artística significa apenas fazer do significante 

banal à manifestação de um simbolismo inefável. Aos poucos a obra de arte irá se libertar da 

religião e posteriormente da política, e consequentemente terá um novo avanço assumindo seu 

papel no campo estético.  

Durand, em A imaginação simbólica (1988, p.15), ao falar da imaginação simbólica, diz 

que não se pode figurar a infigurável transcendência, a imagem simbólica é a transfiguração 

de uma representação concreta através de um sentido para sempre abstrato. Portanto, o sím-

bolo é uma representação que faz aparecer um sentido secreto. Sendo assim, o autor chama 

atenção para o fato de que “o símbolo é a epifania de um mistério” (DURAND, 1988, p.15). 

Esta epifania do mistério foi apresentada ao analisar a poesia ceciliana e de lá interpretar os 

símbolos ali presentes. Conforme se avançou nos capítulos analisando-a e interpretando-a 

os símbolos surgiram em suas entrelinhas.    

Durand (1977), ao comentar sobre a exploração do imaginário, seu vocabulário, métodos e 

aplicações transdisciplinares, mito, mitoanálise e mitocrítica, parte do princípio de que o mito 

vem do grego (mithos) que significa aquele que se relata. O autor observou que o mito foi 

despreciado como explicação provisória e incompleta, mas graças aos estudos recentes, o es-

tudo mitológico ganhou espaço em todas as áreas tornando-se trabalho interdisciplinar de 

pesquisadores que descobriram sua importância para a humanidade de hoje. Observou-se tra-

balhos de âmbito filosófico, antropológico, histórico das religiões, psicológicos e além de 

outros que cada vez mais ampliaram seu campo de discussão. É por este viés que para Du-

rand: 
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O mito se configura como um relato (discurso mítico) que dispõe em cenas 
personagens, situações, cenários geralmente não naturais (divinos, utópi-
cos, surreais etc.), segmentáveis em sequências ou reduzidas unidades se-
mânticas (mitemas), onde de modo necessário, está investida uma crença - 
contrariamente à fábula ou ao conto – (chamada de pregnância simbólica 
por Cassirer). Tal relato faz funcionar uma lógica que escapa aos clássicos 
princípios da lógica da identidade. Eis por onde o mito se manifesta como 
metalinguagem (Lévi-Strauss), linguagem pré-semiótica: aqui a proxêmica 
(a gestualidade) do rito, da magia inserem-se nas gramáticas e nas línguas 
naturais. O mito aparece, assim, como discurso último [...] de constituição 
[...] da tensão antagonista fundamental a todo engendramento do sentido. 
É, paradoxalmente a disseminação (J. Derrida) diacrônica das sequências 
(mitemas) a responsável pela coerência sincrônica do discurso mítico 
(DURAND, 1977, p.244-245). 

Com este propósito o autor mostrou que um método de estudo que daria conta de 

analisar um discurso “dilemático”, “disseminatório”, “contraditorial”, deve-se levar em con-

ta esta dimensão paradoxal do mito e tratar o relato mítico simultaneamente sob o ângulo da 

diaconia combinatória ou redundâncias, como fez Lévi-Strauss.  Lévi-Strauss desvendou um 

método, aperfeiçoado por seus sucessores e estendido a diversos domínios de investigação 

sobre o imaginário social e suas práticas simbólicas. A mitodologia (mitoanálise e mitocríti-

ca) seria o método que compreenderia o estudo do mito em suas diversas facetas e de forma 

crítica (DURAND 1977, p.245). 

Segundo Turchi (2003, p.39), Durand ao construir sua teoria da mitodologia se fun-

damentou no dinamismo interno das imagens, capaz de levá-las a se organizarem em narra-

tiva, texto literário, oral ou escrito, portador de um parentesco estreito com o mito. Portanto, 

vale acrescentar que para a autora, 

a mitodologia inaugura um novo método, onde o mito que existe la-
tente ou manifesto em toda narrativa, não circunscrito ao tempo e ao 
espaço, mas preso à sabedoria de culturas imemoráveis, sempre pre-
sente à extensão visionária, é a razão desta crítica. Mito e literatura 
relacionam-se com criações da humanidade que atualizam, através de 
imagens, os arquétipos presentes no inconsciente coletivo.  O mito 
exprime a condição humana e as relações sociais no grupo onde ele 
surge e configura-se em formas narrativas. As narrativas míticas, por 
sua vez, veiculam imagens simbólicas, calcadas em arquétipos uni-
versais que reaparecem periodicamente, nas criações artísticas indi-
viduais, entre elas, a literária (TURCH, 2003 p.39).   

Foi o que aconteceu com a poesia de Cecília Meireles. Ela é um campo vasto para o 

estudo da mitologia. A atualização do mito da Grande Mãe, objeto principal desta tese, re-

velou este enfoque que a literatura e as artes têm em lidar com os arquétipos, com os mitos. 

Seguindo este mesmo pensamento, Turchi (2003, p.39) observou que o símbolo e o mito, 



 

  49 

provocaram um novo humanismo, envolvendo toda a cultura humana, na interdisciplinari-

dade da antropologia, da etnologia, da história das religiões, da sociologia, da psicologia, da 

psicopatologia, da estética e da literatura. Por este viés, a mitodologia necessita, pois, de 

caminhos distintos para se enriquecer as possibilidades hermenêuticas dos textos: a mitocrí-

tica e a mitoanálise. 

Não resta dúvida de que também para Rogério Almeida, em seu artigo Mitocrítica e 

mitoanálise no campo da hermenêutica simbólica (2011, p.16) o método para se chegar ao 

mito estruturante das narrativas, das ideologias, das ciências é a mitocrítica e a mitoanálise.  

A mitocrítica é dedicada às obras literárias, artísticas e documentais. E a mitoanálise que vê 

a sociedade como um conjunto de representações de uma época, por meio de um olhar pa-

norâmico, de sobrevoo. Ou como afirmou Pitta (2005, p. 39), a mitocrítica analisa uma obra 

ou um texto (inclusive de história de vida) a partir das redundâncias que remetem aos mitos 

diretores em ação. Ao passo que, a mitoanálise vai situar os resultados da mitocrítica em um 

contexto social definido.  

A mitocrítica, foco maior desta análise, foi forjada por Durand  em 1970, a partir da 

psicocrítica para designar o emprego de um método de crítica literária (ou artística) em sen-

tido estrito ou, em sentido ampliado, de crítica do discurso que centra o processo de com-

preensão no relato de caráter mítico inerente à significação de todo e qualquer relato (DU-

RAND, 1977, p. 251-252). “A mitocrítica pretende ser um método de crítica que seja a sín-

tese construtiva de diversas críticas (de início, campo em que foi aplicada, literárias e artís-

ticas) novas e antigas, que até então se defrontavam de modo estéril” (DURAND, 1977, 

p.252).  A mitocrítica aborda imediatamente o próprio ser da obra no confronto entre o uni-

verso mítico, que forma o gosto ou a compreensão do leitor, e o universo mítico que emerge 

da leitura de tal obra determinada. É em tal confluência entre aquilo que é lido e aquele que 

se lê que se pretende respeitar as contribuições que delimitarão o terreno do saber crítico (p. 

252).  

Metodologicamente, a abordagem da obra pode-se dar em três momentos em que se 

decompõem os estratos mitêmicos: 

1) Levantamento dos temas, por vezes dos motivos redundantes,  senão obsessivos, que 

constituem as sincronias míticas de uma obra; 

2) Examinar as situações e as combinações das situações, personagens e cenários; 
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3) Detectar as diferentes lições do mito (diacronia) e as correlações de tal lição, de tal mi-

to com os de outros mitos de uma época ou de um espaço cultural bem determinado.  

Este último passo já conduz à mitoanálise que tem por objetivo delimitar os grandes mi-

tos diretores dos momentos históricos e dos grupos sociais (ALMEIDA, 2011, p.25). Vale 

dizer que para Durand (1977, p. 253-255), o que define um mito, a partir de um jogo de mi-

temas, é quando certo quórum de mitemas é estatisticamente alcançado. No âmago da mito-

crítica, como do mito, situa-se o mitema (menor unidade do discurso miticamente significa-

tiva). Este átomo mítico é a natureza estrutural (arquétipo para Jung e esquemático para 

Durand)  e seu conteúdo pode ser indiferentemente um motivo, um tema, um cenário mítico, 

um emblema, uma situação dramática. Ou seja, no mitema o verbal domina a substantivida-

de. Uma vez que o mitema integra um sistema estatístico que define um  mito, observa-se 

uma dupla utilização possível deste mitema estrutural segundo os recalques, as censuras, os 

costumes ou ideologias atuantes numa época e num meio dados: um mitema pode se mani-

festar e semanticamente agir de dois modos diferentes, um modo patente e um modo latente: 

- modo patente, pela repetição explícita de seu ou de seus conteúdos (situações, perso-

nagens, emblemas) homólogos; 

- de modo patente, pela repetição de seu esquema de intencionalidade implícita.  

Para melhor compreender este tipo de análise, Durand esclareceu que se faz  neces-

sário observar os seus pacotes de imagens, ou seja, seus pontos fortes que se denominam de 

mitemas. Para Durand (2010, p.60), uma vez que o mito não é um discurso para demostrar, 

nem uma narrativa para mostrar, ele deve servir das instâncias de persuasão indicadas pelas 

variações simbólicas sobre um tema. “Estes ‘enxames’ ‘pacotes’ e constelações de imagens  

podem ser reagrupados em séries coerentes ou ‘sincrônicas’ – os mitemas de Lévi-Strauss” 

(p.40). Ou seja, o mitema é a menor unidade semântica num discurso e que se distingue pela 

redundância. 

Segundo Turchi (2003, p.40), “a mitocrítica, perguntando-se sempre por este fundo 

antropológico primordial, quer descobrir um mito, sempre impregnado de heranças cultu-

rais, em que integram as obsessões e os complexos pessoais”. Por esta razão, a autora enfa-

tiza que a mitocrítica “quer construir um método de crítica que seja uma síntese construtiva 

entre as diversas críticas literárias e artísticas, antigas e novas, que, muitas vezes, se enfren-

tam de modo estéril” (TURCHI, 2003,40).  Assim, persegue o ser mesmo da obra, mediante 

o confronto do universo mítico que forma a compreensão do leitor com o universo mítico 
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que emerge da leitura de uma obra determinada. Por esta razão, o centro de gravidade do 

método situa-se, pois, na confluência entre o que se lê e aquele que lê (TURCHI, 2003, 

p.40).  

Para Durand, existem pelo menos três atitudes estruturais de sistemas de imagens irre-

dutíveis uns aos outros, induzindo tipos de imaginário, de raciocínio, de terminismos e de 

verdades igualmente irredutíveis uns aos outros (DURAND, 1996, p.152). Além disto, para 

o autor a arquetipologia traça as categorias do irracional e também essas matizes nunca es-

tão vazias, contrariamente ao conforto abstrato do hiperidealismo estruturalista. Toda estru-

tura significante é figurativa.  

Os arquétipos não são formas abstratas e estáticas, mas dinamismos 
figurativos com cavidades (ou moldes) específicos que, necessaria-
mente, se realizam e se preenchem – dois atos que o termo alemão 
Erfüllung traduz bem – pelo meio ambiente imediato, o nicho ecoló-
gico. Surgem, então, as grandes imagens, ou imagens arquétipos, 
motivadas simultaneamente pelo inevitável meio cósmico (o curso 
do sol, o vento, a água, a terra, a rocha, o curso e as fases da lua, o 
calor e o frio, etc.) e pelo incontornável meio sociofamiliar (a mãe 
alimentadora, os outros: irmãos, pai, chefe, etc.) (DURAND, 1996, 
p.153).  

Durand (1996) destaca que é neste nível das grandes imagens que se situam os traba-

lhos de Jung, de C. Kerenyi, de Hilman, do historiador das religiões Mircea Eliade, da poé-

tica de G. Bachelard, da arqueologia de Henri Corbin, da exploração da mentalidade  indo-

europeia de G. Dumézil. É neste contexto que para o autor a solução arquetipológica oferece 

a possibilidade de centralizar pesquisas tão afastadas umas das outras como as da Escola de 

Leningrado, da etiologia contemporânea e da psicologia das profundezas ou da história das 

religiões. Para ele, a arquetipologia permite descrever e articular um sensorium commune 

antropológico sem o qual nenhuma comunicação entre as pessoas dispersas pela terra ou 

distanciadas no tempo seria possível.  (DURAND, 1996, p.153). 

A mitocrítica se destacou por diversos campos da literatura e dos discursos estéticos 

em geral. Tal amplitude mostrou o não isolamento num único autor, ou mesmo num único 

texto, mas sim o alargamento de sua análise ao conjunto do discurso social, banal, ideológi-

co etc., de uma sociedade e de uma época.  Nesta perspectiva, a pesquisa pede auxílio a ou-

tros pontos de vistas metodológicos, para além da pesquisa no âmbito das ciências da litera-

tura, por si limitadas. É assim que se passa de uma mitocrítica pontual a uma mitoanálise 

mais generalizada. 
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De uma ciência do [ser humano] reunificada em torno de uma dupla 
aplicação – mitocrítica e mitoanálise – metodológica (que nos senti-
mos tentados a escrever, desde logo, mitodológica) emergiam os pro-
legómenos de uma orientação epistemológica e filosófica nova, não 
de uma novidade fugaz do tipo pronto a vestir intelectual, mas nova 
no sentido de renovada pelo encontro de mitos, de sensibilidade e de 
filosofemas ocultados (DURAND, 1996, p.159).  

Ao tratar passo a passo do método mitocrítico, Durand mostrou-o mais didaticamen-

te possível, o percurso prudente que convém seguir para alcançar uma verdadeira mitocríti-

ca. “Como orientar a investigação mitocrítica num texto ou em qualquer outra obra da cultu-

ra”? (DURAND, 1996, p.245). Em primeiro lugar, o autor esclareceu que se deve definir as 

intenções e os objetos o mais sumariamente possível. A mitocrítica que o historiador das 

religiões Mircea Eliade havia pressentido há bastantes anos, estabeleceu que toda a narrativa 

possui um estreito parentesco com o sermo mythicus, o mito: 

O mito seria de algum modo, ‘o modelo’ matriarcal de toda narrativa estru-
turado pelos esquemas e arquétipos fundamentais da psique do sapiens, a 
nossa. É, portanto, necessário, procurar qual (ou quais) o mito mais ou me-
nos explícito (ou latente) que anima a expressão de uma ‘linguagem’ se-
gunda, não mítica. Por quê? Porque uma obra, um autor, uma época – ou, 
pelo menos, um momento de uma época – está obcecada (Ch. Mauron) de 
forma explícita ou implícita por um (ou mais do que um) mito que dá conta 
do modo pragmático das suas aspirações, dos seus desejos, dos seus receios 
e dos seus terrores. (DURAND, 1996, p.246). 

Segundo Durand (1986, p.247), o terreno da mitocrítica é bastante variável e em di-

mensões variáveis. Por isso ele sugere que se esteja atento à noção de escala. Porque para 

ele fica evidente que a mitocrítica exerce-se perfeitamente quando seu terreno é vasto. Ou 

seja, num terreno vasto é possível obter vários pontos de referência. Referência daquilo que 

fundamenta o próprio processo do sermo mythicus, ou seja, a repetição, a redundância. Para 

o autor, será esta a característica, mais ou menos, o mito da narrativa demonstrativa (o raci-

ocínio, cujo exemplo mais puro é a demonstração matemática) e da narrativa (‘mostrativa’, 

poder-se-ia-dizer, descritiva como é utilizada na ‘história natural’). Sendo assim o autor 

esclareceu que é  

a redundância (Lévi-Strauss) que assinala um mito, a possibilidade de ar-
rumar seus elementos mitemas em ‘pacotes’ (enxames, constelações, etc.) 
sincrônicos (isto é, possibilidade de ressonâncias, de homologias, de seme-
lhanças semânticas) rimando obsessivamente o fio ‘diacrônico’ do discur-
so. O mito repete e repete-se para impregnar, isto é, persuadir. É por esta 
razão banal que há mais hipóteses de delimitar elementos ‘míticos’ num 
romance longo do que num conto curto soneto ou até num simples título 
(DURAND, 1996, p.247). 
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É justamente a uma caça ao mito que a mitocrítica convida a pessoa pesquisadora, 

afirmou Durand. Esta caça se faz em duas etapas. A primeira etapa é a delimitação dos ter-

renos de caça e o espinhoso problema do levantamento dos vestígios, dos indícios da pre-

sença da caça mítica. A segunda etapa é mais dinâmica e é consagrada aos movimentos do 

mito, ou seja, como os mitos se modificam, quais são os processos dessas modificações, 

como é que a modificação se processa (DURAND, 1996, p.246). 

Durand (1996, p.247-249) sugeriu seis níveis na escala da narrativa, da informação 

pela narrativa; 

1) O próprio título pode ser significativo se ele próprio for redundante num autor, ou ao con-

trário, pode ser um contrassenso. 

2) A obra de pequena dimensão um poema, um filme, soneto que pode indicar com clareza 

suas intenções. 

3) É comum nas obras de grande dimensão como um conjunto de poemas, um grande roman-

ce, uma série de quadros, que a mitocrítica pode exercer com mais eficácia. 

4) Na obra completa de um autor que abranja mais tempo de sua vida as redundâncias temáti-

cas e dramáticas manifestam com majestade. A amplitude da obra permite distinguir épocas 

na gênese mítica de uma obra. E as conversões de um autor surgem com mais nitidez. 

5) Uma obra completa incita-nos a analisar as épocas históricas de toda uma cultura. A refle-

xão sobre as épocas incita-nos a discernir no tempo e no espaço cultural bacias semânticas 

(seis fases - mitoanálise) que assinalam a gênese e o declínio dos mitos. 

6) Se o terreno de investigação abrange um espaço e um tempo que tocam a imemorialidade, 

pode-se, então descobrir a dinâmica de um mito, em todos as suas matizes, em toda a sua am-

plitude. Os últimos passos da mitocrítica já direcionam para a mitoanálise. A mitoanálise de-

limita-se como o estudo de um mito diretor de um período histórico.  

Para Durand (1996, p.248), quanto mais vasto for o terreno de informações, mais frutí-

fera a análise mitocrítica poderá ser. Mas ele chama atenção para o fato de quanto mais a aná-

lise enriquece, mais ela “dificulta as sobreposições, as pseudomorfoses, as mestiçagens se-

mânticas”. Portanto, para ele, deve-se ter em “linha de conta, sempre que a mitocrítica tende 

adaptar uma mitoanálise, os graus de recepção (H.R. Jauss) de um mito, a sua grandeza relati-

va” (DURAND, 1996, p.248). Isto é, deve-se observar a sua relação com outros mitos existen-

tes no momento do estudo, a sua distância do real, a forma como a epistemologia o define 
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numa sociedade, a sua força problemática no impulso que ele pode receber  investigação cien-

tífica.  

Durand esclareceu que depois da delimitação do terreno de investigação, resta reco-

lher as temíveis amostras significativas. Talvez o fato de o autor usar o termo temíveis 

amostras, vale-se da hipótese de que as amostras recolhidas quase sempre fazem o pesqui-

sador temer, pois requerem uma investigação minuciosa e mesmo assim, no final da análise 

ter-se-á a impressão de que ao invés de recolher aquela amostra, deveria ter recolhido outra. 

Mas este tipo de temor acontece em qualquer campo de investigação científica. Em se tra-

tando de uma análise mitocrítica, este temor pode ser maior pelo fato de adentrar num cam-

po de investigação grande demais e ficar em dúvida diante do que se deva ou não separar 

para análise. Por isso, é necessário ficar atento “de que malha é a rede que deveremos esco-

lher o mito significativo”.  

Para Durand, qualquer obra humana, texto literário, quadro, sinfonia ou monumento, 

tem sempre necessidade de ser interpretado. Para ele, o exemplo da música é o mais eviden-

te: “o texto musical da partitura não pode passar tal como está para sua sonoridade através 

de uma máquina” (DURAND, 1996, p.251).  

Guiada pelos estudos de Durand, Turchi (2003), ao aplicar o método da mitocrítica e 

mitoanálise aos gêneros literários, descobriu que no regime diurno o imaginário atua no 

gênero épico, ao passo que no regime noturno do imaginário estão o lírico (místico) e dra-

mático (sintético). Este encontro do místico com o lírico contribui para investigar as poesias 

de Cecília Meireles, pois se acredita ser este ponto um dos grandes eixos de investigação da 

poética ceciliana. Sendo uma poeta lírica místico-religiosa, esta teoria irá ajudar a analisar e 

interpretar o corpus desta tese centrado no sentido do simbolismo religioso da imagem da 

Grande Mãe. 

A minha proposta foi de mostrar em linhas gerais o procedimento para a análise mi-

todológica, centrando-se na metodologia mitocrítica. Método de abordagem para analisar as 

imagens, símbolos e mitos em Cecília Meireles. O próximo tópico discute a mitopoesia ce-

ciliana. 

1.5 Mitopoética  

Frye, em Fábulas de identidade (2000), revela que o mito é uma concepção que atra-



 

  55 

vessa muitas áreas do pensamento contemporâneo, tais como a antropologia, psicologia, reli-

gião comparada e sociologia. Nesta perspectiva, a tese de Frye (2000) é justamente tentar ex-

plicar o significado do termo para crítica literária hoje. Para tanto, o autor questiona porque o 

termo entrou na crítica literária? Diante desta questão, para ele só pode haver uma resposta: 

“porque o mito é e sempre foi um elemento integrante da literatura, o interesse dos poetas 

pelo mito e pela mitologia tem sido notável e desde a época de Homero” (FRYE, p.2000, 

p.28).  

 Maria Goretti Ribeiro (2008), em seu artigo “Da literatura aos mitos: a mitopoética de 

Lya Luft” esclareceu que Eliade foi “o primeiro crítico a enunciar o princípio de correspon-

dência entre o texto literário e as estruturas míticas, interpretando na literatura profana o nú-

cleo que interroga pelo tempo mítico” (2008, p.60). Esta constatação me mostrou que Eliade é 

também referência para discussão do mito na literatura. Neste mesmo encalce, Northrop Frye, 

em Anatomia da crítica (1957, p.69) diz que “um poeta mitopéio aceita comumente alguns 

mitos como verdadeiros, e, de acordo com isso, modela sua estrutura poética”. Por sua vez, E. 

M. Mielietinski dirigiu suas pesquisas também com esta mesma abordagem. Em Poética do 

mito (1987), o autor traz ampla discussão de estudiosos da mitologia para aprofundar elemen-

tos da narrativa mítica e a poética. Nesta abordagem, ressaltou que a remitologização na lite-

ratura moderna é um dado concreto. Neste enfoque, temos esta presença do mito na poética 

ceciliana. Ou seja, uma atualização do mito da Grande Mãe elaborado e refinado em sua poe-

sia. 

Leila V. B. Gouvêa, em Pensamento e lirismo na poesia de Cecília Meireles (2008), 

comenta que, na Literatura moderna brasileira, Mário de Andrade, Jorge de Lima e Guima-

rães Rosa foram alguns autores que recuperaram o mito, fonte da imaginação poética. Com 

Cecília Meireles aconteceu a mesma coisa: “Desde os livros de adolescência e juventude, a 

poeta refere ou alude ao legado mitológico grego, latino ou asiático em seus poemas” 

(p.156).  Além disso, a “recorrência também na obra madura revelará o acerto de se classifi-

car a sua lírica como mitopoética, no sentido de que serve recorrentemente de imagens, mo-

tivos, símbolos e arquétipos míticos em seu processo de metaforização na criação poética” 

(p.156).  

Frye, em Anatomia da crítica (1957, p.69) diz que “um poeta mitopéio aceita comu-

mente alguns mitos como verdadeiros, e, de acordo com isso, modela sua estrutura poética”. 

Não obstante, muitas pesquisas foram realizadas tratando da mitologia na escrita ceciliana. 
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Os temas de Narciso e Penélope foram temas de discussão de grande parte de pesquisado-

res. O foco desta pesquisa é o arquétipo da Grande Mãe, tema este inovador tanto na área de 

Ciências da Religião, como da Literatura.  

Se um poeta mitopeio aceita comumente alguns mitos como verdadeiros e, de acordo 

com isso modela sua estrutura poética, supõe-se ser o arquétipo da Grande Mãe um destes 

referenciais modelador da estrutura poética de  Cecília Meireles. E ao modelá-la se  buscou 

imagens e símbolos representadores deste mito da Grande Mãe.  

Cecília Meireles conviveu desde a sua infância com narrativas mitológicas. A sua 

babá Pedrina lhe contava histórias de crendices populares. Em sua crônica “Exercícios nefe-

libata”, Cecília Meireles mostrou-se seu interesse pelo estudo da mitologia desde sua infân-

cia. 

Quando, em criança, eu estudava mitologia, tinha longas cismas diante do 
céu: para mim, os deuses haviam sido inventados por sugestões das nu-
vens. Das nuvens do céu tinham surgidos todos os deuses que não nasce-
ram das espumas do mar, do eco dos campos ou do sopro da brisa. E fiquei 
horas perdidas esperando recompor neste etéreo mármore suspenso, o carro 
de Apolo, o movimento de Diana, a passagem de Júpiter. Mas não foram 
horas perdidas, pois realmente eu os avistei, e ainda os avisto, quando que-
ro, e até com outros atributos, e em jogos tão variados que explicam todas 
as construções da arte e da ideia, e revelam a vida em sua escrita efêmera 
de metamorfose (MEIRELES, 1998b, p.69). 

Dos devaneios da infância à vida adulta, a arte poética ceciliana mostrou ser capaz 

de recriar o universo mitológico através do labor poético. Na infância, deu às nuvens a ca-

pacidade de fazer os deuses. Permanecendo eternamente em sua poética, as nuvens viajaram 

com a poeta em muitas de suas obras, dando a ela, também, a missão de ser uma pastora de 

nuvens: 

Pastora de nuvens fui posta a serviço 

Por uma campina tão desamparada Destino. 

 

Que não principia nem também termina, 

E nunca é noite e nunca madrugada. 

que olhais para o sol e encontrais direção.  

 (Pastores da terra, vós tendes sossego, 
 
Sabeis quando é tarde, sabeis quando é cedo. 
Eu, não.)  (MEIRELES, 2001, p.292 -294). 
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 Neste poema, o eu lírico como pastora de nuvens conversou com os pastores da ter-

ra. Por um lado, ser pastor da terra tem suas vantagens, enquanto ser pastora de nuvens, não. 

O refrão do poema segue seu ritmo apresentando sempre a vantagem dos pastores da terra e 

as desvantagens da pastora de nuvens. 

Pastora de nuvens, fui posta a serviço (...). 
(Pastores da terra, vós tendes sossego, (...) 
Eu não.) 
 
Este refrão perpassa todo o poema em que o eu lírico apresenta a pastora de nuvens 

descontente com seu serviço aéreo, pois não traz vantagem nenhuma se for comparado ao 

serviço dos pastores da terra. É como se ela quisesse sempre dizer: “vocês têm isso, e eu 

não”. Ou seja, ela também traz em si o desejo de ser “uma pastora da terra”. Ser pastora da 

terra é ser uma Grande Mãe. A Grande Mãe tem o trabalho de cuidar da terra e dar alimen-

tos à humanidade e aos animais. 

 Retomando o excerto anterior, observo ser a imagem das nuvens um espaço signifi-

cativo na poesia ceciliana a ponto de ela, numa etapa de sua vida, considerar-se uma pastora 

de nuvens que segue seu rumo sem direção na vida. Se por um lado as nuvens fizeram os 

deuses do céu, por outro, das espumas do mar, do eco dos campos ou do sopro da brisa, nas-

ceram os outros deuses. Assim, a poeta reinventa as origens dos deuses através de sua poe-

sia. É a mitologia nascida do tecido poético. Esperar horas e horas para ver a imagem dos 

deuses aparecerem no céu é como fazer poesia. A imagem poética surge da persistência da 

poeta em querer ver a criação pronta. E ela vem da persistência, pois Cecília Meireles não 

desistiu de sua criação. Envolvida com esta temática da mitopoética, Cecília Meireles fez 

seu caminho poético, recriando o universo mítico através de imagens e símbolos. Se ela 

como “pastora de nuvens” seguia sem direção, como poeta ela sabe que rumo dar as suas 

palavras. 

1.6 Considerações sobre o capítulo 

A infância na ausência da mãe e vivida em cenário mitológico contribuiu para a poe-

ta trazer em sua arte poética o tema do arquétipo da Grande Mãe. Perpassando várias cultu-

ras e chegando até os dias de hoje, essa Grande Mãe, Grande Deusa, ou princípio feminino, 

seja como ela for denominada, faz-se notável em muitas obras cecilianas. E a tese de Jung e 
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Neumann são referências para compreender a diversidade das imagens e símbolos deste 

arquétipo. 

Para Tillich (1985), os símbolos possuem seis características. Para Bachelard (2000), 

a imagem poética para ser considerada literária precisa de originalidade. A poesia ceciliana 

se apresentou como criadora de símbolos, imagens e mitos para recriar a sua realidade de 

forma produtora, e não reprodutora da realidade. Sendo assim, ao recriar, reatualizar a ima-

gem de Nossa Senhora como mãe ausente, ela tocou em pontos geradores de conflitos no 

âmbito religioso. Como acolher no espaço religioso católico uma mãe que não ouve mais os 

pedidos da humanidade? Este é um ponto de discussão do capítulo dois. 

Fez-se ampla discussão sobre o que vem a ser o método mitocrítico, na abordagem 

de Durand. Se mitocrítica é a análise literária de símbolos, imagens e mitos, através do es-

tudo destes autores construiu-se uma metodologia própria que analisou e interpretou o cor-

pus da tese. Ela parte da verificação do arquétipo no corpus da tese, isto é, o arquétipo da 

Grande Mãe. Após esta verificação, buscou-se em Tillich a fundamentação teórica sobre o 

símbolo religioso. Buscou-se os símbolos religiosos no material selecionado. Após esta bus-

ca, analisou-se, de acordo com a teoria de Bachelard, a imagem poética literária. Estas duas 

análises estão também fundamentadas na teoria de Durand. Ele mostrou passo a passo o 

método mitocrítico. Portanto, tem-se um método próprio para analisar e interpretar o corpus 

da tese. 

 No capítulo seguinte é apresentado, a partir de Olhinhos de Gato (1983b), como a 

poeta construiu sua criação poética na narração da memória infantil. E nesta construção, 

símbolos, imagens e mitos sinalizadores do caminho para desvendar o sentido de sua família 

morta e ela a única sobrevivente. Este capítulo discute principalmente a ausência materna. 

 



CAPÍTULO II 

IMAGINÁRIO, INFÂNCIA E SIMBOLISMO DO AR-

QUÉTIPO DA GRANDE MÃE 
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2.1 Introdução  

Uma infância em potencial habita em nós. Quando vamos 
reencontrá-la em nossos devaneios, mais ainda que na 
sua realidade, nós a revivemos em suas possibilidades. 
Sonhamos tudo o que ela poderia ter sido, sonhamos, no 
limite da história e da lenda (...) (Gaston Bachelard). 

No primeiro capítulo, apresentou-se a fundamentação teórica para a análise e inter-

pretação da poesia de Cecília Meireles, numa abordagem mitocrítica. Tais teorias se funda-

mentaram no arquétipo da Grande Mãe em suas várias representações (Jung, Neumann) nos 

tempos primitivos e sua atualização em Cecília Meireles, por meio de símbolos religiosos 

(Tillich) e imagens poéticas literárias (Bachelard). Também se mostrou os passos para a 

análise e interpretação do corpus da tese numa abordagem mitocrítica (Durand). Neste ca-

minho metodológico, averiguou-se ser a poeta mitopeia ao trazer em sua poética a presença 

dos mitos (Frye). 

Seguindo esta abordagem mitocrítica, este segundo capítulo, trouxe a análise e inter-

pretação do Arquétipo da Grande Mãe nos símbolos,  imagens e mitos na obra Olhinhos de 

Gato (1983b). Para o aprofundamento deste estudo, analisa-se também estas imagens e sím-

bolos nos poemas do livro Baladas para El-Rei (MEIRELES, 2001b)  “Dolorosa”, “De 

Nossa Senhora”  “Para minha morta” e  do livro Vaga Música (MEIRELES, 2001b) “A mu-

lher e o seu menino”. 

2.2  A perspectiva do olho – silêncio, solidão e criação poética 

no imaginário poético de Cecília Meireles 

 
Se tem uma pessoa que possa, a qualquer momento, arran-
car da sua infância uma recordação maravilhosa, essa pes-
soa sou eu. Já principiei a narrativa dessa infância, num 
pequeno livro de memórias, aparecido numa revista portu-
guesa, com o título ‘Olhinhos de Gato’. Mas há muito mais 
para contar (Cecília Meireles). 
 

A infância é um tema apresentado por muitos poetas. Cecília Meireles também o 

trouxe em sua narrativa Olhinhos de Gato (1983b). Gaston Bachelard, em sua obra “A poé-

tica do devaneio” (1996), ao tratar dos devaneios voltados para a infância, defende a tese de 

que a infância dura vida toda; e os poetas nos ajudam a encontrar em nós esta infância viva, 
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durável e imóvel. Viajar pelas páginas cecilianas é encontrar esta infância sempre viva e 

guardada no interior do ser. Revivendo a infância de menina crescida no silêncio e na soli-

dão, a poeta narrou sua intimidade infantil ao revelar a busca existencial em descobrir, em 

cada canto da casa da avó16, os segredos de sua família morta, principalmente da mãe. Há 

uma busca por aquilo vivido e não vivido, através da imaginação e das lembranças guarda-

das a sete chaves naquela casa da avó. 

A primeira publicação de Olhinhos de Gato (1983b) se deu em capítulos durante os 

anos de 1938-194017, pela Revista Ocidente de Lisboa. Nesta narrativa, a personagem prin-

cipal é Olhinhos de Gato seguidas de Boquinha de Doce (avó Jacinta) e Dentinho de Arroz18 

(a babá Pedrina19). Além de outras personagens secundárias como Có20, Maria 21Maruca e o 

seu Padrinho22.  

Esta memória é de uma narrativa poética da escrita de si. Ângela de Castro Gomes 

em seu livro Escrita de si, escrita da história (2004), ao se referir sobre a escrita de si, mos-

tra que para analisar este tipo de texto deve-se levar em consideração que ele assume a sub-

jetividade do seu autor. Não há aqui uma preocupação de registrar o fato tal como ocorreu, 

mas trata-se do autor e a sua verdade: 

a escrita de si assume a subjetividade de seu autor como dimensão inte-
grante de sua linguagem, construindo sobre ela a “sua verdade”, ou seja, o 
que passa a importar para o historiador [ e outras áreas afins] é exatamente 
a ótica assumida pelo registro e como seu autor a expressa. Isto é, o docu-
mento não trata de “dizer o que houve”, mas de dizer o que o autor diz que 

                                                 

16 A casa de minha avó chegavam continuamente malas, de gente da família que ia faltando e eu, muitas coisas, 
em vez de conhecê-las em seus lugares, via-as saindo de malas”. (BLOCH, 1964, p.35). 

17 Ao comentar com seu amigo poeta Armando Côrtes-Rodrigues como escreveu este livro na Revista Ociden-
te, ela assim se expressou: Talvez V. tenha conseguido a revista onde apareceu a primeira parte: ali encon-
trará a minha vida dos três aos seis anos, quando, tendo perdido a minha Mãe, que morreu muito jovem, e 
meu Pai – que sou filha póstuma – fui levada para a casa da minha Avó açoriana. A outra já tinha morrido; 
todos já tinham morrido: avós, irmãos, tios, parentes. Assim houve uma criança sozinha, com uma Avó. E 
a Ilha. O que somos três solidões cada uma das quais se multiplica até o infinito (11 de Março de 1946,  
SACHET, 1998, p.4). 

18 Dentinho de Arroz era minha ama seca (pagem) – ela com outras mulatinhas  e negrinhas tinham sido criada 
de minha mãe (SACHET 1998, 26). 

19 Pedrina sabia muito do folclore do Brasil, e não só contava histórias, mas dramatizava-as, cantava, dançava 
e sabia adivinhações, cantiga, fabúlas, adivinhaações, etc.”. (SACHET 1998, 26). 

20 “Có era uma Maricota, pessoa de cor, que foi governanta da Mamãe, e depois de sua morte ficou sendo costu-
reira” (SACHET, 1998, p.26). 

21“Maria Maruca era uma criada portuguesa, criada por minha Avó, mas não açoriana” (SACHET, 1998, p.26). 
22“Orelhinha Peluda era meu padrinho” (SACHET, 1998, p.26). 
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viu, sentiu e experimentou, retrospectivamente, em relação a um aconteci-
mento (GOMES, 2004, p.15). 

Observa-se em Olhinhos de Gato exatamente o que a poeta viu e sentiu diante dos 

acontecimentos da casa de sua avó. Nele, a autora narrou a infância de menina que teve 

muitas perdas em sua vida – seu pai, a mãe e seus irmãos faleceram e ela foi morar na casa 

da avó materna. Sendo assim, a convivência próxima com a morte levou-a a guardar em sua 

memória fatos dolorosos não apagados pelo tempo. A prova disto é a frequência do tema da 

morte em sua criação poética, fato este também apresentado nesta obra analisada. Neste 

livro, a autora apresentou a sua infância de menina que vivia no silêncio e na solidão, mas 

construiu um significado positivo diante das perdas tidas em sua vida.  

Minha infância de menina sozinha deu-me duas coisas que pare-
cem negativas, e foram sempre positivas para mim: silêncio e solidão. Essa 
foi sempre a área de minha vida. Área mágica, onde os caleidoscópios in-
ventaram fabulosos mundos geométricos, onde os relógios revelaram o se-
gredo do seu mecanismo, e as bonecas o jogo do seu olhar. Mais tarde foi 
nessa área que os livros se abriram, e deixaram sair suas realidades e seus 
sonhos, em combinação tão harmoniosa que até hoje não compreendo co-
mo se possa estabelecer uma separação entre esses dois tempos de vida, 
unidos como os fios de um pano (BLOCH, 1964, p.35). 

O silêncio e a solidão são dados positivos da infância ceciliana. Por um lado, ela ti-

nha a magia dos brinquedos com seus fabulosos truques observados apenas pelo olhar de 

uma criança em sua primeira infância, por outro, este mesmo mundo mágico abriu-lhe para 

os livros, tanto é que ela não conseguiu separar estes dois tempos em sua vida.  Ferreira, 

(2008,), ao falar sobre a importância do silêncio e da solidão destaca que “o ser humano, 

que vai ao fundo das coisas, aproximando-se da natureza no silêncio e na solidão recebendo 

da paisagem circundante os seus eflúvios benfazejos, jamais estará só, pois será dada a feli-

cidade de sonhar” (p.182). O silêncio e a solidão deram a poeta esta felicidade de sonhar e 

criar obras poetizando esses momentos sofridos de sua infância. A lembrança, na maioria 

das vezes, é de um passado de perdas, mas que ela soube recriar por meio de sua escrita 

criativa. O silêncio, a solidão e o contato com a natureza deram-lhe a capacidade de ir ao 

fundo das coisas e de lá buscar o que para ela haveria de mais precioso: a criação poética. 

 A criação poética ceciliana traz este traço de quem teve grande intimidade consigo 

mesma e com o mundo a sua volta, nitidamente presente em suas criações. Sendo assim, 

esta obra é “uma narrativa intimista, com muita musicalidade e poesia. É a vida de Cecília 

Meireles relatada como num diário de adolescente. Você conhecerá as alegrias, as tristezas e 

as experiências de uma pessoa que tão bem soube expressar um pouquinho de todos nós”. 
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Portanto, em Olhinhos de Gato há esta infância permanente convidando o leitor a encontrar-

se em cada imagem desta narrativa. 

Como o próprio título do livro mostrou, a narrativa poética desta obra se prendeu na 

perspectiva do olho. Olhinhos de Gato estava sempre de olho em tudo que acontecia em sua 

casa, ou nos lugares por onde ela andava. Segundo Ferreira (2008, p.139), “o olho é um pro-

jetor de uma força humana. O olho é luz que vem das profundezas do ser humano para ilu-

minar o mundo, abrindo-lhe o caminho da arte e da sabedoria”. Ao se denominar de Olhi-

nhos de Gato, a poeta mostrou este lado da criança atenta a tudo que acontecia a sua volta, 

principalmente ao que envolvia as lembranças de sua família morta. Está no ser infantil esta 

curiosidade, este olho sempre atento a tudo. Ou seja, evoca-se a memória permanente do ser 

infantil com esse “olhinho de gato” que via tudo.  

Continuando sobre a simbologia do olho, o título do livro Olhinhos de Gato apresen-

ta uma menina atenta aos acontecimentos no espaço interior e exterior da casa. Com esta 

habilidade bem desenvolvida, ela olhava praticamente tudo que acontecia à sua volta. O que 

a menina olhava  relacionava-se à rotina diária do interior da casa de Boquinha de Doce, do 

exterior (jardim, pomar) e os acontecimentos, também diários, da rua onde morava. A este 

respeito, Bachelard (2003) faz a seguinte observação: 

Para o contemplador que constrói seu olhar, o olho é o projetor de uma for-
ça humana. Um poder iluminador subjetivo vem acender as luzes do mun-
do. Existe um devaneio do olhar vivo, devaneio que anima num orgulho de 
ver, ver claro, ver bem, de ver de longe e esse olho de visão é talvez mais 
acessível ao poeta que ao pintor: o pintor deve pintar essa visão mais ele-
vada, o poeta se limita a proclamá-la. (BACHELARD, 2003, p.151). 

Podemos partir deste ponto em que o olho é um grande projetor da força humana.  

Força esta bem desenvolvida na menina Olhinhos de Gato. Existe um devaneio do olhar 

vivo e este devaneio que levava a menina a querer ver bem, ver bem de longe tudo o que 

estava presente naquele ambiente da casa de Boquinha de Doce. Talvez, ao se denominar de 

Olhinhos de Gato, a poeta deixou em evidência este olho construído na infância, pela curio-

sidade em decifrar o enigma de sua família morta e ela a única sobrevivente. Tudo isso a 

levou a desenvolver este olho vivo, não apenas na infância, mas durante toda sua existência.  

A vontade de olhar para o interior das coisas torna a visão aguçada, a visão 
penetrante. Transforma a visão numa violência. Ela detecta a falha, a fen-
da, a fissura pela qual se pode violar o segredo das coisas ocultas. A partir 
desta vontade de olhar para o interior das coisas, de olhar o que não se vê o 
que não se vê deve ver, formam-se estranhos devaneios tensos (...). (BA-
CHELARD, 2003, p.7). 
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Esta vontade de olhar para o interior das coisas é uma fato concreto na personagem, 

pois ela tinha a curiosidade de descobrir o segredo de cada objeto familiar encontrado. Na 

casa de Boquinha de Doce estava registrado o mundo de perdas diante da morte de sua mãe,  

de seu pai e seus irmãos. Cada fotografia, cada peça de roupa, cada livro olhado evocava a 

lembrança dos falecidos. Eles morreram, mas muitas lembranças materiais e espirituais fo-

ram guardadas. E os Olhinhos de Gato olhava para estas lembranças todos os dias. E em 

cada lembrança olhada, queria saber  por qual motivo elas estavam ali. Entre o olhado, sen-

tido e ouvido construía em seu imaginário uma resposta para suas questões existenciais.  

Para Eliade23 “olho simboliza o pavor da tomada de consciência, que em decorrência 

da culpa, pode nos levar a situações aterradoras” (NAIDA, 2007, p.25). Para o historiador 

das religiões, ao tratar desta simbologia no campo religioso destacou que “os olhos de pei-

xes simbolizam o Olho Múltiplo de Deus que possuem como efeito à consciência de que 

não se está sozinho na psique” (NAIDA, 2007, p.25). Neste sentido, o Olho de Deus é uma 

imagem do Julgamento Final que aparece em sonhos nos momentos de crise da vida, “pois 

quando a imagem do Olho é constelada, normalmente se está passando por uma grande pro-

vação” (NAIDA, 2007, p.25).  O Javé dos salmos é aquele que nada pode ser escondido: 

“Se subo ao céu, tu aí estás. Se me deito no abismo, aí te encontro” (Salmo 139,8). De acor-

do com a tradição budista o chamado "terceiro olho", que se localiza entre as sobrancelhas 

das estátuas de Buda, é uma referência ao pleno desenvolvimento do chacra ajna em Buda, 

o que lhe conferiria uma inteligência superior. Não obstante, “o deus solar Mitra costuma 

ser retratado como possuindo inúmeros olhos espalhados por seu corpo” (NAIDA, 2007, 

p.25).  

Além disto, é pertinente acrescentar que “a imagem do olho pode ainda aparecer 

simbolizando o colo materno, o protetor da criança que tem pavor da consciência. Na ima-

gem do olho encontra-se a pupila, a criança. (...)”(NAIDA, 2007, p.25). Se atribuir ao olho a 

simbologia do colo materno, pode-se observar laços entre o título da obra e  sua relação com 

o arquétipo da Grande Mãe. O colo materno protege a criança que tem pavor da consciên-

cia. O eu infantil poético estabeleceu esta ponte na tentativa de fazer uma ligação entre a 

                                                 

23 Ao citar os símbolos na abordagem de Mircea Eliade utilizaremos as citações do glossário organizado por  
NAIDA,  Márcia. Simbolismo em Eliade, 2007. Disponível em: 
 http://www.xamanismo.com.br/Poder/SubPoder1193137852It001. Visitado em 26\03\2012. 
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narrativa de sua infância e o título da obra. O Olhinhos de Gato era ao mesmo tempo uma 

menina que se auto protegia naquele espaço de dor. Pode-se lembrar de que nos seis passos 

para analisar uma obra de forma mitocrítica, Durand disse que o título do texto em análise é 

sugestivo quando contribui para encontrar o mito. Tem-se um olho que simboliza também o 

colo materno, símbolo do mito da Grande Mãe.  

Voltando a discussão sobre a solidão, para Bachelard (2006), ela tem um efeito posi-

tivo na infância, desde que ela seja dona de seus devaneios: 

Na solidão a criança pode acalmar seus sofrimentos. Ali ela se sente filha 
do cosmos quando o mundo humano lhe deixa a paz. E é assim que em su-
as solidões, desde que se torne dona de seus devaneios, a criança conhece a 
felicidade de sonhar que será mais tarde a felicidade dos poetas. Como não 
sentir que há comunicação entre nossa solidão de sonhador e nossas soli-
dões da infância? E não é por nada que, num devaneio tranquilo, seguimos 
muitas vezes a inclinação que nos restitui as nossas solidões da infância. 
(BACHELARD, 2006, p.95). 

            Neste sentido, a solidão de Olhinhos de Gato acalmava seus sofrimentos por causa 

da ausência dos familiares mortos. Conforme ela mexia e remexia no baú de suas memórias 

infantis, eram as pessoas que moravam com ela quem apareciam para tirá-la da solidão.  

Trapinho de seda branca.  .  .  Pedaço  de  fita.  .  .  Resto de renda...   

 — Queres fazer um vestidinho para tua boneca?   

Não.  OLHINHOS  DE  GATO  prefere  ficar  vendo,  apenas, todas aque-
las sobras de pano, retorcidas, amassadas, de onde se  exala um estranho 
cheiro, que não vem dos fios, que não vem das  cores,  nem  dos  desenhos,  
nem  da  gaveta.  .  .  mas  de  muito  antigamente,  de  um  tempo  desco-
nhecido,  onde  havia  outras  casas, outras pessoas, outro viver, outras mo-
das (MEIRELES, 1983b, p.8). 

Neste excerto, observou-se a menina Olhinhos de Gato envolvida com os retalhinhos 

de pano de onde exalou um estranho cheiro que não vinha dos fios, nem das cores, nem dos 

desenhos, nem das gavetas. Este estranho cheiro falava de um tempo. Que tempo era este? É 

um tempo desconhecido para a menina Olhinhos de Gato. É um tempo de antigamente. A 

personagem não viveu antigamente. Este tempo para ela é desconhecido. E, à medida que 

ela mexia, tocava nestas referências de antigamente, observava que tudo aquilo falava de 

outras casas, outras pessoas, outro viver, outras modas. Este tempo não vivido estava  regis-

trado naqueles retalhinhos de pano, ou melhor, no estranho cheiro. Este estranho cheiro po-

de ser considerado um símbolo na perspectiva tillichiana?  

Este estranho cheiro indica uma realidade além dele. Ele remete a um tempo em que 

existiam outras casas, outras pessoas, outro viver, outras modas. Um tempo de antigamente. 
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Este estranho cheiro fala de um tempo além do agora vivido por Olhinhos de Gato. Este 

estranho cheiro participa da sua indicação. O estranho cheiro indica o tempo de antigamen-

te, portanto ele participa dele. Ele não é o tempo, mas participa dele. O símbolo tem capaci-

dade de abrir para nós níveis da realidade, para as quais a linguagem não simbólica é inade-

quada. “Ou o símbolo é uma forma de expressão indireta de ir além de um sentido que, de 

outro modo permaneceria sem possibilidade expressiva” (Higuet, 2012, p. 89). Este estra-

nho cheiro é uma forma indireta de ir ao tempo de antigamente, o tempo não vivido, mas 

que tem um sentido existencial para a personagem. Este tempo fala de seus familiares mor-

tos, principalmente sua mãe.  

O símbolo abre as estruturas e dimensões da alma que correspondem às estruturas e 

dimensões da realidade. “E isso ocorre, sempre, por meio da particularidade daquele símbo-

lo”. Assim, o estranho cheiro exalado daqueles retalhinhos, evocou na personagem a tragé-

dia vivida por sua família morta, mas revelou as profundezas ocultas do seu próprio ser. “Há 

dimensões em nós que somente que se tornam conscientes por via de símbolos (...)”  (HI-

GUET, 2012, p.90), por exemplo, o sentido daquele estranho cheiro. Através deste símbolo 

foi possível se conscientizar do tempo de antigamente, da tragédia vivida por sua família.  O 

símbolo não pode ser inventado arbitrariamente, nasce do inconsciente individual ou coleti-

vo. Este símbolo nasceu do inconsciente individual da personagem.  

Ao considerar a natureza religiosa do símbolo, observou-se que este estranho cheiro 

foi capaz de exprimir existencialmente, na personagem, sua relação com o fundamento úl-

timo do ser.  Isto é, este estranho cheiro foi capaz de levar a personagem ao tempo vivido 

por sua família, no qual ela também desejou imensamente participar. Ter vivido com aquela 

família – mãe, pai, irmãos – foi o maior desejo expresso por Olhinhos de Gato. E por que 

não dizer de ter vivido com aquela mãe, desejo expresso nitidamente enquanto se lê a narra-

tiva de Olhinhos de Gato. 

Uma vez que este estranho cheiro pode ser considerado símbolo, na abordagem tilli-

chiana, será que é uma imagem literária? A princípio, o cheiro de roupas antigas guardadas 

é muito ruim. É comum que quem as tem guardada, deixa-las de vez em quando ao sol, para 

que o cheiro se evapore. Nesta narrativa, este estranho cheiro não era ruim. Ele falava de um 

tempo não vivido, mas desejado pela personagem. Ela tinha o desejo de ter vivido com sua 

família, principalmente com sua mãe.  Este cheiro evoca a mãe. E é estranho porque todos 

se foram e ela não tem explicação para este fato. Morrer toda a família e ficar somente ela é 
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muito estranho. Então, este estranho cheiro é muito bom, pois é ele que ainda fala de um 

passado não vivido. Desta forma, é uma imagem literária na perspectiva bachelardiana, pois 

traz sua originalidade.  

Voltando ao excerto anterior, quando Olhinhos de Gato estava mexendo nos retalhi-

nhos de pano alguém lhe perguntou:  

— Queres fazer um vestidinho para tua boneca?  (MEIRELES, 1983b, p.8). 

Esta imagem também pode se referir ao trabalho da costureira também considerada 

uma Grande Mãe. Em muitas culturas o trabalho de costurar, bordar é destinado à mulher. 

Evoca-se aqui o mito de Héstia,  a deusa do lar24. 

E Olhinhos de Gato respondeu: 

Não.  OLHINHOS DE GATO prefere  ficar  vendo (...).(MEIRELES, 1983b, p.8). 

Naquela ocasião a única atividade interessante para a menina era fazer o que ela mais 

sabia: olhar. E, conforme olhava, criava imagens e símbolos para dar conta de conviver com 

sua angústia existencial. As pessoas adultas não lhe contavam os segredos, mas diante da 

curiosidade, a sua imaginação criava a partir do não vivido. Aquelas lembranças de seus 

familiares se tornaram a sua poesia da infância. Ao falar desta infância envolvida no silên-

cio e na solidão e a criação de imagens, Bachelard destacou:  

(...) as imagens da infância, imagens que uma criança pode fazer, imagens 
que um poeta nos diz que uma criança fez, são para nós manifestações da 
infância permanente. São imagens da solidão. Falam da continuidade dos 
devaneios da grande infância e dos devaneios de poeta (BACHELARD, 
2006, p.95). 

Envolvida em todas as lembranças dos seus mortos, Olhinhos de Gato gastava tempo 

tentando montar o quebra-cabeça presente naquela casa, cujas peças falavam de um tempo 

que ela não viveu, ou se o viveu, estava muito fragmentado em sua memória. No quintal da 

casa, ela olhava as árvores frutíferas, as flores, os pássaros, as borboletas, os animais, a na-

tureza no seu ciclo, a qual não parava nunca, mostrando morte e vida, caminhando lado a 

lado sem se interromper25. Era um constante recomeçar visto com tamanha sutileza pelos 

                                                 

24 Conforme se  avança na escrita da tese, abordarei sempre esta imagem da bordadeira, costureira, principalmen-
te em Olhinhos de Gato. 

25 Que gosto de longe — mas  de  um  outro  longe  —-  há  em  cada objeto, em cada animal, em cada criatu-
ra! E que paciência de obedecer a um secreto compromisso! Tão sérias, as coisas! Tão sérios, os animais e 
as plantas! Muito mais sérios que as pessoas.  Envoltos num sonho  espesso.  Andando, comendo, crescen-
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Olhinhos de Gato. Diante destes fatos, existia sempre um único questionamento: quem seria 

a próxima pessoa a morrer? Ela, pois toda sua família se foi; uma vez que é a única sobrevi-

vente, seus dias já estavam contados. Boquinha de Doce, Dentinho de Arroz, Có, Maria Ma-

ruca. Quem seria? Este é o questionamento, que no silêncio e na solidão povoava o imaginá-

rio infantil da menina perdida em seus devaneios. 

Na rua, os vendedores se revezavam para venderem seus produtos: peixe, bala, co-

mida africana, roupa. Na rua, também, as crianças brincavam de roda e muitas outras brin-

cadeiras e convidam-na para brincar. As pessoas passavam para irem à Igreja, às festas, ao 

trabalho, acompanhavam-se velórios. À noite se escutava o som dos tambores lá do outro 

lado do morro e via as estrelas no céu.   

Quanto tempo se passou assim? Dias e dias seguidos. Os  gaios cantavam, 
os pássaros faziam uma algazarra pelas árvores, passavam  os  burros  do  
carvão,  vinha  o  peixeiro de brincos  de prata, subia o mascate, ouvia-se o 
pregão dos pretos do melado e  das  bananas,  dormitava  o  gato  embaixo  
da  mesa.  D.  Sinhá cachimbava na sua rede, começavam a aparecer crian-
ças lavadas  pelas  portas,  chegavam  os  negrinhos  das  balas,  do  puxa-
puxa,  dos  roletes  de  cana,  a  rua  enchia-se  de  cantigas  de  roda,  de  
corridas,  de  gritos,  de  gargalhadas,  os  homens  voltavam  do  emprego 
(tão cansados, meu Deus!), acendiam-se os bicos de gás —  nasciam  claras  
estrelas  —  e  todo  esse  tempo  andavam  a  revolver essas coisas vindas 
de longe, a escolhê-las, a separá-las,  a sacudi-las, a estendê-las ao sol ou a 
deitá-las para o lado: "Isto não serve mais... Isto também não..."   

Não serviriam também mais os dominós com seus guizos, e as roupas de    
banho com as suas âncoras?  

E por que se guardavam as camisas de seda tão leves, tão  moles, com suas 
preguinhas muito finas e suas rendas de suaves  rosas?  Quem  viria  uma  
noite  vestir  aquela  roupa  linda,  que  parecia das pessoas impossíveis das 
histórias? Esperariam mesmo alguém? E por isso é que se abriam ao sol, 
com tanto carinho, os lençóis rendados e as colchas brilhantes?  (MEIRE-
LES, 1983b, p.10-11). 

Por que guardar tantas coisas se ninguém usaria um dia? Com esta visão aguçada, o 

olho de Olhinhos de Gato aproximava cada vez mais do secreto ambiente onde ela estava. E 

ela tinha curiosidade em ver e decifrar cada segredo, pois o oculto estava somente para ela. 

Desvendar estes segredos era então a missão do devaneio do olhar da menina. Supõe-se que, 

                                                                                                                                                         

do  —-  mas  sempre  dormindo.  Viajando como nós  todos  para  a  morte, mas ainda mais indefesos. E 
tudo morre!  Tudo?  (MEIRELES, 1983b, p.16) 
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a partir desta vontade de olhar para o interior das coisas, de olhar o não visto, o que não se 

devia ver, que se formaram devaneios tensos em que a imaginação criou símbolos e ima-

gens para sobreviver diante daquela realidade de muita curiosidade e poucas informações. É 

neste contexto que, para Bachelard, conferem-se tantos valores às imagens materiais das 

substâncias. 

Para além do panorama oferecido à visão tranquila, alia-se a uma imagina-
ção inventiva que prevê uma perspectiva do oculto, uma perspectiva das 
trevas interiores da matéria. É essa vontade de ver no interior de todas as 
coisas que conferem tantos valores às imagens materiais da substância. 
(BACHELARD, 2003, p.8). 

Esta narrativa ceciliana nos transportou para um mundo onde o ser busca constan-

temente uma resposta diante da ameaça do não ser. Estar viva é também ser ameaçada pela 

morte. Este constante convívio com as lembranças de seus mortos, criou na poeta esta ame-

aça sentida desde a infância. Voltando a teoria de Tillich (1976, p.28) de que o ser sofre 

com a morte do outro ser, porque tem medo de morrer também, há em Olhinhos de Gato 

este medo de um dia morrer também, como todos morreram. Isso parece sugerir ser esta a 

razão de sua angústia existencial. 

O silêncio e a solidão deram à poeta a oportunidade de ir ao fundo do seu ser e criar 

suas obras. A criança perdida em seus devaneios poéticos cresceu fazendo poesia sobre seu 

universo de perdas, mas de muito ganho no labor poético. Ao narrar a infância e se denomi-

nar Olhinhos de Gato, ela trouxe aquela menina atenta a tudo o que acontecia a sua volta, e 

agora adulta, transformou tudo isto em belas obras de arte poética, evocando a infância 

permanente e trazendo o mito da Grande Mãe como um dos pilares sustentadores da sua 

poesia.  

O arquétipo da Grande Mãe em Cecília Meireles esteve presente em muitas de suas 

obras. Conviver com esta temática desde a infância, bem como a persistência em criar a 

partir dos mitos, revelam a grande afinidade de Cecília Meireles por narrativas mitológicas. 

Não obstante, o arquétipo da Grande Mãe instaura em sua criação poética imagens e símbo-

los para representá-lo. São estas imagens e símbolos que constituíram a análise e interpreta-

ção do próximo tópico. Tendo em vista todo este apanhado sobre a perspectiva do olho e a 

criação poética ceciliana, a minha observação partiu das imagens e símbolos criados a partir 

de sua mãe morta.  
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2.3  Duas mães ausentes e o arquétipo da Grande Mãe 

 
 Ó minha dor, ó minha dor, 
                  Como nós sofremos! 
 É hora de fechar os templos...  
                                                                                                    (Cecília Meireles). 
 

Quando Jung (2000) se refere ao arquétipo materno, considera que eles possuem uma 

variável de aspectos, tais como a própria mãe. O estudo deste tópico consistiu na análise e 

interpretação do arquétipo da Grande Mãe nas representações da própria mãe e de Nossa 

Senhora, observados no livro Olhinhos de Gato (1983b), nos poemas “Dolorosa”, de “Nossa 

Senhora” do livro Baladas para El-Rei (MEIRELES, 2001b), “A mulher e o seu menino” 

do livro Vaga  Música (MEIRELES, 2001b).  

A primeira obra a ser analisada foi Olhinhos de Gato (1983b). Dela, viu-se a questão 

do olho e da imaginação poética. O foco agora é a mãe morta, Nossa Senhora e tudo que 

envolveu esta temática. Observou-se a personagem Olhinhos de Gato na vivência deste ar-

quétipo da Grande Mãe ao lidar com as lembranças de sua mãe morta. Isto é, certa depen-

dência da mãe (NEUMANN, 2006, p.28), embora ela estivesse morta. Os fragmentos sele-

cionados para este tópico falam diretamente das peças de roupas usadas pela mãe, ou do 

enxoval que ela mesma preparou para viver com sua família. A narração abaixo se centrou 

num vestido, o qual se supõe ser dela: 

Um dia, no meio dos outros [panos],  aparece  um  pedaço  grande,  que  se  
recusa  a  sair  facilmente.  Põe-se de pé, para poder puxar melhor. Arran-
ca-o de dentro daquela multidão de chitas e sedas.  E em suas mãos surpre-
endidas aparece um  vestido  inteiro,  um  vestido  cor  de  abacaxi,  com  
finas  listas  paralelas,  em  relevo,  enfeites de renda amarelada, muitas 
barbatanas, e muitos, muitos colchetes.  Mete-se dentro dele, abotoa-se 
como  pode,  e  sai  pela  casa correndo (MEIRELES, 1983b, p.9).  

A expressão “um dia” na narrativa pode indicar a chamada de atenção para um fato 

importante. O destaque deste “um dia” é que Olhinhos de Gato encontrou um “pedaço gran-

de” de pano que exigiu dela mais esforço para retirá-lo do meio dos demais. E é interessante 

destacar que este “pedaço de pano” estava no meio dos outros, mas foi este pano que lhe 

chamou atenção. Um pedaço grande “que se recusa a sair facilmente” vai exigir-se dela, 

agora, um esforço maior se quiser vê-lo por completo. E para isso ela põe-se de pé. Pôr-se 

de pé diante de alguma coisa pode demonstrar atitude de respeito. Em muitas tradições reli-

giosas é comum se por de pé para ouvir a leitura de textos sagrados, em sinal de respeito. 
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Quando Olhinhos de Gato se põe de pé para puxar o pano grande do meio dos demais, tal 

atitude demonstrou uma atenção maior para com pano: ele era diferente dos outros vistos 

antes. Por isto, não importava o esforço. Ela usaria de toda força do seu ser para puxá-lo.  

Uma vez de pé, firme diante do pano, a narrativa diz que a menina “arranca-o”. De 

acordo com o Dicionário Aurélio (1988, p.61), o verbo arrancar significa “1. Tirar com mais 

ou menos força ou violência; fazer sair puxando; despregar; 2. Desprender da terra; desen-

raizar (...)”. Para esta análise, interessam estes primeiros significados do verbo, pois estão aí 

os elementos condutores do foco da tese. Se a menina arrancou-o, isto significa: tirou-o do 

meio dos demais com força. Mas para aprofundar a análise, o foco será agora o segundo 

significado do verbo “desprender da terra, desenraizar”. Supõe-se, então, uma vez que o 

pano foi arrancado, isso significa estar preso a terra com suas raízes. Por isto, precisou de 

um esforço maior para ser visto completamente. O escondido é como se estivesse enraizado 

à terra.  Arrancar da terra algo com raízes profundas requerem muitos esforços. E o pano foi 

arrancado de “dentro” daquela multidão de chitas e de sedas. Sedas e chitas são leves, ape-

sar de estar numa multidão.  Então não precisaria de muito esforço físico, mas de um esfor-

ço da alma do ser. 

 “E em suas mãos surpreendida aparece um vestido inteiro (...)”. Surpresa, talvez, pe-

lo fato de que em meio àqueles guardados todos não ter encontrado um vestido inteiro. Ves-

tido este que exigiu dela muito esforço para arrancá-lo de dentro da multidão de sedas e de 

chitas. E o arrancou inteiro (com todas as suas raízes). O vestido inteiro pode evocar a lem-

brança de quem o usou. De quem era aquele vestido inteiro? Cor de abacaxi! O abacaxizeiro 

é um arbusto baixo e suas raízes são pouco profundas. Suas folhas são esverdeadas e com 

espinheiros nas bordas. O abacaxi maduro tem cor amarela. Para Eliade o amarelo: 

Está associado ao ouro, à luz do sol; é um símbolo da eternidade, da cria-
ção, da transfiguração e da meta a ser alcançada na busca espiritual. É a cor 
da maturidade que emerge do negro. Na alquimia encontra-se ligado a ru-
bedo. É considerada a cor da terra fértil e da harmonia entre os princípios 
masculino e feminino. No islã, o amarelo ouro é a cor dos homens sábios e 
na China é a cor do imperador (NAIDA, 2007, p.2). 

Partindo-se do princípio de o amarelo ser um símbolo da transfiguração e da meta a 

ser alcançada na busca espiritual, há em Olhinhos de Gato este desejo de transfigurar aquela 

realidade, de conviver com lembranças de pessoas mortas. Sendo também a cor da maturi-

dade, este tempo é o tempo de a menina assumir novos rumos em sua vida, pois ela já estava 

crescendo, amadurecendo seu ser. O vestido amarelo era de uma pessoa adulta, madura. A 
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menina, também, já estava na fase de se vestir com vestidos maiores e sair do mundo. Sair 

daquela criança presa ao universo infantil de muitas perdas. Além disto, o amarelo é a cor 

da terra fértil. A terra fértil é a Grande Mãe produtora dos alimentos para alimentar seus 

filhos. 

Talvez, a cor do vestido tenha lhe chamado atenção por ser uma cor alegre e luxuosa, 

portanto, atraente ao olhar infantil. E, além de ter cor de abacaxi, o vestido inteiro tinha fi-

nas listas paralelas, em relevo, enfeites de renda amarelada, com barbatanas e muitos col-

chetes. Ou seja, não era um simples vestido. Era um vestido luxuoso, muito atrativo ao olhar 

infantil. 

Seria este vestido uma representação, um símbolo religioso? Segundo Tillich (1985, 

p.31), o símbolo indica uma realidade além dele. Este vestido indica a mãe da personagem 

que um dia o usou. O símbolo faz parte da realidade indicada. Se este vestido indicava a 

mãe da menina Olhinhos de Gato, ele faz parte de sua indicação. Ele não é a mãe, mas faz 

parte dela. Ao olhar o vestido, ela ira se lembrar da mãe. Outro vestido qualquer não lhe 

despertaria os mesmos sentimentos despertados por este vestido materno. Ou mesmo, a falta 

de respeito para com este vestido, seria também atribuída a sua representação: a mãe morta 

de Olhinhos de Gato.   

Para Tillich (2009, p.103) o símbolo nos abre níveis da realidade para os quais a lin-

guagem não simbólica é inadequada. Ao vestir este vestido de sua mãe, ela fez a experiência 

de estar dentro, envolvida, acolhida tão intimamente com sua própria mãe. Nesta experiên-

cia mãe e filha era uma só. Nesta narrativa ceciliana, a menina Olhinhos de Gato, ao vestir o 

vestido que foi de sua mãe, sentiu-se nesta plenitude ao se tornar uma só com sua mãe. Mãe 

e filha eram apenas uma. Neste sentido, abriram-se níveis da realidade que outras lembran-

ças não abriram. Ela estava ali plenamente feliz tão unida ao aconchego do ventre materno. 

Unidas mãe e filha num vínculo de maternidade. Além disto, o símbolo faz parte daquilo 

que o representa, pois, uma vez que representa a mãe da menina Olhinhos de Gato, ele tam-

bém faz parte dela. 

O símbolo abre as estruturas e dimensões da alma que correspondem às estruturas e 

dimensões da realidade. Assim aquele vestido usado pela mãe da personagem, evocou a mãe 

morta, mas ao mesmo tempo revelou as profundezas ocultas do seu ser. Esta dimensão so-

mente foi possível através do símbolo, por exemplo, o sentido de vestir aquele lindo vestido 

da mãe morta. Através deste símbolo foi possível se conscientizar da morte de sua mãe. O 
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símbolo não pode ser inventado arbitrariamente, ele nasce do inconsciente individual ou 

coletivo. Este símbolo nasceu do inconsciente individual da personagem.  

O símbolo religioso produz a experiência da dimensão da profundidade da alma hu-

mana.  Este vestido da mãe morta foi capaz de exprimir existencialmente na personagem 

sua relação com o fundamento último do ser.  Isto é, este vestido da mãe morta foi capaz de 

levar a personagem ao encontro indireto com sua mãe. Embora morta, ela estava simboliza-

da através daquele vestido lindo, todo carregado de enfeites.  Observa-se, no enxerto a se-

guir, a semelhança dela com sua própria mãe e as reações sentidas:  

Acontece chamarem-na: "OLHINHOS DE GATO!"   

Volta-se para a porta, com as mãos cheias dos seus trapos de todas as co-
res. As visitas olham-na docemente, caminham para ela, brincam-lhe com 
os  cabelos.  Depois, uns dedos enluvados pegam-lhe no queixo, para lhe 
levantarem o rosto: "Mas é o retrato da mãe!" MÃE.  Deixa-se estar  com  
o  rosto  assim levantado,  segurando bem os trapos, sobre o peito.   

Tão bem que lhe ficava!  Era a  moda  dos  vestidos  "princesa". . .   

Depois, havia um silêncio.  OLHINHOS DE GATO, parada, esperava,           
mostrando-se.   

— Minha querida filha26!    

Então, ia despindo lentamente aquela roupa que cheirava a flor murcha.  
Deixava-a cair  do  corpo,  e  saltava  de  dentro  dela  como quem pula de 
um túmulo.  (MEIRELES, 1983b, p.10). 

Esta foi à única oportunidade para fazer aquela experiência. E ao vestir este vestido, 

ela se deparou com uma triste realidade. Ela era o retrato da mãe.  A palavra mãe era símbo-

lo de uma ausência presente somente naquele vestido de princesa, que ficava tão bem em 

sua mãe, nos trapos, nas fotografias penduradas nas paredes e em outras lembranças aos 

poucos encontradas.  

 Abrindo parênteses para tratar da morte, na poesia ceciliana existe características da 

mística oriental, principalmente indiana. Saindo deste universo cristão e entrando na doutri-

na hinduísta, o conceito de vida pós-morte muda completamente. “Um hinduísta acredita 

que, depois da morte de um indivíduo, sua alma renasce numa nova criatura vivente. Para 

renascer numa casta mais alta ou mais baixa, ou pode habitar um animal” (GAARDER, Jos-

tein, 2001, p.43). Na narrativa ceciliana, seguindo princípios hinduístas da reencarnação, a 

mãe morreu depois de cumprir sua missão aqui na terra, mas ela se reencarnará em outra 

                                                 

26 Lembra-se de Deméter ao se separar de sua filha de uma forma trágica. 
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pessoa ou num animal. Portanto, existe esta dor da separação da mãe morta, mas ela sabe 

que um dia sua mãe reencarnará. No entanto, enquanto houver este vazio da separação, há 

tendência da dor persistir. É esta dor da morte, da separação que acompanha a menina Olhi-

nhos de Gato.  

Voltando ao fragmento anterior, a menina se deparou com a realidade de ser o retrato 

da mãe. Ser retrato da mãe, além de evocar a ausência, traz também a simbologia da morte. 

Ao se deparar com esta realidade, vêm à sua memória todos os fragmentos da voz da mãe 

ouvidos um dia “Minha querida filha”. E diante desta realidade ela se despiu lentamente, 

pois aquela veste cheirava flor murcha. Ou seja, ela não queria continuar com aquele vesti-

do de uma morta. Por isso, o saltou como quem pula de um túmulo. O túmulo é sinal de 

morte. Geralmente se faz túmulo para as pessoas mortas.  Saltar de um túmulo é saltar tam-

bém da morte. Toda sua família foi para o túmulo, mas ela estava saltando-o, mudando a 

direção do destino de sua família. Seu destino seria outro. A narrativa cristã apresenta que 

Jesus morreu, ficou três dias no túmulo e depois ressuscitou. Ele também saltou do túmulo.  

 Para Neumann (2006, p.67) “A Grande Mãe não é somente provedora de vida, mas 

também aquela que dá a morte”.  Jung ao se referir sobre os arquétipos da Grande mãe atri-

buiu a morte e o túmulo à mãe nefasta. A Grande Mãe devoradora se apresentou através da 

morte e do túmulo para levar as pessoas desta vida terrena. Porém, o túmulo é também um 

símbolo de intimidade, visto na teoria de Durand. Como tudo se eufemiza, no regime místi-

co do imaginário, o túmulo torna-se morada dos bem aventurados. “Assim, a morte não é 

mais destruição definitiva do ser, mas um retorno ao berço, local de calma e felicidade. A 

morte se torna um retorno ao lar” (PITTA, 2005, p.31). Seguido ainda o pensamento de Du-

rand sobre a eufemização da morte, ele observou o seguinte: 

Em numerosas culturas, na Escandinávia, por exemplo, o doente ou o mo-
ribundo é revigorado pelo enterramento ou pela simples passagem na fenda 
de uma rocha. Por fim, muitos povos enterram seus mortos na postura fetal, 
marcando assim nitidamente a vontade de ver na morte uma inversão do 
terror naturalmente experimentado e um símbolo de repouso primordial 
(DURAND, 2001, p.237). 

         Durand apresentou a morte, em sua inversão vista não como um terror, mas como re-

pouso primordial. A morte da mãe da personagem Olhinhos de Gato pode ser vista nesta 

simbologia de estar num repouso primordial. A morte vista nesta perspectiva, não apresenta 

razões para temê-la. Portanto através desta constatação é possível interpretar a morte nesta 

obra de Cecília Meireles com outra perspectiva. Uma vez que pode ser um repouso primor-



 

  75 

dial, a morte não é mais ameaça, mas uma forma de ver o morto num outro plano existen-

cial.  

        Ainda comentando sobre a imagem do vestido, vale ressaltar seu “cheiro de flor mur-

cha”. Foi visto também antes o estranho cheiro exalado dos retalhinhos de pano. Se na casa 

de Boquinha de Doce tinha muitas coisas guardadas que há tempo não eram usadas, certa-

mente pairava um cheiro próprio nomeado por Olhinhos de Gato de “flor murcha”.  O odor 

de “flor murcha” pode simbolizar a morte. O vestido era da mãe morta. Para muitas culturas 

é comum levar flores aos mortos. E ao murcharem, tem o odor semelhante. Na casa de 

Olhinhos de Gato tinha, também, muito outros odores mais atraentes do que o cheiro daque-

las roupas ao evocar outros sentimentos. Bachelard nos fala dos odores da infância, teste-

munhados com ênfase na poética do devaneio da infância permanente. 

Os odores!  Primeiro testemunho da nossa fusão com o mundo.   Essas 
lembranças dos odores do passado, nós as reencontramos fechando os 
olhos. Fechamos os olhos     outrora para saborear-lhes a profundeza. Fe-
chamos os olhos, e assim imediatamente nos pusemos a sonhar. E ao so-
nhar, ao sonhar simplesmente, num devaneio sereno, vamos reencontrá-las.  
No passado como no presente, um odor amado constitui o centro de uma  
intimidade.   Há  memórias   que   são fiéis a   essa intimidade.   Os poetas  
vão fornecer-nos  testemunhos  sobre  esses odores de infância, sobre esses 
cheiros que impregnam as estações da   infância. (BACHELARD, 2006, 
p.132). 

           O vestido usado pela mãe de Olhinhos de Gato é um símbolo olhado na perspectiva 

tillichiana. Embora ele lembre a morte, ele é também a única forma de encontro com a mãe 

para a personagem. O excerto seguinte tem o mesmo viés.: 

Certa vez, encontrou também  uma  blusa  cinzenta,  com rendas pretas, go-
la alta, mangas duplas. De bruços, no chão, pôs-se  a  viajar  pelos  cami-
nhos  das  rendas  pretas,  que  eram  só  flor sobre  flor...  de  repente  —  
de  dentro  das  mangas?  de  dentro  do peitilho? de onde? — 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  fi-
cou.  E  olhava, olhava.  E  não  era  mais  ali.  Não sabia onde.  Num  can-
to  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.  Desvia-
ram um  lenço  igual,  igual  àquele!  —  "Beije  a  mamãe!"  E  beijou um 
rosto duro e frio. Perto havia uma porta.   

— Onde estava esse lencinho? Ela ergueu os  olhos, para explicar.  Disse-
ram para longe: "Não gosto de a ver brincando tanto  com aquelas coisas."  
(MEIRELES, 1983b, p.10). 

O vestido era cor de abacaxi e a blusa era  cinzenta com rendas pretas. Talvez, seja 

uma cor menos atraente para uma criança. Mas foi com esta blusa que ela viajou pelos ca-
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minhos das rendas pretas. Na imagem anterior, ela se pôs de pé, nesta, ela se debruçou no 

chão. Se partirmos do sentido literal da palavra de que a menina pôs-se de bruços no chão, 

esta imagem apresenta alguém deitada no chão de barriga para baixo. Ou dizendo de outra 

forma, prostrada diante de alguma coisa. Aqui, a menina se prostrou diante de uma blusa. O 

prostrar-se pode ter um sentido religioso. Na Bíblia, existem várias passagens que se refe-

rem ao ato de se prostrar. Na profissão solene, o religioso ou religiosa, prostra-se no chão 

como gesto de total entrega a Deus. Os mulçumanos se prostram nas horas marcadas para a 

oração. A menina estava debruçada como uma forma de entregar-se completamente a con-

templação daquela blusa. Ela estava totalmente envolvida com aquela outra peça de roupa. 

Certamente, aquela renda era muito atrativa para o universo infantil a ponto de ela se entre-

gar completamente àquela viagem. E ao encontrar o lencinho, que certamente estava escon-

dido em uma de suas partes, a viagem foi mais longe a ponto dela reviver um dos momentos 

mais triste de sua vida: o velório de sua mãe. E o texto diz que depois de esticar o lencinho 

bem esticado, olhou, olhou como querendo decifrar o segredo daquele lenço. E somente 

depois de olhá-lo muito foi que as imagens daquele dia triste lhe vieram à memória. 

 Imagem de alguém a pegando nos braços como se arrancando de dentro do chão. 

Novamente, aparece nesta narrativa a expressão tirando-a “de dentro”: de dentro do chão, de 

dentro das chitas e sedas. Tirar de dentro do chão pode exigir mais força do que tirar de den-

tro das chitas e sedas. Mas certamente quem a tirou de dentro do chão foi uma pessoa adul-

ta. Estar dentro do chão, aponta para a evocação da terra, a Grande Mãe terra.  

Ao se aplicar a teoria tillichiana em sua abordagem sobre os símbolos, este lencinho 

indica algo além dele. Ele remete ao dia do velório da mãe de Olhinhos de Gato. Um dia 

muito triste para aquela criança. Este lencinho falava de um tempo muito triste para o ser 

infantil. Este lencinho participa da sua indicação. O lencinho indica o dia do velório da mãe 

e,  portanto, participa dele. Ele não é o velório, mas participa dele. O símbolo tem capacida-

de de abrir para nós níveis da realidade para as quais a linguagem não simbólica é inade-

quada, conforme disse Tillich. Este lencinho é uma forma indireta de ir ao dia do velório da 

mãe. É uma recordação muito triste, mas tem um sentido existencial para a personagem.   

O símbolo abre estruturas e dimensões da alma que correspondem às estruturas e 

dimensões da realidade. Assim, aquele lencinho que cobria o rosto da mãe morta no dia do 

seu velório, evocou na personagem a lembrança deste dia triste, mas revelou as profundezas 

ocultas do seu próprio ser. Por exemplo, o sentido daquele lencinho que cobria o rosto da 
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mãe no dia do seu velório. Através deste símbolo foi possível se conscientizar da morte da 

mãe.  O símbolo não pode ser inventado arbitrariamente, ele nasce do inconsciente indivi-

dual ou coletivo. Este símbolo nasceu do inconsciente individual da personagem. Ao consi-

derar a natureza religiosa do símbolo, observou-se que este lencinho foi capaz de exprimir 

existencialmente na personagem sua relação com o fundamento último do ser.  Isto é, este 

lencinho foi capaz de exprimir na personagem a sentido da vida. 

Nesta imagem analisada, Olhinhos de Gato diz que “tinha um cheiro diverso” (...).  

“O odor permanecerá na palavra. (...) Mas uma palavra inesperada pode ter por si só  o 

mesmo  poder.  Quantas lembranças  não  nos  acodem quando   os   poetas   nos   contam   

a   sua   infância!” (BACHELARD, 2006, p.133). O estranho cheiro, o cheiro de flores mur-

chas, um cheiro diverso que tem um sentido ontológico. Isto é, leva a personagem a um pas-

sado não vivido, mas buscado existencialmente.  

Neste envolvimento das lembranças da mãe morta, o devaneio poético estabeleceu 

um sentido sempre novo para estar mexendo e remexendo naquelas peças de roupa. Obser-

vando toda a estrutura do livro, o que mais se repete são imagens de Olhinhos de Gato me-

xendo nos guardados da mãe. O enxoval da mãe foi todo bordado, certamente por ela. Então 

aquele enxoval falava de uma mãe: 

Certas peças tiravam  com  o  maior  cuidado:  colchas  de  renda, camiso-
lões de seda. Erguia-se aquilo nos braços como um corpo de criança.  
Murmurava-se:  "Um  enxoval  tão  bonito!  Mal  empregado!  Que  pena!"  
Analisava-se:  "Estas  rendas  de  crivo..  . Estes  bordados!..."  Acrescen-
tava-se  mais  baixo,  e  lentamente:   

                                      "Tinha umas mãos de prata27!"  

Tudo era como nos sonhos. Traziam-se, levavam-se aquelas coisas. Mas 
parece que ninguém sabia nem pensava por quê.  (MEIRELES, 1983b, 
p.11). 

O estranho cheiro, (e todos os outros cheiros) o vestido usado pela mãe e o lencinho 

que cobria o rosto da mãe no dia de seu falecimento são símbolos encontrados por Olhinhos 

de Gato para reconstruir a sua história de menina que conviveu frequentemente com a mor-

te. De acordo com Ferreira (2008, p.180) “o simbolismo não é fixo, único e objetivo, nem 

para a psicanálise, nem para a literatura. Cada indivíduo cria e recria um simbolismo de 

acordo com as forças simbolizantes que preexistem no inconsciente ou de acordo com suas 

                                                 

27 Mais adiante falarei sobre esta expressão. 
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tendências particulares”. No que se refere à literatura, a autora ressalta que “na literatura, a 

imaginação cria a realidade multiplicando as imagens e os símbolos com a atividade polis-

simbólica propiciada pelo devaneio poético” (p.180). Já Bachelard (2006, p.42) advertiu que 

“o devaneio poético, criador de símbolos, dá a nossa intimidade uma atividade polissimbó-

lica. E as lembranças se depuram” (...).  

Se naquela casa existia a menina Olhinhos de Gato procurando sua mãe, no poema 

“Dolorosa” (Baladas para El-Rei), o eu lírico a compara com  Nossa Senhora das Dores: 

Minha Mãezinha que foste embora 

Toda de roxo com tantas flores 

Que parecia Nossa Senhora 

Das Dores, 

Minha Mãezinha que foste embora... 

 
Minha Mãezinha nesta hora triste, 

Por que não surges na minha frente, 

De olhos fechados, como partiste, 

Somente... 

Minha Mãezinha nesta hora triste... 

 

Minha Mãezinha, por que não trazes 

A mim, cercada de glórias fúteis, 

O teu consolo, que não tem frases 

Inúteis... 

Minha Mãezinha por que não trazes? 

 

Minha Mãezinha já sofri tanto 

Que arrasto uma alma desiludida, 

Pela paisagem de desencanto 

Da vida... 

Minha Mãezinha, já sofri tanto! 

 

Minha Mãezinha, minha Mãezinha, 

Por que nos braços tu não me levas? 

Eu talvez tenha de andar sozinha 

Nas trevas... 
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E eu sinto medo, minha Mãezinha! (MEIRELES, 2001b, p.95-96). 

 O poema é composto por cinco estrofes. O refrão “Minha Mãezinha, que foste em-

bora...” reforça o compasso lento e triste criado pelo poema.  Há certa lembrança do passado 

em que o eu lírico insiste em repetir no 1º verso e 5º verso essa melodia triste, fúnebre.  É 

um ritmo lento para quem sente a ausência de uma mãe, ou melhor, para quem ainda não 

aceitou esta perda. Perder uma mãe muito amada é viver o presente nesta lentidão do tempo. 

O tempo parece não passar. Os dias seguem na mesma desilusão de viver e saber que a mãe 

está morta. Esta ausência jamais será preenchida. Mas existe um desejo e talvez a única es-

perança de encontrar com a mãe: morrer também.  Mas ele não morre. Diante deste fato há 

certo questionamento "Minha Mãezinha, minha Mãezinha,\Por que nos braços tu não me 

levas?” 

A alternância entre os sons mais fracos e mais fortes, também proporciona este ritmo 

prolongado. O acento forte na 4ª e 9ª sílaba poética colabora para este tipo de efeito. A 

construção rítmica no poema estica demasiadamente o acento tônico nos versos. Existe um 

tempo muito demorado entre uma sílaba tônica e a outra. Com se observa abaixo: 

            to\da\ de\ RO\xo\ com \tan\tas\ FLO\res (4-9). 

Seguindo o poema, observam-se no 4º verso apenas duas sílabas poéticas, deixando 

um  grande vazio até retomar ao refrão: 

Das Dores, 

Minha Mãezinha que foste embora... 

Talvez seja este o grande vazio deixado pela mãe do eu lírico, após sua morte. Esta 

ausência de palavras foi a grande criação poética para mostrar esta ausência materna carre-

gada com tanta dor, tanto sofrimento pelo eu lírio.  

Sintaticamente é um período longo com orações subordinadas contribuindo para o 

compasso vagaroso da melodia. Há no 5º verso de cada estrofe reticências, ponto de interro-

gação ou exclamação e nunca ponto final. Como se observa as reticências das duas primei-

ras estrofes: 

Minha Mãezinha que foste embora... 

Minha Mãezinha nesta hora triste... 

As reticências podem significar a existência de algo mais a escrever, mas o eu lírico 

impede este prolongamento da escrita, talvez temendo o que viesse pela frente. Há uma in-
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dagação e um temor de uma resposta, supõe-se, por isso, que o pensamento seja interrompi-

do. Diante deste fato existe uma pergunta: “Minha Mãezinha por que não trazes”?  

Existe uma certeza e ela acompanha o eu lírico ao longo de todo o poema. E ela é 

digna de admiração, surpresa: “Minha Mãezinha, já sofri tanto!” Esta dor, este sofrimento 

estão acompanhados de medo: “E eu sinto medo, minha Mãezinha!” Sofrimento e medo 

seguem num mesmo ritmo. Sofrimento pela perda da mãe e medo de morrer como ela. Veja-

se bem, há um desejo do eu lírico de se encontrar com sua mãe morta, mas há o medo de 

morrer como ela. Morrer amedronta-o. Esses sinais de pontuação: reticências, ponto de ex-

clamação no 5º verso contribuíram para harmonizar o poema, deixando certa cadência entre 

as estrofes. 

Em relação ao vocabulário, é de linguagem culta, como perpassa na maior parte das 

obras de Cecília Meireles. A palavra “Mãezinha” se repete em todos os versos, além do des-

taque em maiúscula. Talvez para designar que era um substantivo próprio e não um substan-

tivo comum, iniciado com letra minúscula. 

A Mãezinha é comparada com Nossa Senhora das Dores através do pronome relativo 

QUE. Este pronome estabelece ligação após uma série de orações subordinadas. As rimas 

são todas ricas e intercaladas: Embora\Senhora   - Dores\flores. Rimar embora com Senhora 

remete à comparação que o eu lírico estabeleceu entre a morte de sua mãe e a semelhança 

com Nossa Senhora. Ao passo que, a grande rima está entre Dores\flores. A dor da morte da 

mãe simbolizada através das flores. Outra grande imagem é a cor roxa. O roxo em muitas 

culturas está associado à morte. Dores\flores\roxo estão conexos, formando a grande ima-

gem da morte da mãe. O pronome possessivo “Minha” que iniciou as cinco estrofes dá a 

ideia de posse ao eu lírico com relação àquela morta. A mãe morta é a “Minha”. O verbo 

“fostes” do refrão está no passado dando ideia de distanciamento. A mãe foi embora e está 

distante. No 3º verso da 1ª estrofe, o verbo “parecias” é um verbo de estado indicando esta-

bilidade.  

Há na primeira estrofe a comparação da mãe com Nossa Senhora das Dores. Nas 

demais estrofes, não há uma comparação, mas um desejo do eu lírico diante de sua mãe 

morta. As demais estrofes seguem a mesma estrutura. 

  Para Jung (2000), no sentido da transferência mais elevada o arquétipo da Grande 

Mãe pode ser a deusa (enquanto mãe rejuvenescida, por exemplo, Deméter e Core). Há nes-

te poema a evocação ao mito grego de Deméter e Core (Perséfone). No mito a mãe Deméter 
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procura sua filha desesperadamente. Ainda jovem, Core foi raptada pelo seu tio Hades, com 

o auxílio de Zeus e a conduziu para o mundo etônio. Desde então, Deméter percorreu o 

mundo inteiro, com um archote aceso em cada uma das mãos, procurando sua filha. No 

momento em que estava sendo arrastada para o abismo, Core deu um grande grito agudo, 

mas a mãe não conseguiu vê-la. Ao descobrir o raptor e saber de suas intenções, Deméter 

decidiu abdicar de suas funções divinas até ter sua filha de volta. Deméter se consumia de 

saudades da filha e uma grande seca abateu-se sobre a terra. Zeus mandou-lhe mensageiros 

pedindo que ela voltasse ao Olimpo. Em resposta aos mensageiros, ela afirmou somente 

voltar ao convívio dos imortais e permitir crescer a vegetação novamente, quando lhe de-

volvessem a filha. Ele a entregou, mas com um acordo: oito meses ficar com a mãe e quatro 

com ele. (BRANDÃO, 1986, p.290-292). 

O choro de Deméter segue num ritmo de tristeza, pois não encontrou sua filha ama-

da. Aqui é o contrário. O eu lírico procurou sua mãe desesperadamente, mas ela já está mor-

ta. Para Bachelard a imaginação é a capacidade de deformar a imagem, de libertar das ima-

gens primeiras (BACHELARD, 2001, p.2). Então, Cecília Meireles pode ser considerada 

uma poeta da imaginação ao evocar o mito de Deméter e Core (Perséfone). Ela apresentou 

uma filha a chorar pela mãe, e não uma mãe a chorar pela filha.  

O propósito desta mesma imagem, também pode ser considerada literária, pois ela é 

uma imagem original. Partindo da teoria bachelardiana de que a imagem para ser considera-

da literária precisa de originalidade, esta imagem da filha a procura da mãe, e não a mãe a 

procurar a filha inverteu a narrativa mítica. “Há o choro da filha desesperada a procura de 

sua mãe”. Ela foi raptada pela morte. Houve uma reatualização do mito de Deméter e  Core 

(Perséfone). Existem duas formas possíveis para este encontro. Uma seria morrer também, 

mas o eu lírico tem muito medo de fazer esta passagem: “E eu sinto medo, minha Mãezi-

nha!” A outra é o encontro através da poesia. Escrever sobre a sua mãe morta foi uma forma 

do eu lírico encontrá-la.  

Outra característica que faz desta imagem literária “é o fazer sonhar de novo”. Havia 

muitas razões para o eu lírico inverter esta imagem mítica. Este choro que segue o eu lírico 

a procura de sua mãe, não é um choro vazio. É um grito poético. Deste choro nasceu a poe-

sia. E a poesia é para o eu lírico uma forma de sonhar de novo. 

A Deusa tinha seu templo, no qual lhe prestavam culto. Segundo Junito de Souza 

Brandão em seu dicionário Mitologia Grega I (1986, p.290), “o culto à Deusa Deméter era 
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levado muito a sério por todos os Helenos, da Grécia Continental à Magna Grécia e desta a 

Grécia Asiática”. Deméter é a Deusa maternal da Terra. Sua personalidade é simultanea-

mente religiosa e mítica. Divindade da Terra cultivada, esta filha de Cronos e Réa, é consi-

derada a Deusa do trigo, pois ensinou as pessoas a semeá-lo, colhê-lo e fazer o pão. Tanto 

no culto, como no mito, Deméter está ligada à sua filha Core depois Perséfone, formando 

uma dupla denominada “As Deusas” (BRANDÃO, 1986, p.290). 

Em Olhinhos de Gato (1983b), a filha procurou a mãe morta nas lembranças guarda-

das há tanto tempo na casa de Boquinha de Doce. No poema “Dolorosa”  (Baladas para El-

Rei) o eu lírico desejou se encontrar com sua mãe morta. Estas duas referências arquetípicas 

dizem diretamente a própria mãe. Seguindo esta mesma perspectiva, num sentido de transfe-

rência mais elevada o arquétipo da Grande Mãe  pode ser a deusa, especialmente a Mãe de 

Deus (JUNG, 2000, p.92). O poema “De Nossa Senhora” (Baladas para El-Rei) assume as 

características desta Grande Mãe, mas numa outra imagem poética, ou seja, ela é uma Nossa 

Senhora que não ouve mais os gemidos da humanidade28.  

De Nossa Senhora 
 
             1 

Nossa Senhora já não ouve  

Os amargos gemidos 

Dos que estão mal, dos que estão sós...  

Tanto choro e lamentos houve  

Que os seus santíssimos ouvidos  

Não percebem nenhuma voz...  

 

Nossa senhora já não ouve...  

 

              2 

Nossa senhora já não sabe 

Das coisas tristes deste mundo 

Em que se chora e se descrê...  

Nada mais há... nada mais cabe    

                                                 

28 No poema “Dos pobrezinhos” do mesmo livro, diz o seguinte: (...)  “Eu sonho que Nossa Senhora, \Longe 
houve uma última promessa,\ Para um doentinho se salvar”.  (MEIRELES, 2001b, p.101).  
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Nos olhos seus de olhar profundo...  

Nossa Senhora já não vê...  

 

Nossa Senhora já não sabe...  

            3 

Nossa Senhora já não sente  

Os corações amortalhados 

Nas suas mãos de rosa e luz... 

Por muito tempo, muita gente 

Desceu-lhe os braços desolados, 

De corpo inerte e de alma em cruz... 

 

Nossa Senhora já não sente... 

 

          4 

Nossa Senhora toda pura, 

Não pensa mais no que se passa, 

Do amor à morte em cada ser... 

Nossa Senhora, lá na altura,  

Em plenos céus, em plena graça, 

Já nada mais pode fazer... 

 

Nossa Senhora toda pura... 

 

            5 

E em vão se pede, e em vão se implora, 

Do deserto amargo da vida, 

Um consolo um carinho seu! 

Muito tarde! Impossível hora! 

Nossa Senhora está perdida... 

Nossa Senhora já morreu... 

 

Não temos mais nossa Senhora!... (MEIRELES, 2001b, p.99-100). 

 

O poema é formado por cinco estrofes de seis versos. Após cada verso segue o re-

frão. Porém, este refrão muda a última palavra em cada estrofe. E o refrão é a repetição do 
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primeiro verso de cada estrofe, porém, muda a pontuação para reticências, deixando um 

grande espaço e dá a impressão do eu lírico ainda ter algo a dizer. 

As três primeiras estrofes do poema iniciam-se assim: “Nossa Senhora já não...” e 

em seguida tem-se um verbo: ouve, sabe, sente. Há repetições do que Nossa Senhora já não 

faz mais. Ela já não ouve, sabe e sente. E os verbos estão todos no presente do indicativo, 

anunciando uma ação concluída, aliás, é fato real que Nossa Senhora já não ouve, sabe e 

sente. 

 Ao partir da própria expressão de negatividade (não), nota-se em todo poema uma 

denúncia daquilo que Nossa Senhora deixou de fazer. Este ritmo é de negatividade e não 

deixa nenhuma abertura que mostre Nossa Senhora como aquela atenta às necessidades da 

humanidade, como de fato prega a teologia cristã católica. Ela é uma santa cansada de tan-

tos pedidos, por isso seus ouvidos ficaram surdos.   

Com o olhar mais atento na primeira estrofe, observa-se as expressões amargos ge-

mIDOS e santíssimos ouvIDOS rimam. E, além disso, não é apenas uma simples rima, en-

quanto estrutura de um poema. Estes gemidos rimados com ouvidos são amargos. Então, 

não é um gemido qualquer. Este gemido traz consigo toda a amargura do sofredor. E a dor é 

tão grande a ponto de nem os santíssimos ouvidos suportá-la. Talvez esteja aqui um grande 

lance do eu lírico. A dor do ser humano é tão grande que nem uma santa como Nossa Se-

nhora suporta mais. “Os que estão mal,  os que estão sós...” Estão em completo abandono. A 

quantidade de lamentos ultrapassou a estipulada para os ouvidos da santa “Não percebem 

nenhuma voz...”. O verbo perceber no sentido denotativo pode também significar ouvir. 

Então se pode dizer: “Não ouvem nenhuma voz...” É este o grande refrão desta estrofe 

“Nossa Senhora já não ouve...” Podemos lembrar aqui do deus otiosus (Deus ocioso). O 

“Deus ocioso” (do latim, Deus otiosus) é, para os primitivos, o Deus que se retirou do mun-

do após sua criação e não mais interfere nas atividades cotidiana29.  

Retornando ao deus otiosus, Eliade diz que as religiões autóctones da África parti-

lhavam de uma característica comum: "a crença num Ser Supremo, muitas vezes um deus 

otiosus que se afastou dos assuntos humanos e, por conseguinte, não está ativamente presen-

                                                 

29  Em Morena Pena de Amor, no poema nº107, numa quadrinha a poeta assim se expressa: “Chamei Deus bem 
docemente,\porém não me respondeu. \ Bem se vê que o Onipotente\não é moreno como eu” (MEIRELES, 
2001b, p.213).  
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te no ritual". (ELIADE, 1999, p. 29.) Deus se tornou "ocioso", pois ficou satisfeito com a 

criação. O ser humano precisa satisfazer os desejos de Deus através dos rituais e sacrifícios 

a fim de ter seus pedidos atendidos. 

A origem da concepção do Deus otiosus é antiga e desconhecida. Um dos registros 

mais antigos está na Mesopotâmia, quando o Deus An se mostra distante da criação. Pode-

mos comparar a influência das religiões da Mesopotâmia na Bíblia com o livro de Eclesias-

tes (onde há um "esvaziamento" de Deus), assim como a súplica de Jesus na cruz, quando 

pergunta a Deus porque Ele o abandonou. Temos uma santa que se distanciou do mundo, 

pois se cansou dos lamentos humanos. 

Na segunda estrofe segue a mesma estrutura e muda apenas o verbo: “Nossa senhora 

já não sabe”. Na primeira estrofe o órgão de sentido destacado foi o ouvido. Nesta é o olhar. 

A imagem olhar profundo rima com triste deste mundo. O olhar profundo de Nossa Senhora 

não vê mais nada neste mundo. Se referirmos a todo o verso tem-se: “Nos olhos seus de 

olhar profundo”. Os olhos da santa tem um olhar profundo. E este olho já “Nada mais há... 

nada mais cabe”. Além de seus ouvidos não ouvirem, nem perceberem mais nada, em seus 

olhos também não há espaço para tanto choro e tanto lamento. O primeiro verso que depois 

é também o refrão, “Nossa Senhora já não sabe”, o verbo saber pode significar ter conheci-

mento. Nossa Senhora já não tem mais conhecimento “Das coisas tristes deste mundo\ Em 

que se chora e se descrê...”. Ela perdeu o contato com o sofrimento terreno. Por isso Nossa 

Senhora já não vê... 

Nesta terceira estrofe, destacou-se o verbo sentir. Nossa Senhora já não ouve, não vê, 

e também “Nossa Senhora já não sente”. Se sentir for atribuído a perceber por qualquer ór-

gão dos sentidos (visão, audição, paladar, tato, olfato), todos os órgãos do sentido de Nossa 

Senhora estão nulos quando dizem respeito ao ser humano. A expressão corações amorta-

lhADOS ao rimar com braços desolADOS, confirma este dado. Mas a rima mais confirma-

dora deste dado é de mãos de rosa e LUZ, ao rimar com corpo inerte e de alma em CRUZ. 

Luz e cruz em sentido denotativo são opostas. Mas se atribuir-se ao sentido cristão, a cruz 

representa luz de Cristo. Ao morrer na cruz, Jesus Cristo ressurgiu glorioso como a luz do 

mundo. Mas antes a cruz era o símbolo de derrota. O condenado da pior espécie era pregado 

numa cruz. Em várias culturas, a cruz tem seu significado. “A cruz tem, em consequência, 

uma função de síntese e de medida. Nela se juntam o céu e a terra... Nela se confundem o 

tempo e o espaço... Ela é o cordão umbilical, jamais cortado, do cosmo ligado ao centro 
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original” (CHEVALIER & GHEEBRANT, 1990, p.309). Ao juntar estas várias simbologi-

as, buscou-se um sentido pelo qual o eu lírico se utilizou desta expressão, até rimar luz com 

cruz. A cruz tem esta conotação de união. Unir céu e terra; unir a imanência com a trans-

cendência, unir o divino com o humano. Se a cruz foi e é um símbolo para representar a dor 

humana, aqui ele não o é. Nossa Senhora já não acolhe as pessoas que se sentem crucifica-

das, como um dia ela acolheu seu filho. Nossa Senhora já não tira mais ninguém da cruz. A 

dor do crucificado é uma dor contínua. Nossa Senhora já não sente mais nada.  

A partir da quarta estrofe o refrão muda e não tem mais um verbo no primeiro verso, 

mas uma qualidade. “Nossa Senhora toda pura”. Nossa Senhora  toda pURA rima com al-

tURA. Ela agora está nas alturas, plena de toda glória, portanto, não tem mais contato com a 

dor da humanidade. Ela “não pensa mais no que se passa”. Se o verbo pensar seguir seu 

sentido denotativo de estar preocupado, Nossa Senhora não se sente preocupada mais com a 

realidade terrena. Agora ela tem outras preocupações: sua transfiguração “Em plenos céus, 

em plena graça”. Nossa Senhora está no céu. Ela não se preocupa mais com o espaço terre-

no. Retomando o deus otiosus30, Eliade diz que entre os inúmeros exemplos, citamos “Reti-

rado para o Céu Ndyambi, o deus supremo do Hererós, abandonou a humanidade a divinda-

des superiores” (ELIADE, 1994, p.87).  

Nesta última estrofe Nossa Senhora morreu.  O eu lírico se valeu da expressão: em 

vão se implora ao rimar com Impossível HORA. Isto é, não adianta pedir, pois o tempo já 

passou. A santa já morreu. Ela é uma mortal, sua hora já passou. Será que a dor humana era 

tão grande a ponto da santa se despedir da terra e morrer também? É uma hipótese. Uma 

santa que não ouve, não vê, não sente só pode estar morta para o eu lírico. Voltando a narra-

tiva de Olhinhos de Gato, temos também uma mãe morta. No poema “Dolorosa”, vimos o 

grito de angústia do eu lírico, pois sua mãe morreu e a compara com Nossa Senhora das 

Dores. Neste poema analisado, Nossa Senhora já morreu, pois não ouve os gemidos da hu-

manidade. Será que existe um sentido para o eu lírico trazer esta imagem da mãe morta e a 

                                                 

30 São muitas as citações e exemplos do deus otiosus em Eliade. “Como os iorubas, os achantis tem seu deus 
otiosus celestial. Nyame, que fugiu do mundo dos humanos por causa do barulho insuportável que as mulhe-
res fazem quando batem inhame para fazer pirão. Em cada casa achanti, Nyame tem um pequeno altar aco-
modado numa árvore. Por ser Deus criador, é invocado constantemente ao lado da deusa da terra, Asase Yaa 
(ELIADE, 1999, p.30-31). Como também em Mito e realidade, cap. VI “Mitologia, ontologia e história” traz 
vários exemplos deste deus otiosus que cria o mundo e volta para o céu se distanciando dos problemas da ter-
ra ( p.86ss.). 
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comparar com Nossa Senhora, a qual é, porém, uma santa morta? Em se tratando de poesia, 

de poetas, a criação pode também nascer da falta. Enquanto persiste esta falta e esta morte, 

este é o material poético para a criação. Portanto, se a minha mãe morreu (Olhinhos de Ga-

to), eu a comparo com uma mãe que chorou muito (Nossa Senhora das Dores – Dolorosa), 

sofreu muito e se cansou da dor humana (Nossa Senhora já morreu – De Nossa Senhora). 

Esta ausência materna é uma falta que repercute com intensidade nestes poemas. 

 Em relação à pontuação, existe o emprego de reticências em muitos versos, dando a 

impressão de o eu lírico deixar o espaço vazio para muitas palavras não ditas: Nossa Senho-

ra já não ouve... Nossa Senhora já morreu... 

Ela já não sabe das coisas tristes deste mundo, consequentemente,  não sente a dor 

das pessoas. Como disse no primeiro capítulo, existe nesta imagem uma tensão entre a Reli-

gião (Igreja Católica) e Literatura. Como resolver este impasse? É neste momento que Reli-

gião e Literatura precisam dialogar. Não para uma vencer a disputa, deixando a outra em 

desvantagem. Mas tocar em pontos de tensão possíveis, de conexão entre estas duas áreas 

do conhecimento. Por um lado, há a Religião com seu corpo doutrinário, pelo outro o artista 

com sua liberdade de criar o belo. De acordo com minha interpretação, quando o artista cria 

a partir de um dogma religioso, como é o caso da Nossa Senhora que não ouve mais os pe-

didos da humanidade, ele não o faz para agredir, ou ferir o sentimento religioso. Pelo con-

trário, está querendo expressar, a partir da arte a sua experiência religiosa. No caso da Cecí-

lia Meireles, de acordo com minha interpretação, ela quis exprimir o que existe de mais re-

ligioso, sagrado dentro do seu ser ao criar uma Nossa Senhora com tais características. Afi-

nal, ela na sua história de vida, teve a experiência de perder sua mãe e outras referências 

maternas. Com certeza se a Cecília Meireles fizesse a pergunta “Como dizer que Nossa Se-

nhora ouve os apelos da humanidade, se ela não traz minha mãe de volta?” Com certeza 

pelo viés da Religião haveria muitos meios para responder esta questão e defender a posição 

do dogma e ficar tranquilo com a consciência. Mas não é este o caso. A Religião nasce de 

uma experiência de vida. A poeta recriou a imagem de Nossa Senhora a partir de sua expe-

riência de vida. Minha mãe está morta, Nossa Senhora também está morta, pois ela não vai 

revivê-la. Portanto, pela doutrina Católica não existe a possibilidade de trazer a mãe de vol-

ta. Neste caso, Nossa Senhora está morta, para o eu lírico. 

O contrário também poderia acontecer. Se uma pessoa que tivesse muita devoção à 

Nossa Senhora encontrasse uma estátua, que não fosse de Nossa Senhora, e estivesse pas-
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sando por momentos de difíceis, conflituosos, e encontrasse nesta estátua uma mãe acolhe-

dora, como ele sempre encontrou em Nossa Senhora, através desta experiência, o que era 

profano passou a ser sagrado, se partirmos deste ponto da Religião como uma experiência 

com o Sagrado. Aquela estátua não é uma estátua qualquer. É a santa. A Nossa Senhora 

atenta aos pedidos da humanidade voltaria com todo vigor.  

Ou se poderia dizer que para este tipo de pedido, de trazer a mãe de volta é impossí-

vel para uma santa como a Nossa Senhora. Isso já entraria numa outra categoria de milagres 

que não competiria à Nossa Senhora, mas a Jesus Cristo, seu Filho. Ele ressuscitou Lázaro, 

o filho da viúva de Naim. Então não compete à Nossa Senhora ressuscitar os mortos. Quem 

sabe para outro tipo de milagres ela estivesse viva.  

Bachelard (2001) reconhece a imagem como literária quando ela traz originalidade e 

enriquece com seu onirismo novo. Na análise deste poema “De Nossa Senhora”, observou-

se que Nossa Senhora não é mais a mãe atenta à dor da humanidade sofredora. Ela voltou 

para o céu toda pura e não quer mais saber da dor humana. Além desta originalidade, a ima-

gem literária verdadeira faz sonhar de novo. Há certas razões para o eu lírico construir em 

seu imaginário uma imagem de Nossa Senhora ausente, morta31.  

Em “A mulher e o seu menino”, observa-se também esta ausência. Aqui é o filho que 

foi arrancado dos braços da mãe. Se há uma filha chorando sem mãe, pode ser que haja 

também um filho a chorar também:  

A mulher e o seu menino 

 

Mulher de pedra, 

Que há do menino 

Que houve em teu doce  

Braço divino, 

- nesse teu braço 

Que ainda está preso, 

Plácido e curvo, 

                                                 

31 Os três primeiros livros da poeta  Espectros (1923), Nunca mais... e Poemas dos Poemas (1925) e Baladas 
para El-Rei  (1927) seguem ainda uma temática muito ligada a ausência.  Mas conforme a poeta amadurece a 
sua escrita e o seu ser, estas etapas avançam-se sua escrita mais livre deste elo sofredor e ganha qualidade 
mais intimista, como se apresenta em Solombra (1963). 
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À eterna ideia 

De um vago peso? 

“Vento do tempo 

Me estremeceu: 

Ele era de pedra 

Da minha pedra, 

Mas nunca soube 

 se era bem meu. 

 

Vento do tempo 

Passou por mim: 

Foi-se o menino, 

Deixou-me assim. 

Foi sem palavras. 

Tão pequenino, 

Que ia falar? 

Talvez soubesse 

Para onde é que ia... 

Eu não conheço 

Senão meu peito: 

Há outro lugar? 

 

Têm vindo coisas:  

Não sei se são. 

Coisas que cantam, 

Coisas que brilham. 

Mas, ele não. 

E era tão feito 

Só de ficar 

Que, embora longe, 

Sinto-o comigo: 

Meu braço é sempre 

Sua cadeira, 

Todo o seu corpo 

Seu espaldar.” 

 

Mulher de pedra, 
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Que é do menino? 

 

“Vento do tempo 

Quebrou o seu peito 

Para o arrancar. 

A mim, deixou-me. 

A ele, levou-o. 

(Há algum lugar?) 

 

         Desde o Princípio, 

Comigo vinha. 

Meu Nascimento 

Nele nasceu. 

Foi-se – por onde? –  

Tudo que eu tinha. 

 

Ele era de pedra 

Da minha pedra, 

Porém é certo 

Que nunca soube  

Se era bem meu... ”(MEIRELES, 2001b, p.439-431). 

 
O poema está estruturado por sete estrofes com número de versos diferentes, sendo 

que há dístico após a quarta estrofe formando o refrão, refrão iniciado nos dois primeiros 

versos da primeira estrofe “Mulher de pedra\que há do menino”. Esta indagação perpassa 

todo o poema. O eu lírico indaga e a mulher responde, ou duas vezes a mulher de pedra é 

indagada e ela responde sempre com a expressão “Vento do tempo” seguido das expressões: 

- me estremeceu; 

- passou por mim: 

- quebrou meu seio. 

Todas estas expressões dá conotação de que o “vento do tempo” fez uma sequência 

de atos. Primeiro, a estremeceu, passou por ela e quebrou seu seio. E nesta sequência de 

ações o menino foi levado. Talvez a grande mudança neste poema esteja no eu lírico. Ob-

servando a imagem do poema é uma mãe sem filho. Esta ausência de mãe e filho, filho e 

mãe vem na narrativa Olhinhos de Gato e nos poemas “Dolorosa” e “De Nossa Senhora”. 
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Nestes textos, o eu lírico sofreu a ação. No poema “A mulher e o seu menino”, o eu lírico 

não é o menino, muito menos a mulher. Mas ele está preocupado com a ausência do meni-

no: “Mulher de pedra que há do menino”?  Pode-se evocar a Pietá. Seu menino foi levado,  

pois ele está morto. 

Com estas análises procurou-se destacar o arquétipo materno no aspecto da própria 

mãe. Em Olhinhos de Gato (1983b) existe a imagem de uma mãe morta presa ao imaginário 

infantil da menina Olhinhos de Gato. No poema “Dolorosa”, há a inconformidade do eu 

lírico, porque sua mãe foi embora, está morta. Nesta inconformidade, suplica-lhe a levá-lo 

também. No poema “De Nossa Senhora”, a mãe de Deus já não houve os pedidos da huma-

nidade, ou seja, está morta. No Poema “A mulher e o seu menino”, há uma indagação do eu 

lírico diante da mulher sem menino: “Mulher de pedra que há do menino”? Existe a ausên-

cia entre filha e  mãe, mãe e filho, deixando o grande vazio que não permite tal encontro, a 

não ser através do símbolo. O tópico seguinte abordou o arquétipo materno no aspecto da 

babá, Dentinho de Arroz. 

2.4 O arquétipo da Grande Mãe no simbolismo da babá 

Infância vê o mundo ilustrado, o Mundo com suas cores primeiras, 
suas cores verdadeiras. O grande outrora que revivemos ao so-
nhar nossas lembranças da infância é o mundo da primeira vez. 
Todos os verões de nossa infância testemunham o eterno verão. As 
estações das lembranças são eternas porque são fiéis as cores da 
primeira vez (Gaston Bachelard). 

Se para Jung (2000) uma das variáveis do arquétipo da Grande Mãe é a ama-de-de 

leite, na poética ceciliana sua ama-de-leite, ou pajem, (como ela costumava chamá-la) foi 

alguém que lhe contava histórias e estava atenta a todos as suas necessidades. A ela dedicou 

alguns de seus poemas, bem como, destacou-a com ênfase na narrativa de sua infância, 

Olhinhos de Gato (1983b), que carinhosamente a chamou de Dentinho de Arroz. Além da 

variável do arquétipo materno em Olhinhos de Gato, estudaremos o poema “Para minha 

morta” (Baladas para El-Rei - MEIRELES, 2001b). 
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Na simbologia do arquétipo da Grande Mãe representado por Dentinho de Arroz32 

também aparecem muitas imagens literárias criadas nos intensos devaneios infantis. Quem é 

forte aqui é o feminino. 

Subir a ladeira sentada no seu ombro é uma aventura como um passeio por 
cima do vento, sentindo as pedras diminuírem, e as estrelas e as nuvens 
aproximarem-se. (MEIRELES, 1983b, p.57). 

Este excerto é uma imagem de elevação, ascensão e o verbo “subir” já a indica. Subir 

significa elevar-se para mais alto. E nesta elevação Olhinhos de Gato se sente como se esti-

vesse passeando por cima do vento. E neste passeio sentia as pedras diminuírem, e as estrelas 

e as nuvens aproximarem-se. Segundo Eliade: “Essa imagem é símbolo da renovação do 

consciente à partir da regressão ao inconsciente. É a própria renovação da Luz, que enfrentan-

do a escuridão pode voltar a brilhar com maior intensidade. É um símbolo da elevação da al-

ma para o céu”. Se a ascensão é um símbolo da elevação da alma para o céu, é justamente 

como Olhinhos de Gato se sente subindo a ladeira nos ombros de Dentinho de Arroz. Somen-

te uma Grande Mãe é capaz de fazer uma criança se sentir num mundo como este. Ela deixava 

a terra (sentia as pedras as pedras diminuírem) e aproximava-se do céu (estrelas e nuvens 

aproximarem-se).  

 Também se pode lembrar-se da imagem de São Cristóvão, o barqueiro, que carrega 

o menino Jesus em seus ombros. Ser carregada por Dentinho de Arroz em seus ombros é 

uma das grandes maravilhas vivida pela menina. Imagem de segurança. 

Brincar ao seu lado é sair invisível, e viajar por países azuis e  dourados,  
onde  os  peixes  conversam  com  as  princesas,  os pássaros  puxam  car-
ros  festivos,  e  as  palavras,  ditas  três  vezes,  formam e desfazem as pes-
soas e as coisas mais impossíveis (MEIRELES, 1983b, p.57). 

O brincar torna-se uma grande aventura ao lado de Dentinho de Arroz, é sair do invi-

sível. Tudo passa a ser real quando a brincadeira é com Dentinho de Arroz. Ela faz a criança 

viajar de verdade em suas aventuras, em seu encanto. É pura magia. É viajar por países 

azuis e dourados. Observa-se a sutileza desta imagem. Partindo do princípio de que viajar é 

sair do lugar onde se encontrava e ir para outro, aqui a menina viajou por países azuis e dou-

                                                 

32 A babá Pedrina me contava a história do Palácio de Louça Vermelha. Eu achava que devia ser muito fresco 
viver num palácio assim e, em menina, já estava pronta a transformar um jarro imenso que havia em casa 
em palácio, quando, querendo escondê-lo de meus sonhos, de tanto procurarem lugar para ocultá-lo, o pa-
tiram em mil pedaços.  (BLOCH, 1964, p.37) 
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rados. Para Eliade, o azul significa desapego das coisas deste mundo, viajar por países azuis 

pode significar total desapego do mundo real para viajar pelo mundo imaginário. E o país 

do mundo imaginário permite que poeta crie seu próprio colorido. “O azul é a mais profun-

da das cores: nele, o olhar mergulha sem encontrar qualquer obstáculo, perdendo-se até o 

infinito, como diante de uma perpétua fuga da cor” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 

1990, p.107).  Viajar num país azul é perder-se neste infinito que a cor convida. E o dourado 

é a cor do ouro. Azul e dourado formam a cor da fantasia e este colorido permite viajar por 

mundos nunca vistos. Somente uma Grande Mãe como Dentinho de Arroz é capaz de fazer 

Olhinhos de Gato fazer tal viagem. Nestes países é possível um animal conversar com um 

ser humano: o peixe conversa com a princesa. Ou seja, são mundos onde a linguagem é so-

mente uma, todos se entendem. É o mundo dos deuses e das deusas, da Grande Mãe. Para 

Eliade o peixe: 

é considerado um símbolo de Cristo, além de um dos símbolos do SELF. 
São vistos como símbolos transcendentais de profundidade e podem sim-
bolizar um conteúdo emergindo espontaneamente do inconsciente. O peixe 
tem um duplo aspecto, tanto de redentor como daquilo que deve ser redi-
mido. Leviatã também era um mostro que possuía por símbolo o Peixe, e, 
no próprio signo zodiacal de Peixes, encontramos dois peixes que nadam 
em direções antagônicas, como uma representação do bem e do mal, do 
Cristo e do Anti-Cristo. O peixe pode ainda simbolizar a lascividade e os 
instintos mais baixos. Em diversos mitos, simboliza a revelação da Profun-
da Sabedoria. Nos sonhos, por vezes, o peixe é um símbolo da criança não 
nascida, pois antes de nascer, vivemos na água como um peixe. Ele traz em 
si o simbolismo de renovação e renascimento, além de simbolizar os con-
teúdos autônomos do inconsciente (NAIDA, 2007, p.26). 

A mitologia ensina ser o peixe símbolo da criança não nascida, pois antes do nasci-

mento vivemos na água como um peixe. Este símbolo evoca a criança, talvez não nascida 

que é Olhinhos de Gato pelo fato de sua mãe ter morrido, de ela mal tê-la conhecido. Ao 

passo que, traz em si o simbolismo de renovação e renascimento. O brincar com Dentinho 

de Arroz também dá à menina esta oportunidade de se renovar, renascer. Ou melhor, sair do 

mundo dos mortos e entrar na fantasia da criança feliz. Neste mundo da brincadeira, da fan-

tasia tudo é permitido para a criança ser feliz. E Dentinho de Arroz tem este poder de trans-

portar a menina da sua realidade de tristeza para o mundo da fantasia e do belo. Ou dizendo 

de outra forma, essa Grande Mãe tem o poder de transcender Olhinhos de Gato para o mun-

do das deusas. 

Os pássaros puxam carros festivos. Na vida real, quem puxa os carros festivos são 

bois. No mundo da fantasia, são os pássaros. Para Eliade, “o pássaros simbolizam de modo 
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geral as entidades psíquicas de caráter intuitivo e mental, pois é considerado como uma en-

tidade sem corpo e alada”. É também, como o peixe,  símbolo da transcendência e represen-

ta o “SELF que surge como um princípio único, uma intuição da totalidade oriunda das pro-

fundezas do inconsciente”. Como símbolo alquímico, “o pássaro encontra-se vinculado ao 

medo da morte, à separação da alma do corpo, que é a sublimatio definitiva; sendo que exis-

tem representações medievais em que a alma deixa o corpo do morto em forma de pássaro”. 

Talvez paire aqui este medo da morte tão arraigada em Olhinhos de Gato.  

(...) “e as  palavras,  ditas  três  vezes,  formam e desfazem as pessoas e as coisas mais 

impossíveis”. Este é o real mundo da fantasia onde as palavras tem este poder de transformar 

as pessoas e as coisas se forem ditas três vezes. Somente no mundo dos deuses e das deusas as 

palavras têm este poder de transformação se forem ditas três vezes. O mesmo se observa no 

excerto seguinte: 

É bom dormir sobre o seu peito, diferente dos outros. Uma  curva  diferen-
te.  E um  outro  cheiro.  Encostada  a  ela,  a  menina  pensa  viajar  para  
longe,  para  a  roça,  pelo  mato,  onde  moram  animais  engraçados,  de  
nomes  esquisitos:  gambás,  cangurus,  caxinguelês  —  que  surgem  den-
tre  folhas  densas,  ásperas  e  de  cheiro acre.  (MEIRELES, 1983b, p.59). 

Imagem de aconchego. Deitar sobre o seu peito é muito diferente dos outros. É uma 

viagem ao mundo da magia e do encanto. E neste peito é possível pensar em viajar para 

longe, para a roça, pelo mato. O que é o mato? Mato onde mora a Grande Mãe. Grande Mãe 

mora no mato e  cuida da natureza. Mato é a simbologia do mundo onde existem os animais 

engraçados e de nomes esquisitos. Os animais vivem no mato: gambás, cangurus, caxingue-

lês. E estes animais surgem dentre as folhas densas, ásperas e de cheiro acre. Aqui o tátil e o 

olfato se unem nesta imagem. Um cheiro acre é agudo e penetrante. É viajar para o mundo 

de todas as histórias que Dentinho de Arroz contava para ela. Diante desta vivência num 

mundo transcendente, existia um medo de que um dia Dentinho de Arroz também morresse. 

E este medo aparece nitidamente nesta imagem. Como tudo é transitório neste mundo Den-

tinho de Arroz também um dia partiria numa noite dessas. 

Mas OLHINHOS DE GATO sentiu como se lhe puxassem o  coração  para  
fora  do peito.  Uma  certeza  súbita  prendeu-a  num  círculo de sombra. 
Dentinho de Arroz iria também. Iria uma noite  dessas, quando ela estives-
se dormindo, talvez. Tudo vai. . .tudo  vai.   (...) (MEIRELES, 1983b, 
p.17). 

Segundo Jung (2000, p.92), o pavor infantil também é considerado uma variável do 

Arquétipo da Grande Mãe nefasta. Olhinhos de Gato sentia apavorada diante da certeza de 

que Dentinho de Arroz também um iria como tudo se vai.  O transitório aparece com nitidez 
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na poesia ceciliana justamente por este medo das pessoas morrerem com muitos familiares 

seus. E numa noite Dentinho de Arroz se foi e transformou-se em poesia:  

               Para minha morta 

 

Pedrina minha, eu não te vejo há tantos anos! 

Há quantos anos que não vens!... E as minhas preces 

Não chegam mais a estes lugares sobre-humanos: 

 

Porque eu chorei noites sem fim, para que viesses, 

Pedrina minha, e eu não te vejo há quantos anos!... 

 

Pedrina minha, és a mais doce das memórias 

Para minha alma, vida inteira alma de criança. 

Amando sempre os encantamentos das histórias. 

 

De Barba Azul, de Ali Babá, de um rei de França... 

Pedrina minha, és as mais doces das memórias... 

 

Pedrina minha, e os penúltimos de dezembro?... 

Nossos Natais... E aquelas rezas que rezavas... 

Coisa tão linda, mas tão longe!... Mal me lembro. 

 

E as lendas mortas de taperas e de escravas... 

Pedrina minha, os penúltimos de dezembro?... 

 

Pedrina minha, eu fico, às vezes, muito triste... 

Penso que não me compreendes, não me escutas... 

Talvez, depois que nos deixaste e que partiste, 

 

Dê a tudo isso vagas formas diminutas... 

Pedrina minha, eu fico, às vezes, muito triste... 

 

Pedrina minha, não faz mal que tu me esqueças... 

Eu sofro, sim, mas não faz mal... A minha vida 

É tão... Lembrando-a pode ser que ainda padeças... 
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Já padecesse muito coisa imerecida, 

Pedrina minha, não faz mal que tu me esqueças... 

 

Pedrina minha, dorme, dorme... em noites lentas, 

Tu me embalas a cantar... E o sono vinha... 

Hoje eu não durmo... É porque mais não me acalentas? 

 

Eu não sei nada... Eu não sei bem, Pedrina minha... 

                            Pedrina minha, dorme, dorme... Em noites lentas... (MEIRELES, 2001b,    
p.108-109).  

O poema é formado por 12 estrofes, numa sequência de tercetos e dísticos. Nele, o 

eu lírico conversa com sua interlocutora Pedrina, como o próprio título apresenta, ela é uma 

morta. O ritmo é lento acompanhado pelo refrão “Pedrina minha (...)” sempre a iniciar o 

terceto; o segundo verso, do dístico, também se inicia com “Pedrina minha” e repete o pri-

meiro verso do terceto. 

O eu lírico fala de um tempo da falta. A falta causada pela morte. E a morte é de Pedri-

na. A Pedrina do eu lírico. Não é qualquer pessoa que ele sente falta, mas de Pedrina. Aqui 

ele mostrou o quanto foi difícil sobreviver depois da morte de uma pessoa muito querida. A 

falta se repercute em sua vida e o deixa incrédulo. “E as minhas preces\Não chegam mais a 

estes lugares sobre-humanos;”. Lembra-se da Nossa Senhora que não ouve mais os pedidos 

da humanidade, do Deus ocioso. É um dado que perpassa a poética ceciliana: suas preces 

não são mais ouvidas. 

No primeiro verso, observa-se também a simbologia do olhar: “Pedrina minha, eu não te 

vejo há tantos anos”! O eu lírico não vê a sua Pedrina há muito anos. A distância anunciada 

através do olhar revela esta singeleza da poeta ao tratar das imagens de distanciamento. 

Na sequência seguinte o destaque é para a memória. Esta memória é uma memória 

“doce”. O doce evoca a infância. Pedrina soube ser a Grande Mãe mais doce para aquela 

criança a ponto de eternizar a infância “Para minha alma, vida inteira alma de criança”. 

Além disso, Pedrina transmitia amor quando contava a história do “Barba Azul, do Ali Ba-

bá, de um rei da França”. Era esta a diferença do contar de histórias de Pedrina.  

Complementando a simbologia da memória infantil, temos os “penúltimos de de-

zembro” (natal): “Pedrina minha, e os penúltimos de dezembro?...” Natais bem vividos fi-
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cam para sempre na memória. Estes natais falam também de umas rezas que somente Pedri-

na sabia rezar. Estas rezas remetem a um tempo tão distante lembrado pelo eu lírico.  

Agora o eu lírico revela sua profunda tristeza: “Pedrina minha, eu fico, às vezes, 

muito triste...” Nestes dois mundos entre vivos e mortos, Pedrina não a compreende, não a 

escuta. E diante deste distanciamento ela chega até a pensar na desvalorização do seu ser 

para Pedrina. A ponto de ela se conformar com esta situação. “Pedrina minha, não faz mal 

que tu me esqueças...” Nesta conformidade, ela sente medo de Pedrina ao se lembrar dela 

possa sofrer com esta lembrança. Pedrina já sofreu muito de forma imerecida, não precisa 

sofrer mais uma vez por sua causa. O eu lírico se compadece do sofrimento do outro (Pedri-

na) por coisas imerecidas e não quer aumentar este sofrimento. Sendo assim, se ela for uma 

lembrança triste, poderá esquecê-la e isto é aceitável.  

Nos últimos versos vem a imagem do sono, da noite: “Pedrina minha, dorme, dor-

me... em noites lentas”. O eu lírico não dorme mais, pois sente a falta do embalo de Pedrina. 

Enquanto isso, ela dorme em noites lentas. Ou seja, é um sono contínuo: a morte.  

Essas foram variáveis da Grande Mãe representadas na pajem. Pedrina (Dentinho de 

Arroz) é uma Grande Mãe transfigurada numa imagem daquela babá perfeita capaz de levar 

a criança ao mundo mágico onde não existe dor e sofrimento. Ao morrer sua ausência trans-

formou-se numa das mais belas criações poéticas cecilianas. 

2.5 Considerações sobre o capítulo  

Poetizar sobre a ausência materna foi uma forma que a poeta encontrou para falar de 

sua angústia existencial. Através desta análise, observo o teor da ausência materna que 

transpareceu na poética ceciliana. Esta ausência estava representada por meio de símbolos e 

imagens que carregavam a presença do desejo de se encontrar face a face com a mãe morta. 

Desejo este que repercute em toda poética ceciliana. É com sua mãe que ela quer se encon-

trar. E este encontro se deu através da poesia. Poesia e ausência são dois dados unidos em 

Cecília Meireles. Da mesma forma que ela poetizou a ausência materna por meio de sua 

mãe morta, ela também faz também com a babá. Porém, entre a mãe e a babá existe uma 

diferença: da mãe ela tem vaga lembrança da voz, ao passo que, a babá foi uma das pessoas 

que cuidou dela, na falta da mãe legítima. No próximo capítulo, apresentar-se-á a Grande 

Mãe por meio dos santos e das santas poetizadas por Cecília Meireles na infância e na vida 

adulta. 



CAPÍTULO III 

LIRISMO MÍSTICO E SANTIDADE NO PERCURSO DA 

GRANDE MÃE 

 

   

 

3.1 Introdução  

                  

A poesia pura se forma no reino da von-
tade antes de aparecer na ordem da sen-
sibilidade (Gaston Bachelard). 

Figura4: Santa Cecília 
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Foi visto no capítulo dois a mitocrítica nas variáveis de aspectos do Arquétipo da 

Grande Mãe, na própria mãe, na mãe de Deus (Nossa Senhora), em Deméter e Perséfone, na 

babá, no túmulo, na morte. Neste capítulo três, segue-se o percurso do princípio feminino 

observado entre o lírico e o místico. Cecília Meireles é considerada uma poeta lírica. Além 

do lirismo em sua poesia, muitos críticos revelam este lado místico da poeta. Lírico e místi-

co são duas características afins na poesia ceciliana. O que torna este dado mais relevante é 

o seu teor poético ao poetizar os santos e as santas de sua admiração. 

 Ao se referir  aos santos em sua narrativa infantil, Olhinhos de Gato (1983b), Santo 

Antônio e o Senhor Santo Cristo dos Milagres aparecem como os santos das brincadeiras. 

Seus olhos ao observá-los se prendem às ornamentações e ao menino no colo de Santo An-

tônio.   

São Francisco de Assis e Santa Clara de Assis viveram a vida religiosa numa pro-

funda intimidade com o Cristo pobre. Pequeno Oratório de Santa Clara (2001b) e “Medita-

ção no Presépio” (Obra em Prosa –V I - 1946) são referências da mística franciscana e cla-

riana. O princípio feminino transpareceu no encontro de São Francisco de Assis e Santa 

Clara  de Assis ao mostrar nova forma de ser santo e santa amando profundamente a vida de 

pobreza.  

Em Romance de Santa Cecília (2001b) e Oratório de Santa Maria Egipcíaca 

(2001b) este princípio feminino místico apareceu na vida de santidade de duas jovens, de 

vidas diferentes, mas dispostas ao sacrifício para transfigurar este mundo. Elas tiveram uma 

profunda união com Deus, por isso são consideradas místicas. A proposta é discutir pontos 

em que o lírico e o místico se encontram na poesia ceciliana, tendo em foco o princípio fe-

minino poetizados nos transfigurados à santidade.  

3.2 Mística e santidade na poesia lírica contemplativa 

O poeta dirige-se, pois, para dentro do seu mundo interior, 
à procura daquilo que o revela enquanto ser dotado de fan-
tasia criadora e os distingue dos semelhantes (Massaud 
Moisés). 
 

Embora cause estranheza a muitos, a mística é ainda um assunto discutido em muitos 

espaços, inclusive o acadêmico. Neste tópico, estudar-se-á a mística, pois as santas e os san-

tos poetizados (as) por Cecília Meireles são consideradas (os) místicas\místicos.  
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Esta convivência com o ambiente religioso feminino33 levou-a a poetização do tema 

da santidade, destacando imagens e símbolos do ser materno. Da narrativa infantil da casa 

de Boquinha de Doce ao passeio pelas páginas de Flos Sanctorum, o tema da santidade apa-

receu na poética ceciliana com imagens e símbolos do arquétipo da Grande Mãe. Em meio 

ao trágico e o seu fazer poético, as imagens de santidade apareceram dando a ela a vontade 

de sonhar de novo. Santo Antônio e o Senhor Santo Cristo dos Milagres, Santa Clara, Santa 

Maria Egipcíaca e Santa Cecília, São Francisco foram pessoas santas que a encorajaram ao 

encontro do ser poético feminino místico. É neste enfoque que a poeta assim se expressa: 

A autora confessa-se uma enamorada do Flos Sanctorum. Há temperamen-
tos insatisfeitos com as simples grandezas terrenas, que, em geral, em fron-
teira do heroísmo. Para esse não parece impossível que o esforço humano 
consiga ultrapassar esse horizonte, e atinja o mundo longínquo da santida-
de. São esses temperamentos que facilmente segue a rota da lenda inven-
tando-a, vivendo-a ou pelo menos vivendo por ela. É muito difícil, em cer-
tos casos, separar o histórico do lendário. O Flos Sanctorum é uma região 
de transfigurados, aprazível de percorrer, com seus inumeráveis exemplos 
de esperanças (MEIRELES, 1996, p.1).  

É este mundo dos transfigurados, aprazível de percorrer na poesia, o foco deste capítu-

lo. Clara e Francisco \ Cecília e Maria Egipcíaca viveram com intensidade a sua união com 

Deus, portanto, considerados místicos. Para Roberto Zavalloni (1993, p.146), a palavra mís-

tica “corresponde a uma determinada postura do espírito diante de certas reações, tendências 

a um elã de toda alma”. Além disso, faz-se notável para o autor que o “estado místico con-

siste numa vibração espiritual que comove o espírito de alto a baixo numa aspiração a as-

cender toda preocupação conceitual para atingir o divino através do conhecimento e do 

amor” (ZAVALLONI, 1993, 147). Segundo Josef Sudbrack (2007, p.22) “a mística tornou-

se uma experiência da unidade, da ampliação de consciência para o além das experiências 

cotidianas”. Por meio destes dois autores, observou-se ser a mística um comportamento 

além dos padrões ditos “normais” do ser humano. É uma experiência de encontro muito 

                                                 

33 Não somente o ambiente feminino, mas no grupo da Revista Festa com sua linha de pensamento espiritualista. 
Em 1919 ela publicou sua primeira obra poética Espectros, bem recebido pela crítica. Em 1923 publicou 
Nunca mais ... e Poema dos Poemas. Em 1925 publicou Baladas para El-Rei. Ao publicar estas obras (final 
dos anos 20 e meados dos anos 30), Cecília Meireles fazia parte do grupo da Revista Festa formado por poe-
tas e intelectuais católicos e espiritualistas dirigida por Tasso da Silveira e Andrade. O objetivo principal da 
Revista era a “divulgação de um novo conceito sobre a arte moderna que sustentava na renovação e valoriza-
ção do espírito e não na ruptura intransigente com os modelos estéticos anteriores, como previam os adeptos 
da antropofagia” (LAMEGO, Valéria, 1996, p.46).  
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profundo com o divino, com o sagrado que chega até a transformar a pessoa. Nesta perspec-

tiva, Zavalloni chama atenção para o fato de que: 

Para [se] atingir esta união que o transforma, o místico deve percorrer mui-
tas etapas, algumas das quais exigindo dele um grande esforço: a ascese. 
Se de um lado é verdade que a vida mística tem momentos de alegria in-
comparáveis, de outro lado também é certo que pode ser acompanhada de 
fenômenos inquietantes e até mesmo perturbadores. Necessário se faz dis-
tinguir na vida mística o que faz parte do elã de atingir o divino e o que 
deve ser considerado como preço pela fragilidade da natureza humana 
(ZAVALLONI, 1993, 147).   

A partir deste enfoque, percebemos que para ser considerado um místico o ser humano 

precisa passar por algumas etapas que o levem até este encontro profundo com o “divino”. E 

isso requer uma disposição exterior e interior para pagar o preço exigido por cada etapa. De 

acordo com Antônio Gouvêa Mendonça:  

A leitura dos escritos místicos mostra os vários graus dessa experiência. 
Exemplos mais próximos pode ser Tereza de Ávila e S. João da Cruz. Eles 
permitem a suposição de que no esforço místico o fiel caminha em direção 
ao sagrado através de técnicas que estimulam a experiência como que em 
degraus (PRÓCORO & MENDONÇA, 1990, p.244).  

Ao estudar profundamente estes textos poetizados por Cecília Meireles, observa-se 

transparência em seus poemas, também, dos graus vividos pelos santos para ser considera-

dos místicos. Não convém citá-los, pois não é este o objetivo nesta pesquisa. Mas sim o 

princípio feminino diante destas constatações. Portanto, é válido ainda acrescentar que para 

Zavalloni: 

Todo fato místico é uma experiência, um acontecimento (...) Cuja trama 
viva e ativa está em contínuo desenvolvimento. A experiência mística tem 
como princípio diretivo, uma incessante evolução que praticamente nunca 
acaba. Teoricamente, ela se realiza nas assim chamadas ‘núpcias espiritu-
ais’. A experiência mística não é uma realidade acessível a todos. Muitos 
entre os santos não puderam experimentá-la. Esta experiência, fruto da as-
cese, leva o místico a desconfiar de tudo que permanece por demais ligado 
aos sentidos, às imagens, as lembranças e as percepções (ZAVALLONI, 
1993, 147).  

Neste sentido, o autor deixou claro que a experiência mística, além de exigir uma 

disposição de quem pretende atingi-la, não é para qualquer pessoa. Nem todas as pessoas 

consideradas santas conseguiram alcançar tal estágio. Nesta perspectiva, Zavalloni ressalta 

que: 

O caminho real da mística não é a do raciocínio, mas o da fé. Através da 
oração que a graça concede, o místico alcança o conhecimento experimen-
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tal de deus. Deus é sentido, tocado como que num sentido especial. A ora-
ção de recolhimento é acompanhada da certeza da presença de Deus. 
O místico parece ser totalmente possuído por Deus. (...) O místico, mesmo 
sendo um contemplativo não deixa de ser ativo (ZAVALLONI, 1993, 
p.147).  

Na poesia o ser místico parte destes mesmos pressupostos de intimidade, mas não 

se tem um encontro profundo com um Deus, com o divino. O encontro é do poeta com sua 

poesia. Há uma entrega total ao fazer poético. A discussão será a respeito de poesia, místi-

ca, lírica e contemplação em Cecília Meireles. Valendo-se, também, observar o gosto poé-

tico ceciliano em poetizar sobre pessoas consideradas santas e místicas.  

 Emil Staiger, em Conceitos fundamentais da poética (1975), questiona sobre a 

aproximação entre o místico e o lírico. Ele esclareceu que, enquanto o poeta lírico se co-

move, o místico se conserva numa serenidade imperturbável em Deus. “Pode ser que a dis-

posição lírica se clarifique em serenidade mística como na vida uma passa imperceptivel-

mente a outra” (p.61). Além disto, ele acrescentou que “a ciência necessária e obrigada a 

distinção dos conceitos, terá que definir claramente o que vem a ser místico e o que vem a 

ser lírico, para que seja possível alguma orientação dentro da realidade que se transforma e 

flui” (p.61). Viu-se, em termos religiosos, místico é aquele que tem uma profunda união 

com Deus. Partindo deste princípio de “profunda união”, discute-se este misticismo em 

Cecília Meireles. 

Margarida Maia Gouveia, em Cecília Meireles: uma poética do eterno instante 

(2002) destacou a experiência mística ceciliana em fazer poesia. Segundo a autora: 

A poesia é, pois orientada para uma espécie de lirismo místico (tendência 
generalizada dos simbolistas franceses) que rivaliza com a experiência do 
Absoluto dos místicos. A poeta empenha-se em construir uma linguagem 
na linguagem, um discurso do profundo e do inominável (GOUVEIA, 
2003, p.109). 

Gouveia (2003) assinala, em Cecília Meireles, esta tendência dos simbolistas france-

ses em direcionar sua poesia  para o lirismo místico. O que vem a ser este lirismo místico? 

Ao se referir ao estudo das santas a autora destaca que “se no Pequeno oratório de Santa 

Clara e Romance de Santa Cecília há um substratum cristão, que lembra a mística espanhola 

do Século de Ouro, esta espécie de intimidade lírica entre o poeta e seus santos, que dá ao 

poema uma aura de recolhimento” (p.108). A poeta se recolheu em suas santas para fazer 

sua poesia lírica. Mas como disse Gouveia (2002, p.107) “No caso de Cecília, trata-se de 

uma mística que se enquadra fora de princípios religiosos dogmáticos, que não age pela fé 

nem exige estado de graça. Misticismo laico, pois não elege ponto máximo em Deus pesso-
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al, mas a força imanente da alquimia metafórica do verbo”. Poetizar sobre estas santas é a 

razão, neste caso, pela qual Cecília Meireles buscou nestas histórias a medida certa de cada 

verso em seu labor poético. Neste reconhecimento em seus santos para fazer poesia está o 

lirismo místico ceciliano.  

Para Staiger (1975), a poesia lírica trata do mundo interior do poeta, sendo assim, é 

uma criação de intimidade. As poesias cecilianas selecionadas para esta pesquisa tratam 

desta intimidade consigo mesma na sua criação poética. Para o autor: 

O poeta lírico não produz coisa alguma. Ele abandona-se (Stimmung) – à 
inspiração. Ele inspira ao mesmo tempo clima e linguagem. Não tem condi-
ções de dirigir-se a um nem a outra. Seu poetar é involuntário. Os lábios dei-
xam escapar o “que está na ponta da língua” (STAIGER, 1975, p.28). 

Se para Staiger (1975) o poeta lírico abandona-se a sua inspiração, talvez não possamos 

tratar com tanta facilidade assim em Cecília Meireles.  Sua poesia não partia apenas de uma 

inspiração. É possível supor que fazer versos não era para ela um ato de pura inspiração. Co-

mo já se viu nos versos estudados, colocar cada palavra no seu justo lugar foi um trabalho 

árduo, lapidado com anos e anos no labor poético. Cecília pode ser sim uma poeta que se 

abandonava a sua inspiração, mas a inspiração ceciliana era acompanhada por sua técnica em 

fazer versos. Ela estudou música, a linguagem para se aperfeiçoar no seu fazer poético. E ao 

aperfeiçoar em sua criação, recriava aquilo que acreditava poder fazer melhor. Era uma eterna 

insatisfeita com o que fazia, pois não acreditava ter dado o melhor em cada livro publicado. 

Em sua primeira Ontologia deixou de publicar seus três primeiros livros Espectros, 

Nunca mais... e Poemas dos poemas, Baladas para El-Rei”34.  Segundo Staiger  (1975, p.28) 

“o poeta lírico escuta sempre de novo em seu íntimo os acordes já uma vez entoados, recria-os 

também como os cria no leitor”. Talvez o fato de escutar sempre de novo, levava-a a não ficar 

satisfeita com a obra publicada, pois tinha a oportunidade de fazê-la melhor. E este fazer me-

lhor, pode ser não apenas para satisfazer seu ego poético, mas porque ela se preocupava em 

agradar seu leitor. E sabia que ele era exigente.   

Cecília Meireles foi uma das pioneiras na poesia brasileira35. Ela enfrentou o público 

                                                 

34 MEIRELES, Cecília. Obra poética. Volume único. Rio de Janeiro; Nova Aguilar, 1983a. 
35 Em 1919 ela publicou sua primeira obra poética Espectros, bem recebida pela crítica. Casou-se em 1922 

com o artista plástico português Fernando Correia Dias, com quem teve três filhas: Maria Elvira, Maria 
Matilde e Maria Fernanda.  
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machista e paternalista brasileiro para dar voz a sua poesia feminina e lírica. Em pleno apogeu 

da modernidade ela ressurgiu com seus versos líricos, rigor técnico e exigiu reconhecimento 

da sua criação. E ganhou com muito suor o prêmio da Academia de Letras Brasileira, nunca 

recebido por uma mulher. Pode ser que não tinha o reconhecimento que ela esperava aqui no 

Brasil, mas em Portugal ela foi bem recebida enquanto poeta, mulher e neta de açoriana. 

Vitorino Nemésio, poeta açoriano e admirador da poesia ceciliana,  em seu artigo “A 

poesia de Cecília Meireles” (1949) disse que ao acompanhar a poetisa atentamente desde Via-

gem (1939), premiado pela Academia Brasileira de Letras e também Vaga Música (1942), 

Mar Absoluto (1945) e agora  Retrato Natural (1949) “tão repassados de inspiração e expres-

sos numa linguagem poética tão rica, não enganam ninguém. Cecília Meireles tornou-se de 

repente, por eles, um dos maiores líricos da língua portuguesa” ( p.322). E ainda complemen-

ta:  

E lírico que acrescenta ao velho patrimônio várias riquezas novas. Não que 
a voz de Cecília irrompesse sem parecenças reconhecidas, mas porque toda 
a tradição portuguesa e brasileira latente em seus livros vêm estilisticamen-
te fundida, discretamente compenetrada. No caudal profundamente encal-
çado da nossa poesia perene – dos trovadores, pelos palacianos, aos qui-
nhentistas; daqui por gongoristas e árcades, a românticos e modernos  - 
Cecília Meireles faz velejar a sua nave ao mais longe das naves (NEMÉ-
SIO, 1949, p.322). 

Para Nemésio (1949), Cecília Meireles surgiu com seu lirismo, acrescentando ao pa-

trimônio poético riquezas novas, latentes tanto em Portugal como no Brasil. Seus poemas 

são estilisticamente fundidos e discretamente compenetrados. Com sua inovação ela con-

quistou o território português e brasileiro ao mostrar seu estilo próprio de ser mulher e poe-

ta. Cecília é pura inovação. 

Outro crítico literário português que se dispôs a estudar a obra de Cecília Meireles 

foi Francisco Cunha Leão. Em seu artigo  “Um caso de poesia absoluta”, disse que em: 

Cecília Meireles o lirismo português atinge alturas inexcedíveis. Nenhum 
poeta do nosso idioma a sobreleva em emocionar com simplicidade, trans-
mitindo o elementar, o subtil, o complexo, por sugestivas transfigurações, 
quase de nenhuma coisa feitas, em que se não sente o peso das palavras, só 
mediante algumas coisas fluídas e pontos cintilantes. A sua expressão ver-
bal tem leveza e transparência. (LEÃO, 1968, p.181). 

Para Leão (1968), nenhum poeta da língua portuguesa foi capaz de emocionar com 

simplicidade como Cecília. Ela traz em sua poesia leveza e transparência. Além disso, vale 

destacar que a poeta tem “a atração para o mistério é um dos maiores encantos da poesia de 

Cecília Meireles, e aquilo que a projeta para os lirismos transcendentes” (LEÃO, 1968, 
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p.185). Cecília Meireles transcendeu seu mundo real ao criar novos mundos no seu labor 

poético. 

Leodegário A. de Azevedo Filho é um dos maiores críticos de Cecília Meireles em ter-

ritório brasileiro. Ele fez a apresentação em muitos livros da poetisa. Em Poesia e estilo de 

Cecília Meireles (1970), analisou criticamente a poesia ceciliana. Para ele a poeta “enriqueceu 

com seu lirismo transcendente, controlado, sóbrio, revelando absoluto domínio do vocabulário 

poético, em ritmo de meio-tom, quase de confidência, onde o tema da brevidade da vida sem-

pre predomina, numa atmosfera de tristeza, melancolia, silêncio e solidão” (p.14). Filho des-

taca que o: 

Lirismo que revela traços expressionais da natureza barroca, decorrente do 
conflito entre o corpo e a alma, vencendo sempre o espírito, numa poesia vi-
sual, com tendência à representação gráfica e ao desenho, mas essencialmen-
te aérea, fluída, intemporal, ao mesmo tempo que diáfana, de musicalidade 
fugidia e alheia ao drama da vida quotidiana, em virtude da introspecção e 
da permanente atitude a recolhimento de busca do eu profundo (FILHO, 
1970, p.14). 

Há em Cecília esta busca do seu eu profundo. Segundo o autor, é por isso que seus po-

emas “atingiram essência transcendente, herança do Simbolismo36 na moderna poesia brasi-

leira, em versos de melodia suave, envolto de atmosfera de autocontemplação espiritual, som-

bra e silêncio” (p.14). Além disso, o autor destaca que a poeta em sua arte, extremamente pes-

soal, “valeu-se de recursos tradicionais37 e renovados, não escondendo a sua preferência por 

ambiente de penumbra, mais que penumbra: de noite (...), apesar de seu encantamento pela 

vida, Lirismo controlado, de essência profunda” (...) (p.5). Observou-se em Cecília Meireles 

                                                 

36 Miguel Sanches Neto (2001) destaca que um dos pontos fundamentais que atraía Cecília Meireles para o grupo 
da Revista Festa e a distanciava do Modernismo era que “enquanto os modernistas estavam engajados na luta 
contra os parnasianos e seus passadismos estéticos, o grupo espiritualista retomava uma corrente periférica 
até em seu momento de apogeu, o Simbolismo, principalmente pela superação das circunstâncias materiais 
tanto do ser humano quanto da linguagem” (p.XXIV). Além disso, o grupo não defendia uma determinada 
corrente religiosa. Ele estava “aglutinado em torno de uma visão mística, contrária aos valores de um mundo 
industrial e mecânico que, num primeiro momento causa deslumbramento em intelectuais e artistas do subúr-
bio do capitalismo, que se sonham integrados a nova civilização” (XXIV). Consequentemente, estes intelec-
tuais, (...), “rapidamente vão dar uma guinada em suas posturas, buscando um antídoto deste mundo industri-
al no Brasil profundo” (p.XXIV). 

37 Para Willian Roberto Cereja (1995, p.396) “Cecília Meireles nunca esteve ligada a nenhuma grupo literário. 
Sua poesia, de modo geral, filia-se as tradições da lírica luso-brasileira. Apesar de suas primeiras publicações 
Espectros (1919), Nunca mais ... e Poemas dos poemas (1923) e Baladas para El-Rei, terem características 
simbolistas, conforme a poeta foi aprimorando sua criação poética e amadurecendo em certos valores por ela 
defendidos, sua escrita foi tomando uma identidade própria, aproximando da lírica portuguesa. Ela tinha uma 
devoção muito particular pelos portugueses, pois sua avó era açoriana e falava como Camões. Fernando Pes-
soa foi um poeta português de sua admiração.  
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esta queda pelas imagens noturnas, e neste capítulo  analisou-se com mais profundidade estes 

elementos imagéticos. 

Além de a poesia ceciliana ser transcendental, Darcy Damasceno, em O mundo con-

templado de Cecília Meireles (1967), faz uma análise crítica da contemplação em alguns po-

emas da poeta. Ao se referir ao gozo dos sentidos experimentados na contemplação, sinalizou 

que “o conjunto de seres e coisas que latejam, crescem, brilham, gravitam e morrem num 

constante fluir, perecer ou renovar-se, e, impressionando-nos os sentidos, configuram a reali-

dade física”. Isto é apreendido por Cecília Meireles que vê no espetáculo do mundo algo dig-

no de contemplação – amor, portanto (DAMASCENO, 1976, p.22). Sendo assim, ela procura 

inventar as coisas, distingui-las em gamas olfativas, auditivas, táteis, descobrindo o gosto es-

pecífico que é a tarefa para qual adestra e afina os sentidos penhorando ao real sua fidelidade 

(p.22). E esta contemplação, por sua vez, “solicita o testemunho amoroso, já que o mundo é 

aprazível aos sentidos; a melhor maneira de testemunhá-la é fazer do mundo matéria do puro 

canto, apreendendo-o em sua inexorável mutação e eternizando a beleza perecível que o ilu-

mina e se consome” (p.22). Uma vez que Cecília Meireles para testemunhar seu mundo con-

templado fez dele matéria de puro canto, as santas e os santos poetizados neste capítulo são 

testemunhas deste canto ceciliano. Desta forma, diz o autor: 

Se contemplar é o árduo exercício de apreensão e se o amor, polarizando-
os catalisa contempla o objeto contemplado, o clima desse exercício deve 
ser o de exigente disciplina: o afago dos sentidos, a fruição, o gozo do con-
tato não podem nunca atingir os limites da turbação, do arroubo, da ceguei-
ra, por maior que seja o deslumbramento no choque com a realidade (DA-
MASCENO 1967 p.23). 

Damasceno (1967) acrescentou que depois de decorrido esse primeiro momento de 

contato com as coisas e neutralizada a corrente intensa de estímulos externos, “fixa-se no ob-

jeto o contemplador, considera-os, interpreta-os e dele faz alvo de seu olhar, centro de gravi-

tação da inteligência. A magia verbal, por mais fascinante não deixa em nenhum momento 

confundidos contemplador e objetos contemplado; criador e obra recriada; em meio ao sorti-

légio conserva o mago a consciência de sua arte” (p.23). 

Ana Maria Lisboa de Mello, em Oriente e Ocidente na poesia de Cecília Meireles 

(2006) defendeu em sua tese que as coordenadas do pensamento filosófico-religioso ceciliano, 

revelam a influência do pensamento indiano na formação intelectual. E está “configurado em 

uma visão de mundo que se expressa através de quatro núcleos de grupos temáticos: o Ser 

Absoluto: o Um; o eterno e o efêmero; o exílio terrestre; o cumprimento do destino” (p.30). 
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Sendo assim, a autora argumenta que “esses núcleos formam constelações de poemas, regidos 

por redes de imagens que evidenciam as nuanças temáticas da lírica ceciliana” (p.30). Neste 

sentido, a autora procura mostrar a repercussão na criação poética de Cecília Meireles dessa 

admiração pela Índia e a metafísica indiana alicerçada no conhecimento do Budismo e Hindu-

ísmo. A poeta expressou este amor em uma de suas cartas a sua amiga portuguesa Maria Va-

lupi: 

Na escola secundária pus-me a investigar os problemas do espírito pelo ca-
minho da ciência. Era um pouco positivista. Isso não deu resultado, - mas 
valeu-me como contra-peso aos impulsos demasiados líricos. Por esta época 
enamorei-me do Buda. Ele resumia os dois extremos das minhas tentativas: 
era o santo, mas era o filósofo. Jesus foi apenas o Poeta (quando digo ape-
nas, não o quero diminuir, mas definir). Ora eu precisava chegar a contem-
plação do mundo não apenas pelo coração que sempre tive demais, mas pela 
lógica, que utilizo para o corrigir. E assim amei Buda. Longo amor (CRIS-
TÓVÃO, 1982, p.69). 

Nesta carta, a poeta disse claramente o motivo pelo qual ela se enamorou de Buda. O 

desejo de contemplar o mundo não só apenas com os olhos do coração, supõe-se, aprendeu 

com o cristianismo, através da convivência com sua avó católica e devota aos santos e às san-

tas, mas pela lógica usada para corrigir. E isso estava presente em Buda: ele era santo, mas ao 

mesmo tempo era filósofo. Através de Buda, Cecília Meireles encontrou a contemplação do 

mundo divinamente traduzida em sua poesia lírica. 

Para Mello (2006) uma das dificuldades em analisar e sintetizar o pensamento de Cecí-

lia Meireles em grandes eixos temáticos esteja exatamente em sistematizar uma “postura filo-

sófica que se expressa de modo sutil e às vezes difuso, devido à diversidade de interpretação 

que suscitam suas imagens poéticas; esse fato provoca certo receio em trair o pensamento da 

poeta” (p.30). De fato estudar Cecília Meireles é viajar com ela por mundos desconhecidos. O 

pesquisador ou a pesquisadora, que se aventura a fazer esta viagem precisa se precaver, pois 

se trata de um longo percurso. Desde a infância, adolescência, juventude e idade adulta, ela 

foi trilhando sua viagem poética em que cada fase de sua vida é uma verdadeira aventura. 

Desde as histórias do Saci-Pererê, mula-sem-cabeça, ouvidas na infância até as viagens do 

Ocidente ao Oriente tem muito que se pesquisar para sintetizar o pensamento da poeta. Sendo 

assim, esclareceu: 

embora seja possível estabelecer esses pontos de contato com a cultura ori-
ental e com a filosofia grega, observa-se em Cecília Meireles uma postura 
que se caracteriza pelo ecletismo, sem o apego rígido a uma linha de pensa-
mento. Pesquisadora da tradição religiosa e mística indiana, do folclore aço-
riano e africano, bem como da filosofia ocidental, de vertente platônica e 
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neo-platônica, Cecília Meireles deixa claro em sua obra, uma concepção 
universalista da arte, motivo por que se distância do tom modernista de 22 e 
se aproxima do grupo reunido em torno da Revista Festa (...) (MELLO, 
2006, p.30). 

Retomando a tese de Mello referente aos quatro núcleos temáticos que perpassam o 

pensamento de Cecília Meireles, a autora revelou que “a vigência de uma postura filosófica 

que é basicamente influenciada pelas linhas básicas do pensamento oriental, cujo núcleo 

essencial é o reconhecimento de um espírito universal – o UM – origem de todas as coisas e 

seres estando ali presente” (p.31). No que se refere à poética ceciliana, a autora mostrou que 

há uma indagação eterna no ser humano sobre o sentido da existência que constituiu a poe-

sia de Cecília Meireles em direção aos quais todos os outros temas convergem. “Diante des-

te questionamento, todas as outras preocupações inerentes à condição existencial empalide-

cem, e a poeta assumiu uma postura contemplativa38 que leva a perceber nos entes a mani-

festação de uma essência única presente em todas as formas de vida” (p.33). Neste contexto, 

a autora chamou atenção para o fato de que para a poeta “a contemplação do mundo possibi-

lita, assim, a compreensão de uma lei maior que preside a vida, gerando e absorvendo suas 

manifestações no mundo sensível” (p.33). 

Em relação ao segundo núcleo – eterno e efêmero – é uma característica ceciliana 

apontada com grande destaque pela crítica literária, também já citada aqui. No que se refere 

                                                 

38 Segundo Miguel Sanches Neto (2001), no grupo da Revista Festa a poeta encontrou uma confirmação de uma 
das características relevantes no seu ser poético, que é a contemplação e a busca de interioridade. “Vivendo 
um tempo de modernização estética, da valorização da ruptura, tal como foi o nosso Modernismo, ela não 
consegue se identificar com os artistas radicais entregues a contestação simplista do passado e por demais 
confiantes no presente (p.XXIII). A própria história de vida e os valores que ela sempre defendeu não esta-
vam presentes no Modernismo. Nesta perspectiva, Neto (2001) esclarece que “ferida por uma latente sensibi-
lidade para o transitório [por causa de sua história de perdas constantes] é natural a sua escolha de um territó-
rio poético em que o precário não é centro”. Para condição de órfã (...) o papel da poeta era fazer ponte com o 
elevado, opondo-se ao culto de um agora restritivo” (p.XXIII). Portanto, vale acrescentar que “participando 
do grupo da  Revista Festa ela fortalece a ideia de uma modernidade continuadora, ou seja, em conexões com 
valores atemporais, que não podem ser apagados, sob pena de isolar ainda mais o homem em seu tempo pre-
sente” (p. XXII). 

38 O Santo Cristo dos Milagres, também popularmente referido como Senhor Santo Cristo, localiza-se no Con-
vento de Nossa Senhora da Esperança, na cidade de Ponta Delgada, ilha de São Miguel, nos Açores. Trata-se 
de uma imagem renascentista do "Ecce Homo", em forma de relicário/sacrário (pois contém abertura no peito, 
coberta posteriormente e de forma permanente por elemento de joalharia), cuja presença, na ilha, remonta aos 
primórdios do povoamento do arquipélago. 

As festas em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres realizam-se nos dias em torno do quinto domingo após 
a Páscoa, dia em que se procede à grande procissão, terminando na quinta-feira da Ascensão. Constituem a maior 
e mais antiga devoção que se realiza no país, e que só encontra paralelo, a partir do século XX, nas celebrações 
em homenagem a Nossa Senhora de Fátima. A devoção atrai, anualmente, milhares de açorianos e seus descen-
dentes, de todas as ilhas e do exterior, de vez que é um momento escolhido por muitos emigrantes para visitarem 
a sua terra natal. http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Cristo_dos_Milagres. Visitado em 18\04\2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Convento_de_Nossa_Senhora_da_Esperan%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Convento_de_Nossa_Senhora_da_Esperan%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ponta_Delgada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_de_S%C3%A3o_Miguel
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7ores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Renascentista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecce_Homo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Relic%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sacr%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joalharia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Povoamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquip%C3%A9lago
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1scoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prociss%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ascens%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_de_F%C3%A1tima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Cristo_dos_Milagres
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ao exílio terreno à autora destaca que “a importância da vida no plano terreno marcado pela 

transitoriedade das coisas, relativiza-se e se afirma como uma morada provisória dos seres 

lugar de sofrimento e limitação de toda ordem” (p.81). Neste mundo transitório, os santos e 

as santas viveram intensamente seu projeto de vida unidos a Deus, doando-se completamen-

te a esta causa a ponto de sacrificar até a própria vida. Sendo este mundo morada provisória, 

se existe outra vida além desta e para lá se vão os transfigurados, portanto, precisa-se trans-

cender este mundo de dor para merecer um mundo melhor. Esta poetização da vida de al-

guns santos e santas mostram claramente este dado “exílio terreno”, destacado por Mello. 

Em relação ao quarto núcleo, a autora chamou atenção para o seguinte aspecto: 

a noção de destino inclui a ideia de cada ser tem um lugar e sua função no 
cosmo. Esta visão traz consigo a noção de que o Ser ou a Realidade Su-
prema, com suas leis, governa o ciclo vital do Universo, de modo que 
cumprir quietamente seu destino é estar “a serviço da vida” em todas as 
dimensões (p.113 – grifos da autora). 

Partindo do ponto de que cada pessoa tem seu destino no mundo, estes santos ou es-

tas santas vieram ao mundo para cumprir um determinado destino. E uma vez cumprido este 

destino eles transfiguraram este mundo de sofrimento e foram para outro universo a eles 

destinado. O mesmo aconteceu com a poeta. O cumprimento do seu destino se valeu na 

convivência com muitas perdas humanas, e estas perdas transformaram-se em poesia. 

Uma vez estudados estes autores e observado o que cada um contribuiu em suas pes-

quisas para o aprofundamento do pensamento ceciliano, em pontos como seu misticismo, 

lirismo, contemplação e transcendência, embora não seja considerada uma pessoa praticante 

de uma determinada religião, seus escritos estão repletos de imagens de cunho religioso. A 

vida dos santos foi um dos temas merecedores de sua dedicação poética. Seu alto grau de 

lirismo e contemplação atingiu nestas obras uma intimidade grandiosa com a criação de sua 

poesia, sobressaindo nestes versos a suavidade de sua música e a riqueza das imagens poéti-

cas. Valendo-se sempre frisar que a poética ceciliana, embora traga temas cristãos em sua 

poesia, não revelam a prática de Cecília a uma determinada crença religiosa, mas a observa-

ção destes textos destinados à poetização dos santos e das santas revela certo grau de apro-

ximação com o Catolicismo popular.  

O próximo tópico trata do encontro místico da poeta com seu santo predileto. Santo 

Antônio e o Senhor Santo Cristo dos Milagres aparecem na narrativa da infantil Olhinhos de 

Gato  (1983b) mostrando este lado infantil ao lidar com sua angústia existencial diante da 



 

  110 

perda de sua família, principalmente sua mãe. Mas é com Santo Antônio que ela estabeleceu 

a ligação com o fundamento último do ser. 

3.3 A infância a e mística 

A imagem da imaginação não está  sujeita a 
uma verificação pela realidade (Gaston Ba-
chelard). 
 

O catolicismo é uma das religiões presentes na obra Olhinhos de Gato (1983b). A avó 

de Cecília Meireles, Jacinta Garcia Benevides, natural de São Miguel, Açores (Portugal), 

trouxe de sua terra natal a religiosidade popular da devoção aos santos e das santas. Sendo 

assim, Santo Antônio e o Santo Cristo dos Milagres são dois santos que aparecem com muita 

frequência no imaginário poético da poeta. 

No meio das lembranças de roupas, perfumes, armários, louças, fotografias guarda-

das de sua família morta, a menina Olhinhos de Gato também conviveu com a imagem de 

Santo Antônio, seu amigo querido. Em qualquer canto daquela casa, a imagem do santo a 

acompanhava. Supõe-se ser ele um amigo presente na hora da sua solidão. Neste momento, 

não se sentia sozinha, pois tinha a sua presença.  Para Turchi (2003, 184), “a função do 

imaginário ajuda a conceber o homem como um ser em movimento à procura de uma sínte-

se entre aspirações da humanidade, inerentes a sua natureza e ao lugar que ocupa no univer-

so, que obrigam a crer num relacionamento entre o natural e o sobre natural”. Neste sentido, 

a menina brincava com o santo se relacionando com o sobrenatural. Naquela casa povoada 

por lembranças tristes, Antônio era o santo sorridente: 

O relógio apagava e acendia o relevo dourado da pêndula.  Santo Antônio,  
bordado  a  veludo  sobre  um  suave  cetim  azul,  sorria para o menino 
sentado em seu braço, sobre um livro, e com  a  outra  mão  sustentava  
uma  palma  de  flores.  ("Tão  bem  que bordava!  Mãos  de  prata!")  O  
espelho  vertical  repetia  a  porcelana  azul  do jarro e pedaços de claridade 
da porta. Sobre o mármore escuro, panos  de   renda    desenhavam   extra-
ordinárias     flores  redondas.  (MEIRELES, 1983b, p.18-19). 

Santo Antônio foi bordado sobre um suave cetim azul e sorria para o menino. Ge-

ralmente, as imagens de Santo Antônio trazem o menino Jesus em seus braços. Braços pode 

simbolizar aconchego, intimidade, acolhida. As crianças costumam ir aos braços daquelas 

pessoas de confiança, conhecidas. Nesta imagem aparece este santo com o menino em seus 

braços.  Este paradoxo do santo sorridente no meio daquelas lembranças tristes dá a conota-

ção de que “apesar do sofrimento era preciso continuar sorrindo”. E esta é uma característi-
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ca bem explícita na poética ceciliana. Apesar da dor, da perda de pessoas queridas, ela foi 

uma das maiores escritoras brasileiras do século XX. Prova disso foi a quantidade de obras 

que ela escreveu como poeta, cronista, tradutora, jornalista e entre outras participações pelo 

universo afora, mostrando seu talento de mulher superadora da dor da morte ao poetizar o 

mundo onde viveu. Quando Olhinhos de Gato observava o santo a sorrir sobre um suave 

cetim azul, isto pode simbolizar este estado de alma infantil com o qual ela aprendeu a con-

viver na infância.  

A menina também destacou  o santo  bordado por uma bordadeira fina. (“Tão bem 

que bordava! Mãos de prata!”). Talvez este santo bordado a veludo, sobre um suave cetim 

azul, tornou-se especial para a menina Olhinhos de Gato, não pelo fato de ele ser um santo. 

Supõe-se haver outro elemento presente naquela estampa que prendia a atenção daquela 

criança. Certamente, as mãos de prata que a bordou estão muito presentes naquela estampa. 

Quais foram essas mãos de prata que bordou com tamanha perfeição a estampa de Santo 

Antônio naquele veludo? O texto não diz, mas em suas entrelinhas se supõe ser a mãe da 

menina Olhinhos de Gato. Nesta estampa de Santo Antônio estava presente a ausência da 

mãe da menina. Para a menina, no santo de devoção familiar estava registrada a presença de 

sua mãe, não se tratando apenas da imagem do santo. Assim como o vestido, o lencinho era 

símbolo de sua mãe morta, esta estampa de Santo Antônio também o é. Além disso, obser-

vam-se os sinais maternos que Olhinhos de Gato mencionou do santo. Em uma carta dirigi-

da ao seu amigo Armando Côrtes-Rodrigues, de 30 de dezembro de 1946, ao falar sobre sua 

mãe, diz: 

Mamãe era  tão artista que bordava como no Oriente, a matiz, a ouro, fazia 
toda espécie de renda e trabalhos de agulha. Como só esteve casada seis 
anos, grande parte do seu enxoval foi usado por mim, quando era menina, e 
encantava-me descobrir cada monograma, seguir os mil arabescos de cada 
flor, e os seu inúmeros detalhes. Era tão habilidosa que recebeu das mãos 
da Princesa Isabel, filha do 2º Imperador, medalha de ouro pelos trabalhos 
executados na escola que frequentou ( SACHET, 1998, p.80). 

Em sequência da narrativa, tem-se um santo que sorria “para o menino”. Naquela ca-

sa de lembranças tristes, talvez o que mais Olhinhos de Gato buscasse, ou quisesse, era um 

sorriso. Não que as pessoas daquela casa fossem tristes. A narrativa sempre apresentou Bo-

quinha de Doce e Dentinho de Arroz a brincar e a conversar com Olhinhos de Gato de for-

ma brincalhona e descontraída. Contudo, ao mesmo tempo elas escondiam as lembranças 

tristes, pois eram muito dolorosas. Sendo assim, por mais que tivesse este clima de descon-

tração naquela casa, a presença da dor, do sofrimento estava ainda muito presente. Supõe-
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se, então, ser um “sorriso” o mais buscado por Olhinhos de Gato no meio daquelas lem-

branças tristes.  

 E este menino estava sentado “sobre um livro”. Existe mais um apoio para o menino 

ficar seguro no colo: um livro. Seguindo a narrativa, a construção poética mostrou o santo 

que sorria, segurava um menino no colo apoiado num livro, com a outra mão, ocupava-se 

com outra coisa “e com a outra mão sustentava uma palma de flores”. Destaca-se que o san-

to “sustentava” a palma de flores – sustentar pode ser mais do que segurar. O verbo susten-

tar denota fortaleza. Somente sustenta quem é forte. Este santo é um santo forte. Ele sorria 

no meio daquela dor e estava com o menino sentado no colo enquanto todas estavam envol-

vidas em esconder as lembranças tristes daquela casa. Ao mesmo tempo, pode simbolizar 

que somente o santo seria capaz de cuidar de muitas coisas: da criança, da natureza muito 

presente naquela casa. O envolvimento da menina Olhinhos de Gato com Santo Antônio era 

fora do comum, como mostrou o relato abaixo: 

Entre os móveis havia umas zonas de sombra onde o silêncio parecia ter 
folhas e flores. Alguma réstia de luz descia, obliquamente, há certas horas 
– mas não chegava até aí. Via-se então, nessa lâmina de luz acordar um 
pequeníssimo e, no entanto infinito universo com astros bailando e bri-
lhando numa lei incomunicável, e com habitantes invisíveis. 

O príncipe de porcelana sorria eternamente para este mistério. E o próprio 
Santo Antônio se     entretinha nessas contemplações, dividido entre o cui-
dado de sustentar ao colo o menino e na mão a sua palma de flores, que o 
vento não desmanchava que o sol não queimava, mas que alguma sinuosa 
traça mordia às vezes numa folha, numa pétala, num pistilo (MEIRELES, 
1983b p.15-16). 

Neste excerto, a menina estava envolvida com o jogo de sombra e luz que apareceu 

no espaço, no qual ela se encontrava. O santo estava também envolvido nesta brincadeira, 

mesmo “dividido entre o cuidado de sustentar ao colo o menino e na mão a sua palma de 

flores”. O verbo  “sustentar” está atribuído ao menino e à palma de flores – que estava na 

mão do santo e que tem uma conotação de eternidade “que o vento não desmanchava que o 

sol não queimava, mas que alguma sinuosa traça mordia às vezes numa folha, numa pétala, 

num pistilo” A natureza era eterna naquele espaço da casa de Boquinha de Doce; têm os pés 

de frutas, as flores que se renovam todo ano e nunca morrem. Eles são podados para retor-

narem com maior força ainda.  

Olhinhos de Gato continuou afirmando que Santo Antônio era uma santo que sorria 

“Sobre o cetim azul, o rosto moreno do santo sorri, sem sofrimento” (MEIRELES, 1983b, 

p.72). E este sorriso era muito diferente dos demais sorrisos daquela casa, sem sofrimento. 
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Porém, além do sorriso, ela mencionou ser o rosto do santo moreno. Esta observação sobre a 

cor da pele do santo foi muito importante para a menina “Se a menina fica triste, senta-se 

por perto dele. Assim moreno, com aquelas feições, era um pouco seu parente” (MEIRE-

LES, 1983b, p.72). Ser parente pode significar acolhida, atenção. É muito comum procurar 

um rosto familiar para pedir aconchego.  

Aquele santo que era um pouco seu parente, por causa da cor do rosto, era também a 

pessoa com a qual ela podia sentar ao lado quando se sentisse triste. Era alguém com quem 

ela podia contar quando a dor da saudade de sua família apertava. “E embora ninguém acre-

ditasse, se isso fosse contado, o certo é que frequentemente o santo movia a cabeça do lugar, 

virava o rosto para vê-la. Nessas ocasiões ela ficava extremamente feliz” (MEIRELES, 

1983b, p.72-73). É importante observar que o santo movia o rosto para vê-la: mais uma vez, 

o cuidado materno. Santo Antônio às vezes movia a cabeça para olhar para aquela menina 

órfã. Seria aqui um encontro místico da criança com o santo? 

A imaginação infantil deu vida àquela estampa de Santo Antônio bordado por mãos 

de prata. Supõe-se ser mais uma vez a alusão da mãe como imagem de cuidadora, atenciosa. 

Santo Antônio tinha esta predileção somente para com a menina Olhinhos de Gato. Se ela 

revelasse isso, certamente os outros não acreditariam. Então ficava um segredo entre ela e o 

santo. Portanto, há um segredo entre o santo e a menina Olhinhos de Gato, ficando extre-

mamente feliz quando tal fato acontecia; quando o santo a olhava, a felicidade que ela sentia 

chegava ao extremo, ao ápice; era uma felicidade diferente do que outras que ela sentia 

quando estava com Boquinha de Doce, Dentinho de Arroz ou brincando com as crianças. 

No excerto seguinte aparece mais uma cena em que Santo Antônio sorriu: 

Embora Maria Maruca lhe assegurasse que o diabo aparecia, embrulhou-se 
em cortinados, enfeitou a cabeça com penas de espanador, e representou 
grandes dramas diante do espelho. Santo Antônio olhava e sorria. (MEI-
RELES, 1983b, p.87). 

Neste excerto, a menina estava brincando e ele sorriu de suas brincadeiras. Embora 

Maria Maruca lhe assegurasse aparecer o demônio, ela estava mais envolvida com o sorriso 

e a proteção de Santo Antônio. Talvez no seu imaginário infantil a existência ou não do de-

mônio não lhe prendia tanta atenção como o envolvimento que ela tinha com Santo Antô-

nio. Era o santo das brincadeiras, do sorriso, do colo, da proteção, do conforto; ao passo que 

o diabo era lhe apresentado como contrário a esta descrição. Dessa forma, ela não estava 

muito interessada em tal personagem no seu universo infantil. 
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Seria o sorriso do santo um símbolo na concepção tillichiana? Uma vez que naquele 

espaço de dor e sofrimento Antônio era o santo que sorria sem sofrimento, ele pode represen-

tar a mãe ausente que Olhinhos de Gato tanto queria encontrar. E essa mãe do seu desejo era 

sorridente, morena como ela e, portanto, parente. Se o símbolo participa da realidade que re-

presenta, ele não pode ser substituído. Aquela estampa de Santo Antônio sorridente estabele-

ceu uma relação ontológica de sentido para com Olhinhos de Gato.  

Este sorriso do santo pode ser considerado um símbolo religioso, pois estabeleceu esta 

relação com o fundamento último do ser. Ou seja, é na poesia que a poeta buscou sentido para 

sua existência. Se a poética ceciliana apresenta uma mística profana, o fundamento último do 

ser não pode ser visto como um Ser Supremo, na perspectiva tillichiana, mas como o que leva 

o eu lírico a transcender sua realidade e instaurar no mundo da poesia a sua criação poética. 

As imagens e símbolos criados no labor poético transcenderam este mundo de dor e faz desta 

criação o que há de mais religioso. Rosana Rodrigues da Silva, em seu artigo “Imagens do 

Absoluto: o simbolismo religioso na poesia de Cecília Meireles” (2009),  revela que  “ao ana-

lisar a poesia ceciliana, torna-se impossível não reconhecer, o lado do sentimento de exílio, a 

ânsia de libertação do mundo terreno rumo ao transcendente” (p.122). Portanto, ao criar sua 

poesia ela se encontrava nesta dimensão religiosa. O sentido existencial estava justamente em 

criar sua poesia com tais aspectos, ou seja, com o sentimento de exílio, com a ânsia de liberta-

ção do mundo terreno rumo ao transcendente.   

Nesta mesma perspectiva, vale reforçar que “A construção de Deus remete à constru-

ção do sujeito  lírico” (SILVA, 2009, p.126).  À medida que a poeta amadureceu em sua cons-

trução poética, vai-se também construindo Deus dentro de si. Mas não um Deus com propos-

tas doutrinárias prontas para ela segui-las. O Deus construído no interior do ser ceciliano traz 

traços de sua busca pela sentido da vida. Como ela é uma poeta, esta busca existencial está na 

poesia. Se for Deus o sentido da existência de muitas pessoas, o sentido da vida de Cecília 

está na poesia.   “Sua formação deve-se à sua caminhada pelo mundo que o faz amadurecer 

por meio de provações, tornando-o um ser espiritualizado que recusa os “sonhos de beleza” de 

um mundo sedutor” (SILVA, 2009, p.126). Portanto, sua razão de ser não almeja usufruir de 

prêmios no mundo terreno, mas transcender este mundo sedutor e conquistar um estágio mai-

or no plano espiritual.  

Mostramos o relacionamento da menina Olhinhos de Gato com Santo Antônio. A 

imaginação infantil criou símbolos para dar conta de sobreviver naquele espaço de sofri-
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mentos e saudades. A amizade entre o santo e a menina deu a ela o que uma criança órfã 

precisava para superar a ausência familiar. O santo sorridente com um menino sentado ao 

colo e apoiado em um livro, sustentava na outra mão uma palma de flores simbolizando a 

natureza tão presente naquela casa. Este santo podia também dar colo para uma menina e 

brincar com ela. Não quero dizer com isto que Santo Antônio seja uma Grande Mãe defen-

dida na tese de Jung, mas em um princípio feminino defendido na tese de Neumann. E este 

princípio feminino está presente no ser de cada pessoa humana. 

Existiam outros santos na casa da menina Olhinhos de Gato. Aparecem muitos rela-

tos de orações diante dos santos, principalmente durante as tempestades, nos momentos de 

perigo, doenças. “Naquela tarde a menina chorava, chorava, já ninguém sabia o que fazer 

com ela. E resolveram rezar” (MEIRELES, 1983b, p.17). Ou então “E Boquinha de Doce ao 

longe interrompia as orações, para rir também” (MEIRELES, 1983b, p.31). A oração aos 

santos se faz notável em muitas ocasiões. Mas o santo milagreiro é o Santo Cristo. Mas co-

mo a imaginação infantil de Olhinhos de Gato criou espaço de relação entre o Santo Cristo 

dos Milagres e a menina órfã? Será que esta relação foi semelhante à relação com Santo 

Antônio? 

O Santo Cristo dos Milagres apareceu na descrição da menina Olhinhos de Gato co-

mo um santo de pessoas adultas. Era diante dele que Boquinha de Doce, Dentinho de Arroz 

e as demais mulheres da casa rezavam. Em nenhum momento apareceram estas mulheres 

rezando diante de Santo Antônio. O símbolo de Santo Antônio como brincalhão, materno, 

sorridente, amigo, acolhedor e que se ocupava com a criança ficou explícito nas descrições 

da imaginação infantil de Olhinhos de Gato. Porém, com o Santo Cristo dos Milagres ela 

estabeleceu relação bem diferente. E a imaginação infantil também criou símbolos para dar 

conta de conviver  com o sofrimento e a saudade presente numa menina órfã. Observa-se 

que a menina se prendeu ao que era prodigioso para começar sua narração, e somente depois 

começou a descrever a ornamentação do santo: 

Há tantas coisas prodigiosas para ver e escutar! Aquele Santo Cristo que 
está ali de capinha amarela, cercado de flores, de pena e de frutinhas de 
massa, mora em terra distante, numa igreja muito antiga, de onde, em cer-
tas ocasiões, o levam a passeio, entre cânticos e luzes, sobre andores cer-
cado de seda. Mora lá, coberto de ouro, silencioso e quieto, mas vivo e 
atento ao destino dos homens (MEIRELES, 1983b, p.16). 

Percebe-se certa distância da menina ao falar do Santo Cristo. Ele é muito diferente 

de Santo Antônio: não foi bordado pelas mãos de prata; estava ali com capinha amarela, 
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cercado de flores, de pena e de frutinhas de massa, mas morava em terras distantes. Obser-

va-se o jogo de palavras entre o fato de estar ali e morar em terra distante. Como pode al-

guém estar num lugar e morar em terra distante? Pode ser através de uma foto, ou de uma 

estátua de um santo, ou estátua de outra pessoa qualquer. Santo Cristo estava vivo, ali como 

uma estátua e morava numa igreja antiga em um lugar distante. O adjetivo “antiga” pode 

também atribuir ao Cristo que também seja antigo, de muito tempo. Este Cristo antigo, de 

vez em quando, era levado para passear num andor cercado de seda, entre cânticos e luzes. 

Ele é um santo bem requintado. Ele morava lá coberto de ouro, era silencioso e quieto, mas 

vivo e atento ao destino dos homens. Era um santo universal. Ele estava preocupado com o 

destino dos homens e não com o sofrimento e a dor da menina Olhinhos de Gato.  

“Ele mora lá...” O “morar” lá denota uma distância e também certo desdém: quem 

mora “lá” é sinal que não mora “aqui”. E para acompanhar de perto a dor da menina que 

perdeu sua família prematuramente era preciso “morar junto, estar junto”. Quando ela ficava 

triste, precisava de alguém para se sentar ao lado e que virasse a cabeça e lhe olhasse. Com 

o Santo Cristo, a imaginação infantil da menina Olhinhos de Gato estabeleceu uma relação 

de Santo de altar. Por isso, ele estava distante, coberto de ouro, silencioso, mas vivo e atento 

ao destino dos homens. O “vivo” e o “atento” são duas qualidades atribuídas ao Santo Cris-

to que mostra qualidades de santo do altar, dos milagres. Quando as pessoas estavam preci-

sando, recorriam a ele em busca de um milagre. Ele estava ocupado com muitas pessoas, ao 

passo que Santo Antônio se ocupava somente do menino que estava sentado em seu colo, da 

palma de flores e da menina Olhinhos de Gato.  

Quando alguém estava precisando de socorro, era Santo Cristo dos Milagres que 

ajudava e não Santo Antônio. “Ele é que livra de peste, fome, naufrágios, trovoada e tenta-

ções do Demônio” (MEIRELES, 1983b, p.16). Ele é um santo que serve para todos os tipos 

de males que cercam a humanidade; contudo, não é mencionado o mal do sofrimento causa-

do pela morte prematura da família. Como entender esta construção poética ceciliana de não 

incluir o sofrimento de Olhinhos de Gato junto com a o sofrimento comum das demais pes-

soas? Talvez pelo fato de neste momento este sofrimento ser somente da criança. Seu liris-

mo poético a levou para as profundezas de seu ser feminino, onde a poeta se envolveu so-

mente consigo mesma em sua criação poética. Além disso, é muito natural a dor da criança 

ser somente dela. As dores das outras pessoas nada têm a ver com a sua. Poderia até dizer 

que há certo egoísmo muito natural para o universo infantil. Assim sendo, o sofrimento da 



 

  117 

menina Olhinhos de Gato não tinha nada a ver com os sofrimentos das demais pessoas e por 

isso ela precisava de um santo que cuidasse somente do seu sofrimento.  

O Santo Cristo, apesar de ser um santo distante, “suas unhas crescem, embora suas 

mãos estejam imóveis” (MEIRELES, 1983b, p.16) É muito interessante analisar este fato da 

imaginação infantil observar que a unha do santo crescia em mãos imóveis. Geralmente, 

quem deixa as unhas crescerem são as mulheres. Nesta descrição há uma denotação bem 

feminina. Este santo tinha as unhas crescidas, também tinha uma carne que sangrava. “Se 

uma flor distraída o espeta com algum espinho, logo sua presença responde: sua vida vem a 

superfície, sua carne sangra” (MEIRELES, 1983b, p.16). É muito interessante esta constru-

ção poética ceciliana de dizer que a presença do santo respondia ao ser espetado. Veja-se a 

sequência dos fatos: ele era espetado; sua presença respondia por meio de duas ações: sua 

vida vinha a superfície e sua carne sangrava. O santo respondia com sua presença. Ele era 

um santo vivo para o imaginário infantil, apesar de morar distante; ele respondia através de 

duas ações. Primeiro, sua vida vinha à superfície: não é qualquer coisa que vinha à superfí-

cie, mas a vida, e esta simbolizada pelo sangue. Segundo, a carne sangrava: sangrava so-

mente porque a vida vinha à superfície, e esta vida somente vinha à superfície quando era 

espetada. Estas imagens poéticas cecilianas são reais devaneios próprios do imaginário in-

fantil. Para Bachelard: 

Nos devaneios da criança, a imagem prevalece acima de tudo. A experiên-
cia só vem depois. Elas vão a contravento de todos os devaneios de alçar 
voo. A criança enxerga grande, a criança enxerga belo. O devaneio voltado 
para a infância nos restitui a beleza das imagens (BACHELARD, 2006, 
p.97): 

É de fundamental importância destacar a questão da imagem nas criações poéticas 

ceciliana, bem como em Olhinhos de Gato. Quando ela se refere ao tema da religião, cria 

muitas imagens na própria imagem do santo. Neste caso em que ela está tratando de sua 

imaginação poética infantil, ela via beleza em tudo, até numa carne que sangrava. Ela ima-

ginava coisas que sua imaginação de adulta jamais conseguiria imaginar. Tudo isso foi nar-

rado com tamanha precisão quando ela já era adulta, porém, quem lê sente que foi tudo 

construído, imaginado e escrito pela própria criança.  

Faz-se notável observar a comparação que Olhinhos de Gato faz entre a capa da avó 

e a do Santo Cristo dos Milagres “A capa de Boquinha de Doce é como a do Santo Cristo 

dos Milagres: toda brilhante de vidrinhos e com babado de gaze”. (MEIRELES, 1983b, 

p.59). Supõe-se que esta comparação venha confirmar o que foi dito antes sobre o Santo 
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Cristo dos Milagres ser um santo mais para adultos do que para crianças. Com isso, a rela-

ção que a menina Olhinhos de Gato estabeleceu com ele foi bem diferente. Não houve brin-

cadeiras e muito menos ela se sentou ao seu lado quando estava triste. Apesar de ser um 

santo todo enfeitado que atraía os olhares infantis, o Santo Cristo dos Milagres não moveu 

sua cabeça para olhar para menina. Em nenhum momento ela narrou que o santo se interes-

sava pelo seu sofrimento. Apresenta-se no tópico seguinte, a mística franciscana e clariana 

na poesia de Cecília Meireles, com suas variações do Arquétipo da Grande Mãe. 

3.4 A mística franciscana e clariana e o lirismo de Cecília Mei-

reles 

Mística é um encadeamento de paixão; uma experiência 
mais interna e mais intensa que nos leva às mais profun-
das motivações. Mística é transcender a realidade; é co-
locar enamoramento na defesa de uma causa, de um pro-
jeto, de uma vocação, de um ideal. É ser totalmente en-
volvido por um projeto (Vitório Mazzuco).  

Cecília Meireles destacou Santa Clara e São Francisco como santos merecedores da sua 

atenção poética. Pequeno Oratório de Santa Clara (2001b) e “Meditação no Presépio” (Obra 

em Prosa –V.  I - 1946) são dois textos de referências reveladoras da mística franciscana e 

clariana,  em Cecília Meireles.  

Em Pequeno Oratório de Santa Clara (2001b) a santa é apresentada despojada de suas 

posses por amor a pobreza. Ela transfigurou este mundo material amando a Jesus Cristo e 

sendo cada dia mais pobre. A poeta também buscou esta transfiguração na criação poética. 

O livro é formado por 13 cantos, de 18 versos cada um. Nesta primeira estrofe o eu lírico 

fala de um cantor de serenata ao cantar enquanto todas as donzelas estavam fechadas em 

seus palácios: 

 
           Serenata 

Uma voz cantava ao longe  

Entre o luar e as pedras. 

E nos palácios fechados,  

entregues às sentinelas 

- exaustas de tantas mortes, 

De tantas guerras! – 
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Estremeciam os sonhos  

No coração das donzelas. 

Ah! Que estranha serenata, 

Eco de invisíveis festas! 

A quem se dirigiam  

Palavras de amor tão belas, 

Tão ditosas 

(de quem divinos poetas?), 

Como as que andavam lá fora, 

Pelas ruas e vielas, 

- diáfanas a lua, 

Graves, nas pedras...? (MEIRELES, 2001b, p.1046). 

A estrofe inicia-se assim: “Uma voz cantava ao longe\entre o luar e as pedras” (...). 

A imagem do luar entre as pedras ressalta a dureza das pedras e a brancura do luar. Para 

Jung, em sentido mais amplo, a lua é também um arquétipo da Grande Mãe. Entre esta ima-

gem da lua e das pedras está a voz do cantor. O cantor canta sua serenata numa noite de lua 

refletida nas pedras duras. Como se falasse de um tempo de guerra, esta imagem da dureza 

das pedras e da luminosidade do luar  evoca o mistério daquele cantor de serenata que canta 

apesar do tempo sangrento. E o eu lírico se indaga: “A quem se dirigiam\ palavras de amor 

tão belas (...)”. Quem poderia cantar palavras tão bonitas quando o clima de morte espalha-

va-se pelas cidades? Os palácios das donzelas estavam todos fechados, mas alguém insistia 

em permanecer lá fora e cantar “palavras de amor tão belas”. 

A “pedra é uma matéria-prima considerada feminina, representativa das coisas sóli-

das e terrenas” (NAIDA, 2007, p.26). Temos aqui a pedra como imagem do princípio femi-

nino. “A Pedra na simbologia alquímica como representação da Pedra Filosofal, é um sím-

bolo do centro e da totalidade da psique, que surge como prima-matéria, o início, para pos-

teriormente transformar-se no Lápis, o fim da Obra que tal como o Cristo é tanto o Alfa 

como o Ômega” (NAIDA, 2007, p.26). Outra representação da pedra é o símbolo do centro 

e da totalidade da psique. “Uma vez concluída a Opus, a Pedra Filosofal é uma representa-

ção do conjunto ou do intercurso sexual entre o sol e a lua, o rei e a rainha” (NAIDA, 2007, 

p.26). Ela era considerada o mediador entre os opostos e representa a realização do Eu, a 

consciência da completude. A Pedra por vezes costuma ser denominada de Árvore da Vida, 

apresentando uma forte relação com o simbolismo da Árvore do Mundo ou da Árvore Cós-
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mica. As pedras preciosas de um modo geral simbolizavam os valores psicológicos durá-

veis. 

Nesta outra estrofe, o eu lírico anuncia “A Dona Pobreza” como a destinatária da-

quela serenata do cantor: 

                   Convite 

Fechai os olhos donzelas, 

Sobre a estranha serenata! 

Não é por voz que suspira, 

Enamorada... 

Fala com Dona Pobreza, 

O homem que na noite passa. 

Por ela se transfigura,  

- que é sua amada! 

Por ela esquece o que tinha: 

Prestígio, família, casa... 

Fechai os olhos, donzelas! 

(Mas, se sentis perturbada 

Pela grande voz da noite 

A solidão da alma, 

Abandonai o que tendes, 

E segui também sem nada  

Essa flor de juventude 

Que canta e que passa!) (....) (MEIRELES, 2001b, p.1046). 

Observa-se aqui o eu lírico envolvido com outra temática da vida da santa. O cantor 

de serenata canta para sua amada “Dona Pobreza”. Esse canto seduz as donzelas desejosas 

de seguir o mesmo caminho. Não é mais o eu lírico a olhar os detalhes da roupa dos santos, 

mas um eu lírico adulto a ver o enamoramento de uma jovem pela voz de um cantor de se-

renata.  

O refrão é uma estranha ordem “Fechai os olhos donzelas” que inicia o poema e de-

pois repete na 11º verso. No primeiro verso diz “Fechai os olhos donzela\sobre a estranha 

serenata!” Há um apelo do eu lírico ao pedir as donzelas a fecharem os olhos para não ve-

rem o cantor de serenata, pois ele não canta para elas, mas “Fala com Dona Pobreza,” Dona 

Pobreza é a razão daquele cantor de serenata passar naquela noite. “Por ela se transfigura,\ - 

que é sua amada! Ao partir do princípio de que transfigurar é ficar transformado, a Dona 
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Pobreza transformava o cantor de serenata a ponto de ele deixar tudo o que possuía (prestí-

gio, família, casa...). Pelo fato de este cantor estar transformado pela Dona Pobreza é que no 

11º verso ao repetir o refrão “Fechai os olhos donzelas” o eu lírico adverte “(Mas se sentires 

perturbada\ pela grande voz da noite (...) \ - abandonai o que tendes\e segui também sem 

nada (...)” Isto é, se as donzelas se sentirem seduzidas também pela Dona Pobreza é preciso 

abandonar suas posses e segui “essa flor de juventude\ que canta e passa”!  

Essas imagens são todas noturnas, a serenata é um canto da noite. O simples fato de o 

eu lírico apelar para as donzelas fecharem os olhos já revela a escuridão. Se é difícil ver de 

noite, muito menos de olhos fechados. A noite no regime noturno é o momento do repouso e 

da paz. A noite se torna divina. Ela é o local de reunião e comunhão; o dia das fadas. Nesta 

noite exige-se a presença e a valorização das cores. A pedra filosofal, símbolo da intimidade 

das substâncias, tem todas as cores, isto é, todas as potências. Cores também nos reflexos da 

água ao luar ligado à valorização da mulher, da natureza, do centro, da fecundidade (PITTA, 

2001, p.31).  

Seduzida pelo cantor de serenata, Clara deixou sua casa e saiu pela noite numa par-

tida sobrenatural: 

              Clara 

Voz luminosa da noite, 

Feliz de quem te entendia! 

(Num palácio mui guardado, 

Levantou-se uma menina: 

Já não pode ser quem era, 

Tão bem guarnida, 

Com seus vestidos bordados, 

De veludo e de musselina; 

Já não quer saber de noivos: 

Outra é a sua vida. 

Fecha a porta, desce a treva, 

Que com seu nome ilumina. 

Que são lágrimas? 

Pelo silêncio caminha...) 

Um vasto campo deserto, 

A larga estrada divina! 

Ah! Feliz itinerário! 
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          Sobrenatural partida! (MEIRELES, 2001, p.1048). 

Na estrofe anterior o eu lírico alertava que se alguém não conseguisse fechar os 

olhos diante daquela estranha serenata, era preciso abandonar as posses e segui-lo sem nada. 

Aqui, Clara deixou a sua casa para seguir a voz do cantor de serenata. “Já não quer saber de 

noivos:\outra é a sua vida”. 

As imagens de escuro e claro perpassam por toda a estrofe. No primeiro verso: “voz 

luminosa da noite”. O cantor de serenata ilumina a noite com sua voz. Nos versos 11º e 12º 

“Fecha a porta, desce a treva,\Que com seu nome ilumina”. Contrastando entre a claridade 

do nome de Clara e a porta fechada, escuro, trevas.  

Clara ao sair de sua casa ainda estava vestida com vestes luxuosas: “Com seus vesti-

dos bordados,\De veludo e de musselina;” Ela ainda estava com as vestes da vida de rique-

zas:  

          Fuga 

Escutai, nobres fidalgos: 

A menina que criastes 

É uma vaga sombra, 

Fora da vossa vontade, 

Livres de enganos  

e traves. 

É uma estrela que procura 

Outra vez a Eternidade! 

Despidas de suas joias 

E de seus faltosos trajes, 

Inclina a cabeça 

Com sua terna humildade. 

Cortam-lhes as tranças: 

Ramo de luz nos altares. 

Mais clara do que seu nome, 

No fogo da Caridade 

Queima o que fora e tivera: 

- ultrapassa o que criastes! (MEIRELES, 2001b, p.1049). 

Aqui, o eu lírico contemplou o momento da fuga da santa quando ela saiu de sua ca-

sa e deixou sua vida luxuosa ornada de ricos trajes e joias. O eu lírico se aproximou de um 

elemento de suma importância na vida de muitas santas e de santos: o despojamento de suas 
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riquezas materiais. Neste despojamento, há também o corte do cabelo “inclina a cabeça\com 

terna humildade.\Cortam-lhe as tranças:\ramo de luz nos altares”. Observa-se que o eu lírico 

disse “Cortam-lhe as tranças” e não os cabelos, os cachos. Existe um sentido poético em 

distinguir tranças e cabelo, cachos? Trançar o cabelo é um penteado. Talvez, o eu lírico qui-

sesse frisar este momento em que Clara fugiu de sua casa com um dos mais lindos pentea-

dos, pois ela tinha se preparado para iniciar uma vida de Caridade. “Mas Clara do que seu 

nome,\No fogo da Caridade\Queima o que fora e tivera:- ultrapassa o que criastes!” Clara 

não é mais a jovem donzela moradora em rico palácio, mas iniciou agora outra etapa de sua 

vida, transfigurando o mundo material para se dedicar completamente à Caridade. Eliade ao 

falar da tonsura mostra suas várias simbologias desde a antiguidade até os dias atuais:  

 Na Antiguidade era comum o ritual de oferecimento dos cabelos às deusas 
da lua, num gesto simbólico de oferecimento de sua feminilidade e fertilida-
de. Esse hábito era uma evolução da prática de ofertar a virgindade à deusa. 
Em vários ritos iniciáticos existia a prática da tonsura como ato ritual, num 
gesto que tinha a intenção de simbolizar o despojamento do aspirante e, o 
gesto de entrega dos cabelos como abandono da vaidade mundana pode ser 
observado até bem pouco tempo entre as freiras católicas (NAIDA, 
2007,p.33).  

Foi de fato isso que aconteceu com Clara. Ao cortar os cabelos, ela estava se entregan-

do à vida de Caridade, assim como o cantor de serenata. Para tanto, teria que se despojar de 

suas vaidades. Outro destaque importante é que a “tonsura ritual e votiva é encontrada no Ex-

tremo Oriente onde também é símbolo de renúncia aos prazeres profanos e de obediência (...)” 

(CHEVALIER & GHEERBRANT, 1990, p.887). Ao cortar os cabelos, Clara também estava 

assumindo esta vida de obediência. 

Para aprofundar esta questão do despojamento de Clara, pode-se analisar os últimos 

versos e observá-los da seguinte forma:  

       Cortam-lhes as tranças: 

Ramo de luz nos altares. 

As tranças de Clara são vistas como “ramo de luz nos altares”. De acordo com a histó-

ria, Santa Clara fugiu de sua casa para a capelinha de São Damião, no Domingo de  Ramos. 

No domingo de Ramos, o povo sai às ruas com ramos aclamando a Jesus Cristo.  

Era uma tradição oriental aclamar os heróis e os grandes, brandindo ramos 
verdes, que simbolizavam a imortalidade de sua glória. Assim, montado so-
bre uma jumenta, Jesus entrou pela última vez em Jerusalém; as multidões 
acreditavam no triunfo do Messias; alguns dias mais tarde ele era crucifica-
do. Mas a cerimônia cristã do Domingo de Ramos interiorizou totalmente es-
te triunfo (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1990, p.768). 
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Ainda sobre a simbologia dos ramos, na arte medieval, ele é o atributo às vezes da ló-

gica, às vezes da castidade, às vezes do renascimento primaveril. (CHEVALIER GHEER-

BRANT, 1990, p.768). Em Clara, ele pode simbolizar a sua castidade. Clara entregou sua 

castidade à vida de Caridade. Ou também, ao se entregar à vida de Caridade, era como se fos-

se o seu renascimento primaveril. As flores renascem em cada Primavera. Clara, ao cortar 

seus cabelos, estava pronta para nova floração.  

A outra imagem é a luz. O ramo é de luz. Segundo Ferreira (2008, p.118) “o culto e a 

importância dada a luz tem uma herança mística, religiosa, filosófica e hermética”. Ou ainda 

acrescentando “A luz tem uma dupla fonte. Vem do mundo celestial para iluminar e fazer 

resplandecer todas as coisas e da ‘alma iluminante’ do ser humano quando purificados e liber-

tos das impurezas que obscurecem seu ser’” (FERREIRA, 2008, p.118). Clara estava neste 

estado de iluminação de seu ser, pois ela estava toda entregue àquela vida de Caridade. 

Mais clara do que seu nome, 

No fogo da Caridade 

Queima o que fora e tivera: 

- ultrapassa o que criastes! (MEIRELES, 2001b, p.1049). 

Aqui já aparece a imagem do fogo. Segundo Eliade o fogo “costuma simbolizar tanto 

a purificação como a transformação, pois ele é o grande agente das transformações pelo seu 

caráter de simbolizar as emoções, tanto que aquilo que resiste ao fogo tem o caráter da imorta-

lidade”. O eu lírico diz que Clara “queima o que fora e tivera:”(...). Queimar o que era, ou 

seja, Clara queimou sua posição numa família nobre. Queimar o que teve, ou seja, queimar 

toda riqueza que tinha. Houve de fato uma grande transformação na vida de Clara. O fogo 

purificador e transformador deixou-a numa outra posição social. Ela agora é uma religiosa 

vivendo a pobreza e, portanto, não precisa de tantas riquezas nem status social. 

     Perseguição 

Já partiram cavaleiros 

No encalço da fugitiva. 

- Não rireis, ó mercadores, 

Não rireis da fidalguia! 

Iremos buscá-la à força, 

Morta ou viva! 

(Dão-se de esporas os cavalos, 

Entre injúrias e zombaria. 

Passam o portal da igreja, 
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Com olhos acesos de ira. 

- Não leveis a mão à espada! 

Grande pecado seria!) 

E vem a monja. 

Só de renúncias vestida! 

Ah! Clara, se não falasses, 

Quem te reconheceria? 

Para onde vai tão sem nada, 

Nessa alegria?  (MEIRELES, 2001b, p.1049-1050). 

Nesta estrofe, aparecem os cavaleiros indo em busca de Clara, mas a encontraram co-

mo monja. As imagens noturnas se distanciam. Tem-se a imagem “olhos acesos de ira”,  evo-

cando as imagens do fogo. Na estrofe anterior, quando Clara saiu de casa ela estava “Com 

seus vestidos bordados,\De veludo e de musselina”. Aqui ela aparece “E vem a monja.\Só de 

renúncias vestida!” e o eu lírico ainda reforça este despojamento: Para onde vai tão sem na-

da,\Nessa alegria?   

Na sétima estrofe, ao falar a volta dos cavaleiros, o eu lírico diz: 

 (...) 

(Longe ficara a menina 

Que servir a Deus sonhara, 

Da família separada. 

Força nenhuma 

A seus votos arrancara. 

Aos pés de Cristo caía: 

Não desejava mais nada.) 

Olhavam-se os mercadores, 

Com grande espanto na cara. MEIRELES, 2001b, p.1050-1051). 

Clara fez seus votos religiosos e agora serve a Deus na pobreza. Ficaram para trás a 

família e a casa onde ela nasceu. Agora, ela fica apenas aos pés de Cristo: “Aos pés de Cristo 

caía:\Não desejava mais nada”. Ela não tinha outra necessidade a não servir a pobreza. 

                         Vida 

Do pano mais velho usava. 

Do pão mais velho comia.  

Num leito de vides secas, 

E de silício vestida, 



 

  126 

Em travesseiro de pedra, 

Seu curto sono dormia.  

Cada vez mais pobre 

Tinha de ser sua vida, 

Entre orações e trabalhos 

E milagre que fazia, 

A salvar a humanidade  

Dolorida. 

Mãos no altar a acender as luzes,  

pés de pedra fria. 

Humilde entre as companheiras; 

Diante do mal destemida, 

Irmã Clara, em seu mosteiro, 

Tênue vivia. (MEIRELES, 2001b, p.1051). 

A estrofe inicia-se assim:  

Do pano mais velho usava. 
            Do pão mais velho comia. (MEIRELES, 2001b, p.1051). 

O ritmo do poema condensa na letra P uma rima interna (PANo\PÃO). Pão e pano são 

dois elementos estruturadores no poema. O pão é o alimento que fortalece o corpo. O pano é 

usado para cobrir o corpo, protegê-lo. Tanto o pão como o pano é necessário para o ser huma-

no. Porém, em Clara este pão e este pano vêm seguido de um adjetivo: velho. Mas não é um 

velho qualquer. O eu lírico ainda acrescenta o advérbio de intensidade: MAIS. O que tem de 

mais desprezível Clara quer para usar e comer. Ainda na casa de sua família há de se lembrar 

de que ela vestia vestidos luxuosos: “Com seus vestidos bordados,\De veludo e de musselina 

(...)”. Aqui ela usa do “pano mais velho”. Esvaziando-se de todo o seu ser, para ser cada dia 

mais pobre. 

Nesta estrofe, o eu lírico apresenta Clara em seu mosteiro fazendo sacrifícios para 

salvar a humanidade dolorida. Somente uma Grande Mãe faz este tipo de sacrifícios. ”Em 

travesseiro de pedra\seu curto sono dormia”. Na segunda estrofe, viu-se a luminosidade da 

lua contrastando com a pedra dura. Nesta estrofe, Clara dorme seu curto sono num traves-

seiro de pedra. É muito comum procurar-se um travesseiro macio para se ter um sono tran-

quilo. Uma Grande Mãe, cujo objetivo maior de sua vida foi viver na pobreza, por amor a 
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seu amado e a humanidade, dormia seu curto sono num travesseiro duro, ou seja, mesmo 

dormindo se lembrava de sua missão no mundo.  

 Aqui, Clara apareceu como aquela que acendia as luzes do altar. “Mãos no altar a 

acender as luzes,\ pés de pedra fria”. Enquanto as mãos da santa acendiam as luzes para 

iluminar, ela sentia a frieza do chão em seus pés. Existe o contraste de luminosidade e frie-

za. Mais uma vez, aparece a imagem da luminosidade a complementar algo frio. Suposta-

mente, a pedra na noite era fria. A lua iluminava as pedras; o travesseiro de Clara era de 

pedra; enquanto acendiam as luzes do altar seus pés estão na pedra fria (frieza, dureza): vida 

de sacrifícios. 

 
            Fim 

Já quarenta anos passaram: 

É uma velhinha, a menina 

Que, por amor à pobreza, 

se despojou do que tinha, 

fez-se monja, 

E foi com santa alegria 

Servir a Deus nos altares 

E, entre luz e ladainha, 

Rogar pelos pecadores 

Em agonia. 

Já passaram quarenta anos: 

E hoje a morte se avizinha. 

(Tão doente, o corpo! 

Alma, tão festiva! 

Os grandes olhos abertos 

uma lágrima sustinham: 

não se perdestes do mundo 

o seu sonho de menina!) (MEIRELES, 2001b, p.1052-1053). 

O passar dos anos é mostrado através do número 40 que pode simbolizar não sim-

plesmente o tempo cronológico. Ao tratar de santidade, 40 anos, 40 dias é um tempo mítico. 

O povo do Antigo Testamento andou 40 anos no deserto; Jesus Cristo ficou 40 dias no de-

serto e sofreu três tentações. Ou seja, 40 anos foi o tempo decorrido para o auge da santida-

de de Clara. Embora seu corpo estivesse doente, sofrendo, sua alma estava em festa depois 
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por ter passado este processo de purificação da carne. O mesmo aconteceu com o fazer poé-

tico ceciliano. É preciso de certa purificação da palavra para criar imagens poéticas e chegar 

ao êxtase da criação. Esta intimidade com a vida da santa trouxe da profundidade de sua 

alma o labor poético para juntar cada palavra, transformando-as em versos, em imagens 

recuperadoras do seu eu sofrido com as batalhas da vida. 

“E, entre luzes e ladainha\rogar pelos pecadores\em agonia”. Mais uma vez a ima-

gem da luz aparece nestes versos contrastando com a ladainha (oração). Na ladainha, a pes-

soa orante roga pelos pecadores. Clara ora pela humanidade pecadora, pois deseja a sua sal-

vação. A luz do altar e a oração são imagens de profunda sintonia entre Clara e seu desejo 

de a humanidade em agonia ser iluminada. Mais uma vez, evoca-se o mito da Grande Mãe 

ao expressar este desejo de orar pela humanidade em agonia. 

             Voz 

E a noite inteira baixinho, 

Murmurava; 

“Levas bom guia contigo, 

Não te arreceies de nada: 

Guarda-te o Senhor nos braços, 

- e em Seus braços estás salva! 

Bendito e louvado seja 

Deus, por quem foste criada!...” 

E neste falar morria 

Irmã Clara, 

Tão feliz de ter vivido, 

Tão de amor transfigurada 

Que era a morte no seu rosto 

Como estrela-d’alva. 

(“Com quem falais tão baixinho, 

Bem-aventurada?” 

“Com minha alma estou falando...”) 

Ah! Com sua alma falava... (MEIRELES, 2001b, p.1053-1054). 

 Nestes versos já aparece a santa transfigurada de amor. Clara amou tanto a ponto do 

eu lírico a vê-la transfigurada de amor. Novamente, aparece a imagem da luz, agora esta luz 

é a estrela d´alva. “Que era a morte no seu rosto\Como estrela d’alva”. Para quem viveu na 

santidade, a morte não aparece como trevas, mas como luz. Como já dizia Durand, tudo se 
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eufemiza no regime noturno (místico) do imaginário. A morte não é vista com temor, mas 

um repouso primordial. A santa ao morrer deixou transparecer em seu rosto esta luz tão ra-

diosa denominada pelo eu lírico como estrela d´alva. Para Eliade, a simbologia da estrela 

representa a imortalidade: 

No Egito, a alma Ba, a parte imortal que sobrevive depois da morte era re-
presentada por uma estrela. Cristo era por vezes cognominado de Estrela da 
Manhã, enquanto os imperadores romanos, acreditava-se que ao morrerem, 
transformavam-se em estrelas. É sempre um indício de destino individual es-
colhido, o que há de único num homem, é um sinal típico do herói, princi-
palmente quando na testa que representa o núcleo eterno da psique, o homem 
eterno em nós. As constelações das estrelas eram utilizadas para definir a es-
sência de uma personalidade, e o exato momento em que um ser humano 
vem ao mundo é considerado o símbolo da sua essência. O aparecimento de 
uma estrela em sonhos pode estar indicando a proximidade de um nascimen-
to (NAIDA, 2007 p.18). 

Uma vez que a estrela simboliza a imortalidade, Santa Clara apareceu com esta imortal 

para o eu lírico. Ao viver uma vida de santidade, Clara se tornou uma imortal pois ela é admi-

rada e querida por muitas pessoas devotas. Sendo assim, permanece imortal para seus admira-

dores. 

 Na última estrofe aparecem os anjos a tecer grinalda em Clara, pois ela já estava 

coroada como santa no paraíso. 

              Glória 

 Já seus olhos se fecharam. 
E agora rezam-lhe ofícios. 
(Tecem-lhe os anjos grinaldas, 
No divino Paraíso. 
“Pomba argêntea!” – cantam. 
“Estrela claríssima!”) 
- Irmã Clara, humilde foste, 
Muito além do que é preciso!… 
- O Caminho me ensinaste: 
o que fiz, foi vir contigo… 
(Assim conversam, gloriosos, 
Santa Clara e São Francisco. 
Cantam os anjos alegres: 
Vede o seu sorriso!) 
Que assim partem deste mundo 
os santos, com seus serviços. 
Entre os humanos tormentos, 
são exemplo e aviso, 
Pois estamos tão cercados 
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De ciladas e inimigos! 
“Santa! Santa! Santa Clara!” 
os anjos cantam. 

( E aqui com Deus, finalizo) (MEIRELES, 2001b, p.1055). 

 

Nesta última, estrofe aparece Santa Clara conversando com São Francisco. Neste di-

álogo entre os santos, após a morte, São Francisco diz a Santa Clara que ela foi muito mais 

do que o esperado. Santa Clara respondeu foi ele quem abriu o caminho, ela apenas o se-

guiu. Lembre-se das duas  primeiras estrofes em que Francisco cantava serenata para a Do-

na Pobreza naquele tempo de guerra, e Clara fugiu do seu rico palácio seduzida por aquela 

voz ao cantar o amor à pobreza. Aqui os dois se encontram transfigurados no paraíso. O eu 

lírico mostrou os dois santos conversando gloriosos, ou seja, eles já estão na glória de Deus 

por terem vivido uma vida de total entrega à pobreza. E por receberem dois santos em sua 

plenitude, os anjos cantam no céu. É interessante observar que o poema falava do canto e 

terminou falando também do canto “Uma voz cantava ao longe\entre o luar e as pedras”. É a 

voz de São Francisco que cantava serenata. No final da última estrofe “Santa! Santa! Santa 

Clara! \os anjos cantam”. Cecília Meireles é a poeta do canto. E este poema apresenta esta 

musicalidade própria para se cantar.  

O ultimo verso diz: “E aqui, com Deus finalizo”. Isso sugere que o eu lírico tam-

bém estava no céu com Deus, os anjos, São Francisco e Santa Clara. O eu lírico também 

estava glorioso no céu. Geralmente o céu é dado às pessoas mortas e que viveram sua fé de 

forma digna. O eu lírico transcendeu aos céus, ao cantar com São Francisco e Santa Clara. 

Este canto deu a ele este poder transcendental. Tem-se então, uma imagem literária, pois a 

poeta recriou a ideia do céu. O céu ceciliano não é dado apenas às pessoas que doaram suas 

vidas por seguir a fé cristã, mas o céu é espaço também para quem se dedicou ao labor poé-

tico.  

Depois de apresentar São Francisco e Santa Clara em Pequeno Oratório de Santa 

Clara, segue-se agora a análise da crônica Meditação no presépio (Obra em prosa I - 1946). 

São Francisco foi apresentado como acolhedor do menino de luz. Novamente a imagem da 

luz apareceu: 
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Quando São Francisco de Assis inventou o primeiro presépio39, e falou das 
coisas do céu numa gruta, dizem que, ao ajoelhar-se, desceu-lhe aos braços 
estendidos um Menino todo de luz. O Santo Poeta colocara ali apenas umas 
poucas imagens: as da Sagrada Família, a do irmão jumento e a do irmão 
boi. O áspero cenário  de   pedra tinha a nudez franca da pobreza, a rispi-
dez dos desertos do mundo, o recorte bravio dos lugares  de sofrimento. Aí, 
o Menino de luz pode descer, porque ele vinha  para ensinar    caminhos  
difíceis, e  restituir às coisas  naturais da  terra o sentido da sua presença na 
ordem universal. (MEIRELES, 1998, p.194).  

O eu lírico mencionou que São Francisco ao inventar o primeiro presépio estava numa 

gruta. Para Jung a gruta, em sentido mais restrito, como o lugar do nascimento ou da concep-

ção, pode ser considerada uma variável do aspecto da Grande Mãe (JUNG, 2000, p.92). Se-

gundo Eliade, a imagem da gruta “Nas diferentes partes do mundo, as grutas e cavernas cos-

tumavam ser usadas para a execução de ritos iniciáticos. É uma imagem do feminino, ligada 

as deusas da terra, à concepção e ao inconsciente”. Já temos aqui uma imagem da Grande 

Mãe, uma vez que a gruta é símbolo da deusa da terra. Complementando Eliade, Bachelard 

disse que: 

A gruta é uma morada. É a imagem mais clara. Mas exatamente por causa 
dos apelos dos sonhos terrestres, esta morada é ao mesmo tempo a primeira e 
a última morada. Torna-se uma imagem da maternidade, da morte. A gruta é 
o túmulo natural, o túmulo preparado pela mãe terra, a Mutter-Erde. (BA-
CHELARD, 2003, p.159). 

Bachelard (2003) vê a gruta como a primeira e última morada. Assim como é uma 

imagem do ventre materno, também é imagem do túmulo. Cecília Meireles mostrou que São 

Francisco, ao inventar o primeiro presépio, resolveu fazê-lo numa gruta. Uma vez que a 

gruta é a imagem do ventre materno, o presépio é a representação do nascimento de Jesus; 

ela também pode ser o túmulo que também não é o fim da vida, mas o início de uma nova 

etapa para a vida humana. Jesus esteve morto três dias, no túmulo, mas ressuscitou. Temos, 

então, esta gruta como imagem do ventre materno representação da vida e túmulo que para 

muitas culturas não representa a morte, mas um novo renascimento  para outro plano de 

vida.  

                                                 

39 No texto de I CELANO, Tomas. In. TEIXEIRA, Frei Celso Márcio. Fontes Franciscanas e clarianas. Tra-
dução: TEIXEIRA, Frei Celso Márcio. Vozes e Família Franciscana do Brasil (FFB): Petrópolis , 2008, p. 
255-256,  ao recontar a cena do presépio montado por Francisco relata o seguinte: Ilumina-se a noite como 
o dia (Sl138, 12) e torna-se deliciosa para os homens e animais. As pessoas chegam ao novo mistério e 
alegram-se com as novas alegrias.  O bosque faz ressoar as vozes e as rochas respondem aos que rejubi-
lam. Os irmãos cantam, rendendo os devidos louvores ao Senhor, e toda noite dança de júbilo. O santo de 
Deus (Mc1, 24) está de pé diante do presépio cheio de suspiros contrito de piedade e transbordante de ad-
mirável alegria. 
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O excerto mostra quando São Francisco ajoelhou-se na gruta “desceu-lhe aos braços 

estendidos um Menino todo de luz”. Viu-se em muitos textos cecilianos a imagem da luz. 

Aqui existe um menino “todo de luz” nos braços de São Francisco. Nos santos da infância, 

Santo Antônio foi apresentado com o menino Jesus em seus braços40. Agora é São Francis-

co com um Menino “todo de luz”. Há os braços de Santo Antônio e os braços de São Fran-

cisco. Braços nos remetem a colo e à imagem de maternidade. Pode significar que a criança 

estava acolhida, protegida no colo, nos braços do santo. São Francisco aqui não é o cantor 

de serenata, mas sua paixão por Cristo foi plena a ponto de o Menino Jesus descer em “todo 

de luz” em seus braços. Será que se pode afirmar ser esta imagem um encontro místico de 

São Francisco, apresentado pelo eu lírico através da luminosidade? São Francisco encontra-

se com o menino em seus braços. Isso sugere um encontro profundo do santo com o menino 

Jesus.  

Na história de Santo Antônio, ele foi visto com o menino Jesus em seus braços. E 

eles estavam conversando. Daí esta imagem tão tradicional de Santo Antônio com a criança 

em seus braços. Santo Antônio também seguiu o caminho da penitência através dos ensina-

mentos de São Francisco. Ele é um santo franciscano. São Francisco e Santo Antônio desta-

cam-se na poética ceciliana com um menino em seus braços. No filme Clara e Francisco, da 

direção de Fabrizio Costa, depois de montado o presépio, Santa Clara apareceu com o me-

nino Jesus em seus braços. Estas imagens remetem ao princípio feminino na mística francis-

cana (São Francisco e Santo Antônio) e na mística clariana (Santa Clara). 

O excerto mostra que São Francisco colocou coisas simples e pobres no presépio, e 

somente assim o Menino de luz pôde descer, pois ele veio para ensinar caminhos difíceis. 

“Aí, o Menino de luz pode descer, porque ele vinha para ensinar caminhos difíceis, e resti-

tuir às coisas naturais da terra o sentido da sua presença na ordem universal”. Ao passar dos 

anos, as pessoas foram esquecendo esta simplicidade do presépio inventado por São Fran-

cisco, e começaram a colocar objetos sofisticados no que foi criado na simplicidade. Mas 

diante desta sofisticação, se o santo poeta ajoelhar-se novamente na gruta, o menino de luz 

descerá em seus braços, pois ele entende desta irmandade: 

                                                 

40 Lembra-se  do poema de Vinícius de Morais “São Francisco” também carregando um menino em seus braços: 
“Lá vai São Francisco pelo caminho\levando no colo Jesus Cristinho (...). 
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Mas quando tudo ruir completamente, — porque sempre chegam novos fo-
rasteiros ao Presépio, e cada um se diz o único verídico, o mais sincero e o 
mais poderoso, o mais rico e o mais fiel — quando tudo ruir completamente, 
o Menino continuará na sua gruta, com a sua família humilde, o irmão boi e 
o irmão jumento, para recomeçarem a vida, na simplicidade humana das coi-
sas naturais e universais. 
E se outro São Francisco se ajoelhar na gruta rústica, o Menino virá todo em 
luz aos seus braços, porque só o Santo Poeta entendia dessa irmandade geral 
do céu e da terra, e da graça de todos os despojamentos, e da alegria de não 
precisar ter, pela contemplação de todos os enganos, e da leveza da vida em 
expressão absoluta. (MEIRELES, 1946, p.192). 

Santa Clara é São Francisco são apresentados na poesia ceciliana como os santos 

portadores da luz. A voz de São Francisco é vista como “voz luminosa da noite”; Santa Clara 

é um “ramo de luz nos altares”. Quando São Francisco montou o primeiro presépio, um meni-

no “todo de luz” desceu em seus braços. A imagem da luz é apontada como dado de aproxi-

mação entre estes dois santos.  

O texto original de I Tomás de Celano (2008) mostrou uma visão contemplada por 

um homem de virtude (...) “Via, pois deitado no presépio um menino exânime, via que o 

santo de Deus se aproximava dele e despertava o menino como de um sono profundo. E esta 

visão era muito apropriada, pois o Menino Jesus tinha sido relegado ao esquecimento de 

muitos” (p.56). Então ele não desceu em forma de luz, mas a mística ceciliana destacou esta 

imagem ao recriar o texto de forma poética. Temos, então, uma imagem literária na aborda-

gem bachelardiana.  

Apresentou-se a mística franciscana e clariana na poesia de Cecília Meireles em que 

Santa Clara e São Francisco apareceram como portadores da luz. Clara acende luz nos alta-

res e quando São Francisco ajoelhou-se na gruta, o menino Jesus lhe desceu em forma de 

luz em seus braços. Tanto Santa Clara como São Francisco iluminaram os caminhos da hu-

manidade que se encontravam no mundo das trevas. Santa Clara como esta Grande Mãe que 

se preocupava com a humanidade e São Francisco com o seu princípio feminino que acolhe 

o Salvador da humanidade em seus braços. Não trago São Francisco como uma Grande Mãe 

na teoria de Jung, mas neste princípio feminino do qual falou Neumann. Princípio este pre-

sente em qualquer ser humano e não, especificamente, uma mulher. 

No tópico seguinte, não se tem esta imagem da luz atribuída às santas, mas ao martí-

rio e ao deserto. Santa Cecília viveu intensamente sua entrega a Deus através do martírio. 

Santa Maria Egipcíaca passou anos no deserto para purificar sua alma. 
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3.5 Do martírio sangrento ao deserto purificador  

A fenomenologia nos permite, nos ordena, viver a 
imagem pela atração de sua sutileza. Um detalhe 
de imagem aumenta por sua expansão na ordem 
do poético (Gaston Bachelard). 
 

Romance de Santa Cecília (1957) já não traça uma vida santa através da penitência, 

mas do martírio. O eu lírico aproximou-se de cenas dolorosas da vida da santa para mostrar 

seu trágico martírio. O romance está estruturado em 15 estrofes, o número dos versos varia 

em cada estrofe.  

Nesta primeira estrofe, há referência de sua posição naquela casa e de sua música: 

Era de família patrícia, 

E residia nesta casa. 

Em que lugar se sentaria? 

Quem ouviu sua voz? E que harpa? 

Há sombras de música antiga 

          No átrio, no corredor, na sala: 

Ó voz, ó som, ó ar sem morte 

Suspenso nesta imensa pausa! (MEIRELES, 2001b, p.1170). 

 

O poema tem refrões diferentes. Uma delas é a referência a santa de família patrícia. 

Cecília era de família rica, como Clara. “Era de família patrícia”, este refrão se repete em 

várias estrofes, e em algumas mudam apenas a conjugação do verbo “ser” ou sua posição. 

Conforme se segue a análise do texto, irá ser explicado o sentido de cada refrão. Nesta pri-

meira estrofe “Era de família patrícia” evoca-se o passado, aliás, em todo o poema os verbos 

estão no passado. O eu lírico falou de um fato já ocorrido mostrando distanciamento.  

“E residia nesta casa”. No poema de Santa Clara, o eu lírico também falou de sua ca-

sa. Aqui Cecília ocupa um lugar naquela casa. Em que lugar se sentaria? Toda a casa é in-

vadida por sua música e o seu canto “Há sombra de música antiga\no átrio, no corredor, na 

sala”. Pequeno Oratório de Santa Clara também fala do canto, da música, como já foi dito 

antes. 

Abandonar os velhos deuses e seguir o cristianismo foi a razão do seu sacrifício.  

Desgostosa dos velhos deuses 

Do Evangelho enamorada, 
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Percorria prados celestes  

Entre santos e anjos andava. 

Medo nenhum toldava a fonte 

Cantante e fresca sua alma. 

E o ardente sangue de martírio 

Que os caminhos cristãos alaga 

Era um rio do paraíso 

Em que o seu amor navegava. (MEIRELES, 2001b, p.1170). 

Aqui o eu lírico evocou o tempo da perseguição. Quem acreditava na mensagem do 

Evangelho, consequentemente, passaria por esta etapa. A perseguição quase sempre resulta-

va no martírio. Em se tratando de santidade, o martírio jamais seria visto como algo negati-

vo, mas uma etapa a ser percorrida neste caminho. Ou seja, o santo e a santa encaravam o 

martírio como um prêmio por defender a sua fé. Morrer por acreditar em Jesus Cristo pode 

ter sido o desejo de muitos cristãos. Morrer desta forma os santificaria. Por isso, dizer “E o 

ardente sangue de martírio\que os caminhos cristãos alaga\era um  rio do paraíso\que em seu 

amor navegava” mostra este desejo expresso por quem sabia ser este seu destino. 

As mulheres (desgostosas dos velhos deuses) que abandonavam uma tradição religi-

osa eram consideradas bruxas. Cecília estava nesta posição, ou seja, ela era vista como uma 

bruxa e isso aumentava ainda mais seu ato criminoso. Além de ela ser cristã, ela abandonou 

sua primeira profissão de fé. Entre os vários simbolismos da bruxa, ela também é considera-

da uma variável do arquétipo da Grande Mãe. 

Por vezes elas se apresentam como representações iniciais da anima. É, no 
entanto uma figura arquetípica da Grande-Mãe. A bruxa é a deusa-mãe ne-
gligenciada, a Deusa da Terra, a Deusa-Mãe em seu aspecto destrutivo, era 
o poder de destruição e morte da deusa da lua, a face materna negativa e 
sombria. Na Idade Média, as mulheres histéricas eram tidas como bruxas e 
acabavam na fogueira, posto que elas personificam nossos próprios temores 
e incapacidades contra os quais temos que lutar. É um impulso instintivo 
profundo que se caracteriza pela preferência por um ninho confortável 
(NAIDA, 2007, p.8). 

Aqui novamente se faz referência ao refrão que aponta Cecília como de família pa-

trícia e também ao abandono dos deuses: 

Era de família patrícia 

                                      E seus deuses abandonara. 

E os tiranos a perseguiam 

Como os cachorros a caça. 

E vieram soldados terríveis, 
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Quando ela do banho voltava, 

Toda perfumada da infância 

Que o coração lhe embalsamava. 

Seu corpo era uma flor tão pura! 

Que flor não seria sua alma? (MEIRELES, 2001b, p.1172). 

O eu lírico aproximou esta imagem da santa e seus tiranos depois de ela tomar seu 

banho. Como se fosse uma antecipação da sua morte. É costume em muitas culturas dar 

banho ao morto antes de pô-lo no caixão. Talvez uma simbolização de que ela já estivesse 

morta para este mundo. “E vieram soldados terríveis\quando ela do banho voltava,\toda per-

fumada da infância\que o coração embalsamava.\Seu corpo era uma flor tão pura!\que flor 

não seria sua alma?” Esta relação entre a pureza do corpo e a pureza da alma estabeleceu 

uma conexão de intimidade poética em que o eu lírico contemplou a transparência da alma 

da santa. O banho tem sua simbologia: 

é o símbolo de uma transformação no ego, através do inconsciente, uma vez 
que essa imagem está vinculada a do batismo. É um símbolo de purificação, 
renovação e renascimento tanto que o batismo cristão também é entendido 
como uma limpeza e separação do pecado e expulsão dos maus espíritos. 
Existe nele uma ideia de renovação porquanto a pessoa que foi batizada foi 
renovada em Cristo e livrou-se de uma forma simbólica de todos os pecados 
pagãos anteriores, como uma espécie de renascimento pela água. É através 
desse banho que o SELF pode "renascer". Nos ritos batismais dos Mistérios 
dos Elêusis, os participantes dirigiam-se primeiro para o mar a fim de tomar 
um banho ritual. O banho de uma forma geral é interpretado como uma for-
ma de livrarmo-nos de nossa sombra, pois o contato com a água, nos traz de 
volta ao inconsciente para que possamos nos purificar e renascer.(...) (NAI-
DA, 2007, p.6). 

Há em Cecília certa pureza e esta cena do banho reforça a ênfase que o eu lírico quer 

dar a esta imagem. Sendo de um corpo puro, puro maior seria sua alma. Além disso, o per-

tencer a uma família patrícia também é reforçado. A jovem rica e pura é destacada neste 

romance. Ou ainda, a jovem cristã pura, rica e candidata ao martírio.  A jovem parece não 

apresentar ameaça nenhuma, mas ser cristã era a ameaça maior daquela época. Esta compa-

ração de que os tiranos a perseguiam, como os cachorros perseguem a caça, destaca a ima-

gem de que o martírio da santa foi extremamente violento. Não que os outros martírios não 

o foram. Mas o eu lírico estabeleceu certo vínculo com esta imagem repetindo, por diversas 

vezes, este reforço ao martírio sangrento.  Como se observa nesta outra estrofe: 

Fora de família patrícia  

E ali seu destino encerrava. 

Ao primeiro golpe, caída, 
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Na sua santidade calma, 

Torce a cabeça e entrega a nuca 

Para ser logo degolada. 

Ao segundo golpe uma fina 

Fita de sangue se desata. 

Mas nem mesmo o terceiro golpe 

A cabeça ao corpo separa. 

Porque um anjo lhe ampara a testa, 

E o terceiro detém o sangue 

Que um colar de rubis ensarta. (MEIRELES, 2001b, p.1174). 

O refrão muda o tempo verbal para “Fora de família patrícia”, indicando que ela foi 

de família patrícia e agora sua vida já se encerrava: “e ali seu destino encerrava” Aqui nesta 

hora do martírio o eu lírico se usou da expressão “santidade calma” para mostrar  esta en-

trega total da santa aos golpes dos tiranos, ao mesmo tempo em que ela estava amparada 

pelos seus anjos. Novamente, o eu lírico reforça a imagem da santa rica e também mártir. 

Era de família patrícia 

E esta foi sua morada. 

Virgem mártir Santa Cecília, 

Socorre quem se despedaça, 

Por amor as coisas divinas,  

Sob o duro gume de espadas! 

Socorre a quem, por sonho puro, 

Com ferro e fogo o mundo mata! 

Protege a quem devotamente, 

Relembra o teu nome e relata 

A história do teu sacrifício, 

- luta do espírito e das armas – 

Cada 22 de novembro, 

Que ficou sendo a tua data. (MEIRELES, 2001b, p.1175-1176). 

Em Romance de Santa Cecília, apareceu a santa que doou sua vida para defender o 

Cristianismo. A santa se converteu ao cristianismo e defendeu sua fé até a morte. Ou seja, 

ela se transfigurou neste mundo real ao ser sacrificada por acreditar em Jesus Cristo, a quem 

ela doou a própria vida.  Em Cecília Meireles, a doação foi para a poesia. Seus anos dedica-

dos à escrita criativa fez dela uma poetisa reconhecida universalmente.  
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Neste romance lírico, ao se referir ao banho, evoca-se uma cena pagã do mito da 

deusa Ártemis. “O caçador Acteão a viu tomando banho num lago e foi logo transformado 

em um veado. Sua matilha não mais o reconhecendo, termina estraçalhando o caçador”. Em 

Santa Cecília foi diferente. Ela não amaldiçoou seus perseguidores por tê-la visto voltar do 

seu banho. Tem-se então uma reatualização do mito de Ártemis. Na recriação poética cecili-

ana, ao trazer a cena pagã do banho de Ártemis e recriá-la numa cena cristã do martírio da 

santa, Cecília é quem morre, e não o caçador. Ou seja, ela não fugiu do martírio sangrento 

que era consequência da fé a qual ela defendia.  

Numa abordagem bachelardiana, tem-se uma imagem literária pela sua originalida-

de. A poeta recriou a cena do banho pagão da deusa Ártemis em que ela transformou o ca-

çador que a viu tomando banho em um veado, consequentemente estraçalhado pelos seus 

próprios cães, em uma cena cristã. Santa Cecília sofreu seu martírio após seu banho. Aqui, 

não existe maldição, mas uma entrega total ao martírio. Ao morrer como mártir, ganharia 

uma posição melhor no céu. 

Maria José Queiroz, em seu artigo “Sobre as fábulas e os mitos, o verdadeiro retrato 

de Cecília Meireles” (1977) ao falar da escrita ceciliana nestes dois livros Pequeno Oratório 

de Santa Clara e  Romance de Santa Cecília constatou que: 

No pequeno Oratório de Santa Clara assim como no Romance de Santa 
Cecília o virtuosismo consiste em impregnar de sentimento místico a ex-
pressão poética. Completamente despojada de acessórios, a linguagem de-
nota santidade, inocência, amor. Temos às vezes a impressão de se ler um 
místico espanhol do Século de Ouro. A poesia flui como de um manancial 
Sereno. Nada há de material, concreto. Ou mesmo, de fácil tangibilidade. 
Desses versos, ausentou-se o supérfluo. Tudo se transfigura. Volatiza-se. À 
atmosfera, própria às personagens – São Francisco, Santa Clara de Assis, 
Santa Cecília – vem juntar-se o culto, espécie de intimidade lírica entre o 
poeta e os seus santos que dá aos poemas uma áurea de recolhimento. De 
devoção discreta, de vocação mística, (...). Verdadeira introdução à piedade 
cristã (não obrigatoriamente católica romana), esses dois livrinhos deter-
minam, no nível da expressão, nova adaptação, a novos conteúdos. Ainda 
aqui se deve proceder à avaliação do alcance estético da obra de Cecília 
Meireles e de seus recursos de estilo. (QUEIROZ, 1977, p.550-551). 

Apresentou-se como a poeta Cecília Meireles poetizou Santa Cecília. Seu martírio 

sangrento se transformou em imagens belíssimas no labor poético ceciliano. Cecília Meire-

les usou dos recursos estilísticos mais finos que ela possuía para poetizar o martírio de Cecí-

lia. Além disso, ela reatualizou o mito de Ártemis ao trazer a cena do banho pagão da deusa 

que amaldiçoou o caçador que a viu tomando banho, e recriou-o numa cena cristã em que 
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Santa Cecília não amaldiçoou os soldados que a perseguiam após seu banho. Pelo contrário, 

foi ela quem morreu.  

O próximo texto revela uma santa bem diferente das apresentadas até o momento. 

Não é uma santa que se dedicou à vida de caridade, como a Santa Clara. Nem doou sua vida 

para defender a sua fé, como Santa Cecília. Santa Maria Egipcíaca, em primeiro lugar, é 

uma jovem que saiu de sua casa e foi para em Alexandria. Como os mercadores, ela também 

tem seu produto. Ela vende seu corpo, assim como os mercadores vendem seus produtos. Na 

poesia de Cecília Meireles, o texto desta santa é apresentado de forma teatral. O Oratório de 

Santa Maria Egipcíaca é um texto teatral, estruturado em três cenários, assim distribuídos: 

1) I Cenário de Alexandria; II Cenário de Alexandria; 

2) III Cenário de Jerusalém;  

3) IV Cenário do deserto; V Cenário do deserto; VI Cenário do deserto; VII Cenário do de-

serto. 

       Em três vozes: 

- Santa Maria Egipcíaca; 

- Voz mística; 

- Voz descritiva. 

O narrador invisível. Aparece somente no final. E tem também um coro. 

A referência a casa é destacada em Santa Clara, Santa Cecília e agora em Santa Ma-

ria Egipcíaca. De acordo com sua biografia Maria Egipcíaca nasceu no Egito e com doze 

anos saiu de sua casa para Alexandria. 

Voz mística  
Maria do Egito, Maria, 

                                      Por que sais de casa, 

Por que foges de tua gente 

Que vais morrer de melancolia?  

 

Maria Egipcíaca 

Venho para Alexandria. 

 

 Voz mística 

 Que vens fazer, Maria, 
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                                Sem conhecido, amigo ou parente, 

                                Maria do Egito em Alexandria? 

 

          Maria Egipcíaca 

Sou rio, serpente, 

Corro para onde quero, sozinha. 

Para longe corro. 

Sou perfume de óleo fervente, 

Ervas, flores, semente 

Em viva brasa. 

Do meu fogo morro. (MEIRELES, 2001b, p.1180). 

Sair de casa marca nova etapa na vida de Maria. Ir para Alexandria e deixar sua casa 

familiar é buscar sua liberdade de mulher independente. Aqui, o eu lírico se distancia da-

quela santidade desde o nascimento de Santa Clara, para mostrar em Santa Maria Egipcíaca 

outra forma de se viver à santidade. Em Maria Egipcíaca, a imagem do fogo predomina em 

toda a obra. Como estas: Sou perfume de óleos ferventes (...)\Em viva brasa.\Do meu fogo 

morro. Além de simbolizar a purificação, a transformação, como vimos em Clara, aqui Eli-

ade apresentou outras simbologias do fogo. 

Sem o fogo da emoção nenhum desenvolvimento ocorre e nenhuma cons-
cientização maior pode ser alcançada, ele é considerado um símbolo da 
consciência e no Êxodo, as tribos comandadas por Moisés foram guiadas 
por uma coluna de fogo durante a noite que foi denominada de TOCHA 
ARDENTE, é um tipo de libido, consciente e criativa. Existe uma tendên-
cia geral de se estabelecer um paralelo entre a produção de fogo e a sexua-
lidade, tanto que ele pode estar representando o inferno resultante da vi-
vência da Paixão. O pramantha como instrumento do Manthana (o sacrifí-
cio de fogo) entre os hindus tem um significado sexual; o pramantha repre-
senta o falo ou o homem e o pau furado colocado embaixo é a vulva ou a 
mulher, sendo que o fogo gerado é a criança, o filho divino AGNI. No cul-
to, os dois paus chamam-se pururûvas e urçavi e são símbolos do homem e 
da mulher; do órgão genital da mulher nasce o fogo da sexualidade que é 
um dos conteúdos psíquicos de maior carga afetiva (NAIDA, 2007, p.19). 

É este fogo sexual que impulsionou Maria a sair de sua casa e morrer dele. Todo o 

seu ser estava abrasado por um fogo despertando-lhe um único desejo: sair de casa e ir para 

a Alexandria, cidade de mercadores. Pois, ela também tinha sua mercadoria a oferecer. 

Voz mística: Canto        

Maria do Egito, que ainda és tão pequena, 

Que farás nesta grande cidade de mercadores, 

Nesta cidade de Alexandria? 
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Maria Egipcíaca: Fala     

 Não pensei de maneira alguma no meu destino. 

 Vou deitar-me em franjas de água luzidia, 

 Inaugurar um porto de amores, 

 Ser a sua mais fina mercadoria. 

 E quem trouxer mirra, sândalo, benjoim 

 Verá que são de cinzas seus pobres aromas, 

 Quando se aproximar de mim.  

 Pois não há pétalas nem gomas 

 Que se compare ao perfume das túrgidas pomas 

 Em meu corpo desabrochadas. (MEIRELES, 2001, p.1182). 

Maria saiu do interior de sua casa e foi para Alexandria vender seu corpo, como os 

mercadores vendiam seus produtos. É uma mulher que se aventurou para desfrutar o prazer 

oferecido por uma cidade grande. Livre e dona de seu destino. Ela quer inaugurar um porto 

de amores e oferecer o produto mais fino “Inaugurar um porto de amores,\ Ser a sua mais 

fina mercadoria”. Maria deu o que tinha para viver numa cidade distante, longe de sua famí-

lia. E o que ela tinha era a mais fina mercadoria, se compararmos àquelas que os mercadores 

tinham para lhe oferecer em troca do seu corpo “E quem trouxer mirra, sândalo, ben-

joim\Verá que são de cinzas seus pobres aromas,\Quando se aproximar de mim”. Observou-

se a comparação que o eu lírico fez entre o valor atribuído ao perfume de Maria Egipcíaca e 

os perfumes oferecidos aos mercadores. Mirra, sândalo e benjoim são considerados perfu-

mes finíssimos, na época. Mas foram considerados como cinzas se comparados ao perfume 

de Maria Egipcíaca. Ou seja, são reduzidos a nada. Ela é uma mercadoria de muito valor. E 

como se observa nos versos seguintes: 

 Canta  

                             Eu mulher eternamente dada, 

                             Que em seu próprio fogo se sente abrasada. 

                             Sou minha escrava, mas sou minha dona, 

                             Amo o meu próprio amor, que não me abandona,  

que é todos os dias uma flor nova.  

(MEIRELES, 2001b, p. 1186). 

Livre e dona do seu destino, Maria deixou Alexandria e se aventurou com um grupo 
de romeiros para a Terra Santa. Na Terra Santa, há uma nova aventura, um novo tipo de 
amor: 
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          Voz descritiva 

Parou um barco em Alexandria, 

Cheio de romeiros para a Terra Santa. 

Na sua almofada, de onde o mar se via,  

eis Maria que se levanta. 

 

         Maria Egipcíaca: Fala 

                             De que terra falais, e de que profecias 

                             E por que navegais com pressa tanta? 

 

                            Canta   

                            Vinde comer a minha mesa,  

                            Onde o alimento é a minha beleza, 

                            Vinde beber o meu vinho doce e forte. 

                  

Fala                

Por que ireis procurar a morte? 

Que gosto é o vosso por sepulcro e cruzes? 

 

Canta             

Ficai comigo, descansai neste aposento. 

Onde o meu sonho é o mar e a minha voz, o vento, 

E meus olhos outros faróis de extensas luzes... 

 
                            Fala                 

                            Ou levai-me convosco por estes mares que não conheço. 

                            Levai-me convosco, que posso pagar o que quiserdes. 

                            Eu mesma serei a moeda, seja qual for vosso preço: 

                            Pois meu peito é uma cesta de frutas e de flores, 

                            Meus olhos, uns tanques de inquietos peixes verdes, 

                            Minha cintura uma harpa com fitas de mil amores, 

 

                             Canta              

                            E é uma noite de seda o meu cabelo aberto, 

                            E a minha boca uma tâmara entre os ventos do deserto...     

                            (MEIRELES, 2001b, p.1189). 
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Podemos dividir este excerto em três grupos de imagens. Primeiro, Maria se levantou 

ao ver o barco de Alexandria. Maria se levantou em sinal de prontidão ao ver o barco, pois 

lhe despertou o interesse pelos romeiros. Mais uma vez o eu lírico colocou Maria como uma 

mulher determinada. Outra imagem é a de Maria questionando o grupo de romeiros sobre a 

desvantagem de ir à Terra Santa para visitar túmulos e cruzes, sendo ela bem mais interes-

sante do que tudo aquilo. A terceira mostra Maria já interessada em partir com os romeiros. 

No excerto seguinte há o despertar de Maria para seguir os peregrinos para a Terra 

Santa e pagar a viagem com seu próprio corpo. Maria ofereceu o que tinha para partir tam-

bém como peregrina. 

        Voz descritiva 

E Maria prostrou-se com o rosto na poeira, 

E cheia de lágrimas respondia desta maneira: 

Senhor, Senhor, Senhor, eu sou Maria, 

Aquela do Porto de Alexandria, 

Que desde menina vivo dedicada 

A amar quem passa pela cidade. 

Como posso cantar para a Eternidade 

Se a minha vida é só para breves instantes? 

                                      E como poderei amar a Divindade, 

                            Se apenas mortais tem sido os meus amantes? 

                            Senhor, eu não sou romeira nem peregrina, 

                            Eu sou a que fugiu de casa, quando menina, 

                            A que era tão breve tão leve e tão graciosa 

                            Que nem a palmeira, que nem a brisa, que nem a rosa. 

                            Não posso mais levantar meu rosto para o rosto 

                            Daqueles que deixei desesperado pelo desgosto, 

                            Como o levantarei para tua Face, que é divina? 

Senhor, não posso dar passo para frente! 

Sinto nos pés a força de uma pesada corrente 

E não consigo acompanhar toda esta gente 

Que canta seus hinos diante de  Ti ajoelhada... 

Mas eu amei quanto pude, amei por amar, mais nada. 

Deixa-me ir para trás, ao menos para o deserto, 

Aprender o que está errado e o que está certo, 

E voltarei, talvez, se conseguir um dia chegar perto 
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De Ti, Senhor, e iluminada. (MEIRELES, 2001b, p.1195). 

O deserto é apontado por Maria como lugar de sua purificação, de iluminação. Não é 

alguém que apontava o caminho para ela. A própria Maria sentiu necessidade desta nova 

etapa em sua vida. 

Vai para este deserto que escolheste, penitente, 

E abre teu coração à luz Onipotente 

Que desce em silêncio nos quatro horizontes. 

Banha-te nestas douradas fontes, 

E aquele grande fogo que consumia 

Tua vida em Alexandria 

Verá cair de teu corpo como vestido encarnado 

E estarás para sempre perfeita e livre do vil pecado! (MEIRELES, 
2001b, p.1195). 

Santa Clara ficou quarenta anos penitente no claustro, Santa Maria Egipcíaca ficou 

uns cinquenta anos penitente no deserto. Cada uma viveu sua etapa de santificação de acor-

do com a necessidade de sua alma. Para Eliade, o deserto é um símbolo:  

(...) da alienação do homem e representa a noite escura da alma, a derrota do 
ego. Contudo é só a partir daí que podemos encontrar alguma manifestação 
de Deus pois a psique arquetípica tem maior  potencial para servir de suporte 
quando o ego exauri seus recursos próprios e está consciente de que por si 
mesmo tornou-se incapaz. As imagens de deserto espelham desorientação, 
mas a partir delas o homem se torna capaz de entrar em sintonia com seu 
centro. É comum nos momentos de ruptura entre dois períodos distintos da 
existência que nos sintamos como que perdidos no deserto e sem orientação, 
mas é nessa solidão onde a dor de tão lancinante faz-se mais do que consci-
ente que conseguimos nos redescobrir e entrar em contato com nossa totali-
dade (NAIDA, 2007, p.15). 

Mesmo que as imagens do deserto espelhem desorientação, são por meio delas que o 

ser humano se torna capaz de entrar em sintonia com seu centro. Maria foi para o deserto, a 

fim de se encontrar com o seu centro, de romper com seu antigo mundo num processo de 

transfiguração de sua alma para Deus: 

E Maria levou uns cinquenta anos sozinha 

Em penitência pelo deserto. 

Nada mais possuía, nada mais tinha 

Além de seu velho corpo, pela cabeleira coberto. 

Um pobre corpo como no inverno a cepa da vinha. 

Os 4 evangelhos sobre os 4 ventos 

Vinham trazer seus ensinamentos. 
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E nem comia nem bebia, 

Maria de Alexandria 

Nem acordava nem dormia, 

E sua vida estava suspensa 

Entre o alto céu e a ânsia imensa, 

Alimentada só por um celeste rossio. 

E às vezes caminhava por cima das águas do rio. (MEIRELES, 
2001b, p.1196). 

O corpo da santa envelhecido pelo passar do tempo encontrava-se coberto pelos seus 

cabelos crescidos, contrastando-se aos de Santa Clara que se apresentavam cortados para 

entrar na vida religiosa consagrada. Como penitente Maria viveu apenas da palavra do 

Evangelho para transfigurar sua vida de pecadora e entrar na vida de santidade. Este tempo 

no deserto foi a etapa estabelecida para si, para purificar-se de todos os seus pecados. Deve-

se também ressaltar que ao ir para o deserto Maria se despojou de suas posses, assim como 

Santa Clara. Nada mais possuía nada mais tinha \ Além de seu velho corpo, pela cabeleira 

coberto. A diferença apenas está em Maria ter uma cabeleira e Clara não. 

São muito frequentes, nas diversas mitologias, as Grandes Mães aquáticas (no pan-

teão afro-brasileiro: Oxum e Iemanjá), presentes nas cavidades da terra e das fontes. Daí 

decorre os isomorfismos mãe, matéria, mater, terra, mãe-terra, pátria, pátria-mãe. As Gran-

des Mães usam, nas diversas culturas, grandes cabeleiras, e a análise dos cultos que lhe são 

dedicados mostra sua relação com a matéria-prima, cujo simbolismo oscila entre o aquático 

e o telúrico (da terra). Tais características confundem as virtudes aquáticas e as qualidades 

terrestres “As águas seriam, pois, as mães do mundo, enquanto que a terra seria a mãe dos 

vivos e dos homens” (PITTA, 2001, p.30-31).   

       Para fazer poesia é preciso se retirar, ficar sozinha em total intimidade contemplativa 

com o labor poético. Somente o eu lírico e a poesia. Não um ser de isolamento, mas de en-

contro no êxtase poético para reinventar sua vida. Segundo Gouveia (2002, p.109) “a vida 

para Cecília Meireles não se fecha ao estado contemplativo de isolamento e de meditação; a 

vida é reinvenção poética”. 

Talvez o que há entre Santa Maria e Santa Cecília é um “pecado”, ou seja, uma falta 

muito grave vista pelo olhar moral e religioso. Maria era uma prostituta. Dar o corpo para 

muitos homens é considerado pecado grave para o cristianismo e muitos outros seguimentos 

religiosos. Na época em que viveu Santa Cecília, os cristãos que buscavam novos adeptos, 
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eram considerados perigosos por causa de sua doutrina. Não obstante, na visão cristã, quem 

não se convertesse ao cristianismo seria condenado ao fogo eterno. Por isso, os novos con-

vertidos sentiam o peso do martírio. Em Santa Cecília o pecado foi este e o preço de sua 

purificação foi o martírio. 

 

3.6 Considerações sobre o capítulo  

Os santos da infância (Santo Antônio e o Senhor Santo Cristo dos Milagres) aparece-

ram com características bem distintas. Santo Antônio é o Santo das brincadeiras, do sorriso, 

é um pouco parente da menina Olhinhos de Gato, move  a cabeça para vê-la. Ao contrário 

do Senhor Santo Cristo dos Açores que é um santo para os adultos, pronto para atender às 

preces da humanidade, mas mora lá longe. 

Ao poetizar a vida destas santas, Cecília Meireles destacou com ênfase o aspecto que 

cada uma se empenhou para chegar à vida plena de santidade. Santa Clara viveu 40 anos de 

entrega total a vida de Caridade no claustro. Santa Cecília deixou seus antigos deuses e se 

converteu ao Cristianismo, causa do seu martírio. Santa Maria Egipcíaca teve muitos amo-

res, mas passaram uns 50 anos no deserto se purificando de sua vida de pecados. Nos últi-

mos dias, até flutuava. Todas elas transfiguraram este mundo terreno para viver a plenitude 

dos santos. Doando-se a uma grande causa, transpareceu-se a Grande Mãe que cada uma foi 

na história da humanidade. São Francisco também apareceu enamorado de uma vida de pe-

nitência e teve seu encontro místico ao montar o presépio. Estas vidas, estas histórias no 

encontro com a poesia ceciliana transformaram-se em símbolos e imagens poéticas fazendo 

com que ela sonhasse também com este mundo, possível a ela, através da doação de si para 

criação poética. 

Na infância há os santos das brincadeiras, dos encontros místicos infantis, da orna-

mentação, da distância. Na vida adulta há a transfiguração da vida terrena em eterna plena 

de santificação. Fazer poesia é assim brincar com as  palavras, descobrir uma forma de tor-

ná-las belas para chegar ao gozo de ver uma obra acabada, eterna para quem viveu e morreu 

para ela. Cecília Meireles é eterna ao mundo da poesia, pois ela foi capaz até de criar sua 

própria “Ilha do Nanja”. 
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CAPÍTULO IV 

A GRANDE MÃE NANJA: A ILHA DE SÃO MIGUEL 

TRANSFIGURADA AOS POUCOS PELO SONHO 

 

 

Figura 5: Ilha do Nanja 

(Ilha de São Miguel-Açores - PT) 

 

4.1 Introdução 

Com os muros do mar por todos os lados, voltarei 
a contemplar as estrelas antigas, do tempo em que 
ainda não tinham nome. Os tangedores de harpa 

 

 



 

  148 

me encontrarão e reconhecerão. E seguiremos o 
caminho dos cânticos. Não estes, tão diversos, dos 
homens ávidos e furiosos: estes desatinados cami-
nhos (Cecília Meireles). 

 

No capítulo anterior, o arquétipo da Grande mãe foi visto a partir da interpretação da 

poesia ceciliana ao observar o místico e o lírico, através da poetização dos santos da infân-

cia e a transfiguração dos santos e das santas, da vida adulta, para a santidade. Neste quarto 

e último capítulo, o percurso da Grande Mãe será visto no simbolismo da Ilha – a ilha mãe. 

A Ilha do Nanja que Cecília Meireles disse ser a Ilha de São Miguel transfigurada aos pou-

cos pelo sonho. Se os santos e as santas transfiguraram este mundo através do seu processo 

de santificação, a poeta o transfigurou, aos poucos, a Ilha de São Miguel em sonho. A ilha 

de São Miguel no sonho da poeta é a Ilha do Nanja, lugar também dos transfigurados. Isso 

sugere que o foco deste capítulo é açorianidade na poesia de Cecília Meireles. 

Com este foco, analisaram-se as crônicas “Ilha do Nanja”, “Natal na Ilha do Nanja”, 

“Saudades da Ilha do Nanja” (Ilusões do mundo – MEIRELES, 1976), “Férias na Ilha do 

Nanja” (O que se diz e o que se entende- MERELES, 1980) e “Pastoral V” (MEIRELES, 

2001b). Estas análises consistiram em interpretar a imagem e o símbolo da ilha como uma 

Grande Mãe que acolhe seus filhos e filhas.  

Além da água, este capítulo irá se concentrar em todos os outros elementos da natu-

reza que ajudam a aprofundar a interpretação da poesia ceciliana. Neste sentido, apresen-

tam-se também as variáveis de aspectos da Grande Mãe que apareceram no livro Olhinhos 

de Gato (1983b). 

Além disso, como a análise se foca na açorianidade da poética ceciliana, uma das 

maiores influenciadoras foi sua avó Jacinta Garcia Benevides. A ela a poeta dedicou uma 

“Elegia” (1933-1937) ao finalizar o livro Mar Absoluto e outros poemas (2001b). E também 

a trouxe como personagem Boquinha de Doce em sua narrativa infantil Olhinhos de Gato 

(1983b). 

4.2. Devaneio poético e transfiguração 

A Ilha do Nanja amanhece toda azul com sol claro e passarinhos 
no ar; de repente tudo desaparece, uma névoa cinzenta envolve 
montes e praias; soltam gotas de chuva por todos os lados, como 
um súbito brinquedo de cristal. A névoa já não existe. Existem nu-
vens brancas cobrindo e descobrindo o sol. Então, vem o vento, 
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desce das nuvens e nesses jogos passam o dia inteiro; não há mai-
or distração, na Ilha do Nanja, que contemplar as inconstâncias 
do céu. (Cecília Meireles). 

          Cecília Meireles numa entrevista revelou: “Aos poucos pude criar a minha própria  

Ilha de Nanja,  a São Miguel transfigurada pelo sonho” (BLOCH, 1964, p.35). Aos poucos a 

poeta pôde criar a sua Ilha do Nanja. Isso revela uma construção de anos e anos lapidados 

no devaneio poético. O devaneio poético dá a poeta esta capacidade de transfigurar seu 

mundo real num outro mundo mais desejado. Mas este acontecimento realizou-se aos pou-

cos. Talvez esta expressão utilizada pela poeta “São Miguel transfigurado pelo sonho” não 

seja o sonho noturno, mas o devaneio poético capaz de levar o ser a outras realidades, a ou-

tros mundos.  O tema do devaneio é tratado com ênfase nas obras bachelardianas. Uma de 

suas obras, inclusive, dedicou-se à pesquisa de como acontece a poética do devaneio. Para o 

autor: 

O devaneio é um estado espiritual demasiado natural – demasiado útil para 
o equilíbrio psíquico – para que o tratemos como uma derivação do sonho, 
para que o incluamos, sem discussão na ordem dos fenômenos oníricos. 
Em suma, é conveniente para determinar a essência do devaneio, voltar ao 
próprio devaneio. E é precisamente pela fenomenologia que a distinção en-
tre o sonho e o devaneio pode ser esclarecida, porque a intervenção possí-
vel da consciência do devaneio traz um sinal decisivo (BACHELARD, 
2006, p.11). 

Bachelard (2006) mostrou o valor do devaneio para o equilíbrio psíquico. Sendo, 

portanto, um estado espiritual natural. Ele chama atenção para o fato que para determinar a 

essência do devaneio é necessário voltar ao próprio devaneio. E é pela fenomenologia que a 

distinção entre sonho e devaneio pode ser esclarecida. Diante desta constatação, vale desta-

car a diferença entre sonho e devaneio. Ferreira (2008, p.185) mostrou que Bachelard faz a 

distinção entre sonho noturno e devaneio. “No devaneio, o sujeito tem consciência de que é 

o autor de sua ‘atividade onírica’ preservando desse modo a unidade de seu cogito” (p.185). 

O mesmo não acontece com o sonhador de sonho noturno “em que o seu eu ‘se dissolve’ e 

ele perde a individualidade (p.185). Partindo deste pressuposto, vale salientar que para Ba-

chelard existe a poética do devaneio 

O devaneio poético nos dá o mundo dos mundos. O devaneio poético é um 
devaneio cósmico. É uma abertura para um mundo belo, para mundos be-
los. Dá ao eu um não-eu que é o bem do eu: o não-eu meu. É esse não-eu 
meu que encanta o eu do sonhador e que os poetas fazem fazer-nos parti-
lhar. Para o meu eu sonhador, é esse não-eu meu que me permite viver mi-
nha confiança de estar no mundo. Em face de um mundo real, pode-se des-
cobrir em si mesmo o ser da inquietação.  Somos então jogados no mundo, 
entregues a imunidades do mundo, à negatividade do mundo, o mundo é 
então o nada do humano (BACHELARD, 2006, p.13). 
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 Nos capítulos anteriores, citou-se muitas vezes que a poeta perdeu sua família pre-

maturamente e foi morar com sua avó açoriana. Ela cresceu ouvindo as histórias da Ilha de 

São Miguel. Através do contar destas histórias, nos devaneios da infância, nos devaneios da 

vida adulta, ela criou a sua “Ilha do Nanja”. A Ilha do Nanja é uma das maiores criações 

poéticas cecilianas.  

Antigamente, a Ilha do Nanja, de minha absoluta propriedade poética, era 
um retiro apenas sentimental para alguma tarde ociosa, essas doces tardes 
que se vão acabando, e quando ainda se podia, em imaginação e com a 
cumplicidade do silêncio e da sombra, viajar por Trebizonda ou pelo Posi-
libo. A Ilha do Nanja era um desses paraísos, lugar sem melancolia ou in-
quietação: uma taça de flores no Atlântico, uma concha de nácar (MEIRE-
LES, 1976, p.113). 

São nestes devaneios que ela é transportada do seu mundo real para o mundo dos so-

nhos, não os sonhos noturnos, (dormindo), mas dos devaneios, sonhos acordados. É este 

devaneio que dá abertura para o mundo belo.  Sendo assim, Ferreira esclareceu que “os de-

vaneios do escritor não são fugas da realidade. São instantes verticalizantes de inefável sig-

nificação, transpostos numa obra escrita” (FERREIRA, 2008, p.58). A ilha do Nanja é este 

instante verticalizante de inefável significação que levou a poeta a criar sua obra poética.  

Não sei o que se passou para que a ilha do Nanja começasse a chamar por 
mim com tanta veemência. Ou eu por ela. De repente, sentia-me solicitada 
pelo seu refúgio; era a minha barca e minha cabana, meu bosque de orácu-
lo e minha palavra de proteção. Que terríveis coisas se me têm feito pre-
sentes, para que a Ilha do Nanja chegue a parecer um exercício feliz. Que 
vozes tão tremendas se fizeram ouvir, em redor de mim, para que o grave 
som do mar, sereno ou áspero, me pareça mais aprazível, e o seu verde anel 
de solidão me inspire uma confiança que eu vou perdendo pelos arredores 
humanos? (MEIRELES, 1976, p.113). 

Portanto, não são fugas da realidade, mas encontro com o mais profundo do seu 

mundo interior, seu ser místico religioso. E, ao falar deste ser místico religioso, está se fa-

lando deste ser criado no labor poético. Este ser transformado através do canto, da poesia, 

da prosa poética. Jamais será fuga da realidade, mas instantes de encontros com outros 

mundos dentro do próprio mundo da poesia. É um mundo todo seu, um instante necessário 

para quem vive do labor poético: 

Para que um devaneio tenha procedimento com bastante constância para 
resultar em uma obra escrita, para que não seja simplesmente a disponibili-
dade de uma hora fugaz, é preciso que ele encontre sua matéria, é preciso 
que um elemento material lhe dê sua própria substância, sua própria regra, 
sua poética específica. (BACHELARD, 1998, p.4). 

Esta matéria pode ser esta ausência familiar (mãe, pai, irmãos), depois na adolescên-

cia de sua babá Pedrina, suicídio do primeiro esposo, Fernando Correia Dias, a morte de sua 
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avó Jacinta Garcia Benevides, e tantas outras mortes sentidas tão de perto pela poetisa, nas 

quais a Ilha do Nanja foi uma criação para um refúgio para dar conta de sobreviver diante 

de realidades tão trágicas. Ou a sua ascendência açoriana que lhe deu como herança poética 

levar, por onde for, o mar, a ilha e a solidão. A todas as suas viagens pelo universo afora 

cantando e encantando as pessoas com seu jeito de fazer poesia. Isso parece sugerir que a 

matéria para a criação ceciliana: “Há horas na vida de um poeta em que o devaneio assimila 

o próprio real. O que ele percebe é então assimilado. O mundo real é absorvido pelo mundo 

imaginário”. (BACHELARD, 2006 p.13). Fato este de grande relevância em Cecília Meire-

les. Diante de sua realidade para transfigurar aquele mundo dolorido, seu imaginário criava  

outros mundos todos seus, mundos imaginários que se transformavam em poesia. 

Eu vou para a Ilha do Nanja para sair daqui. Passarei as férias lá. Nem pre-
ciso fechar os olhos: já estou vendo os pescadores com suas barcas de sar-
dinhas, e a moça à janela a namorar um moço de outra janela de outra ilha! 
(MEIRELES, 1980, p.28). 

Há em Cecília Meireles o regresso ao mundo primitivo ao visitar a Ilha de São Mi-

guel, em criar a Ilha do Nanja: 

Consagremos uma parte de nossos esforços para demonstrar que o deva-
neio retoma constantemente os temas primitivos, trabalha constantemente 
com uma alma primitiva, apesar dos sucessos dos pensamentos elaborados 
contra o próprio saber das experiências científicas (BACHELARD, 1999, 
p.28). 

A Ilha de São Miguel contada em histórias e cantada em romances, primitivamente, 

é a Ilha do sonho onde todos os desejos se realizam. O devaneio poético ceciliano evoca 

este tempo mítico e, ao mesmo tempo, cria a sua Ilha do Nanja. Entre o real e o sonhado a 

Ilha de São Miguel de sua avó micaelense transfigurou-se na Ilha do Nanja, na criação poé-

tica da neta Cecília Meireles, brasileira, carioca. 

Houve tudo isso e muito mais – de que existem apenas vestígios: nomes 
truncados, histórias confusas,  coisas sonhadas que se misturam as vividas 
ou apenas desejadas. Assim por cima da ilha, assim por dentro dela; essas 
navegações, essas sereias, esses monstros... e a memória de tudo isso, inde-
lével em suas contradições : a Ilha do Nanja. A Ilha do que não vai aconte-
cer, ou do que demora. (Com um vinho que vem de vulcões, e nuvens apa-
recem e nuvens de onde aparece o rosto de Cristo) A minha Ilha, naquele 
oceano. (MEIRELES, 1976, p.108). 

 A herança micaelense da avó foi agarrada pela neta e a partir disto transformou-se 

no que há de mais belo na poesia ceciliana: a sua Ilha aos poucos transfigurada pelo sonho. 

O poema “Pastoral V” é uma destas criações para falar de sua Ilha:  
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Pastoral V 

Na Ilha que eu amo,  
na Ilha de Nanja, que eu tenho no meio do Atlântico, 
há veredas de hortênsias, 
lagos de duas cores, 
nascente de água fria, morna e quente. 
Doce Ilha que foi de laranjas 
e hoje é de ananases! 
Ilha de Nanja. 

 
Robustos homens, que devem ser meus parentes, 
levam seus carros de vime 
pela tarde de chuva e sol, 
de vento e névoa, 
porque a Ilha tem todos os tempos em cada instante. 

 
Por uns caminhos chamados canadas, 
os homens de carapuça olham a tarde, 
como quem não sabe se amanhã está vivo. 

 
Porque a Ilha está pousada em fogo, 
cercada de oceano, 
e seu limite mais firme é o inconstante céu. 

 
E os homens detêm-se a ouvir vozes de vulcões, 
vozes de sereia, vozes de lua, 
na Ilha de Nanja. 

 
Na Ilha que eu amo, 
na Ilha que eu tenho no meio do Atlântico 
todos são muito pobres, 
mas já não pensam nisso. 

 
As mulheres tecem panos, 
enrolam novelos, 
enquanto os maridos estão lutando com as chamas 
dos fornos onde cozinham sua louça, 
ou tangendo ao longo dos muros 
carros e carros de solidão, 
com cestos e cestos de silêncio. (MEIRELES, 2001b, p.1407-1408) 

O  poema é formado por cinco estrofes e cada estrofe possui um número diferente de 

versos. Na primeira estrofe o eu lírico fala de sua ilha amada enumerando o antes e o agora 

de sua beleza geográfica. Esta Ilha está localizada no meio do Atlântico. O oceano Atlântico 

é considerado símbolo das grandes navegações, especialmente portuguesas. Cecília Meire-

les a tem como marco em sua poesia de neta de açoriana. Nesta Ilha há as flores, como as 

hortênsias, lagos de duas cores, nascentes de água fria, morna e quente. A água da ilha é 
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muito diferente das demais. O lago é de duas cores. As nascentes têm águas fria, morna e 

quente. É nesta diferença das demais que torna a água da ilha do Nanja com sabor de poesia. 

“Doce ilha que foi de laranjas\e hoje é de ananases!” Além de a água ter sua conotação poé-

tica, as frutas também a têm. A Ilha no passado foi das laranjas, ou seja, a maior produção 

frutífera eram os laranjais. Certamente, os laranjais se estendiam por aquela região espa-

lhando seu perfume. O cheiro da flor de laranjeira inundava aquela Ilha. O ananás já não é 

muito conhecido pelo seu cheiro, mas seu fruto, assim como a laranja, tem suas proprieda-

des nutritivas. Foi nutrida pelo contar da história desta ilha que a poeta compôs seu cântico 

poético. Há de ressaltar o adjetivo “doce” atribuído à ilha justamente por ter estes dois tipos 

de frutas, embora cítricas, mas “doce” na palavra, na poesia. 

A segunda estrofe mostra a robustez dos homens moradores da Ilha, ou seja, os pa-

rentes do eu lírico. Os homens fortes da ilha são considerados parentes do eu lírico. Na luta 

diária eles convivem com a instabilidade atmosférica a ponto de haver todas as estações no 

mesmo dia. 

A terceira, quarta e quinta estrofes  falam das incertezas da vida por causa dos vulcões. 

Ser um morador da ilha é viver neste constante perigo. Pelo fato de ser uma ilha vulcânica, a 

ameaça de uma erupção é constante. Não se tem certeza do dia de amanhã, pois a qualquer 

momento tudo pode virar lavas. “Porque a Ilha é pousada em fogo,”. Se atribuir-se ao verbo 

pousar o sentido de estar firmado em algum lugar, a Ilha está firmada em cima de um vulcão, 

em cima do fogo. Estar firmada em cima de um vulcão é uma ameaça constante. Recorre-se 

também à imagem do fogo, uma vez que falar de vulcão é se lembrar também do fogo. O fogo 

aqui tem uma conotação de ameaça. A ilha é constantemente ameaçada por este fogo. É desta 

ameaça, deste constante perigo que nasceu a poesia ceciliana. A beleza em fazer poesia está 

neste fogo constante, oferecendo sua beleza vulcânica, embora ameaçadora, mas querida por 

quem vive da poesia. 

Porque a Ilha está pousada em fogo, 
cercada de oceano, 

             e seu limite mais firme é o inconstante céu.(MEIRELES, 2001b, p.1407) 
 

Nesta imagem, existe a beleza da construção poética. A Ilha (água) pousada em fogo e 

cercada de oceano. A água da Ilha não apaga o fogo. Água e fogo complementam-se para 

tornar a Ilha mais bela, mais sedutora, mais poética. É nesta magia espetacular que os homens 

escutam as vozes vulcânicas, vozes de sereia, vozes da lua. Nesta ilha mítica, tudo se trans-
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forma em magia. Ou seja, os elementos da natureza (fogo, sereia, lua) falam para as pessoas 

que sabem ouvir suas vozes.  

A sexta estrofe fala da simplicidade do ser morador da Ilha. Na Ilha todos são “muito 

pobres”. Em sentido geral, ser pobre é não possuir bens materiais. O eu lírico ainda acrescen-

tou o advérbio de intensidade “muito”: “todos são muito pobres”.  Na crônica “Natal na Ilha 

do Nanja”, o eu lírico exalta esta pobreza da ilha ao dizer o seguinte:  

E ninguém, pede contribuições especiais, nem abonos nem presentes — 
mesmo porque se isso acontecesse, Jesus não nasceria. Como podia Jesus 
nascer num clima de tal sofreguidão? Ninguém pede nada. Mas todos dão 
qualquer coisa, uns mais, outros menos, porque todos se sentem felizes, e a 
felicidade não é pedir nem receber: a felicidade é dar. Pode-se dar uma flor, 
um pintinho, um caramujo, um peixe — trata-se de uma ilha, com praias e 
pescadores ! — uma cestinha de ovos, um queijo, um pote de mel... É como 
se a Ilha toda fosse um presepe. Há mesmo quem dê um carneirinho, um 
pombo, um verso! Foi lá que me ofereceram, certa vez, um raio de sol! 
MEIRELES,1976,p.110). 

Talvez os “muito pobres” estejam nesta categoria de não terem coisas sofisticadas, 

mas as coisas simples com pouco custo financeiro. O que se produz pode ter um custo bem 

baixo: uma flor, um pintinho, um caramujo, um peixe. Existem coisas que a pessoa pode dar 

para a outra sem custo algum. Como exemplo, um raio de sol. Se entrarmos nesta categoria de 

pobres e compararmos com grandes centros com lojas e presentes sofisticados, estas pessoas 

da ilha podem ser consideradas “muito pobres”, pois os seus presentes não tem custo algum. 

Além do raio de sol, pode-se presentear com um verso. 

A sétima estrofe anuncia as atividades dos moradores da ilha. Nas imagens da casa as 

mulheres estão em sua rotina de tecedeiras. Viu-se antes que a mãe morta de Olhinhos de Ga-

to foi enfatizada como “mãos de prata”, ou seja, excelente bordadeira. Neste poema, existe a 

rotina das mulheres moradoras da Ilha como tecedeiras. Tecer evoca criação, nascimento, 

Grande Mãe. As tecedeiras simbolizam essas Grandes Mães geradoras de tecidos para cobri-

rem os moradores da Ilha. 

O trabalho da tecelagem é um trabalho de criação, um parto. Quando o te-
cido está pronto, o tecelão corta os fios que os prendem ao tear e, ao fazê-
lo, pronuncia a fórmula de benção que diz a parteira ao cortar o cordão 
umbilical do recém-nascido. Tudo se passa como se a tecelagem traduzisse 
em linguagem simples uma anatomia misteriosa do homem (CHEVALIER 
& GHEERBRANT, 1990, p.872). 

Em “Saudades da Ilha do Nanja” a poetisa fala também da profissão destas tecedei-

ras, comparando-as com tecedoras de existências: 
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Qualquer dia vou para lá. Vou procurar aquela pobre gente, sem arengas 
nem ameaças, todas voltadas para os teares de sua existência, com fios de 
variadas cores, claros e sombrios, e entretecidos de canções. Tão distraídos 
com sua tarefa de existir, não me perguntarão o que vou fazer por lá. Creio 
que nem perceberão que eu cheguei. E isso é o que mais desejo (MEIRE-
LES, 1976, p.114). 

Enquanto as mulheres teciam, os homens estavam nos fornos cozinhando as louças 

ou tangendo ao longo dos muros cestos nos carros. Porém, os carros de solidão com cestos 

de silêncio. O silêncio e a solidão companheiros inseparáveis de Cecília Meireles, de sua 

poesia. Em “Férias na Ilha do Nanja” a poeta enaltece esta tranquilidade da Ilha ao falar do 

trabalho diário com os carros de bois.  

Sossego?  A beira das lagoas verdes e azuis, o silêncio cresce como um 
bosque. Pelos caminhos passam carros de bois, carros de vime com cestos 
enormes; o carreiro vai andando tranquilamente, como um sonho lento ao 
ritmo dos animais: é um desenho clássico  no bojo da tarde límpida (MEI-
RELES, 1980, p.27). 

O boi é símbolo para expressar a tranquilidade alheia ressaltada na poética ceciliana. 

Segundo Eliade “no Cristianismo, São Lucas tinha como símbolo o boi, o qual é considerado 

como sendo um símbolo da bondade e da calma”. Então, além de expressar tranquilidade, o 

boi traz em si a simbologia da bondade.  

Leão (1968), ao fazer um estudo crítico sobre a obra de Cecilia Meireles, ressalta es-

ta transfiguração ao criar suas poesias. Há em Cecília um mergulho no seu mundo interior, 

próprio de poetas líricas, e tão bem notado em vários críticos de suas obras: 

A percepção pela intimidade, que é sabedoria de poetas, tem em Cecília 
Meireles um dos mais altos expoentes. O seu mergulho sobre a sensibilida-
de é pleno de êxitos. Extremamente, subjetiva a si própria se abandona, e 
dentro de si encontra a transfiguração de tudo. Criou o seu mundo (soube 
criá-lo) e acredita na riqueza dele; isso a faz desapegada e exteriormente 
céptica, até em relação a própria poesia. (LEÃO, 1968, p.187). 

Tantos os críticos portugueses como os brasileiros destacam este desapego do mun-

do na obra ceciliana. Ela conheceu o mundo e até revelou que na “Índia sentiu-se dentro 

dela mesma”. Este percurso está bem registrado em suas obras. Os países visitados trans-

formaram-se em poesia. E em cada um deles observamos como a poetisa vai aperfeiçoando 

a sua escrita criativa e, ao mesmo tempo, vai se desligando de seu mundo de menina órfã e 

sofrida, para se transformar numa mulher-poeta reconhecida universalmente pela sua capa-

cidade de intimidade com a poesia. 

Ao criar sua própria Ilha do Nanja a poeta transcendeu este mundo de sofrimento e  

elaborou sua síntese poética. Entre as histórias contadas e as músicas cantadas pela sua avó 
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açoriana, criou-se a Ilha do Nanja. Imaginação e poesia unidas para nascer esta Ilha. Em 

seguida discutiremos a terra, o ar, a água da chuva e o devaneio poético em Cecília Meire-

les. Este tópico nos introduz na perspectiva do ser infantil totalmente envolvido com estes 

elementos da natureza. 

4.3 A terra, o ar, a água da chuva e o devaneio poético  

As imagens imaginadas são antes sublimações dos arquétipos do 
que reproduções da realidade. E como a sublimação é o dinamis-
mo mais normal do psiquismo, poderemos mostrar que as imagens 
saem do próprio fundo humano (Gaston Bachelard). 

Para Jung (2000), em sentido mais amplo, o arquétipo da Grande Mãe pode ser re-

presentado na figura da Terra. A Terra tem uma representação  acolhedora na parte externa 

da casa de Boquinha de Doce. Ela acolhe toda natureza no seu ciclo de morte e vida num 

eterno recomeço. A terra é evocada com bastante sutileza nesta obra e também em outras. 

As imagens seguintes trazem a evocação da Grande Mãe terra, da qual se espera frutos, mas 

que às vezes é tão solitária que ninguém observa seu grão de areia.  

E a terra, que ninguém observa muito, é igualmente  um espantoso  mundo  
repleto  de  maravilhas  aparentes  e  ocultas. Ninguém dá conta dos  fila-
mentos  de  erva  que  uma  só  gota  de orvalho,   às   vezes,   prostra.   
Ninguém se lembra  da   solitária cintilação de um grão de areia. Ninguém 
vê que o úmido caracol e a raiva formiga cumprem seu inexplicável  desti-
no   expostos miseramente ao risco dos imensos pés distraídos que passam. 
. . (MEIRELES, 1983b, p.16). 

Neste excerto se mostra nitidamente uma ligação profunda da menina Olhinhos de 

Gato e a terra. A terra que ninguém observava, foi observada atentamente pelo ser infantil. 

Na terra está a presença de seres que passam despercebidos por olhares menos atentos. Mas 

para Olhinhos de Gato, que vê tudo numa curiosidade infantil, nada passa despercebido. A 

terra que ninguém observa muito é um dos pontos em que a menina Olhinhos de Gato pren-

deu seu olhar. Olhar a terra e todo seu ciclo de vida e morte, é uma distração para quem 

perdeu sua família e buscou respostas no ciclo da natureza. No excerto seguinte, aparece o 

ser infantil envolvido tanto com o vento como com a terra.  

Era um espetáculo tal que a menina não resistia ao desejo  de  vê-lo.  Mas  
o  vento  lançava-lhe  terra  nos  olhos  e  na  boca.  O  vento  enchia-lhe  
os  ouvidos  de  um  tumulto  imenso  —  casas  carregadas pelos ares, na-
vios virados, árvore arrancadas — ELA  MESMA levada por entre essas 
coisas perdidas — para onde? para  onde?  —  e  sem  se  poder  agarrar  a  
nada,  sem  que  ninguém  a  puxasse — caída para fora do mundo, pela 
força do vento.   
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Então, vinha-lhe um pânico, uma necessidade de não ver,  de não ouvir, de 
não saber que o   vento estava ali — e de gritar, de  gritar  muito,  pedindo  
que  o  detivessem,  que  o  parassem,  que  o  mandassem embora.  (MEI-
RELES, 1983b, p.54). 

Nesta imagem de grande ventania, a menina se encontrava totalmente envolvida 

com este espetáculo da natureza. Essa imagem do vento que lhe lançava terra nos olhos e 

na boca mostra o envolver-se com a terra, o misturar-se com a terra, o ser terra. Ao mesmo 

tempo, ela também era vento. Estava envolvida por toda aquela ventania a ponto de sentir 

muito medo. O vento estava levando tudo, será que a levaria também? “Criança nem ho-

mem, nunca ninguém sofreu tanto, nunca ninguém  chorou  tão  convulsamente,  por  coisa  

perdida,  por  vida  acabada — como a menina aterrorizada com o poder destruidor do ven-

to”.  (MEIRELES, 1983b, p.54). Aqui, também se observa o arquétipo da Grande Mãe ne-

fasta no pavor infantil. Esta ventania seria capaz de levar a criança para longe e destruí-la.  

A água também aparece como elemento estruturador do arquétipo da Grande Mãe 

em Olhinhos de Gato. E ela está presente principalmente na água da chuva. A narrativa dá 

destaque aos dias de grande ventania seguidos de chuvas torrenciais.  E são nestas ocasiões 

que os animais vivem em grande intimidade, cada um buscando o aconchego um do outro, 

principalmente os filhotes se agasalhando em suas mães.  

Nos  dias   de   chuva,   tudo   se   reúne   numa   intimidade  comovente.  
Recolhe-se  a  gaiola  do  pássaro,  muda-se  o  papagaio  de lugar. A gali-
nha fica num canto da cozinha, amarrada pelo pé,  e  os  pintinhos  sobem-
lhe  e  descem-lhe  pelas  costas.  Os  gatos  deitam-se nas cadeiras, embai-
xo da mesa, escondem-se por perto  do  fogão,  na  sombra  e  no  morno.  
Todos  esses  bichos  olham-se  entre si, olham para as pessoas, como uma 
só família. Há uma tal  naturalidade   no   encontro dessas vidas que todos 
parecem compreendidos e tranquilos. (MEIRELES, 1983b, p.36). 

São nestas ocasiões que todos se sentem uma única família, tanto os animais como as 

pessoas. Todos se reúnem na cozinha, cada um no seu canto, mas ao mesmo tempo forman-

do uma unidade no aconchego daquela cozinha, daquela casa. E é interessante observar que 

Olhinhos de Gato destaca que os animais se olhavam e olhavam para as pessoas. Era como 

se acolhessem naquele olhar de total intimidade, naquele ambiente acolhedor e familiar on-

de animais e seres humanos formavam uma só unidade. Neste aconchego, todos parecem 

compreendidos e tranquilos. Nesta outra imagem, também aparece o vento e em seguida a 

chuva: 

A estrelinha ruiva dos seus olhos palpita docemente, longe,  longe  —  meu  
Deus!  —  nessa  lonjura  por  onde  passam  todas  as  estrelas. . .   
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Também  por  essa  lonjura  zune  o  vento,  frio  e  triste.  Ali  perto,  ape-
nas  estremece  a     franja  de  uma  toalha,  algum  pano  estendido. A 
chuva contínua sussurra nos telheiros de zinco.  (MEIRELES, 1983b, 
p.37). 

Porém, o que se observou foi que o vento nesta imagem estava bem distante, frio e 

triste. Enquanto que a chuva estava próxima e caía continuamente. Cair continuamente faz 

com que a terra fique bem molhada. Muitos pingos. “Tantos, que já  nem se ouvem  separa-

damente. Um cheiro acre de barro novo, de chão regado, de  terra  úmida.  Ah!  um  cheiro  

de  alegria.  O  ar  atravessado  de grossas linhas d'água, entortadas com o vento”.  (MEI-

RELES, 1983b, p.55-56). O cheiro de terra molhada é um cheiro de alegria. E a terra mo-

lhada evoca novo vigor para a plantação e o convite para plantar a semente.  Ao mesmo 

tempo, há o encontro do vento com a água da chuva, medindo forças naquele dia chuvoso. 

Vento que corta a água da chuva. Chuva que molha a terra. Nesta unidade – ar, água, terra – 

há uma sintonia imagética, formando um dos maiores espetáculos para um olho infantil. 

Continuando sobre a simbologia da água, ao se referir à Grande Mãe no regime no-

turno da imagem de estrutura mística, Durand (2001) se vale da expressão de que a “Grande 

Mãe é seguramente a entidade religiosa e psicológica mais universal” (p.235). Essa Grande 

Mãe está representada por imagens na história da humanidade. A água é uma imagem uni-

versal encontrada nos estudos sobre mitologia e destacada por Durand. O autor comenta que 

“será necessário lembrar que em numerosas mitologias o nascimento é como que instaurado 

pelo elemento aquático: é perto de um rio que nasce Mitra, é num rio que renasce Moisés, é 

no rio Jordão que renasce Cristo (...)” (DURAND, 2001, p.228). No entanto, vale também 

lembrar que “na tradição avéstica hindu dá-se a presente assimilação da Grande Mãe a um 

rio: o Ganges celeste reservatório de todas as águas terrestres” (DURAND, 2001, p.225-

226). Cecília Meireles também dedicou um dos seus poemas a esta Grande Mãe Ganges ao 

escrever Poemas Escritos na Índia): 

                 Ganges 

Eis o Ganges que vem de longe para servir aos homens. 

 

Eis o Ganges que se despede de suas montanhas, 

Da neve, das florestas, do seu reino milenar. 

 

Eis o Ganges que caminha pelas vastas solidões, 

Em suas transparentes vestimentas entreabertas, 

Pisando a areia e a pedra. 
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Seu claro corpo desliza entre céus e árvores, 

De mãos dadas com o vento, 

Pisando a noite e o dia. 

 

Eis o Ganges que diz adeus à terra, 

Que saúda os verdes jardins e os negros pântanos, 

Que recolhe as cinzas dos  mortos em seu regaço d’água. 

 

Eis o Ganges que entra respeitoso no pátio do cristal do mar. 

 

Eis o Ganges que sobe as escadas do céu. 

Que entrega a Deus as almas dos homens. 

Que torna a descer, no seu serviço eterno, 

Submisso, diligente e puro. 

Eis o Ganges. Imenso. Venerável. Patriarcal. (MEIRELES, 2001b, p.1021). 

O arquétipo da Grande Mãe, em sentido mais restrito, como o lugar do nascimento 

ou da concepção, pode ser a terra arada, o jardim, a árvore. Na casa de Boquinha de Doce 

tinha um pomar, um jardim que depois da morte do seu esposo ficou completamente aban-

donado.  As imagens externas da casa – quintal, jardim – se evocam o símbolo do avô: 

“Mostram o cajueiro, cuja flor se desfaz nos dedos, cuja resina  escorre  em  lágrimas  de  

mel:  "Aqui  embaixo,  teu  avô  morreu." (MEIRELES, 1983b, p.41). Morrer embaixo de 

uma árvore frutífera evoca a imagem de quem foi enterrado próximo à árvore para sustentar 

suas raízes. Geralmente, encostam-se as folhas das árvores próximas ao tronco para adubá-

la. Esta imagem do avô morto embaixo da árvore, seu corpo caído ao solo é como a folha 

que na sua  época cai, aduba o chão e depois vêm as flores e os frutos. O avô caiu e foi plan-

tado na terra. “Seu  corpo  caiu  sobre  a  terra,  como  árvore  dentre  as  árvores. Sua boca 

morreu no chão, como fruto dentre os frutos”.  (MEIRELES, 1983b, p.43). Assim, como há 

necessidade para continuar vivendo, ir mexendo naquilo que evoca os mortos, esta outra 

etapa já não se refere mais a roupas, retratos – parte interna da casa -, mas diz respeito à 

parte externa da casa – pomar, jardim – que o avô cuidava. Já não são mais os irmãos, a 

mãe, o pai de Olhinhos de Gato, mas seu avô: 

Um dia, porém, tudo começou a mudar.   

Vinham pessoas. Conversavam por baixo das árvores: "Por  aqui, pode 
passar um rego-    d'água. Ali, põem-se umas pedras. . . A  terra é como a 
gente — precisa de trato e de amor."  Serraram  galhos,   pintaram   tron-
cos.   Cavaram o   chão.  Revolveram a terra.   O homem risonho, de olhos 
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cor de folha e mãos grossas de  tijolo, chegou sobraçando plantas novas. 
Com que graça ela o via  manejar  o  seu  canivete,  prender  galhos  posti-
ços  nas  árvores,  e  dizer-lhe com umas palavras que cheiravam muito a 
fumo: "Daqui  é que vai nascer uma laranjinha doce para você chupar!"  
(MEIRELES, 1983b, p.43).  

Observa-se a mudança na parte externa da casa – pomar, jardim. A vida das pessoas 

da casa agora está totalmente voltada para o cuidado com a terra. A terra precisava de trato 

e de amor como as pessoas para continuarem vivendo. Por isto, precisava de certo cuidado 

para as plantas continuarem seu ciclo natural. Foi mostrado nesta narrativa, após a morte do 

avô, cuidador da terra, que ninguém se prestou a este tipo de serviço. Agora, Boquinha de 

Doce resolveu contratar pessoas para poder trabalhar a terra. A terra precisava de cuidados 

para  tudo voltar a reviver naquele pomar, naquele jardim.   

Tiraram o balanço, para concertar a goiabeira. E a goiabeira  transformou-
se toda. Como era torta, sustentaram-na com paus.  Como  tinha  pedaços  
podres,  cortaram-lhe  muitos  galhos.  Como  estava com as raízes de fora, 
chegaram-lhe mais terra. E quando  as flores surgiram com duras pétalas de 
mármore, e no meio uma  fina penugem cheia de pólen. . . ah! — Boquinha 
de Doce passava  a mão pela casca do tronco, alisava alguma folha mais 
grossa, e  amorosamente falava: "Estavas tão velhinha. . . tão maltratada. . .  
Pobre de ti! Mas agora vai ser melhor. Sofreste um pouco, mas vai  ser me-
lhor!" E falava para o abacateiro novo: "E tu, quando é que  darás flor, 
também?" Virava-se para a menina, e acrescentava:  "É  da tua idade41." E, 
embora ela não a fizesse, a menina ouvia o resto  da pergunta: "Quando é 
que darás flor, também?"  (MEIRELES, 1983b, p.46). 

Podemos dividir este excerto em três grandes imagens: uma goiabeira antiga que já 

deu muitos frutos, um abacateiro novo que não deu frutos e uma menina que, supostamente, 

não deu frutos ainda. Tudo isso girando em torno da árvore e seus frutos, os quais são ob-

servados atentamente por Boquinha de Doce.  

Partindo do pressuposto de que concertar é por em ordem alguma coisa, a goiabeira 

antiga precisava de reparos, concertos para dar frutos novamente. Como era torta foi susten-

tada com paus, podaram seus galhos e como suas raízes estavam de fora, colocaram nela 

mais terra. Dois símbolos emergem destas imagens - a poda e as raízes – mas com um único 

objetivo para dar frutos. Podar é eliminar os excessos, tirar o que está podre. É muito co-

mum a prática da poda de uma árvore para que ela se torne mais vigorosa e dê frutos. 

                                                 

41 A minha Avó tinha um abacateiro, plantado ou semeado quando eu nasci. Dava tanta fruta, era tão bonito, eu 
gostava tanto dele, como se fosse meu irmão. E era”. (SACHET, 1983, p.57). 
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A raiz é a parte inferior da planta fixada ao solo e que fica escondida  embaixo da 

terra. O texto mostra que as raízes da goiabeira estavam aparecendo, então as cobriram com 

terra. “A raiz é Perséfone, vive no subterrâneo mundo das trevas e dessa profundeza ela vi-

vifica e tonifica a árvore, alternando-a no infinito espaço aéreo” (FERREIRA, 2008, p.170). 

Para Bachelard (2003) 

Os valores dramáticos da raiz se condensam nesta única contradição: a raiz 
é o morto vivo. Essa vida subterrânea é sentida intimamente. A alma so-
nhante sabe que essa vida é um longo sono, uma morte enlanguescida, len-
ta. Mas  a imortalidade da raiz tem uma prova evidente, uma prova clara 
muitas vezes invocada, como no Livro de Jó (XIV, §§ 7 e 8): “Pois se uma 
árvore é cortada, há esperança, ela reverdecerá, e novos ramos brotarão; 
ainda que sua raiz envelheça na terra, e seu trono fique como morto no pó” 
(BACHELARD, 2003, p. 223). 

Depois de todo este cuidado a expectativa era ver as flores. Neste deslumbramento 

da flor da goiabeira, Olhinhos de Gato deixou Boquinha de Doce dialogar com a árvore na-

quele encontro de duas anciãs que entendiam perfeitamente a necessidade do sofrimento 

para dar frutos saborosos. Acariciar a goiabeira, sentir sua textura revela o cuidado de Bo-

quinha de Doce para com a goiabeira. Conservar uma goiabeira tão antiga no quintal é sinal 

de afeto para com a árvore. Podá-la não é maltratá-la, mas dar-lhe a possibilidade de revigo-

ramento. Este cuidado tão afetuoso para com a goiabeira, da mesma forma era para com 

Olhinhos de Gato. Conforme a menina crescia, havia a preocupação de que ela também des-

se flores e frutos. Por isto, ao se aproximar do abacateiro jovem, supõe-se, que ela observou 

que ele ainda não dera flores. E tinha a mesma idade de Olhinhos de Gato.  

Para Durand (2001, p.338) a princípio, a árvore parece vir colocar-se ao lado dos ou-

tros símbolos vegetais. Pela floração, pela frutificação, pela mais ou menos abundante caduci-

dade das suas folhas, parece incitar  a sonhar uma vez mais um devir dramático. Mas o oti-

mismo cíclico parece reforçado no arquétipo da árvore, porque a verticalidade da árvore ori-

enta, de uma maneira irreversível, o devir e humaniza-o de algum modo ao aproximá-lo da 

estação vertical significativa da espécie humana. Insensivelmente, a imagem da árvore faz-nos 

passar da fantasia cíclica à fantasia progressista. 

Continuando a narrativa, em meio a podas e plantações, Maria Maruca também quis 

fazer seu plantio e correu para pegar a menina: 

Maria Maruca, diante de uma cova aberta, teve uma brusca  inspiração.  
Agarrou  a  menina,  levantou-a  nos  ares  para  metê-la  dentro.  "É  ago-
ra!  Vou-te  enterrar!"  Boquinha  de  Doce  abriu  os  braços,   desespera-
da.   Maria   Maruca   ria-se:   "Ora,   eu   estava  brincando!"  Mas  a  voz  
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de  Boquinha  de  Doce  tremia,  no  quintal  aberto:  "Fazer  isso  com  a  
criancinha!  Que  lembrança!  Tanto  trabalho para a criar!  e,  de repen-
te..."  (MEIRELES, 1983b, p.44). 

Nesta imagem, Olhinhos de Gato manifesta a vontade de ser terra, estar misturada 

com a terra tornando assim uma unidade. Enquanto Boquinha de Doce ficou temerosa com a 

atitude de Maria Maruca, em colocá-la em uma cova que estava aberta, Olhinhos de Gato 

sentiu-se extremamente feliz com a brincadeira. Se para a avó ser jogada numa cova se evo-

cava morte, para a neta havia outro sentido. As covas foram abertas para se plantarem al-

gumas plantas e com o objetivo de que elas crescessem e dessem frutos. É possível supor 

que este ato de plantar na terra, traz para Olhinhos de Gato esse mesmo objetivo: um dia ela 

também seria viçosa. Por isso, para ela o gesto de ser plantada na terra lhe despertou outro 

tipo de sentimento: 

Mas a menina, na verdade, achara graça, e, puxando-lhe a  saia, pedia a 
Maria Maruca: "Me planta. . . Me planta de novo..."  Devia ser bom ser 
plantada naquela terra morna e cheirosa, e ir  crescendo, toda verde. . . 
cheia de flores. . .  (MEIRELES, 1983b, p.44). 

Ser plantada na terra era uma oportunidade de ser diferente do destino da sua família, 

pois aquela terra fofa, bem cuidada, aberta ali naquela hora, evocava vida. Ser plantada nu-

ma terra assim era a oportunidade que ela tinha para crescer com saúde e dar frutos saboro-

sos. Ou seja, aquele gesto lhe despertou a vontade de crescer forte e ser uma grande mulher. 

Árvore frondosa espalhada pelo mundo dando frutos de diversos sabores. A terra boa, fértil 

lhe despertava um novo vigor em meio àquelas lembranças guardadas de sua família morta. 

O  chão  ficou  mais  escuro  e  fofo.  Parecia  um  outro  lugar.  Como 
quem estivesse viajando, e encontrasse sítios diferentes. . .  Andava um 
cheiro bom, de barro molhado, até dentro de casa. Era  como depois das 
tempestades, quando aparece o arco-íris.  (MEIRELES, 1983b, p.44). 

A terra agora estava preparada para dar um novo sentido às pessoas que continuaram 

vivendo. A terra cheirava uma nova etapa na vida de Olhinhos de Gato. Terra e cova agora 

eram sinais de vida. Ser plantada na terra era crescer vigorosa. Isso pode denotar tanto uma 

nova vida, que a própria menina se põe também a semear a terra. 

Naquela  quadra   de   fervor   agrícola,   a   menina   semeou também  ca-
roços  de  feijão  e  de  milho.  E  como  tinha  pressa  de  verificar  o  mi-
lagre,  desenterrava-os  todos  os  dias,  com  o  maior  carinho.  "Olhando,  
não  nasce"  —  diziam-lhe.  "Essas  coisas  são  segredo."   Então,   ela   
percebeu   que   havia   forças,   ocultas,  invioláveis.  Era  como  acontecia  
com  ela,  quando  se  punha  a  chupar  frutas.  Maria  Maruca  exclamava:  
"Estás  te  regalando,  hein?" E logo Boquinha de Doce murmurava: "Não 
se deve olhar,  nem   falar,   em   certas   ocasiões.   Mesmo   sem   querer,   
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se   dá  quebranto."  E  acrescentava-lhe  baixinho:  "Come,  para  ficares  
grande."  (MEIRELES, 1983b, p.44). 

Observa-se aqui esta ação da menina em semear a terra e todos os dias olhá-la para 

ver se a semente havia nascido. Isso denota a ansiedade infantil em querer ver logo o resul-

tado do seu trabalho. No que se observa nesta obra, Olhinhos de Gato era uma menina pou-

co desenvolvida fisicamente. A curiosidade em ver a semente vingando não era apenas uma 

curiosidade infantil, mas na sua família somente ela estava “vingando”. Até quando ela fica-

ria viva? Será que os caroços de milho e feijão, plantados por ela, também vingariam? Qual 

o segredo de um nascimento? Por que uns morrem e outros ficam vivos?  

E os dias passaram. E os caroços enterrados pela menina  tomaram  estra-
nhas  formas  debaixo  do  chão.  E  ela  acreditou no  mistério  da terra,  e  
deixou-os  sozinhos,  e  viu  aparecer,  afinal,  o  corpo  sinuoso das  plan-
tas,  verde  e  limpo,  saído do barro  e  da  água.  E  também,  de  certo  
modo,  da  sua  mão.  .  .  Ficou  muito  tempo de joelhos, mirando pensati-
va as folhas — tão leves que até  a sua respiração as abanava. . .  (MEIRE-
LES, 1983b, p.45). 

Acreditar no mistério da terra é dar tempo para que a planta faça o seu ciclo de se-

meadura. Feijão e milho são sementes diferentes e cada um tem o seu tempo contado para 

nascer.  

E  esse  pequeno  milagre  se  reproduziu  largamente:  dos  troncos  rugo-
sos  e  tristes,  de  árvores  escuras  e  secas,  brotaram  galhos  viçosos,  
que  causavam  estranheza,  como  braços  novos  nascendo em ombros de 
velhos.  (MEIRELES, 1983b, p.45). 

Nesta imagem apareceu o ciclo da natureza. Depois do outono (que caem as folhas) 

vem o inverno com seu frio rigoroso maltratando as plantas e deixando-as semimortas. Pa-

rece que não brotarão novamente. Mas tudo muda com a chegada da Primavera, com suas 

flores, e do verão, com os seus frutos. Aqui não se trata apenas de mudança de estações. 

Boquinha de Doce resolveu contratar pessoas para cuidar melhor do pomar, do jardim, da 

casa. Depois que seu esposo faleceu, parece que tudo ficou abandonado. Então não era ape-

nas a natureza que estava ganhando um novo cuidado, mas as vidas das pessoas que mora-

vam ali, que também estavam se revigorando. Por isso, numa cena anterior, há certa preocu-

pação de Olhinhos de Gato da necessidade de ela dar frutos também. Ela que também é terra 

há de dar os seus frutos. 

Tão bom! Tão bom resvalar do colo para a terra, e abrir os  braços,  e en-
costar  o  rosto  no  chão  áspero,  sentindo  rente  aos  olhos  os  grãos  de  
areia,  a  penugem  das  ervas,  a  mescla  de  vermelhos,  de  negros,  de  
amarelos  que  compõem  o  corpo  do  mundo. . . Num recanto mais som-
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brio, avistam-se os cogumelos  de frágil carne rósea. Os cogumelos que 
Maria Maruca chama de  "chapéu de sol dos sapos..." 

Tão bem, perto da terra! Por cima da terra... por dentro da  terra.  .  .  "Ali  
morreu  teu  avô...  Como  tinha  chovido  uns  dias  antes, quando o levan-
taram, o molde de seu corpo ficou aberto no  chão..."   As   folhas   ovais   
do   cajueiro   superpunham-se   como  pequenas ventarolas douradas, ru-
bras, castanhas, verdes.. .  

 "Ossinhos. . . tudo ossinhos... Oh! como dói o coração.. ."  (MEIRELES, 
1983b, p.160).  

É tão bom resvalar no colo da terra. Mais uma vez aparece a simbologia do colo. 

Tem-se o colo de Santo Antônio, o Menino Jesus desceu em forma de Luz nos braços (colo) 

de São Francisco. Nesta imagem Olhinhos de Gato diz ser muito bom revelar no colo da 

terra. Esta imagem traduz este ser terra explicitamente nas páginas deste livro. Misturar com 

a terra, sentir o cheiro da terra, acolher como a terra são imagens que aparecem com fre-

quência nesta narrativa. Olhinhos de Gato também queria ser terra, ser Grande Mãe. Embora 

criança, ela manifestava o desejo de ser Grande Mãe, ao misturar-se com a terra. 

No próximo tópico, discutiremos açorianidade de Cecília Meireles. Esse desejo de 

ser terra, misturar-se com a terra traz a marca de sua açorianidade. A terra da avó açoriana 

foi contada e cantada para a neta. Neste sentido, possivelmente o grande amor sentido por 

sua terra natal deixou marcas na poeta a ponto dela desejar ser terra, também. 

4.4. A açorianidade na poesia ceciliana 

Essa mulher, era também, sem dúvida, uma pessoa maravilhosa, por 
tudo que foi capaz de transmitir a Cecília. Todo aquele mar que Ce-
cília fala de Copacabana que ela conheceu, mas sim, todo aquele 
mar das ilhas que a avó lhe falava e, por isso, Cecília diz: “tudo é 
mar e mais nada”. A avó transmitiu-lhe este mar solitário onde está 
o início, a origem, o começo da vida toda de Cecília. É esse mar dos 
Açores, a herança que lhe vem do passado; como um potencial ma-
ravilhoso de beleza, e magia, de amor, de solidão – de tudo42! 

Na introdução, comentamos que a lírica portuguesa teve forte influência na poesia 

ceciliana. Neste sentido vale destacar, não apenas a lírica portuguesa que teve forte influên-

cia na poesia ceciliana, mas acrescentar também a influência açoriana. Ao ouvir as histórias 

contadas pela avó açoriana sobre a sua terra Natal, despertou-se o desejo poético de conhe-

                                                 

42 Maria Fernanda, filha de Cecília Meireles, em entrevista cedida a Carolina Matos ao Jornal de Fall River de 29 
de março de 1978, ao falar sobre a importância da avó da poetisa. (MEIRELES, V. 1998, p.46). 
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cer todo aquele território de mares, flores, frutas tão vivamente contado e cantado pela sua 

avó. Como sua avó não a levou para conhecê-lo43, tudo isso se transformou em poesia can-

tada em verso e prosa pela poeta. 

Nédias vacas, encaracoladas ovelhas, arroios sussurrantes, os carros pesa-
dos de frutos relutantes... Os barcos de pesca... as procissões pisando ruas 
de flores...Tudo isso é a Ilha do Nanja: mas a Ilha do Nanja não é nada dis-
so. É difícil explicá-la, pois certamente ela o é o que não é; sua beleza não 
está no que se vê, nem sua riqueza depende do que suas terras ou águas 
possam produzir (MEIRELES, 1976, p.110). 

A Ilha do Nanja ceciliana é algo difícil de explicar. Ela é um pouco daquilo que sua 

avó lhe contou dos Açores (os barcos de pesca, as procissões), mas ao mesmo tempo ela não 

é o que se vê. Está muito além de um lugar físico num mapa. É pura poesia. Diz diretamente 

do encontro da poeta com seu mundo interior. Seu lirismo místico. Seu mundo transfigurado 

em sonho numa Ilha que somente ela tem o privilégio de tê-la. Estes dados revelam caracte-

rísticas da açorianidade na poesia de Cecília Meireles. Esta Ilha do Nanja é uma Ilha açoria-

na. 

Rui Galvão de Carvalho, em seu artigo “A açorianidade na poesia de Cecília Meire-

les44” (1957), comenta que o primeiro escritor açoriano a empregar o termo açorianidade 

foi Vitorino Nemésio para referir-se aos habitantes do Arquipélago atlântico. Para Carvalho 

(1957), de fato a característica de todos os que nascem “nestes verdes e floridos penedos é o 

seu açorianismo, ou seja, - no comentário do autor dos Exilados – aquele ‘apego à ter-

ra...amor elementar que não conhece razões, mas impulso;  - e logo o sentimento de uma 

herança étnica que se relaciona intimamente com a grandeza do mar” (CARVALHO, 1947, 

p.8). Ainda citando Nemésio (1949), na literatura açoriana  há “uma espécie de embriaguez 

do isolamento impregna a alma e os atos de todos os ilhéus, estrutura-lhe o espírito e procu-

ra uma fórmula quase religiosa de convívio de quem não teve a fortuna de nascer, como o 

logos, na água. (NEMÉSIO, 1949, p.46). Para Carvalho,  

                                                 

43 Agradeço-lhe o que me promete sobre os Açores, que hoje são para mim como os álbuns que eu via na infân-
cia com aqueles vestidos, aqueles rostos, aqueles aléns... Acho que minha avó passou grandes dores com sua 
família. Mas era muito reservada, e o temor de magoá-la sempre me impediu fazer-lhe perguntas sobre mui-
tas coisas. Quando uma vez lhe sugeri viajarmos por aí, entristeceu-se muito. E não se falou mais nisso. Tal-
vez fossem uns naufrágios que aconteceram. Há muito mar por detrás de nós. (SACHET, p.8, carta do dia 21 
de abril de 1946). 

44 Segundo o autor, “este ligeiro trabalho literário, foi em primeira redacção, lido ao microfone do Emissor Regi-
onal dos Açores, da Emissora Nacional, (12 de fevº de 1947)”. 
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o mar como que gira no sangue de todo ilhéu, na sua sensibilidade e tempe-
ramento  - búzio ecoando nos seus ouvidos de cantor e de poeta; e assim, 
como herança fatal, tem vindo sendo transmitido de pais a filhos, de geração 
a geração, a semelhança de uma cadeia ininterrupta... (CARVALHO, 1947, 
p.8) 

O mar é a maior herança que um ilhéu pode deixar como herança para os seus herdei-

ros. A ilha do Nanja é uma herança poética deixada pela avó açoriana à Cecília Meireles.  

Apenas uma vez visitei a minha Ilha – herança obscura, propriedade remo-
ta, inalienável, usufruto de outros, que a julgam sua, que não sabem da mi-
nha pessoa por um direito mais decisivo e profundo que os das fórmulas ju-
rídicas. E apraz-me ouvir falar seus moradores e visitantes na sua inocente 
ignorância, louvando lugar e clima e horizontes, certo de tudo conhecerem, 
do que os cerca, mas sem nenhuma noção exata da minha Ilha – da Ilha do 
Nanja (MEIRELES, 1976, p.110). 

Esta herança poética, apenas Cecília Meireles tem conhecimento. Outras pessoas  mo-

radoras de lá não tem noção da Ilha ser herança recebida de sua avó açoriana. Ou seja, os anos 

vividos com a avó açoriana, as histórias contadas e recontadas, as cantigas açorianas carrega-

das de sentimento e saudades, Cecília Meireles recebeu em cada minuto de sua vida. Este le-

gado açoriano a avó passou-lhe a escritura nos anos vividos no silêncio e na solidão, amando 

aquela neta com toda intensidade de sua alma. Com certeza não tinha muitos bens materiais 

para lhe dar como herança, então lhe deu tudo que possuía em bens espirituais. Se a Ilha era 

da avó, agora ficava como herança para a neta. Uma vez que é patrimônio ceciliano, ela podia 

transformá-la no que quisesse. 

Segundo Carvalho (1957), “sem dúvida que é isto o açoriano: alma feita concha mari-

nha, receptiva por conseguinte” (CARVALHO, 1947, p.8). Sendo assim, por onde for leva 

consigo estes elementos do mar que teimam em lhe seguir em cada passo dado. “Lá dentro 

ouve-se o marulhar incessante do oceano, a volta espelhando-se a paisagem da ilha, o céu aos 

farrapos, tonalidades estranhas que mais parecem sonho e fantasia do que propriamente reali-

dade e efeitos da luz solar.” (CARVALHO, 1947, p.8-9). 

E ao estudar  seriamente os poemas de Cecília Meireles, o autor se deparou com estas 

características tão impregnadas de açorianidade que para ele não restou dúvida de que a avó 

açoriana deixou este legado para a neta, ou seja, a poetisa tem traços de açorianidade em sua 

poesia. “Mas há uma circunstância predominantemente que se surpreende logo a primeira 

vista nos poemas de Cecília Meireles: é a influência do mar – elemento que, como é sabido, 

aparece sempre na poesia de todo açoriano que verseja” (CARVALHO, 1947, p.9). Além dis-

so, o autor ainda complementa: “(...) raríssimo é o poeta açoriano que não cita o mar; o mes-
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mo quando não o menciona, está ele presente no ritmo de seus versos, na linguagem secreta 

dos seus poemas. Daí a poesia açoriana sobressair, neste sentido, do resto da poesia portugue-

sa” (CARVALHO, 1947, p.9). E acrescenta-se: se é esta característica que difere o açoriano 

das demais poesias portuguesas, Cecília Meireles difere dos poetas açorianos ao criar sua pró-

pria Ilha do Nanja, lugar até para passar as férias. Em “Férias na Ilha do Nanja” aparece bem 

esta experiência de quem tem uma Ilha e vai para lá quando todos estão sofrendo as conse-

quências de uma vida urbana e suas complicações. 

Meus amigos estão fazendo as malas, arrumando a mala nos seus carros, 
olhando para o céu para ver que tempo faz, pensando nas suas estradas – 
barreiras, pedras soltas, fissuras – sem falar em bandidos, milhões de ban-
didos entre as fissuras, as pedras soltas e as barreiras... meus amigos par-
tem para suas férias, cansados de tanto trabalho, de tanta chuva, de tanto 
sol; de tantas notícias ruins; de tantos colegas, chefes ou subalternos in-
competentes; de tanta luta com os motoristas da contramão; de tanta espe-
rança, de tantas decepções; enfim, cansados, cansados de serem obrigados 
a viver numa grande cidade, isto que já está sendo a negação da própria vi-
da. 
Pois meus amigos lá se vão de camisa nova, muito cuidadosos e escanhoa-
dos, fazendo todos os sinais possíveis  e adequados para não receberem ne-
nhuma pancada que detenha o seu plano de viagem antes do primeiro cru-
zamento.  

                                      Eu vou para a Ilha do Nanja.  

Termas? Pois as termas são ao ar livre, com encanações vulcânicas a subi-
rem do chão por mil furinhos invisíveis enquanto se houver a grossa voz do 
fogo subterrâneo contar histórias do princípio do mundo. O ar está cheio de 
nuvens sulfurosas; e as crianças brincam de fazer comidas nas pocinhas no 
chão, onde a água ferve (MEIRELES, 1980, p.26). 

Esta herança recebida um dia, dá a poeta o privilégio de sair deste mundo agitado, tur-

bulento do Rio de Janeiro e ir em busca do seu mundo interior onde não tem as agitações do 

mundo moderno. Lá tem as histórias contadas e cantadas por sua avó açoriana. As termas são 

ao ar livre. As crianças brincam de fazer pocinhas no chão, onde a água ferve. Está aí a avó 

Jacinta contando histórias da Ilha de São Miguel para sua neta Cecília. Esta Grande Mãe con-

tadora de histórias fez também que a Ilha se transformasse em uma Grande Mãe. Quando o 

mundo estava agitado, as pessoas não se entendiam mais, e o cansaço de tudo isso pedia um 

aconchego. Este aconchego a poeta encontrava nos braços maternos de sua Ilha do Nanja. A 

Ilha do Nanja é também esta Grande Mãe.  Neste mundo misturado entre imaginário da poeta 

e de histórias imaginadas e contadas pela sua avó, estava a criação da Ilha do Nanja, esta 

Grande Mãe. É um refúgio para quem nasceu e viveu num mundo carregado por doloridas 

perdas humanas e materiais. A conquista dos planetas não tem alguma coisa a ver com esta 

busca da ilha? “A ilha seria o refúgio onde a consciência e a verdade se uniriam para escapar 
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aos assédios do inconsciente: contra os embates das ondas o homem procura o socorro do 

rochedo”.(CHEVALIER & GHEERBRANT, p.502).  

Neste universo de perdas e ganho poético é muito natural ter uma Ilha como refúgio. 

“A ilha é simbolicamente um lugar de eleição, de silêncio e de paz, em meio a ignorância e à 

agitação do mundo profano. Representa o Centro primordial sagrado por definição, e sua cor 

fundamental é o branco”. (CHEVALIER & GHEERBRANT, p.501- 502). É neste lugar de 

paz e silêncio que a poeta se refugiava quando seu mundo externo está turbulento e ela preci-

sando de paz. É o seu centro primordial sagrado. É neste aconchego que ela encontrava o sos-

sego para sua alma. Ou melhor, é acolhida e nutrida por esta Grande Mãe, da qual nascem 

suas poesias. A Ilha do Nanja é este espaço de criação poética. 

Segundo  José Osório de Oliveira “O segredo de sua poesia, tão carregada de símbo-

los, tão saturada de bruma, tão repassada de melancolia, tão impregnada de mistério e de 

amargura, mas velada angústia” (apud CARVALHO, 1947, p.9). Esta é uma característica que 

denuncia esta açorianidade ceciliana. 

Como exemplo da presença desta açorianidade na poesia ceciliana, Carvalho (1947) 

destaca as três obras Viagem (1939), Vaga Música (1942) e Mar Absoluto e outros Poemas 

(1945). O autor questiona se é coincidência estas três obras tratarem diretamente da simbolo-

gia do mar. Pode ser uma coincidência “Ou então quem sabe se em obediência ao inconscien-

te hereditário?!...” (p.10). Se por um lado a poetisa recebeu de sua avó açoriana esta herança 

marítima, por outro esta herança não deixa margem para que ela soubesse usufruí-la, multipli-

cando-a cada dia em milhares de poemas sobrecarregados de espumas do mar. É muito co-

mum os críticos se referirem a esta herança poética, traduzida em imagens criativas no labor 

poético. O que temos em Cecília é puro mar açoriano.  

É que tantas são as citações do mar e tantas as comparações que a poeta bra-
sileira faz com o mar, que somos levados a considerar isso como um sinal 
bem evidente da sua ascendência açoriana; além de que estamos plenamente 
convencido não haver na Poesia brasileira Poeta algum que se refira ao mar 
como a Autora destes três livros de poemas. (CARVALHO,1947, p.10). 

Se há fortes evidências nestes três livros, podemos dizer que foram neles que a auto-

ra mais se impregnou de espumas do mar. Por outro lado, devido a essa herança poética 

marítima, as espumas do mar deixaram seu cheiro em toda poética ceciliana. Um olhar mais 

atento perceberá esta herança poética em cada palavra escrita. Fazer versos é falar dessa 

herança.  
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           Beira-mar 

Água densa do sonho, que navega? 

Contra as auroras, contra as baías: 

Barca imóvel, estrela cega. 

 

Bate o vento na vela, e não arqueia. 

 -Não foi por mim! 

Partiram-se as cordas, rodaram os mastros, 

Os remos entraram por dentro da areia... 

 

Os remos torceram-se, e trançaram-se raízes. 

Inútil forçá-los – alastraram-se, fogem 

Na sombra secreta de eternos países... 

 

Mudou-se a vela em nuvem clara! 

Choraram meus olhos, minhas mãos correram... 

- Alto e longe!- Não foi por mim... 

 

E apenas para 

Um corpo na barca vazia, 

A mercê das metamorfoses, 

Olhos vertendo melancolia!... (MEIRELES, 2001b, p.488).  

Segundo Carvalho (1947): “temos mesmo a impressão de que os poemas de Cecília 

Meireles estão impregnados do ar salgado da maresia, de que cheiram a musgo marinho. Do 

princípio ao fim há mar nestes poemas, e por sinal mar que lembra os dos Açores.” (CAR-

VALHO, 1947, p.10). Observou-se que a medida que o autor avançou em sua análise na poé-

tica ceciliana, convenceu-se desta açorianidade na poeta. E não é uma açorianidade superfici-

al, mas uma profunda herança que não tem como negar ao analisar esta neta de açoriana.  

A crítica portuguesa mostrou a poesia de Cecília Meireles impregnada de mar. Tudo 

isso foi a herança de sua avó açoriana. Aonde um açoriano vai, ele leva a ilha consigo. E ao 

levar a ilha, ela é contada e cantada a ponto de se transformar em um dos maiores símbolos da 

poesia ceciliana. O próximo tópico apresentou o arquétipo da Grande Mãe no aspecto da avó, 

dela a poeta guardou as melhores recordações.  
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4.5 O arquétipo da Grande Mãe no simbolismo da avó  

Para uma mulher ter atravessado tudo isso fiel as suas 
saudades, absolutamente só, em suas aflições, é necessá-
rio possuir qualidades muito poderosas, que não se en-
contram nessa proporção, e com esta eficácia (Cecília 
Meireles).  

 

Para Jung (2000), além do arquétipo da Grande Mãe possuir aspecto na própria mãe, 

ele também é variável na avó. A avó de Cecília Meireles foi uma pessoa de extraordinária 

influência em sua vida. Após a morte de sua mãe, a tutela da neta passou-se para Jacinta 

Garcia Benevides. Neste tópico, primeiro fez-se uma demonstração de como a avó chamou 

a atenção de Cecília Meireles para o valor de Portugal e da Índia. Em seguida, como a poeta 

apresentou sua avó na narrativa de  Olhinhos de Gato (1983b), onde tem o apelido carinho-

so de Boquinha de Doce. Finaliza-se com a análise de Elegia (Mar absoluto – 2001b) 

 Segundo entrevista a Pedro Bloch “À casa de minha avó chegavam continuamente 

malas, de gente da família que ia faltando e eu, muitas coisas, em vez de conhecê-las em 

seus lugares, via-as saindo de malas” (Pedro Bloch, 1964, p.35).  Além disso, a poeta con-

fessa que “quanto a Portugal, basta dizer que minha avó falava como Camões”.  Entre ou-

tras coisas, o rico folclore açoriano entrava para a vida da poeta também através da avó: 

“minha avó que me cantava romances e me ensinava parlendas” (BLOCH, 1964, p.37). Vale 

também destacar a incomparável religiosidade de sua avó açoriana merecedora de destaque 

pela poeta: 

Vovó era uma criatura extraordinária. Extremamente religiosa, rezava to-
dos os dias. E eu perguntava: "Por quem você está rezando?" "Por todas as 
pessoas que sofrem." Era assim. Rezava mesmo pelos desconhecidos. A 
dignidade, a elevação espiritual de minha avó influiu muito na minha ma-
neira de sentir os seres e a vida. (BLOCH, 1964, p.35). 

A avó foi uma pessoa extremamente importante para a formação do pensamento de 

Cecília Meireles. Dela a poeta herdou a sua elevação espiritual. Não dá para pensar em Ce-

cília Meireles e deixar de lado a profunda intimidade poética dos cuidados maternos de sua 

avó açoriana. A avó açoriana trouxe dos Açores para a neta, toda bagagem de experiência e 

vivência alheia. Herança deixada para a neta e tão bem aproveitada em sua criação poética.  

As histórias contadas pela avó despertaram-lhe o interesse pelas coisas orientais, 

principalmente pela Índia. Dilip Loundo (2001) em seu artigo “Cecília Meireles e a Índia: 

viagem e meditação poética” assim comentou: 
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As conexões multidimensionais e duradouras de Cecília Meireles com a 
Índia, remontam, literalmente, à sua infância. Ela cresceu ouvindo histórias 
de sua avó materna açoriana e de sua pajem sobre as viagens marítima dos 
portugueses a Índia durante os tempos coloniais e sobre a multiplicidade de 
costumes e mercadorias que foram trazidos dali e de outras regiões da Ásia 
para o Brasil (LOUNDO, 2001, p.142). 

A Índia tinha as coisas valiosas. Por isto, sua avó estava sempre atenta aos produtos 

indianos e chamava-lhe a atenção quando os viam: 

Foi ela quem me chamou a atenção para a Índia, o Oriente: "Cata, cata, que 
é viagem da Índia", dizia ela, em linguagem náutica, creio, quando tinha 
pressa de algo, Chá-da-índia, narrativas, passado, tudo me levava, ao mes-
mo tempo à Índia e a Portugal. Em Portugal me encanta aquele "catecismo 
rural", aquele “classicismo”. (BLOCH, 1964, p.35). 

Índia e Portugal estão muito ligados na poética ceciliana. A Índia das viagens marí-

timas e das grandes especiarias. Portugal, terra natal de sua avó. Esses dois países estavam 

conexos no imaginário poético ceciliano. Como apareceu nesse poema “Cata, Cata que é 

viagem da Índia”: 

“Cata, cata, que é viagem da Índia...” 

As horas de navegação minha filha, 

Os adeuses dos lenços, 

A morte nos barcos. 

Rezemos pelos naufrágios. 

A ordem do rei,  

O rei que Deus tenha em sua glória 

-mas por que os reis querem ser donos do mundo? 

 

 Por que o rei queria o marfim e o ouro, 

A seda e a prata, 

E mandava seus galeões para bem longe, 

Ao lugar onde o sol nasce 

E os ares são de jasmim? 

 

Não se poderia viver sem cravo e cinamomo, 

Sem erva-doce e açafrão  

E aquela curva pimenta coral? 

 

“Cata, cata, que é viagem da Índia...” (MEIRELES, 2001b, p.1876-1977). 
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“Cata, cata, que é viagem da Índia” foi o refrão ouvido pela poeta por longos anos 

em sua vida.  E era tão forte a ponto de despertar-lhe interesse pelos produtos indianos, e, 

também, o estudo de textos orientais, a mística oriental. Através do estudo dos textos orien-

tais Cecília Meireles descobriu a Índia, uma das suas grandes paixões. A Índia foi um espa-

ço místico onde a poeta se inspirou para escrever seus Poemas escritos na Índia (1953). 

Então, está além de um espaço geográfico localizado no Oriente. Para Cecília Meireles, a 

Índia representa muito mais. Como ela afirmou em entrevista a Pedro Bloch: “Na Índia foi 

onde me senti mais dentro de meu mundo interior. A canção de Tagore, que tanta gente can-

ta como folclore, tudo na Índia me dá uma sensação de levitar. Note que não visitei ali nem 

templos nem faquires. Não é exótico. É o espírito, compreende?” (BLOCH, 1964, p.37). 

Este foi um dos poemas que conseguiu traduzir o sentimento ceciliano ao se sentir dentro do 

seu mundo interior: 

 

Canção do menino que dorme 

Quente é a noite, 

O vento não vem. 

E o menino dorme tão bem! 

 

Menino de rosto de tâmara, 

Tênue como a palha do arroz, 

Os bosques da noite vão tirando sonhos 

De dentro de cada flor. 

 

Águas tranquilas, com búfalos mansos, 

Elefantes de arco-íris na tromba. 

Pássaros que cantam nas varandas verdes 

Nas mangueiras redondas. (MEIRELES, 2001b, p.982).  

Este poema revela as singelezas da arte poética ceciliana ao tocar em paisagens mais 

pitorescas indianas e criar, a partir delas, sua poesia refletida no menino que dorme mesmo 

naquela noite sem vento para refrescar seu sono. Ou seja, um menino desapegado para entre-

gar-se completamente àquele sono. Característica esta presente na poesia de Tagore, influên-

cia da filosofia e religiosidade indiana, ou melhor, hinduísta. Cecília Meireles tinha em Ra-

bindranath Tagore uma de suas mais preciosas inspirações. A poesia e a música de Tagore a 

influenciaram muito no seu fazer poético. Seu misticismo e seu desapego das coisas materiais 
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contribuíram para Cecília encontrar sua filosofia de vida e também aprimorar sua identidade 

mística poética45.  

Pelo fato de Cecília ter estudado o Oriente com dedicação e se identificado com as 

ideias, principalmente de personagens com Tagore e Gandhi, há forte influência no amadure-

cimento de sua criação poética. A pacifista Cecília Meireles, como foi denominada muitas 

vezes, encontrou na Índia a sua inspiração poética.  

Passa-se agora, ao estudo de como a poeta apresentou sua avó sua narrativa infantil. 

Em Olhinhos de Gato (1983b) são fortes as imagens de costura e roupas. Viu-se antes a mãe 

de Olhinhos de Gato como uma ótima bordadeira, as mulheres da ilha do Nanja são tecedei-

ras e Boquinha de Doce é costureira. Entre máquina, tesoura, linhas, agulhas, tecidos, reta-

lhos, roupas prontas, roupas por fazer, roupas prontas e guardadas, há a costura da poesia 

ceciliana que une todas estas imagens em sua criação poética. É neste clima poético que o 

ranger da tesoura inspira os devaneios poéticos infantis a criar imagens permanentes marca-

doras de sua poesia. 

Quanto a Boquinha de Doce, sua tesoura range o dia inteiro  por cima da 
mesa, cortando corpinhos, blusas, aventais. Os olhos  da menina ficam ren-
tinhos ao pano. O cheiro do morim, as figuras  coloridas que vêm coladas 
às peças, andam pertinho do seu rosto. Boquinha  de  Doce  está  sempre  
com  medo  de  espetá-la  com  a  tesoura.  "Tira-me  esses  olhinhos  daí!"  
E  continua  a  cantar46,  mas  baixinho e triste:   

"Quisera amar-te, mas não posso, Elvira,   
                               porque gelado sinto o peito meu,  
                               não me crimines, que não sou culpado,   
                               amor no mundo para mim morreu." (MEIRELES, 1983b, p.34). 

Costurar é uma das atividades de Boquinha de Doce. Atividade esta que prendia o 

olho de Olhinhos de Gato. Ela ficava o tempo todo de olho na tesoura de Boquinha de Doce, 

a ponto de ela lhe chamar atenção para não machucá-la. Esta atitude deixa transparecer o 

cuidado materno para com a menina. E há uma aproximação tão grande entre ela e o tecido 

a ponto dela sentir o cheiro do “morim”. Existia uma curiosidade em ver aqueles tecidos 

                                                 

45 Tagore nasceu em 07 de maio de 1861, em Calcutá, Índia, que neste tempo estava sob o domínio da Inglaterra. 
Tagore era filho do reformador religioso hindu chamado Devendranath Tagore. O pai educou o filho pelo fa-
to de não concordar com as coerções do ensino clássico. Entre 1878 e 1880, o poeta esteve em terras britâni-
cas e conheceu  a música e a literatura europeias.  

46 “minha avó que me cantava rimances e me ensinava parlendas” 
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com suas cores, seus desenhos, seus cheiros transformados em corpinhos, blusas, aventais 

por isso seu rosto ficava “rentinho” ao pano.  

É nesta curiosidade, sentido este cheiro que a imaginação infantil da poeta viajou pa-

ra mais tarde, já adulta, costurar palavras e palavras no labor poético. E enquanto cortava e 

costurava, Boquinha de Doce também cantava. Foi através do canto da avó que ela aprendeu 

a riqueza do folclore açoriano. Tudo estava unido, tudo estava costurado, ponto por ponto; 

verso por verso. No ritmo da máquina de costura, no ritmo da música que a avó cantava, 

estava o ritmo e a música da criação poética. A poesia ceciliana foi criada em seu compasso 

de melodia e ritmo vindo desta infância ao lado de sua avó na máquina de costura e no can-

to da música açoriana. 

Neste excerto, há o “cheiro do morim”. Segundo Bachelard (2006, p.132) “quando é 

a memória que respira, todos os cheiros são bons. Os bons sonhadores sabe assim respirar o 

passado (...) que evoca o encontro obscuro dos dias que se foram”. O cheiro de “flor mur-

cha” e do “morim” são cheiros bons, pois é a memória de uma poeta a respirar. Esses chei-

ros falam do seu passado. O cheiro de flor murcha a faz lembrar-se de sua mãe morta. En-

quanto que o cheiro do morim lhe traz à memória Boquinha de Doce e todos seus cuidados 

maternos.  

Neste excerto mostra Boquinha de Doce costurando e cantando. Certamente estas 

músicas Olhinhos de Gato registrou em sua memória para repeti-las depois. Ao passo que 

nesta outra, ela está lendo e o gosto pela leitura também vem da convivência com Boquinha 

de Doce: 

Boquinha de Doce sentava-se na sua cadeira de vime, abria  também  seu  
livro,  que  era  pequenino,  mas  grosso,  e  de  beiras  douradas,  e  ali  fi-
cava,  entre  nuvens.  E  a  menina  ajoelhava-se,  levantava-se, chegava-se 
para perto dela, aninhava-se no seu colo,  ficava entre o seu rosto e o livro. 
E as figuras passavam: homens  de  outros  tempos  abriam  os  braços  fa-
lando  para  multidões;  a  cabeça  do  santo  gotejava  sangue,  sob  os  es-
pinhos;  o  corpo  do  santo  se  arrastava  entre  soldados;  o  santo  morria  
na  cruz,  e  as  mulheres choravam ajoelhadas. (MEIRELES, 1983b, 
p.138).  

Temos uma imagem de aconchego nesta intimidade de Boquinha de Doce e Olhi-

nhos de Gato. Ao mesmo tempo perpassa a imagem de Boquinha de Doce sentada em sua 

cadeira com um livro na mão e Olhinhos de Gato envolvida com suas ilustrações. Em senti-

do geral, é muito comum apresentar a simbologia de Deus sentado em seu trono com um 

livro na mão, no qual anota os pecados das pessoas. O que temos aqui é a deusa sentada em 
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sua cadeira (trono) e também com um livro na mão. Ultrapassando a simbologia patriarcal 

para adentrar no princípio feminino da deusa com seu livro sentada em seu trono. Nesta 

imagem literária, a deusa está sentada em seu trono com um livro em suas  mãos.  

Na correspondência com Armando Côrtes-Rodrigues, a poeta menciona sua avó com 

muita frequência. Para ela, a avó é uma criatura com características extraordinárias. Na car-

ta do dia 29 de novembro de 1946, ela assim se expressa ao amigo poeta: 

Eu tenho conhecido muita gente: do mundo inteiro, de todas as idades, reli-
giões, níveis de cultura e educação. Sempre penso em minha Avó era uma 
raridade. Se ela tivesse vivido noutros ambientes, com outros recursos ao seu 
alcance, quem sabe quem sabe eu seria apenas a sombra do que ela deixou 
de ser? Sua força de vontade era tanta que aqui aprendeu a ler, e sempre sus-
pirava sem amargura: ‘Deus perdoe a minha Mãe, que não quis tomar lição 
com a mestra”. Essa mestra parece que tinha inaugurado um curso por aque-
la altura (pela infância da minha Avó) nas proximidades da sua casa. E a cri-
ança ambicionava loucamente aprender, a Mãe prendia-a, pelo velho precon-
ceito das “cartas aos namorados”...Ora, o que a cultura não lhe deu ela trazia 
em si com uma força quase explosiva. E era uma mulher de tão bom senso 
que nunca deixou de resolver com acerto os seus problemas de tão bom gos-
to que ainda hoje eu mesma sou a sua aluna de estética; de tanto sentido prá-
tico, que conseguiu desembaraçar-se de todas as confusões em que mergu-
lharam dez anos de mortes consecutivas e dinheiros esparsos, e ainda me le-
gou a sua casa, ao morrer (...) (SACHET, 1998, p.71). 

A avó era uma raridade no olhar de Cecília Meireles.  Se ela tivesse mais oportunidade 

na vida, certamente teria feito muito mais do que fez. Apesar de pouco estudo, conseguiu 

educar a neta com a bagagem cultural, espiritual, material usando de todas as suas forças para 

educá-la da melhor forma possível. O que ela tinha deixou à Cecília como herança. Não ape-

nas bens materiais, mas bens espirituais como o misticismo. Como comentou a poeta em uma 

correspondência à Armando Cortês-Rodrigues: 

Ela era de um misticismo muito especial. Tudo se passava dentro do seu co-
ração e da sua casa. Por isso sempre estive convencida de que ela teria co-
nhecido pessoalmente a Cristo e aos santos todos, e teria ajudado a Virgem 
Maria a cardar e  cuidar do Menino. Hoje isso não me sai da cabeça. Mas era 
anti-clerical, sabe? Dizia-me sempre que respeitava os padres no momento 
em que estava no altar (SACHET, 9 de junho de 1947). 

A imagem da Grande Mãe na avó que a educou para o sonho da vida, fez dela uma 

grande sonhadora. E esta imagem criada em sonho de sua avó, certamente não é a avó real. 

É a Grande Mãe imaginada, sonhada, transfigurada em sonho de uma menina que um dia 

perdeu toda sua família. Então, diante dessa realidade, a poeta criou novas imagens para 

esta Grande Mãe transfigurada em seus versos e em sua prosa poética. Foi a esta avó que a 

poeta dedicou uma elegia com características açorianas. 
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Considerando Elegia como composição destinada a exprimir tristeza ou sentimento 

melancólico, Cecília Meireles a dedicou para sua avó após sua morte. Ele foi composto por 

8 poemas. Em Olhinhos de Gato, a poeta narrou cenas de seu cotidiano na infância quando 

sua avó era viva.  Em Elegia, dolorosamente tratou da profunda tristeza sentida após sua 

morte. Nela, o eu lírico estabeleceu um diálogo com seu interlocutor (um cadáver). Observe 

o primeiro poema:                                      1 

Minha primeira lágrima caiu dentro dos teus olhos. 

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

 

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

Modelada pela noite, pelas estrelas, pelas minhas mãos. 

 

Exalava-se de ti o mesmo frio do orvalho; a mesma claridade da lua. 

 

Vi aquele dia levantar-se inutilmente para as tuas pálpebras, 

E a voz dos pássaros e das águas correr, 

- sem que a reconhecessem teus ouvidos inertes. 

 

Onde ficou teu outro corpo? Na parede? Nos móveis? No teto? 

Inclinei-me sobre o teu rosto, absoluta, como um espelho. 

E tristemente te procurava. 

Mas também isso foi inútil, como tudo mais. (MEIRELES, 2001, p.584). 

Neste primeiro dístico, do primeiro poema, há indícios da avó ainda estar viva e o eu 

lírico deixou cair sua primeira lágrima dentro daqueles olhos vivos, mas que em breve mor-

reriam. Há um medo do eu lírico de enxugar aquela lágrima, pois ela é uma forma da avó se 

lembrar dela, após a morte. Ela estava levando consigo um pedaço do eu lírico, a primeira 

lágrima. Naquela ocasião, era o demais precioso para aquela pessoa, prestes a morrer, levar.  

Pode-se, também, recordar o segundo capítulo em que discutimos a simbologia do 

olho. Supõe-se que “Olhinhos de Gato” foi um apelido dado por Boquinha de Doce. E aqui 

o eu lírico deixou uma lágrima cair dentro daqueles olhos prestes a morrerem no desejo de 

sua primeira lágrima de dor ir junto com o cadáver. Ou seja, uma lágrima caída dos “Olhi-

nhos de Gato” diretamente para os olhos da avó Boquinha de Doce. Imagem de aconchego 

mais profunda de uma neta para com sua avó, sua Grande Mãe, que embora morrendo a 

levava consigo dentro dos seus olhos. Não importa se estava morrendo, mas o importante 
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era ir também, mesmo em forma de lágrima acolhida naqueles olhos maternos, que em vida 

tanto olharam por ela. 

No segundo dístico, o verso se inicia com a expressão: No dia seguinte... Após dei-

xar cair àquela lágrima, no dia seguinte o cadáver estava em sua imobilidade, assumiu a 

forma definitiva de quem morreu. E ele foi modelado “pela noite, pelas estrelas, pelas mi-

nhas mãos”. Aqui, evoca-se o tempo do velório, da noite com sua escuridão, apesar das es-

trelas brilharem. Este cadáver não é um cadáver qualquer. Ele tem conotação de sagrado. 

Em Olhinhos de Gato o eu lírico beijou o rosto frio de sua mãe: rosto sagrado. Aqui é o ros-

to da avó que em sua constituição traz a mesma conotação de sacralidade. Pelo fato de ser 

uma criança, ela não pode dar atenção devida ao cuidado com o cadáver materno, mas, para 

o corpo da avó, ela já é uma poeta crescida e pode modelá-lo com suas mãos. Este corpo 

modelado pela noite, pelas estrelas, foi também modelado pelas mãos de quem escreveu 

poesias, pelas mãos que modelaram, também, os versos com suas rimas, imagens e símbo-

los. Mãos que se ocuparam do labor poético. Aquele cadáver tinha o de mais triste para a 

alma do eu lírico, mas ao mesmo tempo foi daquele corpo imóvel e triste que a arte poética 

ceciliana atingiu um dos ápices de sua criação. Há em Cecília Meireles esta força poética 

criadora de poesia das situações mais cômicas da vida. É doloroso falar de uma pessoa mor-

ta. Mas a poesia também nasce da dor. Para quem nasceu cantando a dor, morrerá cantando-

a. Com Cecília é assim: a rima nasce da dor.  

No quinto verso o eu lírico se utiliza da imagem poética “orvalho e lua” para falar da 

frieza do corpo. Aquele corpo frio como o orvalho tinha também a brancura da lua. “Exala-

va-se de ti o mesmo frio do orvalho; a mesma claridade da lua”. Já vimos que para Jung a 

lua é também um arquétipo da Grande Mãe. 

Na quarta estrofe, as imagens são telúricas. O dia nasce sem utilidade para aquela 

morta. Os pássaros cantam e as águas correm sem se aqueles ouvidos ouçam. Ou seja, a 

atividade terrena continua seu percurso, mesmo morrendo aquela pessoa muito querida para 

o eu lírico. Procurar pela avó viva é inútil. Ela não estava mais neste plano terrestre. Nas 

imagens da terra, não há mais o seu corpo. 

O segundo poema tem seis estrofes e há uma evocação da natureza nele todo. As 

imagens do cíclo da natureza continuavam seu percurso, mas para o eu lírico tudo isso era 

sem utilidade para uma morta. Não precisava mais de nada disso. 
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2 

Neste mês as cigarras cantam 

E os trovões caminham por cima da terra, 

Agarrados ao sol. 

Neste mês, ao cair da tarde, a chuva corre pelas montanhas 

E depois a noite é mais clara, 

E o canto dos grilos faz palpitar o cheiro molhado do chão.  

 

Mas tudo é inútil, 

Porque os teus ouvidos estão secos como conchas vazias, 

E tua narina imóvel 

Não recebe mais notícias  

Do mundo que circula no vento. 

 

Neste mês, sobre as frutas maduras cai o beijo áspero das vespas... 

- e o arrulho dos pássaros encrespa a sombra, 

Com água que borbulha. 

 

Neste mês, abre cravos de perfume profundo e obscuro; 

A areia queima, branca e seca, 

Junto ao mar lampejante: 

De cada fronte desce uma lágrima de calor. 

 

Mas tudo é inútil,  

Porque estás encostada à terra fresca, 

E os teus olhos não buscam mais lugares 

Nesta paisagem luminosa, 

E as tuas mãos não arredondam já 

Para a colheita nem para a carícia. 

 

Neste mês começa o ano, de novo, 

E eu queria abraçar-te. 

Mas tudo é inútil: 

E eu e tu sabemos que o ano comece. 

 (MEIRELES, 2001b, p.585-586). 

A primeira, terceira, quarta e quinta estrofes se iniciam com a expressão “Neste 

mês”... o eu lírico foi anunciando tudo o que se passava no ciclo da vida quando a avó esta-
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va viva, mas agora como ela faleceu, existia a dor de tudo aquilo continuar em sua normali-

dade, sem ela. Terminava-se e começava-se o ano em seu calendário normal, mas tudo é tão 

dolorido, pois existia a falta de alguém. “eu e tu sabemos que é inútil que o ano comece”. 

Tudo é inútil. Há uma falta tremenda de quem era a razão da existência do início e do final 

de cada ano. 

“Não recebe mais notícias\ Do mundo que circula no vento”. A imagem “notícias do 

mundo que circula no vento” se contrapõe a “ouvidos inertes”. Ou seja, as notícias do mun-

do estão em movimento, mas inutilmente para aquele ouvido inerte. Conchas vazias lem-

bram o mar, açorianidade. 

O tempo cíclico sem começo nem fim representa as fases (uma descendente e outras 

ascendente) do ciclo que o formam. Por esta razão, a morte já não é mais um fim, mas re-

começo, renascimento. Os símbolos se reagrupam de forma há dominar o tempo: o recome-

ço dos períodos temporais, a regeneração, a repetição, a repetição do ato criador presentes 

em todas as mitologias (no Ocidente apesar da predominância de um tempo linear, várias 

festas correspondem aos rituais de regeneração: por exemplo, o Natal o Ano Novo, as festas 

juninas e o Carnaval); é neste contexto que se equilibram os contrários (PITTA, 2005, p. 

34). Então, a morte pode ser vista como o recomeço na imagem noturna do imaginário. 

Na quinta estrofe, observamos o seguinte: 

Mas tudo é inútil, 

Porque estás encostada à terra fresca, 

E os teus olhos não buscam mais lugares 

Nesta paisagem luminosa (...) (MEIRELES, 2001b, p.585). 

Segue-se o sentimento de tristeza, pois ela estava encostada à terra fresca, estava 

morta, não via mais a paisagem luminosa, não via mais o ciclo da vida em seu percurso na-

tural. Faltava quem era a razão de tudo aquilo. Mais nada tem sentido. 

O terceiro poema tem cinco estrofes e o eu lírico anunciou o motivo de sua tristeza 

repetindo na primeira e terceira estrofes: Minha tristeza é não... Como o ciclo da vida tei-

mava em continuar seu percurso normal, apesar da dor que tomava conta do eu lírico, ele 

denunciou o motivo de sua tristeza e ao mesmo tempo mostrou como a avó ficaria agradeci-

da se pudesse ver tudo aquilo.  

                                   3 

          Minha tristeza é não poder mostrar-te a 
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as nuvens brancas, 

 e as flores novas com aroma em brasa, 

com suas coroas crepitantes de abelhas. 

 

Teus olhos sorririam, 

Agradecendo a Deus o céu e a terra: 

E eu sentiria teu coração feliz 

Como um campo onde choveu. 

 

Minha tristeza é não poder acompanhar contigo 

O desenho das pombas voantes, 

O destino dos trens pelas montanhas,  

E o brilho tênue de cada estrela 

Brotando à margem do crepúsculo. 

 

Tomarias o luar nas tuas mãos, 

Fortes e simples como as pedras, 

E dirias apenas: Como vem tão clarinho!” 

 

E neste luar das tuas mãos se banharia a minha vida, 

Sem perturbar sua claridade, 

Mas também sem diminuir minha tristeza. (MEIRELES, 2001b, p.586). 

“Teus olhos sorririam,\ Agradecendo a Deus o céu e a terra:\E eu sentiria teu coração 

feliz\Como um campo onde choveu”. A irradiação da alegria seria grande se novamente 

tudo voltasse a ser como antes, sem esta falta tão grande. Agradeceria a Deus o céu e a terra, 

ou seja, todo o universo seria grato por tamanha alegria. Quem é grata por todos os frutos da 

terra é a Grande Mãe. Ela é quem cuida da natureza, por isso ficaria agradecida se toda a 

plantação seguisse seu ciclo normal. Mas a falta persiste, a tristeza continua. “Não verás 

mais a beleza, as flores novas, os campos, as pombas, montanhas, luar, pedras... tudo está 

ausente de seus olhos”. 

O quarto poema tem cinco estrofes e continuam as imagens telúricas: chuva, folhas, 

sol, nuvens, cigarras, resinas, céu, frutos, fontes frescas... 

                                                         4 

Escuto a chuva batendo nas folhas, pingo a pingo. 

Mas há um caminho de sol entre as nuvens escuras. 
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E as cigarras sobre as resinas continuam cantando. 

 

Tu percorrerias o céu com teus olhos nevoentos, 

e calcularias o sol em cada manhã, 

e a sorte oculta de cada planta. 

 

E amanhã descerias toda coberta de branco, 

Brilharias à luz como o sal e a cânfora, 

Tomarias nas mãos os frutos do limoeiro, tão verdes, 

E entre o veludo da vinha verias amar-se o cristal de bagos. 

 

E olharias o sol subindo ao céu com asas de fogo. 

Tuas mãos e a terra secariam bruscamente. 

Em teu rosto, como no chão, 

Haveria flores vermelhas abertas.  

 

Dentro do teu coração, porém, estavam as fontes frescas, 

Sussurrando. 

E os canteiros viam-te passar  

Como as nuvens mais brancas do dia. (MEIRELES, 2001b, p.587). 
 

“Tu percorrerias o céu com teus olhos nevoentos\ e calcularias o sol em cada manhã\ 

e a sorte oculta de cada planta”. Para Baudelaire a natureza é uma floresta de símbolos. Só a 

Grande Mãe para compreendê-la.  

No quinto poema  

                      5 

Um jardineiro desconhecido se ocupará da simetria 
Desse pequeno mundo em que estás 
Suas mãos vivas caminharão acima das tuas, em descanso, 
Das tuas que calculavas inverno e outonos, 
Fechadas em sementes e escondidas em flor! 
 
Tua voz sem corpo estará comandando, 
 entre terra e água, 
o aconchego das raízes tenras, 
a ordenação das pétalas nascentes. 
 
À  margem desta pedra que te cerca, 
O rosto das flores inclinará sua narrativa: 
Histórias dos grandes luares, 
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Crescimento e mortes dos campos, 
Giros e músicos de pássaros, 
Arabescos de libélulas roxas e verdes. 
Conversareis longamente, 
Em vossa linguagem inviolável. 
 
Os anjos de mármore ficarão para sempre ouvindo: 
Que eles também falam em silêncio. 
 
Mas a mim – se chamar, se chorar – não me ouvirás, 
Por mais perto que venha, não sou mais que uma sombra 
Caminhando em redor de uma fortaleza. 
 
Queria deixar-te aqui as imagens do mundo que amaste: 
O mar com seus peixes e suas barcas; 
O pomar com os seus cestos derramados de frutos; 
Os jardins de malva e de trevo, com seus perfumes brancos e vermelhos. 
E aquela estrela  maior, que a noite levava na mão direita. 
E o sorriso de uma alegria que eu não tive, 
Mas te dava. (MEIRELES, 2001b, p.589). 
 

Observamos ser o coveiro um jardineiro, e a cova é um pequeno mundo. (ber-

ço\útero). O corpo adormecendo como uma semente... As mãos que plantavam agora des-

cansam. A continuidade, o renascimento pela natureza (Grande Mãe). 

O sexto poema abandona as imagens telúricas, entra na casa, e tem os afazeres do-

mésticos. Evoca o “fio” tão ligado aos ofícios femininos. Deusa Héstia (a deusa do lar). Fala 

em uma deusa rústica. 

(...) 
Range a atafona sobre uma cantiga arcaica: 
E os fusos ainda vão enrolando o fio 
Para a camisa, para a toalha, para o lençol (MEIRELES, 2001 p.589). 
 

Segundo Carvalho (1947), o sexto poema é uma “flagrantíssima açorianidade” em 

Cecília Meireles: 

                              6 
Tudo cabe aqui dentro: 
Vejo tua casa, tuas quintas de frutas, 
As mulas deixando descarregarem ceirões repletos, 
E os cães de nomes antigos 
Ladrando majestosamente  
Para a noite aproximada. 
 
Range a atafona sobre uma cantina arcaica: 
E os fusos ainda vão enrolando o fio 
Para a camisa, para a toalha, para o lençol. 



 

  183 

 
Nesse fio vai o campo onde o vento soltou. 
Vai o campo onde a noite deixou seu sono orvalhado. 
Vi o sol com suas vestimentas de ouro 
Cavalgando esse imenso gavião do céu. 
 
Tudo cabe aqui dentro: 
Teu corpo era um espelho pensante no universo. 
E olhavas para essa imagem, clarividente e comovida. 
 
Foi do barro das flores, o teu rosto terreno, 
E uns liquens de noites sem luzes 
Se enrolaram em sua cabeça de deusa rústica. 
 
Mas puseram-te numa praia de onde os barcos saíram 
Para perderem-se. 
Então seus braços se abriram, 
 
Querendo levarte-te mais longe: 
Porque eras a que salvavas. 
E ficaste com um pouco de asas. 
 
Teus olhos, porém, mediram a flutuação do caminho. 
Por isso, tua testa se vincou de alto e baixo, 
E tuas pálpebras meigas 
Se cobriram de cinza. (MEIRELES, 2001b. P.589). 

 

Para Carvalho (1947), esse poema reconhece mais uma vez “que o açoriano quando 

emigra, leva sempre consigo a sua ilha encantada e nos ouvidos a voz monocórdica do Oce-

ano; inclusive transmite aos seus descendentes esse mal de família”. (1947, p.14). 

O sétimo poema 

                     7 

O crepúsculo é este sossego do céu 
Com suas nuvens paralelas 
É uma última cor penetrando nas árvores 
Até os pássaros. 
 
É esta curva dos pombos, rente aos telhados, 
Este cantar de galos e rolas, muito longe; 
E, mais longe, o abrolhar de estrelas brancas, 
Ainda sem luz. 
 
Mas não era só isso o crepúsculo: 
Faltam os teus dois braços numa janela, sobre flores, 
Em tuas mãos o teu rosto, 
Aprendendo com as nuvens a sorte das transformações. 
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Faltam teus olhos com ilhas, mares, viagens, povos,  
Tua boca, onde a passagem da vida 
Tinha deixado uma doçura triste, 
Que dispensava palavras. 
 
Ah, falta o silêncio que estava entre nós, 
E olhava a tarde, também. 
 
Nele vivia o teu amor por mim, 
Obrigatório e secreto. 
Igual à face da Natureza: 
Evidente e sem definição. 
 
Tudo em ti era uma ausência que demorava: 
Uma despedida pronta a cumprir-se. 
 
Sentindo-o, cobria minhas lágrimas com um sorriso doido. 
Agora, tenho medo que não visses 
O que havia por detrás dele. 
 
Aqui está meu rosto verdadeiro, 
Defronte do crepúsculo que não alcançaste. 
Abre o túmulo, olha-me: 
Dize-me qual de nós morreu mais. (MEIRELES, 2001b, p.591). 

Voltam imagens, agora o crepúsculo “... qual de nós morreu mais”. 

O oitavo poema: a terra abafada - a morte; a exumação dos restos mortais da avó; re-

lembra as cores do céu e da terra.  

                      8 

Hoje! Hoje de sol e bruma, 

                          Com este silencioso calor sobre as pedras e as folhas! (MEIRELES, 2001b, 
p.591). 

 

O “posso levar-te no colo” sugere transcendência, renovação, começo. O recomeço 

para o eu lírico que ficou com a saudade. Ou o recomeço para quem partiu para uma nova 

fase de sua espiritualidade. A fase dos transfigurados, dos santos. 

Em David Mourão-Ferreira, “Motivos e temas na poesia de Cecília Meireles”, ressal-

ta-se o seguinte: 

(...), na poesia de Cecília Meireles, o mar é tão depressa símbolo da vida 
como símbolo da morte; o símbolo do silêncio, da solidão, “da reinven-
ção”, da existência, da correção, dos “desacertos humanos”; espaço ideal, 
em suma, “para o desenho da vida, que pressupõe em seu refluxo, o dese-
nho da morte... Daí, portanto, o tratar-se de ‘”Mar Absoluto”. Num grande 
poeta, como é o caso de Cecília Meireles, motivos e temas acabam por 
mostrar-se estreitamente solidários e por fazerem florescer, em cumplici-
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dade com todas as formas e recursos da retórica, os amplos símbolos que 
tudo se funde, em que tudo se esfuma, em que tudo tão súbito se agrupa 
como logo a seguir se pulveriza.  (MOURÃO-FERREIRA, 1968,  p.195). 

A simbologia do mar, a criação aos poucos da Ilha do Nanja que é a São Miguel 

transfigurada pelo sonho, o teor da Elegia dedicada à avó açoriana deixam marcas expressi-

vas de açorianidade na poesia ceciliana.  Ao ir a Portugal e visitar os Açores, reforçou este 

legado ao resgatar seus antepassados. Porém, ela deu um salto poético e cruzou a herança 

recebida e a multiplicou ao ampliar seus horizontes e conquistar o universo, inclusive seu 

centro místico, a Índia. Ganho incomparável para sua poesia e para seu ser enquanto pessoa. 

 

 

4.6 Viagens a Portugal e o resgate dos antepassados 

A ilha, a que se chega apenas depois de uma nave-
gação ou de um voo, é um símbolo por excelência 
de um centro espiritual e, mais precisamente, de 
um centro espiritual primordial (Jean Chevalier e 
Alain Gheerbrant). 

A primeira viagem que Cecília Meireles fez a Portugal foi no ano de 1934, com seu 

primeiro esposo Fernando Correa Dias. Nesta ocasião, a poetisa foi bem acolhida por ami-

gos portugueses, além de fazer outros, aumentando assim seu círculo de amizade pelas ter-

ras de seus antepassados. Mas seu grande desejo era conhecer os Açores, principalmente a 

Ilha de São Miguel. Por lá, ela tinha grandes amigos, principalmente o poeta Armando Côr-

tes-Rodrigues, com quem ela manteve correspondência por longos anos. 

Na correspondência I, da data de 29 de janeiro de 1946, ao falar da Ilha e deste seu 

desejo, ela assim se manifesta: “A ilha não precisa de mim,  para cobrir-se de flores: mas se 

os meus planos de viagem não continuarem a ser impossíveis, algum dia chegarei até lá, - 

talvez sem o avisar, para você pensar que sou pura aparição” (SACHET, 1998, p.3). Era este 

o grande desejo da poeta em conhecer a terra dos seus antepassados, principalmente de sua 

avó Jacinta Garcia Benevides. 

No dia 23 de novembro de 1951, a poeta realizou este grande sonho e ao chegar lá 

faz o seguinte pronunciamento: 

Se me perguntarem o que me traz aos Açores, apenas posso responder: a mi-
nha infância. A minha infância: o romanceiro e as histórias encantadas: a be-
la infanta e as bruxas; as cantigas e as parlendas; o sentimento do mar e da 
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solidão; a memória dos naufrágios e a pesca da baleia; os laranjais entriste-
cidos  e a consciências dos exílios. A dignidade da pobreza, a noção mística 
da vida, a recordação constante da renúncia: o atavismo cristão.  
Depois de tantas experiências variadas em todos os territórios do mundo e do 
espírito alguma coisa reclamava em mim, esta participação nos lugares da 
minha gente passada. Dispus-me a esta espécie de aventura lírica depois de 
conhecer os povos mais diversos e em suas complexas expressões. Minha 
vinda a estas ilhas é como um regresso, uma visita familiar, um ato de ternu-
ra. Não desejaria que me recebessem como uma escritora brasileira, por mais 
que me seja cara a terra onde nasci  e onde tenho vivido: - mas como a crian-
ça antiga que a poesia de São Miguel nutriu numa infância de sonho, no re-
gaço de uma avó dolorida, heróica e nobremente sentimental. (Palavras pro-
feridas ao microfone do emissor do Clube Asas do Atlântico, do aeroporto 
de Santa Maria, em 23-11-1951) (MEIRELES, 1998, p.79). 

Com estas palavras a poeta sintetizou toda sua vivência nutrida pela sua avó açoriana  

que a educou contando histórias e músicas de sua terra natal. Uma vez que o açoriano leva sua 

ilha por onde for e passa para os seus descendentes, Cecília foi em busca desta ilha que a avó 

lhe deixou como herança poética.  

Ela foi bem acolhida por aquelas terras e se hospedou na casa do seu grande amigo 

poeta Armando Cortes-Rodrigues. Por ocasião desta visita, a poeta foi conhecer a Ilha de São 

Miguel e ver de perto tudo que lhe foi contado pela sua avó e sonhado e poetizado por ela. Em 

sua despedida, ela assim se pronunciou: “Deixo esta Ilha de São Miguel cheia de saudade, 

encantada com o que vi e lamentando sinceramente não dispor mais tempo para poder ver 

mais”. (INSULANA, Vol. VII, p.400). Os “olhos de gato” de Cecília Meireles queriam ver 

mais. Foram tantas histórias, tanto tempo até chegar a concretização deste sonho que o tempo 

foi pouco, e o tempo foi muito curto para ver o que anos e anos foi poetizado. E ela ainda ex-

pressou os seus sentimentos: 

Tenho os olhos cheios de imagens e sinto-as de tal modo, como tal emoção e 
carinho, como se nos olhos trouxestes o coração. Levo comigo o mar e os ri-
beiros, os campos cultivados e as extensões agrestes, os montes tão delicados 
e as lagoas com seus contornos de silêncio, palma, flores, frutos, o rumor e o 
cheiro acre das pequenas crateras fervilhantes, o gosto das águas e as cores 
do céu. (INSULANA, Vol. VII, p.401). 

“Tenho os olhos cheios de imagens” com esta expressão Cecília levou consigo a pai-

sagem da Ilha de São Miguel com tudo que há de mais belo para se admirar. O encontro da 

poeta e a paisagem sonhada agora formam uma conexão e se tornam uma só. Cecília interna-

lizou a paisagem vista com a paisagem sonhada numa intimidade mística de poeta e seu mun-

do desejado, esperado, amado. É o gozo pleno do que há de mais sagrado na alma poética. O 

que foi esperado longos dias e noites agora chega em sua plenitude. Poetizar agora tem outro 
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significado, pois se realizou em Cecília Meireles o desejo de conhecer os mistérios da Ilha de 

São Miguel, fazendo assim sua ligação com o passado. 

Levo as velhas igrejas e os oscilantes barcos, os santos e os anjos, os palá-
cios com seus brasões, o casario colorido e as humildes casas ao longo dos 
velhos caminhos com suas intermináveis pedras. 
Levo intensas coisas vivas e ternas: o perfil dos bois, o olho das crianças, as 
caras dos namorados, as mãos de todos que vi trabalharem na terra – as mãos 
que nos seus ofícios estão sustentando a permanência e criando a grandeza 
desta ilha. 
Levo a recordação da gentileza unânime com que me receberam amigos e 
desconhecidos e sinto-me tão  povoada de carinho que não sei qual é que re-
cebo e qual é o que dou. (INSULANA, Vol. VII, p.401). 

 

Ela leva consigo tudo que seu ser poético internalizou. As histórias contadas e as mú-

sicas cantadas, agora vistas e ouvidas, leva-as consigo para aprimorar sua poesia. O seu canto 

agora é de um poeta que fez esta ligação com o passado. Não é mais somente de uma menina 

atenta às histórias e às músicas de uma ilha encantada, mítica. Quem canta agora é a poeta que 

resgatou o passado. Ela sabe de onde vieram seus parentes açorianos e tudo isso a deixou mui-

to feliz. 

Cercada de suaves coisas antigas e amáveis coisa de agora, tendo de um lado 
as tradições e falaram-me do passado e vendo do outro surgirem grandezas 
novas, que em qualquer lugar do mundo seriam dignas de admiração, parto 
de São Miguel com tanta vontade de ficar que quase não acredito que me au-
sente. (INSULANA, Vol. VII, p.401). 

A ilha com todo seu fascínio, a acolhida de pessoas queridas deu aquela vontade de fi-

car mais, de não sair mais dali. De fato toda Ilha mítica tem esta sedução com os seus visitan-

tes. Quem vai lá se sente preso aos seus encantos, aos seus feitiços. Para uma poeta a ilha mí-

tica transformou-se em uma das razões de ser de sua poesia. Dá vontade de poetizar sobre o 

visto e o sentido em cada espaço visto e sonhado. 

E pergunto a mim mesma que destino estará reservado a estas terras encan-
tadas, os Açores, entre a Europa e a América, em severa solidão marítima e 
ao mesmo tempo em tão palpitante convívio humano, que não há sonho que 
ao longe estremeça, nem pensamento que ao longe se inquiete, que não en-
contre aqui se estremecimento e sua inquietação. (INSULANA, Vol. VII, 
p.401). 

Que destino se reserva a estas terras encantadas? Foi este o grande questionamento da 

poeta. Agora que ela a conheceu pessoalmente tinha esta grande preocupação poética com a 

terra de seus antepassados. Uma vez conhecido o desconhecido, que rumo dar a sua poesia 

sobre os Açores? Depois que ela conheceu os Açores a poesia é outra. Uma outra fase poética 

se iniciou após conhecer a Ilha de São Miguel. “É certo que tudo isto no mapa mal se vê: que 
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tudo isto se passa entre água e céu, como em tempo mágico, como episódio de lenda”.  (IN-

SULANA, Vol. VII, p.401). 

Tudo tão pequeno aos olhos e tão grandioso na poesia ceciliana. De fato as Ilhas dos 

Açores, a Ilha de São Miguel é pequena num mapa, mas grandiosa para a poesia de Cecília 

Meireles. E se tornou maior depois de conhecida e aumentada o encanto. Almeida Galvão, em 

seu artigo “O portuguesianismo de Cecília Meireles e os Açores” (1973) ao falar sobre o sig-

nificado de sua visita à terra de seus antepassados, depois de alguns anos em que ela lá esteve, 

destaca o seguinte: 

A ancestralidade, constituída por este amálgama da terra com os antepassa-
dos, que lhe circulava nas veias, tomou formas conscientes definitivas, 
quando, já há muitos anos, a poetisa se resolveu visitar os Açores, aceitando 
o convite de seu irmão-poeta Cortês-Rodrigues. Desejava conhecer a Ilha de 
São Miguel e o torrão natal de sua avó Jacinta Garcia Benevides, a quem de-
dicou uma Elegia, que se inclui nas mais belas produções da sua lírica. O 
berço da avó de Cecília foi na freguesia Fajã de cima, que tem hoje a honra 
de ser vinculado a uma das suas artérias o nome da celebrada poetisa. 
(GALVÃO, 1973, p.3). 

Ser reconhecida como poeta nas terras dos seus antepassados foi um grande valor para 

seu ser poético. Quem muitas vezes cantou estas terras, agora se sente reconhecida por sua 

fortuna poética. Não apenas como uma menina criada por sua avó açoriana, mas como a poeta 

reconhecida por aquelas terras açorianas, e porque não dizer, por todo o universo. Ao falecer 

em 1964 Cecília Meireles já era conhecida universalmente. Ela é uma poeta universal. Maria 

Fernanda, filha de Cecília Meireles, em entrevista cedida a Carolina Matos ao Jornal de Fall 

River de 29 de março de 1978, ao ser abordada sobre a mãe, disse: 

Sem dúvida foi muito importante. Lembro-me que sentiu uma grande felici-
dade em poder ir conhecer a terra da Avó apesar de ter sido uma estadia mui-
to curta. Mas Cecília, não fazia de nada um assunto separado. Ela tinha um 
poder extraordinário de síntese e de universalidade. Para ela o que foi real-
mente importante foi poder fazer uma ligação com o passado, abrindo hori-
zonte no tempo. O seu desejo de conhecer a Índia, por exemplo, foi impor-
tante para ela não só pela Índia em particular, mas porque através da Índia, 
Cecília fazia a ligação com toda aquela carga que ela trazia de misticismo. 
Cecília fazia as ligações com o mundo para imediatamente jogar tudo na 
eternidade. O fato de ela ter tido a herança dos Açores era mais importante 
do que ela ir aos Açores. O importante era que os Açores a ligavam ao pas-
sado, ao presente e ao futuro. Os Açores deram á Cecília uma dimensão 
atlântica e permitiram-lhe dar um salto universal. O fato de ter origem fora 
do Brasil fez com que Cecília desse uma dimensão cósmica à sua existência 
e, os Açores estão esta origem. (...) (MEIRELES, V, 1998, p.47). 

Ter origem açoriana deu à Cecília este salto universal. Ela conheceu muitos lugares, 

muitas pessoas e tudo isso lhe deu a oportunidade de aprimorar sua poesia ao poetizar sobre o 
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visto e sonhado. O sonho de Cecília era conhecer os Açores, conhecer a Índia, mas não como 

uma simples turista, porque nestes lugares estava seu mundo interior, sua alma, sua poesia. Os 

Açores de Cecília Meireles não é o mesmo de sua avó. As histórias contadas e cantadas trans-

formaram-se em poesia.  

Se no corpo da etnia brasileira, circula o sangue português, que encontrou a 
expressão mais viva na sua presença na comunidade do idioma, cabe aos co-
lonos açorianos uma parcela da contextura desse tecido, patente em formas 
culturais que assinalam no Brasil os vestígios, mais do que vestígio (...), tes-
temunhos da nossa presença imorredoira. E repetimos, testemunhos, porque 
os vestígios assinalam uma simples relíquia do passado perceptível, que não 
coadunam com as marcas dum presente que persiste em continuar. E nada 
mais honroso para nós do que a definição dessa linha de continuidade num 
patrimônio espiritual traduzido numa mensagem de amor: (PAVÃO, 1973, 
p.5). 

Essa mensagem de amor tão explícita é tudo que Cecília Meireles herdou de sua avó 

açoriana. Essa Grande Mãe que não mediu esforços para lhe dar o melhor em forma de educa-

ção, carinho e amor, ou porque não dizer também, formação e informação de tudo que ela 

tinha e sabia. Apesar de ter tido uma vida sofrida como emigrante em terras brasileiras e a 

saudade de sua terra e de sua família, tudo isso não impediu de ela ser uma grande mulher. E 

Cecília Meireles soube reconhecê-la através de sua poesia. A “Elegia” dedicada a sua avó 

revela este reconhecimento. 

Os poetas são heróis do destino. Os poetas açorianos são heróis deste destino 
dos emparedados que, acalentado o sonho da expansão vivem a angústia pa-
radoxal da limitação e do apego à terra que lhes deu o ser, feitos novos Ate-
neus, que nutrem sua ânsia de infinito com a seiva que brota do solo que os 
sustenta. 
Cecília não viveu estas angústias, mas transubstanciou-as numa inquietação 
metafísica que perpassa em toda sua obra. 
E, analisando, a (...) saudação da poetisa aos Açores, veremos nesse impulso 
determinante de sua vinda a definição de um sentimento de insularidade 
condensado numa síntese perfeita, a denotar uma clara conscientização das 
suas intuições, que contém, ao mesmo tempo, o que poderíamos designar por 
constantes em sua lírica. ‘O sentimento do mar e da solidão: o mar.’ (PA-
VÃO, 1973, p.5).  

Ao falar de sua ida aos Açores não tem como não reforçar este sentimento açoriano. 

O meu desejo de conhecer S. Miguel era um desejo de infância: de uma in-
fância poético-marítima, com história de névoas e sereias, de santos e bru-
xas, de infantas e milagres, e toda perfumada de laranjais da Ilha que, se-
gundo se conta, lançava outrora o aroma dos seus pomares por muitas mi-
lhas em redor, sobre as ondas do mar.  
Dificilmente acreditava na realização desse desejo. O Oceano é muito 
grande, os Açores estão muito longe. São Miguel é uma terra esquiva que 
não se entrega com facilidade aos que a querem a ver. Lembrai-vos de seus 
descobrimento: Gonçalo Velho andou por aí a rodeá-la, com seu regimento 
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“vendo por seus rumos e partes, e depois; com seus olhos, que lhe ficava 
ela da banda do sul; e andando neste meio mar, entre seus olhos, entre estas 
ilhas às voltas, ora com um bordo para uma parte, ora para outra, não po-
dendo ver esta ilha de São Miguel “voltou para o Reino”. (MEIRELES, V, 
1998, p.71). 

A infância poética-marítima da poeta lhe deu esta imensidade de mar para ser canta-

do em seus versos. A simbologia do mar se estende em várias obras cecilianas, mostrando 

seu valor poético, sobretudo açoriano. 

O mar, determinante do destino daqueles que ele isola volve-se agora num 
cordão umbilical que o prende às suas origens, na ancestralidade do sangue e 
nas solicitações longínquas da terra que ambientou as almas dos seus ante-
passados. O mar agente dessa simbiose  que, na citada Elegia conglomera 
tanto sentimento da insularidade. É ela que os especifica: (PAVÃO, 1973, 
p.5) 

Cecília foi de tal forma presa pela sua ancestralidade, étnica e telúrica que após a mor-

te de sua avó ela se sentiu sem direção na vida. E totalmente presa a esta simbologia do mar e 

fez deste mar uma das razões de ser da sua poesia. 

Quando eu andei por lá, mostraram-me seus montes e seus lagos; davam-
me a beber de suas diversas fontes; colhiam, para oferecer-me, suas flores 
surpreendentes. Tão senhores de si, tão certos de seus movimentos e atitu-
des, cercavam-me de gentilezas,  como é próprio dos que dispensam hospi-
talidades a um forasteiro.  Como lhe poderia explicar que se encontravam 
diante de uma pessoa a que tudo aquilo lhe pertencia, e como poderiam 
jamais entender que os bens que desfrutavam não eram sequer os de mais 
valor? (MEIRELES, 1976, p.110). 

Mas vale sempre ressaltar, que embora o mar seja a força simbólica desta herança 

poética açoriana, a poeta multiplicou-a ao conquistar o universo e criar outros mares dentro 

do próprio mar açoriano. É como ela mesma disse “Aos poucos eu pude criar a minha Ilha 

do Nanja, a São Miguel transfigurada pelo sonho”. A poeta transfigurou a herança recebida 

aos poucos ao criar a sua Ilha do Nanja. Essa Ilha é a São Miguel transformada na poesia 

ceciliana. A ilha de São Miguel contada e cantada pela sua avó açoriana não é a mesma da 

neta. A neta transfigurou a Ilha recebida de sua avó num espaço poético, onde todos os de-

sejos se realizam.   

4.7 Considerações sobre o capítulo 

A família da avó de Cecília Meireles deixou há Ilha de São Miguel e veio para o 

Brasil na busca de melhores condições de vida. Nesta aventura muitos parentes morreram 

no mar e outros morreram doentes. Por mais que a vida fosse difícil na Ilha de São Miguel, 
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era seu berço amado, sua terra Natal. Mas uma açoriana não esquece sua terra com tanta 

facilidade. Ao emigrar leva consigo a Ilha e todo seu encanto. Jacinta sabia que a Ilha tinha 

seu “mal tempo”, as intrigas familiares eram muito grandes e, portanto, a vida de ilheia era 

muito complicada. Esta era a Ilha da avó açoriana. A neta, como poeta, transfigurou esta 

Ilha mítica da avó, herança recebida, num  espaço místico de pleno gozo poético num en-

contro perfeito das histórias contadas e cantadas pela avó açoriana. É como se ela dissesse: 

“Recebi a Ilha de são Miguel com todas as dores da minha avó e a transformei num espaço 

de alegria onde a magia de todos os sonhos se realiza. É este o meu espaço de refúgio”.  

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

 

 

Ter imaginação é ver o mundo na sua totalidade; 
pois as imagens têm o poder e a missão de mos-
trar tudo o que permanece refratário ao conceito. 
(Mircea Eliade). 

Com a interpretação da poesia de Cecília Meireles, foi possível descobrir qual o sen-

tido do arquétipo da Grande Mãe em sua construção poética. Com esta tese concluiu-se que 

o arquétipo da Grande mãe é um dos elementos centrais da poesia de Cecília Meireles por 

causa das perdas humanas, especialmente a da figura materna. Mas deve se ressaltar que a 

poeta não ficou apenas presa a esta perda para construir sua fortuna poética.  

Figura6: Gaia – Mãe Terra 
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Observou-se que os primeiros livros escritos pela poetisa trazem este forte teor da 

ausência materna. Conforme a poeta amadureceu seu ser, consequentemente, sua poesia foi 

se ausentando desta dependência da própria mãe (morta), para criar sua poesia, e se firmar 

em outras variáveis da Grande Mãe. Viu-se também esta Grande Mãe na babá, na avó, em 

Nossa Senhora, nos santos e santas, na gruta, na árvore, no jardim, na gruta, na terra e na 

Ilha do Nanja. Em sentido negativo: a morte, o pavor infantil, o túmulo. Reunindo todos 

estes aspectos do Arquétipo da Grande Mãe, nesta interpretação, a poesia de Cecília Meire-

les crescia profissionalmente e ia descobrindo um sentido para sua vida, à medida que ela 

desenvolvia a habilidade em escrever, de modo que os temas geradores de sua criação poé-

tica se diversificavam. O desejo de ser terra e misturar-se com a terra na infância, deu-lhe na 

vida adulta, ao visitar o mundo inteiro e divulgar seu jeito diferente de ser poeta, o legado 

de ser uma Grande Mãe. Somente uma Grande Mãe é capaz de grande convivência com a 

angústia existencial. Cecília Meireles foi um exemplo desta superação. Somente uma Gran-

de Mãe é capaz de superar sua angústia existencial e criar novas imagens e símbolos que 

foram capazes de exprimir o fundamento último do seu ser. Foram estas imagens e símbolos 

criados no labor poético que deram à poeta um novo sentido para sua existência.  

O pensamento poético ceciliano foi influenciado por muitos pensamentos, entre eles 

o misticismo indiano. Tagore e Gandhi são personagens que marcaram profundamente seu 

ser poético. Segundo a poeta, foi na Índia que ela se sentiu dentro do seu mundo interior. No 

entanto, é difícil de dizer se ela segue esta ou aquela linha de pensamento. Sua fortuna poé-

tica, com uma diversidade imensa de temas, dá muito trabalho ao ser pesquisada. Por outro 

lado, isso revelou esse seu jeito próprio de ser poeta independente, não se prendendo a esta 

ou aquela escola literária, deixando livre seu canto, seu verso.  Ela canta a natureza, mas 

poderia ser considerada simbolista? Cecília vai além da Escola Simbolista. Esta natureza 

toda presente na poesia ceciliana é herança açoriana. As histórias contadas e cantadas pela 

sua avó que lhe deram este legado. A partir deste legado, ela foi selecionando o que combi-

nava com seu jeito de ser mulher e poeta e o que ela abominava. 

Temos dois pontos que unem a poeta ao seu legado poético. A sua avó açoriana dei-

xou marcas profundas em sua neta de Portugal e Índia. Açores (Portugal) como herança 

poética de quem sente imensa saudade de sua terra natal e a deixou para a neta. Para onde o 

açoriano vai, ele leva a ilha dentro de si. Jacinta Garcia Benevides trouxe para o Brasil a sua 

ilha contada e cantada para sua neta Cecília. Da mesma forma, também chamou atenção 

para as preciosidades indianas. Foi este jeito de falar da importância destas preciosidades, 
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que lhe despertou o desejo de conhecer a Índia e o seu jeito místico de ser. Foi na Índia que 

ela se sentiu dentro do seu mundo. E entre estas duas culturas a poeta foi construindo seu 

universo poético e um dos focos é o arquétipo da Grande Mãe. Portugal e Índia são dois 

pontos que se unem na poesia de Cecília Meireles, mas no meio estão todos os lugares que 

ela conheceu, ou desejou conhecer. 

Os elementos de criação no silêncio e na solidão, na ausência da mãe, e na presença 

da avó mística e da babá mágica, somaram pontos para que a criação poética ceciliana tives-

se sons e ritmos desta Grande Mãe ausente, presente, pavorosa, acolhedora, próxima, distan-

te. Tudo isso forma a poesia ceciliana quando o tema é a Grande Mãe. Não estamos afir-

mando que a poetisa ficou presa apenas a este universo. Muito pelo contrário, ela soube cri-

ar através da sua dor, outro mundo livre de tudo aquilo que impedia sua liberdade de criar. 

Por isso, embora o tema da Grande Mãe traga estes sons e estes ritmos, ela foi uma poeta 

capaz de transcender a dor e o sofrimento e amadurecer o seu processo criador. Os primei-

ros livros de poesia de Cecília são muito diferentes dos últimos que temos notícias. Se o 

poeta é capaz de cantar a sua dor, é também capaz de cantar os encantos do mundo. Cada 

viagem tornou-se uma obra poética.  

A infância na ausência da mãe, vivida em cenário mitológico, contribuiu para a poeta 

trazer a sua arte poética o tema do arquétipo da Grande Mãe. Perpassando várias culturas e 

chegando até os dias de hoje, essa Grande Mãe, Grande Deusa, ou princípio feminino, seja 

como ela for denominada, faz-se notável em muitas obras cecilianas. Na literatura e nas 

artes sua força imanente ressurge a cada instante, levando o artista a se reatualizar. Como é 

o caso de Cecília Meireles. O arquétipo da Grande Mãe tem um sentido existencial e poético 

nas obras cecilianas. Uma vez que ela era órfã, poetizar sobre essa grande mãe foi uma for-

ma encontrada para exprimir sua relação com o fundamento último do seu ser. Seria este o 

sentido da reatualização do mito da Grande Mãe em Cecília Meireles.  

Cecília Meireles tinha este lado poético de gostar de versejar sobre os santos e santas 

místicos. Ela era considerada uma poeta lírica místico-contemplativa. Santo Antônio, Santa 

Clara e São Francisco, Santa Cecília e Santa Maria Egipcíaca foram personagens do labor 

poético ceciliano. Observou-se aqui que, em nenhum momento, Cecília Meireles deixou 

transparecer ser seguidora da doutrina cristã católica. Mas ela se mostrou admiradora destes 

santos e santas transfigurados ao doarem suas próprias vidas por causa de sua fé. Enquanto 

eles ou elas se doam pela fé, a poeta se recolheu em sua criação poética. Esses transfigurados 
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evocam Cecília Meireles a laborar, criar cada vez melhor, para transfigurar este mundo de 

dor. Fazer poesia não é nada fácil. Principalmente quando ela nasce da dor. No recolhimento 

em suas santas e santos, Cecília Meireles habilitou-se mais na sua construção poética. 

Quando a angústia existencial é insuportável ao ser, é natural construir poeticamente 

um lugar de refúgio para a alma gozar de plenitude. Ou seja, poetizar o que é capaz de expri-

mir existencialmente a relação da poeta com o fundamento último do seu ser. E é interessante 

observar, que esta criação foi um processo. “Aos poucos pude criar a minha Ilha de Nanja, a 

São Miguel transfigurada pelo sonho” O sonho poético lapidado anos e anos pegou esta an-

gústia, esta dor e criou a Ilha Mãe. A ilha do Nanja é uma Grande Mãe, na qual a poeta vai, 

para passar uns instantes de gozo com sua criação. 

A grande contribuição que Cecília Meireles deixou para nós é que o ser humano é ca-

paz de transcender seu mundo de dor e sofrimento ao criar outro mundo possível de ser vivi-

do. A angústia existencial é uma questão que o ser precisa descobrir para conviver com ela. 

Se a poeta teve seu mundo de dor, ela teve também as oportunidades de recriá-lo através da 

poesia. Há um grande potencial de saber conviver com a dor revelada em Cecília Meireles. 

Era meu desejo fazer aproximações mais profundas nas contribuições da religião para 

a literatura e da literatura para a religião. Mas fica para futuras pesquisas um aprofundamento 

maior desta temática no pensamento poético de Cecília Meireles. Outra questão que ficou 

latente enquanto estava totalmente envolvida com os escritos de Cecília Meireles, foi o tema 

da amizade e da saudade. A poeta escreveu muitas cartas, conheceu pessoas de diversos paí-

ses, teve muitos amigos e amigas com os\as quais manteve contato por longas datas. Então, 

amizade e saudade representam um tema que ficou latente enquanto eu fazia as pesquisas, 

principalmente, na leitura das cartas que Cecília Meireles dedicou ao seu amigo micaelense 

“Armando Côrtes-Rodrigues”. 

Ao ler as poesias e a biografia de Cecília Meireles, eu li também a minha vida, a mi-

nha história. Descobri que temos muito em comum. A infância de menina no silêncio e na 

solidão evocou para mim a infância permanente, criada também no silêncio e na solidão. Os 

poetas tem esta capacidade de nos transportar para este mundo da infância permanente. A 

angústia existencial latente, ao interpretar sua poesia, é uma angústia da humanidade. A poeta 

conseguiu criar a partir da sua dor, a dor da humanidade. Por isso, ler Cecília Meireles é en-

contrar-se com nossa angústia existencial, também. Ela buscou na poesia uma forma de ex-
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primir sua dor. Mas, também, foi através da poesia que ela cantou os encontros e desencontros 

de sua existência. 

 

 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
1. OBRAS DE CECÍLIA MEIRELES 

 
 

Poemas (por ano de publicação) 

 
Espectros, Rio de Janeiro, Leite Ribeiro e Murilo, 1919. 

Nunca mais... e Poemas dos Poemas, Rio de Janeiro, Leite Ribeiro, 1923. 

Baladas para El-Rei, Rio de Janeiro, Lux, 1925. 

“O Canto da Jandaia”, In: Festa, ano I,1ª fase, nº3. Fac-similada, Rio de Janeiro, PLG-
Comunicação: Inelivro, 1927. 

“Cinco poemas”, ibid., nº1, 1927. 

“Carnaval”, ibid., nº5, 1928. 

“Poemas”, ibid., nº8, 1928. 

“Sombra”, ibid., nº10, 1928. 

“Isto é o meu grito de desespero”, ibid., ano 1, 2ªfase, nº1, Rio de Janeiro, Oficinas Gráficas 
Alba,1934. 

“Pensamento”, ibid.,nº7, 1935. 

A Festa das Letras. (coautoria). Porto Alegre: Globo, 1937. 

Viagem. Lisboa: Ocidente, 1939. 

Vaga Música. Rio de Janeiro: Pongetti, 1942. 

Poetas Novos de Portugal. Col. Clássicos e Contemporâneos. Rio de Janeiro: Edições Dois 
Mundos, 1944. 

Mar Absoluto e Outros Poemas. Porto Alegre: Globo, 1945. 



 

  198 

Elegia. Insulana, nº1, vol. IV, 1948, p.57-62. 

Retrato Natural. Rio de Janeiro: Livros de Portugal, 1949. 

Amor de Leonoreta. Rio de Janeiro: Hipocampo, 1951. 

Doze Noturnos de Holanda e o Aeronauta. Rio de Janeiro: Livros de Portugal, 1952. 

Romanceiro da Inconfidência. Rio de Janeiro: Livros de Portugal, 1953. 

Pequeno Oratório de Santa Clara. Rio de Janeiro: Philobiblion, 1955. 

Pistóia, Cemitério Militar Brasileiro.  Rio de Janeiro: Philobiblion, 1955. 

Canções. Rio de Janeiro: Livros de Portugal, 1956. 

Romance de Santa Cecília. Rio de Janeiro: Philobiblion, 1957. 

Obra Poética. Rio de Janeiro: Aguilar, 1958. 

Metal Rosicler. Rio de Janeiro: Livros de Portugal, 1960. 

Solombra. Rio de Janeiro: Livros de Portugal, 1963. 

Ou Isto ou Aquilo. São Paulo: Giroflê, 1964. 

Crônica Travada na Cidade de San Sebastiam no Quarto Centenário de sua Fundação pelo 
Capitão Mor Estácio de Sá.  Rio de Janeiro: José Olympio, 1965. 

Poemas Italianos. Instituto Cultural: Ítalo-Brasileiro, 1968. 

Ou Isto ou Aquilo e Poemas Inéditos. São Paulo: Melhoramentos, 1969. 

Poemas Escritos na Índia. Rio de Janeiro, São José s\d. 

Poemas I (1942-1949)\Poemas II (1950-1959), 2ªed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1976. 

Poemas III (1960-1964) \Sonhos (1950-1963), 2ªed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1979. 

Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001b. 2vls. 

Ontologia Poética – Cecília Meireles. Lisboa: Relógio d Água, 2002. 

Cecília Meireles – O instante existe. Cascais: Arte Plural, 2003. 

 
Memórias 

 

Olhinhos de Gato, In: Ocidente, vol.III, nº7, novembro de 1938, p.47-58; vol.III, nº8, de-
zembro, de 1938, p.231-254; vol.IV, nº9, janeiro, de 1939, p.77-90; vol.IV, nº10, fe-
vereiro, de 1939, p.258-263; vol.IV, nº11, março, de 1939, p.418-424; vol.V, nº12, 
abril, de 1939, p.59-64; vol.VI, nº15, julho, de 1939, p.260264.; vol.IV, nº16, agosto, 
de 1939, p.453-458; vol.VII, nº17, setembro, de 1939, p.67-73; vol.IV, nº18, outu-
bro, de 1939, p.269-273; vol.IV, nº19, novembro, de 1939, p.392-399; vol.VIII, 
nº20, dezembro, de 1939, p.89-95; vol.VIII, nº23, março, de 1940, p.577-583; 

 

 
 



 

  199 

Crônicas 

“Aceitação” In: Festa, ano 1, 1ªfase, nº6, ed. Fac-similada, Rio de Janeiro, PLG-
Comunicação: inelivro, 1828. 

“Evocação Lírica de Lisboa”.  Atlântico, 2ªsérie, nº6, Lisboa, 1948. 

Eternidade de Israel. Rio de Janeiro: Centro Cultural Brasil-Israel, 1959. 

Escolha seu Sonho. Rio de Janeiro: Record, 1964. 

Inéditos (crônicas).  Rio de Janeiro: Bloch Editora, 1967. 

O que se diz, e o que se Entende. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. 

Ilusões do Mundo. 2ªed., Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982. 

AZEVEDO FILHO, Leodegário de (org.). Crônicas de Educação. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira\Fundação Biblioteca Nacional, 2001 a. 5vs. 

Crônicas em geral – 1. Leodegário de Azevedo Filho (org.). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1998 a. 

AZEVEDO FILHO, Leodegário (org.). Crônicas de viagem I. Rio de Janeiro: Nova Frontei-
ra, 1998b.  

AZEVEDO FILHO, Leodegário de (org.).  Crônicas de viagem 2. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1999 a.  

AZEVEDO FILHO, Leodegário (org.). Crônicas de viagem 3. Rio de Janeiro: Nova Fron-
teira, 1999b. 

Episódio Humano. Rio de Janeiro: Batel (1929-1930), 2007. 

Teatros 

O ás de Ouro (estudo dramático em três atos), Rio de Janeiro, 1947. 

O Menino Atrasado. Rio de Janeiro: Livros de Portugal, 1966. 

 

Conferências e ensaios 

O Espírito Vitorioso. Rio de Janeiro: Anuário do Brasil, 1934. 
Notícia de Poesia Brasileira. Coimbra: Biblioteca da Universidade, 1935. 

Batuque, Samba e Macumba. Lisboa: Mundo Português do Livro, 1944. 

Prefácio de Poetas Novos de Portugal. Rio de Janeiro: Dois Mundos, 1944. 

“Folclore Guasca e Açoriano”. Insulana, Vol. III. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Del-
gada. Ponta Delgada: Tipografia do Diário dos Açores, p.167-174. 

Rui: Pequena História de uma Grande Vida. Rio de Janeiro: Livros de Portugal, 1949. 

Problemas da Literatura Infantil. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1951. 

“Adágios Açorianos”. Insulana, vol. IX, p.187-188, Ponta Delgada, 1953. “Cancioneiro 
Popular de Armando Cortês-Rodrigues”. Insulana, Vol. IX. Ponta Delgada, p.433-
446. 



 

  200 

“Panorama Folclórico dos Açores, Especialmente da Ilha de São Miguel”. Separata da Re-
vista Insulana, vol. XI, Ponta Delgada: Tipografia do Diário dos Açores, 1º semestre, 
1955. 

“Expressão Feminina de Poesia na América” Três Conferências sobre Cultura Hispano-
americana. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1959. 

Religião e Poesia (conferência inédita policopiada, 1963). 

“Federico García Lorca”. In. Leitura, nº 49, Rio de Janeiro, julho de 1961. 

“Um Retrato de Rabindranath Tagore”. In: Cadernos Brasileiros: Rio de Janeiro, ano III, 
n02, abril-junho, 1961. 

“Como Escrevi Romanceiro da Inconfidência” In: Suplemento de Minas, Suplemento Lite-
rário, Belo Horizonte, 12 de Agosto de 1967. 

Artes Populares. Rio de Janeiro: Ouro, 1968. 

Notas sobre Folclore Gaúcho-Açoriano. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 
1968. 

A Bíblia na Poesia Brasileira. Rio de Janeiro: Centro Cultural-Brasil Israel, s.d. 

 

Traduções 

As mil e uma noites [48 dos primeiros contos]. Rio de Janeiro: Anuário do Brasil, s.d 

RILKE, Rainer Maria. A canção de amor e de Morte do Porta Estandarte Cristóvão Rilke. 
Rio de Janeiro: Acadêmica, 1947. 

WOOLF, Virgínia. Orlando. Porto Alegre: Globo, 1958. 

LORCA, Federico García. Bodas de Sangue.  Rio de Janeiro: Agir, 1960. 

TAGORE, Rabindranath. Caturanga. Rio de Janeiro: Delta, 1962. 

Poesia de Israel. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1962. 

SMILANSK, Moshé. “Lafite”, de. In. Ontologia da Literatura Hebraica Moderna. Rio de 
Janeiro: Biblos, 1969. 

LI PO & TU FU. Poemas Chineses. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. 

 

 

Correspondências: 

AZEVEDO, Manuela. (org., pref. e notas). Cartas a João de Barros. Lisboa: Livros do Bra-
sil, 1972, p.333-334. 

CARVALHO, Joaquim Montezuma de. Carta inédita a Ana Maria Domingues de Oliveira. 
Lisboa, 12 out.2000. 

CASTRO, Fernanda de. Ao Fim da Memória. (1906-1939), Lisboa: Verbo, 1986. 

_____. “Carta a Cecília Meireles”. In: Cartas Para além do Tempo. Lisboa: Europress, 
1990, p. 43-49. 



 

  201 

CRISTÓVÃO, Fernando. Cartas inéditas de Cecília Meireles a Maria Valupi. In: Revista 
Colóquio/Letras. Documentos, nº 66, Mar. 1982, p. 63-71.  

GASTÃO, Ana Marques (org.). “Transcrição das Cartas e dos Poemas de Cecília Meireles 
para Maria Valupi”. Vila Nova de Famalicão: Edições Quase, 2007, p.131-170. 

SACHET, Celestino (org. e notas). A lição do poema: Cartas de Cecília Meireles a Arman-
do Cortês-Rodrigues. Ponta Delgada: Instituto Cultural, 1998. 

SARAIVA, Arnaldo. Uma carta inédita de Cecília Meireles sobre o suicídio do marido 
(Correia Dias). Revista do Centro de Estudos Brasileiros. no.1. Porto, Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, 1998. p.55-60. 

OSÓRIO, António. Vozes Íntimas.  Lisboa: Assírio e Alvim, 2008, p.205-247.  

 

Inéditas: 

A Alberto de Serpa (Arquivo Municipal do Porto). 

A Augusto Mayer (Casa Rui Barbosa e Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro). 

A Fernanda de Castro (Biblioteca Arnaldo Saraiva, Porto). 

 

Entrevista 

BLOCH, Pedro. Pedro Bloch entrevista Cecília Meireles. Revista Manchete, Rio de Janeiro, 
630, p.35, maio de 1964.  

 

Postais enviados para as filhas 

MORAIS, Marcos Antônio de.  (org.). As Três Marias de Cecília. São Paulo: Moderna, 
2007. 

 

Edições de Obras utilizadas 

AZEVEDO FILHO, Leodegário de (org.). Crônicas de Educação. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira\Fundação Biblioteca Nacional, 2001a. 5vs. 

AZEVEDO FILHO, Leodegário de (org.). Crônicas de viagem 1. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1998b.  

 Inéditos (crônicas).  Rio de Janeiro; Editora Bloch, 1967. 

Obra poética. Rio de janeiro: Nova Aguilar, 1983a. 

 Olhinhos de Gato. São Paulo: Editora Moderna, 1983b. 

O que se diz e o que se entende. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. 

Oratório de Santa Maria Egipcíaca. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. 

Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001b. 2vls. 

 

2. SOBRE CECÍLIA MEIRELES 



 

  202 

 

ANDRADE, Mário. Cecília e a poesia. In: O empalhador de passarinho. 3ªed. São Paulo: 
Livraria Martins Editora S.A, 1972, p.71-81. 

AZEVEDO FILHO, Leodegário de. Poesia e estilo de Cecília Meireles. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 1970. 

_____. Sobre a obra em prosa de Cecília Meireles: ensaios e conferências. In. GOUVÊA, 
Leila V.B. (org.). Ensaios sobre Cecília Meireles. São Paulo: Humanitas, FAPESP, 
2007, p.271-280. 

BOSI, Alfredo. Em torno da poesia de Cecília Meireles. In. Céu, inferno: ensaios de crítica 
literária. São Paulo: Duas cidades, 2003, p.123-144. 

_____. Em torno da poesia de Cecília Meireles. In: As viagens de Cecília Meireles. In.  
GOUVÊA, Leila, V.B. (org.). Ensaios sobre Cecília Meireles. São Paulo: Humani-
tas\FAPESP, 2007, p.13-32. 

BUENO, Luís. Cecília Meireles – a pastora muda. In: PRZBYCIEN, Regina & GOMES, 
Cleusa (orgs.). Poetas mulheres que pensaram o século XX. Curitiba: Editora UFPR, 
2008. 

CARVALHO, Rui Galvão. A açorianidade na poesia de Cecília Meireles. Revista Ocidente, 
Lisboa, nº133, vol. XXXIII, p.8-15, set.1947. 

CARVALHO, Joaquim de Montezuma de. Inventário crítico sobre Cecília Meireles. Diário 
de Açores, 14 mar.2002, p. 10-11. 

CHEGARAM esta manhã a Lisboa a poetisa brasileira Cecília Meireles e o artista português 
Correia Dias. Diário de Lisboa. Lisboa, 12 out.1934. 

COELHO, Francisco-Leão. Cecília Meireles e a carta do ‘Achamento da Índia. In: GOU-
VÊA, Leila V.B (org.). Ensaios sobre Cecília Meireles. São Paulo: Humanitas\ FA-
PESP, 2007, p. 179-186. 

COELHO, Nely Novaes. Cecília Meireles e Fernando Pessoa. In: Revista das comunidades 
de Língua Portuguesa, nº9, 2ª série, p.21-30, São Paulo e Porto Alegre, jan.- jul., 
1996. 

_____. Cecília Meireles: vida e obra. In. Dicionário Crítico de Escritoras Brasileiras 
(1711-2001). São Paulo: Editora Escrituras, 2002. p 133-136. 

______. O eterno instante na poesia de Cecília Meireles. A Literatura feminina no Brasil 
contemporâneo. São Paulo: Siciliano, 1993, p.35-55. 

CORRÊA, Luciana Borgerth Vial. Infância, escola e literatura infantil em Cecília Meireles. 
2001. 134f. Dissertação (Mestrado)- PUC-RJ, Rio de Janeiro. 

COSTA, Soraya Borges. A poesia de Cecília Meireles em busca do Rosicler. 2011, 128p. 
Dissertação (Mestrado em Curso de Mestrado em Teoria Literária no Instituto de Le-
tras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia). Programa de Pós-
graduação em Letras, Uberlândia. 

_____. Cecília Meireles e García Lorca entre o espelho de Narciso. Revista Crioula, nº08, 
novembro de 2010. In: Anais SILEL, vol. 01, Uberlândia, EUFU, 2009. 

CRISTÓVÃO, Fernando. Compreensão portuguesa de Cecília Meireles. Colóquio de Le-
tras. Lisboa, nº46, p.20-27, novembro, 1978. 



 

  203 

_____. A alquimia poética de Metal Rosicler. In.  GOUVÊA, Leila, V.B. (org.). Ensaios 
sobre Cecília Meireles. São Paulo: Humanitas\FAPESP, 2007, p.61-80. 

DAMASCENO, Darcy. Cecília Meireles: “Além da imagem das coisas”. Minas Gerais- 
Suplemento Literário, Belo Horizonte, ano 5, n.183, p.7, 28 fev.1970. 

_____. O mundo contemplado de Cecília Meireles. Rio de Janeiro: Orfeu, 1967. 

_____. Poesia do sensível e do imaginário. In: Obra Poética. Rio de Janeiro: Companhia 
José Aguiar Editora, 1983.  

_____. Poesia e Prosa de Cecília Meireles. In: Seleta de Prosa e Verso de Cecília Meireles. 
Rio de Janeiro: Editora José Olympio, 1973, p.192-203. 

DANTAS, José Maria de Souza.  A consciência de uma viagem sem fim. Rio de Janeiro, 
1984. 

DEL PICCHIA, Menotti. O inconsciente na poesia.  In: Obra Poética. 3ªed. Rio de Janeiro: 
Aguilar, 1983a, p.45-47. 

DUMITH, Denise de Carvalho. Penélope. In: BERND, Zilá (org.). Dicionário de figuras e 
mitos literários das Américas. Porto Alegre: Tomo Editorial\Editora da Universida-
de, 2007, p.512-518. 

_____. O mito de Penélope e sua retomada na literatura brasileira: Clarice Lispector e Né-
lida Piñon. 2012, 298p. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

FAGUNDES, Francisco Cota. A poetização da infância em Fernando Pessoa e Cecília Mei-
reles. Revista Insulana, Ponta Delgada, vol. XI. p.27-44,1984. 

FERNANDES Maria Hercília. Cecília Meireles e a lírica pedagógica em “Criança, meu 
amor” (1924). 2008, 192p. Tese (Doutorado pelo Programa de Pós-graduação em 
Educação) Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte.  

FONSECA, Edson Nery. Três poetas brasileiros apaixonados por Fernando Pessoa. Coló-
quio de Letras, n. 88, p.103, novembro, 1985. 

FONSECA, José Paulo Moreira da. Musicalidade e poesia. In: Obra Poética. 3ªed. Rio de 
Janeiro: Aguilar, 1983a, p. 42-45. 

FONTELES, Graça Roriz. Cecília Meireles: lirismo e religiosidade. São Paulo: Scorteci, 
2010.  

GARCIA, Fernanda Rodrigues. Nas águas da Ilha do Nanja: a imaginação literária e o es-
paço açoriano. 2007, 141p.  Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul: 
Porto Alegre. 

GOLDSTEIN, Norma Seltzer. O espírito vitorioso: uma proposta de ensino de e pela litera-
tura.  In: GOUVÊA, Leila V.B (org.). Ensaios sobre Cecília Meireles. São Paulo: 
Humanitas, FAPESP\2007, p.227-238. 

_____.Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meireles. São Paulo: Ática, 1998. (Coleção 
Roteiro de Leitura). 

GOUVÊA, Leila V.B. Agora, toda a prosa. JL, Lisboa, p.23, 15 de jul.1998. 

_____.Cecília Meireles em Portugal. São Paulo: Iluminuras, 2001. 

_____. (org.). Ensaios sobre Cecília Meireles. São Paulo: Humanitas, FAPESP, 2007. 



 

  204 

_____. Nunca te vi sempre te amei. República, São Paulo, ano 3, n.31, p.104-107, mai.1999. 

_____. Obra em prosa. Proleitura, Assis, ano 7, n.25, p.5, fev.2000. 

_____. Pensamento e “Lirismo Puro” na poesia de Cecília Meireles. São Paulo: EDUSP, 
2008. 

_____. Trechos significativos. JL, Lisboa, p.6-7, 24fev.1999. 

GOUVEIA, Margarida Maia. As viagens de Cecília Meireles. In:  GOUVÊA, Leila, V.B. 
(org.). Ensaios sobre Cecília Meireles. São Paulo: Humanitas, 2007. 

_____. Cecília Meireles: da ilha da condição humana. Arquipélago, Ponta Delgada, v. XV, 
p. 245-248, 1997/1998. 

_____.Cecília Meireles “Da universal inquietude”. Insulana, Ponta Delgada, v. LIV, p.8-22, 
1998. 

_____. Cecília Meireles e a literatura portuguesa: abordagens e percursos. In. MELLO, Ana 
Maria Lisboa de. (org.). Cecília Meireles e Murilo Mendes (1901-2001). Porto Ale-
gre: Uniprom, 2002, p.10-21. 

_____. Cecília Meireles: uma poética do eterno “instante”. Portugal: Impressa Nacional – 
Casa da Moeda, 2002.  

_____. Cecília, Antero e os caminhos para a perfeição. In: SCRIPTA, Belo Horizonte, v.6 
.nº12, p.146-155, 1ºsemestre de 2003. 

_____. Presença da literatura medieval portuguesa em autores brasileiros (Bandeira, Cecília 
e Stella Leonardo). Sobre o tempo, Ponta Delgada: 2001, p.407-421. 

 _____. Vitorino Nemésio e Cecília Meireles- A Ilha Ancestral. Porto: Fundação Eng. Antó-
nio de Almeida, 2001. 

LAMEGO, Valéria. “A combatente: educação e jornalismo”. In: GOUVÊA, Leila V.B 
(org.). Ensaios sobre Cecília Meireles. São Paulo: Humanitas\ FAPESP, 2007, p. 
217-226. 

_____. Cecília Meireles na Revolução de 30: a harpa na lira. Rio de Janeiro; Record, 1996. 
_____.O itinerário de uma cronista. Poesia sempre, Rio de Janeiro, ano 8, n.12, p.233-249, 

mai.2000. 

LEÃO, Cunha. “A linguagem poética”. In: Obra Poética. 3ª ed. Rio de Janeiro: Aguilar, 
1983a, p. 40-42. 

LOBO, Yolanda Lima. Memória e Educação: O Espírito LOBO, Yolanda Lima. Memória e 
Educação: O Espírito Vitorioso, de Cecília Meireles. Disponível em: R. bras. Est. 
pedag., Brasília, v.77, n.187, p.525-545, set./dez. 1996. (Visitado em 05\01\2012). 

LAJOLO, Marisa. Literatura: leitores e leitura. São Paulo: Moderna, 2001.  

_____.O que é literatura? São Paulo: Brasiliense, 1996. 

LOUNDO, Dilip. Cecília Meireles e a Índia: viagem e meditação poética. In: GOUVÊA, 
Leila V.B (org.). Ensaios sobre Cecília Meireles. São Paulo: Humanitas\ FAPESP, 
2007, p. 129-178. 

MACHADO, Ruy Afonso. “Cecília Meireles, amiga”. In: GOUVÊA, Leila V.B (org.). En-
saios sobre Cecília Meireles. São Paulo: Humanitas\ FAPESP, 2007, p. 281-307. 



 

  205 

MEIRELES, Victor de Lima. Cecília Meireles: aspectos para uma biografia. Ponta Delga-
da: EGA Empresa Gráfica Açoreana, 1998. 

MELLO, Ana Maria Lisboa de. (org.). Cecília Meireles e Murilo Mendes (1901-2001). Por-
to Alegre: Uniprom, 2002. 

_____. A memória dos Açores na escrita de Cecília Meireles. Letras de hoje, Porto Alegre, 
v.47, nº4, p.381-386, out.\dez. 2012. 

_____. Da musicalidade do universo à musicalidade do verso em Cecília Meireles. Cerra-
dos, Brasília, ano 6, n.6, 1997,  

_____. O Absoluto e o Relativo nas Canções de Cecília Meireles. Ciência e Letras, Porto 
Alegre, n.17, p.77-88, ago.1996. 

_____. O ritmo no discurso poético. Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 34, n.115, p. 7-31, 

 mar.1999. 

_____. Poesia e imaginário. Porto Alegre: Edipucrs, 2002. 

_____. & UTÉZA, Francis. Oriente e Ocidente na poesia de Cecília Meireles. Porto Alegre: 
Libretos, 2006. 

MENDES, Karla Renata. A crônica de viagem de Cecília Meireles: gravuras aéreas “para 
quem não viu Lisboa...” Disponível em: Universidade Estadual de Maringá – UEM - 
Maringá-PR, 9, 10 e 11 de junho de 2010 – ANAIS - ISSN 2177-6350 (visitado em: 
23\04\2011).  

_____. Cecília Meireles viajante: visões do presente e do passado nas crônicas sobre Portu-
gal. 2010, 146p. Dissertação (Curso de Pós-graduação em Letras, Setor de Ciências 
Humanas),  Letras e Artes da Universidade Federal do Paraná,. 

MOTA, Luísa. O “Canto” repartido -Cecília Meireles e Portugal. Lisboa: Casa da Moeda, 
2012. 

MOURÃO-FERREIRA, Davi & LEÃO, Francisco Cunha (orgs.). Ontologia Poética. Lis-
boa: Guimarães, 1968. 

NAVEIRA, Raquel Maria Carvalho. Maria Egipcíaca. Campo Grande: Editora da Univer-
sidade Católica Dom Bosco, 2002. 103p. 

NEVES, Margarida de Souza, LÔBO, Yolanda Lima & MIGNOT, Ana Chrystina Venancio 
(orgs.). Cecília Meireles: a poética da educação. Rio: Editora PUC-Rio e São Paulo: 
Loyola, 2001. 

NEMÉSIO, Vitorino.  A poesia de Cecília Meireles. In: Conhecimento de poesia. Salvador 
(BA): Livraria Progresso Editora, 1958, p.322-327. 

OLIVEIRA, Ana Maria de. Temática da Morte em Cecília Meireles e Gabriela Mistral. Re-
vista de Letras. Vol. 32. São Paulo: Universidade Estadual Paulista, 1992, p.127-
139.  

OLIVEIRA, Ana Maria Domingues. Biografia crítica e comentada de Cecília Meireles. In. 
MEIRELES, Cecília. Poesia completa (org. Antonio Carlos Secchin). Vol.I. Edição 
do Centenário: Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001b, p. XXII-CLIII. 

_____.Diálogo com a tradição portuguesa. GOUVÊA, Leila V.B. Ensaios sobre Cecília 
Meireles. São Paulo: Humanitas, FAPESP, 2007, p.187-200. 



 

  206 

OLIVEIRA, Fernanda Ribeiro Queiroz. Canto e corte – a épica e drama nas vozes de Cecí-
lia Meireles e João Cabral de Melo Neto. Goiânia: Editora da UFG, 2006.  

_____. Estudo Crítico da Bibliografia de Cecília Meireles. São Paulo: Humanitas, 
FFLCH\USP, 2001. 

_____. O feminino e o sagrado nas santas de Cecília Meireles. Tese de Doutorado: Goiânia: 
Programa de Pós-Graduação em Linguística da Faculdade de Letras. Universidade 
Federal de Goiás. Ano de 2007.208p. 

_____. O feminino e o sagrado em Cecília Meireles. XI Congresso Internacional da ABRA-
LIC: Tessituras, Interações, Convergências. Disponível em: 
http://www.abralic.org.br/anais/cong2008/AnaisOnline/simposios/pdf/044/FERNAN
DA_OLIVEIRA.pdf (visitado em: 17-10-2011).  

_____. O volteio do mito: Cecília e Cecília.  Disponível em: Gl. Sci. Technol., v. 02, n. 01, 
p. 82 - 93, jan./abr. 2009.  

PAVÃO, J. de Almeida. O Portuguesianismo de Cecília Meireles e os Açores. In: Revista 
Ocidente, nº417, nova série, vol. LXXXIV. Lisboa, janeiro, p.3-12. 

PADRÃO, Maria da Glória. Cecília: a poesia do efêmero. In. Colóquio\Letras, nº36. Lisboa, 
março, 1977, p.64-66. 

PAES, José Paulo. “Poesias nas alturas/ Sonetos florbelos”. In: Os perigos da poesia e ou-
tros ensaios. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997. p.35-38. 

PAIVA, Kelen Benfenatti. Entre malas e vacinas: o lirismo itinerante de Cecília Meireles. 
Fazendo Gênero 9, Diásporas, Diversidades, Deslocamentos, 23 a 26 de agosto de 
2010.  

PIMENTA, Jussara Santos.  As Duas Margens do Atlântico: Um Projeto de Integração entre 
dois Povos n a Viagem de Cecília Meireles a Portugal. (1934). (tese de doutorado). 
Rio de Janeiro: Universidade do Rio de Janeiro, 2008. 

_____. O Brasil e a sua educação: as conferências de Cecília Meireles em Portugal. Dispo-
nível 
em:http://www.faced.ufu.br/colubhe06/anais/arquivos/188JussaraSantosPimenta. 
(visitado em 28\12\2011). 

PIMENTEL, Osmar. O pensamento lírico. In: Obra Poética. 3ªed. Rio de Janeiro: Aguilar, 
1983ª, p.39-40. 

PINTO, José Aglailson Lopes. Cânticos: o sagrado e o feminino na poesia de Cecília Meire-
les. Dissertação de Mestrado. Departamento de literatura. Universidade Federal do 
Ceará, 2007, p.173. 

QUEIROZ, Maria José. Sobre as fábulas e os mitos, o verdadeiro retrato de Cecília Meire-
les. In: Arquivo do Centro Cultural Português (Separata). Paris: Fundação Calouste 
Gulbenkian, p539-554. 

QUEIROZ, Raquel de. Poetas e Poetisas. O Estado de São Paulo, São Paulo, 8 nov.1998. 
Disponível 
em<<http://www.estado.estadao.com.br/jornal/suplem/fem/98/11/07/fe02.html>>. 
Acesso em: 31 nov.2002. 

RODRIGUÊS, João Bernardo d´Oliveira. A ascendência micaelense de Cecília Meireles. In. 
Insulana, vol. XX. Ponta Delgada, 1964, p.17-26. 



 

  207 

SACHET, Celestino. (org. e notas). O Rio de Janeiro de Cecília Meireles para Armando 
Cortês-Rodrigues. Travessia – Revista de Literatura Brasileira, nº 22. Florianópolis: 
editora da Universidade Federal de Santa Catarina, 1º semestre, 1991, p.177-185. 

SADLIER, Darlene J. ABC de Cecilia Meireles. In. GOUVÊA, Leila V.B (org.). Ensaios 
sobre Cecília Meireles. São Paulo: Humanitas\ FAPESP, 2007, p.239-262. 

SAMPAIO, Nuno de. O misticismo lírico. In: Obra Poética. 3ª ed. Rio de Janeiro: Agui-
lar,1983a, p.47-49. 

_____. Manuel Bandeira, Augusto Tamayo, Cecília Meireles: três conferências sobre cultu-
ra hispano-americana (recensão). Colóquio, nº 41. Lisboa, dezembro, 1966, p.54. 

SANCHES NETO, Miguel. Cecília Meireles e o tempo inteiriço. In. MEIRELES, Cecília. 
Poesia completa (org. Antonio Carlos Secchin). Vol.I. Edição do Centenário: Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2001b, p. XXI-LIX. 

SECCHIN, Antônio Carlos. Poesia completa de Cecília Meireles: a edição do centenário. In. 
GOUVÊA, Leila V.B.(org.). Ensaios sobre Cecília Meireles. São Paulo: Humani-
tas\FAPESP, 2007, p.187-263-270. 

SILVA, Jacicarla Souza da. Cecília e o feminino.  Disponível em: Uniletras, Ponta Grossa, 
v. 31, n. 1, jan./jun. 2009, p. 77-90 (visitado em: 10\01\2012). 

SIMÕES, João Gaspar. “Fonética e poesia”. In: Obra Poética. 3ªed. Rio de Janeiro: Aguilar, 
1983a, p.53-55. 

TREVISAN, Silvia Helena Miguel. A metapoesia na obra de Florbela Espanca e Cecília 
Meireles. Tese de Doutorado. Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. Pro-
grama de Estudos Comparados de Língua Portuguesa. FFLCH\USP, 2007, p.133. 

ZAGURY, Eliane. Notícia biográfica. In. MEIRELES, Cecília. Poesia completa (org. Anto-
nio Carlos Secchin). Vol.I. Edição do Centenário: Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2001b, p.XII- XIII. 

 _____. Poetas modernos no Brasil – Cecília Meireles. Petrópolis: Vozes, 1973. 
ZAMBOLLI, José Carlos. A poeta ao espelho: Cecília Meireles e o mito de Narciso. Disser-

tação de Mestrado. Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas FFLCH\USP, 
2002, 122p. 

 

3. TEORIA, CRÍTICA LITERÁRIA, MITOLOGIA E RELIGIÃO 
 

AGUIAR SILVA, Vítor Manuel. Teoria da literatura. 3ª ed. Coimbra: Livraria Almedina, 
1979. 

ARAÚJO, Miguel Almir Lima de. 1ª ed. Os sentidos da sensibilidade: sua fruição no fenô-
meno do educar. Salvador: EDUFBA, 2008. 

AUERBACH, Erich. Figura. Tradução de Duda Machado. São Paulo: Ática, 1997.  

AUGRAS, Monique. Imaginário da magia: magia do imaginário. Petrópolis: Editoras Vo-
zes e Editora PUC Rio, 2009. 

BACHELARD, Gaston.  A água e os sonhos: ensaio sobre a imaginação da matéria. Tradu-
ção de Antônio de Pádua Danesi. 2ªed. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 



 

  208 

_____.A chama de uma vela. Tradução de Glória de Carvalho Lins. Rio de Janeiro: Bertand 
Brasil, 1989.  

_____. A intuição do instante. Tradução de Antônio de Pádua Danesi. Campinas: Verus 
Editora, 2007. 

_____. A poética do devaneio. Tradução de Antônio de Pádua Danesi. 2ªed. São Paulo: 
Martins, 2006.  

______. A poética do espaço. Tradução de Antônio de Pádua Danesi. 5ªed. São Paulo: Mar-
tins Fontes, 2000. 

_____. A psicanálise do fogo. Tradução de Paulo Neves. 2ªed.  São Paulo: Martins Fontes, 
1999.  

_____. A terra e os devaneios do repouso: ensaio sobre as imagens da intimidade. Tradução 
de Paulo Neves. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

_____. A terra e os devaneios da vontade: ensaio sobre a imaginação das forças. Tradução 
de Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2008. 

______. O ar e os sonhos. Tradução de Antônio de Pádua Danesi. 2ªed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001. 

BALEEIRO, Cleber A. S. Linguagem arriscada da fé: considerações sobre o símbolo religi-
oso em Paul Tillich. Revista Eletrônica Correlattio. n.12. nº23. Junho de 2013. 

BARTHES, Roland. Crítica e verdade. Coleção debates. São Paulo: Perspectiva, 1970. 

BINGEMER, Maria Clara. A argila e o espírito: ensaios sobre ética, mística e poética. Rio: 
Garamond, 2004. 

_____. Tempo, vida humildade, esperança: refletindo sobre a morte de Manoel Bandeira. 

BERND, Zilá (org.). Dicionário de figuras e mitos literários das Américas. Porto Alegre: 
Tomo Editorial\Editora da Universidade, 2007. 

BLANCHOT, Maurice. L’espace littéraire. Paris: Gallimad, 1955. 
______. O espaço literário. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Rocco, 2011. 

BOA, Fraser. E por falar em mitos... conversa com Joseph Campbell. Tradução de Marcos 
Malvezzi Leal. Campinas: Verus, 2004. 

BOSI, Alfredo. Céu, inferno: ensaios de crítica literária. São Paulo: Duas cidades, 2003, 
p.123-144. 

_____. Dialética da colonização. São Paulo: Cia da Letras, 1992. 

_____. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1997. 

_____. Leitura de poesia. São Paulo: Ática, 1996. 

_____. Literatura e resistência. São Paulo: Cia das Letras, 2002. 

_____. O ser e o tempo na poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

_____. O conto Brasileiro contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: Editora Cultrix, (s/d). 

_____. Poesia e transcendência. Disponível em:www.escoladominicanadeteologia.com.br 

_____. Reflexões sobre a arte. São Paulo: Ática, 2004.  



 

  209 

BOSI, Viviana (org.). O poema, leitores e leitura. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001. 

BOUCHER, Monique. Virgem. In: BERND, Zilá (org.). Dicionário de figuras e mitos lite-
rários das Américas. Porto Alegre: Tomo Editorial\Editora da Universidade, 2007, 
p.680-686. 

BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. São Paulo: Ática, 1991. 

BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Arte de escrever em prosa e verso. São Paulo: Pioneira, 
1983. 

BRANDÃO DA SILVA, Eli. O nascimento de José Severino no auto de natal pernambuca-
no como revelação poético-teológica da esperança: hermenêutica transtexto-
discursiva na ponte entre Teologia e Literatura. 2001. 294fs. Tese (Doutorado em 
Ciências da Religião). Faculdade de Humanidades e Direito, Universidade Metodista 
de São Paulo, São Bernardo do Campo, SP. 

BRANDÃO, Junito de Souza. Mitologia Grega –1 vol. Petrópolis: Vozes, 1986. 

_____. Mitologia Grega – 2 vol. Petrópolis: Vozes, 1987a. 

_____. Mitologia Grega –3 vol. Petrópolis: Vozes, 1987b. 

BULFICH, Thomas. O livro de ouro da mitologia: histórias de Deuses e heróis. Tradução de 
David Jardim Júnior —26ª ed. —Rio de janeiro: Ediouro, 2002. 

CABRAL, Mônica Maria Serpa. O conto literário de temática açoriana: a ilha, o mar a 
emigração. 2010. 387p. Tese (doutorado em Literatura). Departamento de Línguas e 
Cultura, Universidade de Aveiro, Aveiro (PT).  

CADEMARTORI, Ligia. Períodos literários. São Paulo: Ed. Ática, 1990. 

CALVANI, Carlos Eduardo. Teologia da arte: espiritualidade, igreja e cultura a partir de 
Paul Tillich. São Paulo: Paulinas\Fonte Editorial, 2010. 

CALIMAN, Cleto (org.). A sedução do sagrado: o fenômeno religioso na virada do milênio. 
Petrópolis: Vozes, 1998. 

 CAMPBELL, Joseph. As máscaras de Deus: mitologia primitiva. Tradução de Carmem 
Fischer. 5ªed. São Paulo: Palas Athena, 2000. 

_____. As máscaras de Deus: mitologia oriental. Tradução de Carmem Fischer. 5ªed. São 
Paulo: Palas Athena, 2004. 

_____. As máscaras de Deus: mitologia ocidental. Tradução de Carmem Fischer. São Pau-
lo: Palas Athena, 2004. 

_____.Isto és tu: redimensionando a metáfora religiosa. Tradução de Edson Bini. São Paulo: 
Lady, 2002. 

_____.O herói de mil faces. Tradução de Adail Ubirajara Sobral. São Paulo: Pensamento, 
2008. 

_____. O poder do mito. Tradução de Carlos Felipe Moisés. 21ªed. São  Paulo: Palas Athe-
na, 2003. 

_____. Para viver os mitos. Tradução de Anita Moraes.   São Paulo: 11ª São Paulo: Cultrix, 
2007. 

_____.Todos os nomes da Deusa (org.). Tradução de Beatriz Pena. Rio de Janeiro: Rosa dos 
Tempos, 1997. 



 

  210 

CAMPOS, Maria José (org.). Hermenêutica e poesia: o pensamento poético de Benedito 
Nunes. 2 ª ed. Belo Horizonte: Editora da UFMG , 2011. 

CANDIDO, Antônio. Estudo analítico do poema. 6ª ed. São Paulo: Humanitas, 2009. 

_____. Na sala de aula. 8ª ed. São Paulo: Ática, 1984. 

CARVALHO, Guilherme Vilela Ribeiro de. A interpretação da simbólica da queda em Pa-
ul Tillich: um estudo em hermenêutica teológica. 2007. 303fs. Dissertação (Ciências da Re-
ligião). Faculdade de Humanidades e Direito, Universidade Metodista de São Paulo, São 
Bernardo do Campo, SP.  

CASSIRER, Ernest. A filosofia das formas simbólicas. Tradução de São Paulo: Martins 
Fontes, 2001. 

_____. Linguagem e mito: uma contribuição ao problema dos nomes dos deuses. Tradução 
de J. Guinsburg e Miriam Schnaiderman. São Paulo: Perspectiva, 1972. 

CASTAGNINO, Raúl H. Análise literária. São Paulo: Mestre Jôu, 1968. 

_____. Que é literatura? São Paulo: Mestre Jôu, 1969.  

 CELANO, I Tomás. O presépio que fez no dia do Senhor. In: Fontes franciscanas e claria-
nas. Frei Celso Márcio Teixeira (org.). Petrópolis: Vozes, 2008, p.254-256.  

CEREJA, Willian Roberto, MAGALHÃES Thereza Cochar. Literatura brasileira. São Pau-
lo: Editora Atual, 1995. 

CHAGAS, Wilson. A inteira voz seguida de existência e criação. Porto Alegre: Grafosul, 
1976. 

COLEÇÃO DE LITERATURA BRASILEIRA: Poetas do modernismo. Vol. 4 e 5. Instituto 
Nacional do livro, 1972.  

COUTINHO, Alfrânio (org.). Caminhos do pensamento crítico. Vol. I e II. Rio de Janeiro: 
Pallas, 1980. 

CHEVALIER, Jean & GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos: mitos, sonhos, cos-
tumes, gestos, formas, figuras, cores, números. Tradução de Vera da Costa e Silva, 
Raul de Sá Barbosa, Angela Melim e Lúcia Melim. 3ªed. Rio de Janeiro: Nova 
Olympio, 1990. 

COHEN, Jean. Estrutura da linguagem poética. Tradução de Álvaro Lorencini e Anne Ar-
nichand. São Paulo: Cultrix, 1974. 

COSTA, Susana Goulart.  Açores: Nove ilhas, uma história. Berkeley: University of Cali-
fornia, 2008.  

______. Azores: nine islands, of history. Tradução de Rosana Neves Simas. Berkeley: Uni-
versity of California, 2008.  

CRIPPA, Adolpho. Mito e cultura. São Paulo: Convívio, 1975. 

CROATTO, José Severino. As linguagens da experiência religiosa: uma introdução a fe-
nomenologia da religião. Tradução de Carlos Maria Vásquez Gutiérrez. São Paulo: 
Paulinas, 2001. 

CUNHA, Betina Ribeiro Rodrigues (org.). Entre o mito, o sagrado e o poético: ecos de uma 
sinfonia. Rio de Janeiro: 7Letras, 2013. 



 

  211 

DEL PICCHIA & Cristina BALIEIRO, Cristina. O feminino e o sagrado: mulheres na jor-
nada do herói. São Paulo: Agora, 2010. 

DURAND, Gilbert. As estruturas antropológicas do imaginário. Tradução de Helder Gol-
dinho. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes. 

_____. A fé do sapateiro. Tradução de Sérgio Bath. Brasília: Editora UNB, 1995. 

_____ .A imaginação simbólica. Tradução de Eliane Fittipaldi Pereira. São Paulo: Cultrix, 
1988. 

 _____. Campos do imaginário. Tradução de Maria João Batalhas Reis. Lisboa: Instituto 
Piaget, 1998. 

_____. O imaginário: ensaio acerca das ciências e da filosofia da imagem.  Tradução de 
René Eve Levié. 4ªed. Rio de Janeiro: DIFEL, 1998. 

DURAND, Gilbert, MORIN, Edgar & SCHWARZ.  Micea Eliade: O reencontro com o sa-
grado. Tradução de José Maria Caselas. 1ª ed. Lisboa: Edições Nova Acrópole, 
1993.  

EICHER, Peter. Dicionário de conceitos fundamentais de teologia. Tradução de José Re-
zende Costa. São Paulo: Paulus, 1993. 

EISLER, Riane. A deusa da natureza e a espiritualidade: um manifesto ecológico. In. 
CAMPBEL, Joseph. (org.). Todos os nomes da Deusa. Tradução de Beatriz Pena. 
Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1997. 

ELIADE, Mircea. Imagens e símbolos: ensaio sobre o simbolismo mágico-religioso. Tradu-
ção de Sonia Cristina Tamer. 2ªed. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

_____. Dicionário das Religiões. Tradução de Ivone Castilho Benedetti. 2ªed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1999. 

_____. História das crenças e das ideias religiosas: de Gautama Buda ao triunfo do cristia-
nismo. Tradução de Roberto Cortes de Lacerda. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 

_____.Mito e realidade. 4ªed. Pola Civalli. São Paulo: Perspectiva, 1972. 
_____. O conhecimento sagrado de todas as eras. Tradução de Luiz L. Gomes. São Paulo: 

Mercuryo, 1995. 

_____. O mito do eterno retorno. Tradução de José Antônio Ceschin. 9ªed. São Paulo: Mer-
curyo, 1982. 

_____. O sagrado e o profano: a essência das religiões. Tradução de Rogério Fernandes. 
3ªed. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

_____. Tratado de história das religiões. Tradução de Fernando Tomaz e Natália Nunes. 
1ªed. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 

ECO, Umberto & MARTINI, Carlos Maria. Em que crê os que não creem? Tradução de 
Eliana Aguiar. 6ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

FAUSTINO, Mário. Poesia-experiência. São Paulo: Perspectiva, 1977. 

FELIPE MOISÉS, Carlos. Poesia e realidade. São Paulo: Cultrix, 1977. 

_____. Poesia e utopia: sobre a função social da poesia e do poeta. São Paulo: Escritura 
Editora e distribuidora de livros, 2006. 



 

  212 

FERNANDES, José. Poesia e cibernética: leitura de poema de Antônio Miranda. Goiânia: 
Editora Kelps, 2011. 

FERREIRA, Agripina Encarnación Alvarez. Dicionário de imagens, símbolos, mitos, ter-
mos e conceitos bachelardianos. Londrina: Eduel, 2008. 

FERRAZ Salma, MAGALHÃES Antônio, CONCEIÇÃO, Douglas de, BRANDÃO, Eli, & 
LIMA, Tenório Waldecy (orgs.). Deuses em poética: estudo de literatura e teologia. 
UEPA e EDUEP, 2008. 

FERRAZ, Salma (org.). Pólen do Divino: textos de teologia e literatura. Blumenau: EDI-
FURB, 2011. 

FIGUEIREDO, William. Dos símbolos numinosos: performance e ritual. São Paulo: Giostri, 
2011. 

FILHO, Prócoro Velasques & MENDONÇA, Antônio Gouvêa. Introdução ao Protestan-
tismo no Brasil. São Paulo: Loyola, 1990. 

FILORAMO, Giovanni & PRANDI, Carlos. Tradução de José Maria de Almeida. As ciên-
cias das religiões. São Paulo: Paulus, 1999. 

FINGER, Ingrid. Metáfora e significação. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996. (Coleção Filo-
sofia; v. 46). 

FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do Discurso. São Paulo: Ed. Contexto, 1994. 

FREITAS E SOUZA, Enivalda Nunes. A hierofania do inconsciente e o arquétipo da crian-
ça em Dora Ferreira da Silva. Anais do SILEL, vol. 1, Uberlândia, EDUFU, 2009. 
Disponível em: http://www.ileel.ufu.br/anaisdosilel/pt/arquivos/gt_lt10_artigo_2.pdf 
(visitado em 16\12\2012). 

_____. & COSTA, Soraya Borges. Reflexos e sombras: arquétipos e mitos na literatura. 
Goiânia: Cânone Editorial, 2011. 

_____.Flores de Perséfone: a poesia de Dora Ferreira da Silva e o sagrado. Goiania: Cânone 
Editorial, 2013. 

_____. Igreja de Ouro Preto de Dora Ferreira da Silva: a arte de tecer e pintar um anjo. 
Disponível em  
http://www.anpoll.org.br/revista/index.php/revista/article/viewFile/160/173 (visitado 
em 16\12\2013). 

 _____. O imaginário da morte repousante em Hilda Hilst. Disponível em: Texto Poético. 
Revista do GT Teoria do Texto Poético (ANPOLL)- v. 5, 2008. (Visitado em 
21\08\2011). 

FREITAS, Vamberto. De Cecília Meireles e dos Açores. In: Border crossings: leituras tran-
satlânticas. Ponta Delgada (PT): Letras Lavadas, 2012, p.143-146.  

_____.O imaginário dos escritores açorianos. 2ªed. Ponta Delgada (PT): Letras Lavadas, 
2013. 

FRYE, Norton. Anatomia da crítica. Tradução de Péricles Eugênio da Silva Ramos. São 
Paulo: Editora Cultrix, 1957. 

_____. Fábulas de identidade: estudos de mitologia poética. Tradução de Sandra Vasconce-
los. São Paulo: Nova Alexandria, 2000. 



 

  213 

GAARDER, Jostein, HELLERN, Victor & NOTAKER, Henry. O livro das Religiões. Tra-
dução de Isa Maria Lando. 8ª ed. São Paulo: Cia das Letras, 2001. 

GIMBUTAS, Marija. A Vênus monstruosa da Pré-história: criadora divina. In. CAMPBEL, 
Joseph. Todos os nomes da Deusa. Rosa dos Tempos, 1997, p.35-67. 

GALIMBERTI, Umberto. Rastros do sagrado: o cristianismo e a dessacralização do sagra-
do. São Paulo: Paulus, 2008. 

GOLDGRUB, Franklin. O imaginário segundo Lévi-Strauss e Freud. São Paulo: Editora 
Ática 1995. 

GOLDSTEIN, Norma. Versos, sons, ritmos. 13ªed. São Paulo: Editora Ática, 2001. 

GOMES, Ângela de Castro (org.). Escrita de si, escrita da história. Rio de Janeiro: FGV, 
2004.      

_____.  Escrita de si, escrita da história: a título de prólogo. GOMES, Ângela de Castro 
(org.). Escrita de si, escrita da história. Rio de Janeiro: FGV, 2004.  p. 7-23.  

GOMES, Eunice Simões Lins. A catástrofe e o imaginário dos sobreviventes: quando se 
imaginação molda o social. João Pessoa: Editora Universitária, 2011. 

GOMES, Eunice Simões Lins (org.). Em busca do mito: a mitocrítica como método de in-
vestigação do imaginário. João Pessoa: Editora Universitária, 2011. 

GOTTSCHALL, Carlos Antônio Mascia. Do mito ao pensamento científico: busca da reali-
dade de Tales de Einstein. 2ªed. São Paulo: Ateneu, 2004. 

GOULART, Rosa Maria. Literatura e teoria da literatura em tempo de crise. Braga (PT): 
Angelus Novus, 2001. 

_____. Artes poéticas. Braga (PT): Angelus Novus, 1997. 

_____. O trabalho da prosa: narrativa, ensaio, epistolografia. Braga (PT): Angelus Novus, 
1997. 

HIGUET, Etienne Alfred & MARASCHIN, Jaci. Leituras de Paul Tillich no Brasil. São 
Bernardo do Campo: Editora Metodista, 2006.  

HIGUET, Etienne. Interpretação das imagens na teologia e nas ciências da religião. In. 
NOGUEIRA, Paulo Augusto (org.). Linguagens da Religião: desafios, métodos e 
conceitos centrais. São Paulo: Paulinas, 2012, p. 69-106. 

HILL, Telenia. Estudo de teoria e crítica literária. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 
1983. 

JAKOBSON, Roman. Linguística, poética, cinema.  São Paulo: Perspectiva, 1970. 

JOSSUA, Jean-Pierre e METZ, Johann Baptist. Teologia e Literatura. In. Revista Conci-
lium,  nº115,1976/5. Petrópolis: Vozes, 1976.  

JUNG, Carl Gustav. Os arquétipos do inconsciente coletivo. Tradução de Maria Luíza Appy 
e Dora Mariana R. Ferreira da Silva. 2ªed. Petrópolis: Vozes, 2000. 

KUSCHEL, Karl-Josef. Os escritores e as escrituras: retratos teológicos-literários. São Pau-
lo: Loyola, 1999. 

LIMA, Luis Costa. Mito e análise do discurso. In. Colóquio de Letras, nº26,  p.23-35, jul. 
1975. 



 

  214 

LIMA, Waldecy Tenório. A bailadora andaluza: a explosão do sagrado na poesia de João 
Cabral. São Paulo: Ateliê Editorial, 1996. 

LOPES, Ivan Carlos & ALMEIDA, Dayane Celestino de (orgs.). Semiótica da poesia: exer-
cícios práticos. São Paulo: Annablume, 2011. 

LOPES, Cícero Galeno. Mãe Terra. In: BERND, Zilá (org.). Dicionário de figuras e mitos 
literários das Américas. Porto Alegre: Tomo Editorial\Editora da Universidade, 
2007, p. 383-387.  

MAGALHÃES, Antônio. Deus no espelho das palavras: teologia e literatura em diálogo. 
São Paulo: Paulinas, 2000. 

MALUFE, Annita Costa. Poéticas da imanência: Ana Cristina Cesar e Marcos Siscar. Rio 
de Janeiro: 7 Letras, 2011. 

MANZATTO, Antônio. Teologia e Literatura: reflexão teológica a partir da antropologia 
contida nos romances de Jorge Amado. São Paulo: Loyola, 1994. 

MARDONES, José Maria. A vida dos símbolos: a dimensão simbólica da religião. São Pau-
lo: Paulinas, 2006. 

MARTINS, Maria Helena. O que é literatura. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

MEYER, Augusto. Textos críticos. São Paulo: Perspectiva, 1980. 

MIELIETINSKI, E.M. Os arquétipos literários. Tradução de Aurora Fornoni. São Paulo: 
Bernardini. Ateliê Editorial, 1998. 

_____. A poética do mito. Tradução de Paulo Bezerra. Rio de Janeiro: Forense Universitá-
ria, 1987. 

MOISÉS, Massaud. A criação literária: poesia. 9ª ed. São Paulo: Cultrix, 1967. 

_____.Dicionário de termos literários. São Paulo: Cultrix, 1974. 

_____.Guia prático de análise literária. São Paulo: Cultrix. 

_____. História da literatura brasileira: modernismo: 1922 - atualidade. 3. ed. São Paulo: 
Cultrix, 1996. 

_____. Literatura mundo e forma. São Paulo: Editora Cultrix, 1982. 

_____. O poema como móbile: surrealismo. In: Colóquio de Letras, Nº73, maio, 1983, p.5-
12. 

_____.Temas brasileiros. São Paulo: Cons. Est. Cultura, 1964. (Ensaios; 36). 

MONTEIRO, Adolfo Casais. Clareza e mistério da crítica. Rio de Janeiro: Fundo de Cultu-
ra, 1961. 

MORI, Geraldo de;  SANTOS, Luciano;  CALDAS, Carlos.  A aragem do Sagrado: Deus 
na literatura brasileira contemporânea. São Paulo: Loyola, 2011. 

MOTZ, Lotte. The faces of Goddess. New York: Oxford, 1997. 

NAIDA, Márcia. Simbolismo em Eliade. 2007. Disponível em:  
http://www.xamanismo.com.br/Poder/SubPoder1193137852It001. visitado em 
26\03\2012 

NEMÉSIO, Vitorino. Conhecimento de poesia. Salvador (BA): Livraria Progresso Editora, 
1958. 



 

  215 

_____. Mau tempo no canal.  4ªed.  Lisboa: Relógio D´água, 1980. 

_____. Sob os signos de agora. Lisboa: Casa da Moeda, 1995. 

NEUMANN, Erich. A Grande Mãe: um estudo fenomenológico da constituição feminina no 
inconsciente. Tradução de Fernanda Pedroza de Mattos e Maria Silva Mourão Neto.  
5ª ed. São Paulo: Cultrix, 2006.  

NOGUEIRA, Paulo Augusto (org.). Linguagens da Religião: desafios, métodos e conceitos 
centrais. São Paulo: Paulinas, 2012. 

NOSTRAND, Albert d. Van. Ontologia de crítica literária (org.). Rio de Janeiro: Editora 
Lidado Ltda., 1968. 

NUNES, Léia Pereira da Silva. Na esquina das ilhas. Florianópolis: Editora Insular, 2011. 

ORTTEGA Y GASSET, José. A desumanização da arte. São Paulo: Cortez, 1991. 

OTTO, Rudolf. O sagrado. Tradução de João Gama. Edições 70: Lisboa. 

PAES, José Paulo. Linguística e comunicação. São Paulo: Cultrix, 1969. 

PAZ, Octavio. O arco e a lira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.  

_____. Signos em rotação. Tradução de Sebastião Uchoa Leite. 3ªed. São Paulo: Perspecti-
va, 1996. 

PEDROSO-PÁDUA, Lúcia & CAMPOS, Mônica Baptista (orgs.). Santa Teresa: mística 
para o nosso tempo. Rio de Janeiro: Editora Reflexão e Editora PUCRIO, 2011. 

PITTA, Danielle Perin Rocha. Iniciação a teoria do imaginário de Gilbert Durand. Rio de 
Janeiro: Editora Atlântica, 2005. 

POUND, Erza. ABC da literatura. Tradução de Augusto de Campos e José Carlos Paes. 2ª 
ed. São Paulo: Cultrix, s\d. 

PRZBYCIEN, Regina & GOMES, Cleusa (orgs.). Poetas mulheres que pensaram o século 
XX. Curitiba: Editora UFPR, 2008. 

RENARD, Jean Claude. Poesia, fé e teologia. In. Revista Concilium, 115,1976/5. Petrópo-
lis; Vozes, 1976.  

RIBEIRO, Maria Goretti. Da mitopoética aos mitos: a mitopoética na literatura de Lya Luft. 
Interdisciplinar. Ano 3, vol 7, nº7, (edição especial), p.59-79, jan\dez de 2008. 

_____. O sagrado feminino na literatura. IPOTESI, Juiz de Fora, vol. 16, n.2, p.63-75, 
jul\dez, 2012. 

RICOEUR, Paul. A memória, a história e o esquecimento. Tradução de Alain François. 
3ªed. Campinas: Editora UNICAMP, 2010. 

______. Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação. Lisboa Edições, 
1970.  

RODNEY, Caetano. Poesia e Paratexto: a descida de Sant´Anna aos infernos da moderni-
dade. Curitiba: Editora UFPR, 2011. 

ROSEN, Charles. Poetas românticos, críticos e outros loucos. Tradução de José Laurênio 
de Melo. São Paulo: Ateliê Editorial e Campinas: Editora Unicamp, 2004. 

SANTOS, Gilda & COSTA, Horácio. Poética dos cinco sentidos revisitada. Rio de Janeiro: 
Letras, 2010. 



 

  216 

SCHERER, Burkard (org). As grandes religiões: temas centrais comparados. Tradução de 
Carlos Almeida Pereira. Petrópolis: Vozes, 2005. 

SIDNEY, Sir Philip & SHELLEY, Percy Bysshe. Defesas da poesia. Tradução de Enid 
Abreu Dobránszky. São Paulo: Iluminuras, 2002. 

SILVEIRA, Francisco Maciel. Literatura, metáfora, mito. In: Colóquio de Letras, nº49, 
maio, 1979, p.5-10. 

STAIGER, Emil. Conceitos fundamentais da poética. Tradução de Celesta Aida Galeão. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975. 

SUDBRACK, Josef. Mística: a busca do sentido e a experiência do absoluto. São Paulo: 
Loyola, 2007. 

TEIXEIRA, Faustino. A(s) ciências da religião no Brasil: afirmação de uma área acadêmi-
ca.   São Paulo: Paulinas, 2001. 

TREVISAN, Armindo. Adeus às andorinhas. Porto Alegre: Editora Age, 2008. 

_____. Como apreciar a arte. Porto Alegre: Editora Age, 2002. 

_____. O sonho nas mãos. Porto Alegre: Editora Age, 2004.  

_____. Poesia pura e impura? In: Colóquio de Letras, nº 68, p.55-57, Julho, 1982. 

_____. Reflexões sobre a poesia. In: Colóquio de Letras, nº 37, p.34-41, maio de 1977. 

_____. Vamos aprender poesia? Porto Alegre: editora Age, 2008.  

TILLICH, Paul. A coragem de ser. 5ª ed.Tradução de Eglê Malheiros. Rio de Janeiro: Paz e 
terra, 1976. 

_____. Dinâmica da fé. 3ª ed.Tradução de Walter O. Schulup. São Leopoldo: Sinodal, 1985. 

____.Teologia da Cultura. São Paulo: Fonte Editorial, 2009. 

TURCHI, Maria Zaira. Literatura e Antropologia do Imaginário. Brasília: UNB, 2003. 

TWISS, Sumner B. Experience of the Sacred: Readings in the Phenomenology of Religion. 
University Press of New England, 1992. 

VARAZZE, Jacopo. Legenda Áurea: vida de santos. Tradução de Hilário Franco Júnior. 4ª 
ed. São Paulo: Companhia da Letras, 2011. 

VVAA. Teologia e literatura. Cadernos de Pós-graduação em Ciências da Religião. São 
Bernardo do Campo, nº9, 1997. 

WELLEK, René & WARREN Austin.  A teoria da literatura. Tradução de José Palla e 
Carmo. 3ªed. Rio de Janeiro: Publicação América-Europa, 1976. 

WILKINSON, Philip & PHILIP Neil. Guia ilustrado Zahar – Mitologia. Rio de Janeiro: 
Zahar. 

WUNENBURGER. Jean-Jacques. Os pais fundadores da noção do imaginário. Tradução de 
Tânia Pitta e Mário Carvalho. In. PITTA, Danielle Perin Rocha. Iniciação a teoria do ima-
ginário de Gilbert Durand. Rio de Janeiro: Editora Atlântica, 2005, p.41-57. 

ZAVALLONI, Roberto. A personalidade de São Francisco de Assis: estudo psicológico.  
Petrópolis: Vozes, 1993. 

 


	Universidade Metodista de São Paulo Faculdade de HUMANIDADES e DIREITo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião
	IMAGENS DA GRANDE MÃE:  MITOCRÍTICA DO SIMBOLISMO RELIGIOSO EM CECÍLIA MEIRELES
	Por NOÊMIA DOS SANTOS SILVA
	2014
	Universidade Metodista de São Paulo Faculdade de HUMANIDADES e DIREITo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião
	IMAGENS DA GRANDE MÃE:  MITOCRÍTICA DO SIMBOLISMO RELIGIOSO EM CECÍLIA MEIRELES
	Por NOÊMIA DOS SANTOS SILVA
	São Bernardo do Campo — Março de 2014
	A tese de doutorado sob o título “Imagens da Grande Mãe: mitocrítica do simbolismo religioso em Cecília Meireles”, elaborada por Noêmia dos Santos Silva foi defendida e aprovada em 12 de março de 2014, perante a banca examinadora composta por Prof. Dr...
	____________________
	Prof. Dr.Helmut Renders
	Prof. Dr.Helmut Renders
	Programa: Ciências da Religião.
	Área de concentração: Linguagens da Religião.

	Agradecimentos
	Sinopse
	Abstract
	SUMÁRIO
	INTRODUÇÃO
	Capítulo I Símbolo religioso e imagem literária no arquétipo da Grande Mãe
	1.1 Introdução
	1.2 Arquétipo da Grande Mãe e suas variações
	1.3 Símbolos religiosos e imagem literária
	1.4 O caminho da mitodologia (mitocrítica e mitoanálise)
	1.5 Mitopoética
	1.6 Considerações sobre o capítulo

	Capítulo II Imaginário, infância e simbolismo do arquétipo da Grande MãE
	2.1 Introdução
	2.2  A perspectiva do olho – silêncio, solidão e criação poética no imaginário poético de Cecília Meireles
	2.3  Duas mães ausentes e o arquétipo da Grande Mãe
	2.4 O arquétipo da Grande Mãe no simbolismo da babá
	2.5 Considerações sobre o capítulo

	Capítulo III Lirismo místico e santidade no percurso da Grande Mãe
	3.1 Introdução
	3.2 Mística e santidade na poesia lírica contemplativa
	3.3 A infância a e mística
	3.4 A mística franciscana e clariana e o lirismo de Cecília Meireles
	3.5 Do martírio sangrento ao deserto purificador
	3.6 Considerações sobre o capítulo

	Capítulo IV A Grande Mãe Nanja: a ilha de São Miguel transfigurada aos poucos pelo sonho
	4.1 Introdução
	4.2. Devaneio poético e transfiguração
	Pastoral V
	Na Ilha que eu amo,  na Ilha de Nanja, que eu tenho no meio do Atlântico, há veredas de hortênsias, lagos de duas cores, nascente de água fria, morna e quente. Doce Ilha que foi de laranjas e hoje é de ananases! Ilha de Nanja.
	Robustos homens, que devem ser meus parentes, levam seus carros de vime pela tarde de chuva e sol, de vento e névoa, porque a Ilha tem todos os tempos em cada instante.
	Por uns caminhos chamados canadas, os homens de carapuça olham a tarde, como quem não sabe se amanhã está vivo.
	Porque a Ilha está pousada em fogo, cercada de oceano, e seu limite mais firme é o inconstante céu.
	E os homens detêm-se a ouvir vozes de vulcões, vozes de sereia, vozes de lua, na Ilha de Nanja.
	Na Ilha que eu amo, na Ilha que eu tenho no meio do Atlântico todos são muito pobres, mas já não pensam nisso.
	As mulheres tecem panos, enrolam novelos, enquanto os maridos estão lutando com as chamas dos fornos onde cozinham sua louça, ou tangendo ao longo dos muros carros e carros de solidão, com cestos e cestos de silêncio. (MEIRELES, 2001b, p.1407-1408)
	A terceira, quarta e quinta estrofes  falam das incertezas da vida por causa dos vulcões. Ser um morador da ilha é viver neste constante perigo. Pelo fato de ser uma ilha vulcânica, a ameaça de uma erupção é constante. Não se tem certeza do dia de ama...
	Porque a Ilha está pousada em fogo, cercada de oceano,
	e seu limite mais firme é o inconstante céu.(MEIRELES, 2001b, p.1407)
	Nesta imagem, existe a beleza da construção poética. A Ilha (água) pousada em fogo e cercada de oceano. A água da Ilha não apaga o fogo. Água e fogo complementam-se para tornar a Ilha mais bela, mais sedutora, mais poética. É nesta magia espetacular q...
	A sexta estrofe fala da simplicidade do ser morador da Ilha. Na Ilha todos são “muito pobres”. Em sentido geral, ser pobre é não possuir bens materiais. O eu lírico ainda acrescentou o advérbio de intensidade “muito”: “todos são muito pobres”.  Na crô...
	E ninguém, pede contribuições especiais, nem abonos nem presentes — mesmo porque se isso acontecesse, Jesus não nasceria. Como podia Jesus nascer num clima de tal sofreguidão? Ninguém pede nada. Mas todos dão qualquer coisa, uns mais, outros menos, po...
	Talvez os “muito pobres” estejam nesta categoria de não terem coisas sofisticadas, mas as coisas simples com pouco custo financeiro. O que se produz pode ter um custo bem baixo: uma flor, um pintinho, um caramujo, um peixe. Existem coisas que a pessoa...
	A sétima estrofe anuncia as atividades dos moradores da ilha. Nas imagens da casa as mulheres estão em sua rotina de tecedeiras. Viu-se antes que a mãe morta de Olhinhos de Gato foi enfatizada como “mãos de prata”, ou seja, excelente bordadeira. Neste...

	4.3 A terra, o ar, a água da chuva e o devaneio poético
	4.4. A açorianidade na poesia ceciliana
	Olhos vertendo melancolia!... (MEIRELES, 2001b, p.488).

	4.5 O arquétipo da Grande Mãe no simbolismo da avó
	4.6 Viagens a Portugal e o resgate dos antepassados
	4.7 Considerações sobre o capítulo

	Considerações Finais
	Referências Bibliográficas

