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“Creio que a Poesia, como qualquer ofício, requer vocação. 

A vocação implica muitas coisas de sensibilidade, 
 de formação interior, de  iluminação.   

Isso quanto aos que apenas querem aprender a entender Poesia.   
Quanto aos que pretendem fazê-la, não sei por onde começar.  

Mas, no meu caso, interessa-me mais 
 ‘construir-me’ interiormente, espiritualmente, 

 do que escrever um poema.  
Parece que os poemas são apenas o resultado 

 de um diálogo do espírito com o mundo.  
Do meu espírito ou do Espírito. (...) 

De permeio está, naturalmente a palavra, 
 por ser a forma de expressão literária”. 

 
 

AYALA, Walmir. “A véspera do livro: Obra Poética deCecília Meireles”.  
In: Correio da  Manhã, Rio de Janeiro, 30/11/1958 

Imagem encontrada na capa do livro Cânticos.Sâo Paulo: Editora Moderna, 1983. 
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RESUMO 
 
 Esta dissertação analisa a obra Cânticos, de Cecília Meireles, destacando o contexto 

histórico-cultural, ideológico e artístico do século XX, a partir do estreito relacionamento da 

literatura produzida pelo poeta com o misticismo das filosofias do Oriente, em específico, o 

Budismo, com a poesia mística do poeta indiano Rabindranath Tagore e os discursos 

pacifistas de Mahatma Gandhi e Vinoba Bhave. O trabalho parte do corpus poético, utiliza 

ainda como apoio a Poesia Completa da escritora, o estudo crítico realizado por Eliane 

Zagury, em Cecília Meireles: notícia biográfica, estudo crítico, antologia, bibliografia, 

discografia, partitura, e  os depoimentos constantes de cartas, entrevistas, livros prefaciados e 

crônicas como amparo principal. Utilizando os metódos descritivo, analítico, interpretativo-

comparativo, a pesquisa divide-se em cinco momentos, sendo: “Considerações Iniciais”, “O 

século XX”, “Cânticos — A Liberdade nomeada”, “A Biblioteca viva” e, finalmente como 

conclusão, “A singularidade do canto místico”. 

 

SUMMARY 

 

This dissertação analyzes the Cânticos workmanship, of Cecília Meireles, detaching 

the description-cultural, ideological and artistic context of century XX, from the narrow 

relationship of the literature produced for the poet with the misticismo of the philosophies of 

the East, in specific, the Buddhism, with the mística poetry of the Indian poet Rabindranath 

Tagore and the pacifist speeches of Mahatma Gandhi and Vinoba Bhave. The work has left of 

the poetical corpus, still uses as support the Complete Poetry of the writer, the critical study 

carried through by Eliane Zagury, in Cecília Meireles: biographical notice, critical study, 

anthology, bibliography, discografia, partition, and the constant of letters, prefaced 

interviews, books and chronic depositions as main support. Using the metódos descriptive, 

analytical, interpretativo-comparative degree, the research is divided at five moments, being: 

“Considerações Initial”, “century XX”, “Cânticos - the nominated Freedom”, “alive Library” 

e, finally as conclusion, “the singularity of it I sing místico”. 
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Advertência: 

As referências a livros feitas em notas de rodapé indicam 

apenas o nome do autor, o título da obra, o ano de edição 

e a página, já que a indicação completa encontra-se na 

Bibliografia Geral.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

“... Virei-me sobre a minha própria existência, e contemplei-a”. 

 

Cecília Meireles foi um poeta de vasta cultura. Iniciou sua trajetória literária ligando-

se a um grupo de escritores católicos que mantiveram as revistas Árvore Nova, Terra do Sol e 

Festa, entre os anos de 1919 e 1927. 

 Embora sem compromisso direto com essa ordem doutrinária, nosso poeta sempre 

cultivou uma arte inspirada no místico. 

 Sua filiação estético-literária ainda hoje oscila entre demarcações fixas. Mesmo 

vivendo o auge do Modernismo de 22, o manejo tradicional de sua arte coloca-o afinado com 

movimentos vários: simbolista pela temática, barroca pela consciência de transitoriedade, 

enfim, eclética, no dizer de Mário de Andrade, mas, sobretudo, porque conserva dentro de si a 

mais íntima e verdadeira poesia, caracterizada pelo pluridimensional. 

Sua matéria poética serviu de instrumento para aquilo que obsessivamente o definiu 

como a “voz lírica” brasileira. Um lirismo peculiar, sustentado por influências leitoras, 

capazes de justificar a complexidade da existência. Daí sua grande paixão pelas raízes 

orientais, especificamente a da Índia, iniciada ainda nos tempos de adolescente — “(...) 

momentos em que todos somos tão generosos e desejamos organizar — sem sabermos como 

— não a nossa, mas a felicidade universal.”1 

 Dona de uma disciplina voltada para a acuidade sensorial, somada ao grande assombro 

da realidade, Cecília define-se como “a múltipla”: o olhar estende-se ao universal, ao 

espiritual, um espiritual com corpo e espírito de brâmane. 

 Cecília Meireles foi uma polígrafa. Escreveu poesias, crônicas, traduções. Passou pela 

Literatura Infantil, pela Educação, pelas Línguas estrangeiras, pela cultura folclórica. O 

material verbal a personifica, mas, somado a ele, os recortes do desenho e da música. 

                                                 
1 MEIRELES, Cecília. Crônicas de Viagem. Vol. 2. R.J.: Nova Fronteira, 1999,   p.209. 
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 Nosso trabalho pretende dedicar momentos de pesquisa não ao mundo ceciliano na sua 

magnitude, mas à poesia fundada por sua grande paixão pelo Oriente, em específico pela 

Índia e o Budismo. 

 O corpus “Cânticos” abrigará nosso intento. Tentaremos abrir as portas que levaram 

Cecília a florescer para o mundo, colhendo sua íntima predisposição para tudo que diz 

respeito ao fenômeno humano — a existência e seus segredos. Será focalizado o tema da 

liberdade (considerado pela autora o mais eterno dos valores), com orientação interpretativa 

de uma cosmovisão ligada à mística das filosofias do Oriente. 

 Esses aspectos em destaque, ela os foi buscar não só na imaginação criadora do seu 

espírito, agudo por natureza, mas também em personagens humanos como o eterno Buda, o 

poeta místico Rabindranath Tagore, os pacifistas Mahatma Gandhi e Vinoba Bhave, em 

lugares como a Índia e em textos encontrados nos livros sagrados. 

 A poesia com feição mística ou de Mistério, como também é chamada, combina a 

experiência inefável de Mistério e faz-se reconhecer pelas temáticas espiritualistas, 

caracterizadas, por sua vez, pelos valores do desprendimento material, pelo metafisicismo 

existencial. 

 Utilizamo-nos de entrevistas, constantes dos livros prefaciados, de crônicas de viagem, 

de depoimentos e de cartas escritas pela autora, acrescentados ao amparo metodológico de 

abordagem como os métodos descritivo, analítico e interpretativo, aliados ao estilístico e ao 

comparativista. Sabemos que todo trabalho universitário enfrenta dificuldades seja pelos 

recursos que o viabilizem completamente, seja pelos eventuais obstáculos como a localização 

de textos considerados indispensáveis para a pesquisa. 

 No entanto, tudo pode ser revertido quando contamos com o apoio de estudiosos que 

se colocam à disposição viabilizando parte da expectativa da pesquisa. 

 No Capítulo I – “O nascimento do canto místico”, traçamos um panorama específico 

acerca das circunstâncias poéticas cecilianas de caráter transcendental, místico e esotérico. Já 

neste momento, nossa abordagem ampara-se nos relatos de Cecília Meireles acerca da sua 

própria poesia, de como as heranças açorianas levaram-na a se aproximar dos temas “místicos 

e mágicos do mundo”.  
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 Os Capítulos I, II, III e IV distribuem-se dentro do método interpretativo-

comparativista que partindo do objeto central, Cânticos, vinculam-se ao método estilístico e 

aos métodos extrínsecos como o cultural e o filosófico-religioso, capazes de ampliar as 

perspectivas de análise. 

 No Capítulo II, titulado “O Século XX”, a pesquisa preocupa-se em situar 

historicamente a poeta, que constrói sua visão de mundo marcada pelos aspectos político-

social, estético-literário e filosófico-religioso. Neste capítulo, abrem-se os espaços para a 

discussão de categorias fundamentais como contexto e paratopia, apoiadas por autores como 

Dominique Maingueneau, com O Contexto da Obra Literária; a fortuna crítica da Obra 

Poética e Poesia Completa, com autores como Mário de Andrade, Alfredo Gomes, Darcy 

Damasceno, Leodegário de Azevedo Filho, Miguel Sanches Neto, Nuno de Sampaio; com 

Eliane Zagury e seu meticuloso trabalho Cecília Meireles: notícia biográfica, estudo crítico, 

antologia, bibliografia, discografia, partituras, Alfredo Bosi com o ensaio “Em torno da 

poesia de Cecília Meireles”, encontrado em Céu, Inferno: ensaio de crítica literária e 

ideologia, bem como a competente pesquisa confiada a nós de Hiudéia T. Rodrigues Boberg, 

titulada O canto e a lida — Percurso esotérico e místico de Fernando Pessoa e Cecília 

Meireles, a qual detém os depoimentos e as cartas da autora escritas aos amigos. Quanto ao 

conceito de campo intelectual, apoiamos nossa análise, inicialmente com Pierre Bourdieu com 

As Regras da Arte e também com Platão com República e Fédon, em Ananda K. 

Coomaraswamy com O pensamento vivo de Buda e tantas outras obras mencionadas na nota 

bibliográfica. 

 O Capitulo III titula-se “Cânticos — A Liberdade nomeada”. Neste espaço, o objeto 

de estudo é analisado segundo as concepções clássicas e modernas de arte e poesia. Os 

autores e suas respectivas obras são: Aristóteles, com Poética Clássica; Hegel, com Estética; 

Theodor W. Adorno, com Lírica e Sociedade; Charles Baudelaire, com A modernidade de 

Baudelaire; Walter Benjamin, com Magia e Técnica, Arte e Política, Obras Escolhidas. Para 

o método estilístico, utilizamos os estudos de Alfredo Bosi, em O ser e tempo da poesia; as 

orientações da Análise e Interpretação da Obra Literária de Wolfgang J. Kayser e para os 

elementos de versificação de Sânzio de Azevedo, Para uma teoria do verso. Alguns cânticos 

foram eleitos para uma análise mais detalhada quanto à composição estilística. No entanto, em 

sentido amplo, optou-se pela interpretação conteudística, concentrada nos estudos da filosofia 

religiosa do Hinduísmo e do Budismo. 
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 O Capítulo IV titula-se “A Biblioteca viva”. Como o próprio nome diz, a força atuante 

dos encontros com pessoas, lugares, textos e arte de toda forma serviu de instrumento para 

que o poeta encontrasse o seu próprio caminho poético. Prosseguindo na abordagem 

interpretativo-comparativista, este capítulo elege as categorias influência, superação, imitação 

e escritura a partir dos estudos realizados por Harold Bloom, Roland Barthes, Sandra Nitrini, 

Tânia Carvalhal. Tomando como objeto de estudo alguns poemas de caráter místico, 

estabelecemos a possível relação dialógica com textos em prosa e poesia de Rabindranath 

Tagore, as concepções filosófico-religiosas de Buda e Mahatma Gandhi, utilizamos as 

Crônicas de Viagem do poeta como amparo ideológico para os elementos de maior impacto 

de influência, de relação dialógica e intertextualidade. 

 Abrimos ainda um espaço denominado Conclusão — “A Singularidade do canto 

místico”. Nele, retomamos os caminhos percorridos reconhecendo a particularidade escritural 

ceciliana. Assim, a análise realizada no presente trabalho concentrou-se no reconhecimento de 

uma preferência temática — a da liberdade espiritual, dentre tantas outras trabalhadas pela 

autora, que foi sendo construída, dinamizada e transformada pelas leituras empreendidas e 

pelas realizações empíricas. Conclui-se que as investigações “místicas e mágica do mundo”2 

reelaboradas pelo poiéin ceciliano, são peculiares, daí, podermos vislumbrar, a partir da sua 

obra poética, a biblioteca viva da autora.        

 

 

 

                                                 
2 MEIRELES, Cecília. Crônicas de Viagem. 1999. p.209. 

Desenho de mulher com alaúde, feito por Cecília Meireles. 
MEIRELES, Cecília. Poesia Completa. Vol.I. 2001. 
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1.O NASCIMENTO DO CANTO MÍSTICO 

 

“Eu canto porque o instante existe...” 

 

 Somos todos filhos do nosso tempo, um tempo que se processa intimamente entre o 

microcosmo — espaço familiar, e o macrocosmo — o mundo. O ano foi de 1901 — nascia 

Cecília Meireles e com ela o novo século, o século XX. Vocacionada para o magistério, assim 

como sua mãe, Cecília abriu-se para o mundo e este se abriu em pérola, com sua presença. No 

início, o espírito moldado por heranças maternas, referenciadas depois pela mística açoriana 

— de sua avó — viu-se cercado de livros, de histórias ouvidas, dramatizadas, cantadas. 

 Cecília inicia sua trajetória literária em 1919 (ainda adolescente) e só terminará em 

1964 — 45 anos depois, portanto.  

 Acreditando que a arte é o berço paradoxal e aconchegante da existência humana, 

lugar, por excelência, também de encontros e descobertas, mas, sobretudo, de motivação 

sacralizadora, deitamos nosso olhar sobre a poética ceciliana. Nela queremos identificar as 

afinidades místicas que envolveram a autora na escolha de tão permanente temática. 

 A arte produzida por Cecília, embora vinculada, no início, a grupos católicos, à 

Revista Festa, principalmente, não acentuou ordem doutrinária fechada. As circunstâncias 

poéticas revelam o caráter transcendental, místico e esotérico — um religioso natural. 

 O estudo de línguas, hábito mantido ao longo da vida, possibilitou-lhe o convívio com 

textos e mundos de experiências contemplativa e espiritual. O espírito curioso e livre pôde 

passear por tempos imemoriais, arrancar deles seu sabor gentil, reconhecer sua gênese local e 

universal. A poesia ceciliana toma corpo nos versos: 

Esta sou eu — a inúmera  
Que tem de ser pagã como as árvores 
E, como um druida, mística. 

(Poesia Completa.Vol.I.  Mar Absoluto. Compromisso. p. 461). 
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 Neles, ela tatua a sua marca. Mesmo diante de diretrizes várias, a proposta mística é a 

imagem dominante, cristalizada num caminho de ascese e de sonho — princípio essencial da 

busca transcendente. 

 Inicialmente, em 1919, aos dezoito anos, o poeta lançou Espectros. Reeditada pela 

primeira vez em 2001, graças à persistência de Antônio Carlos Secchin, esta obra já nos 

apresenta um poeta de natureza meditativa que erige modelos, que retoma personagens 

bíblicas, que nos apresenta inclinações metafísicas e forte inspiração em fontes como as das 

culturas orientais. 

 Nesta mesma época, Cecília já havia percorrido seu olhar de estudiosa pelos livros 

sagrados, pelas culturas do Oriente, sobretudo, pelo hinduismo e o budismo, elementos que 

alicerçarão temáticas de um “eu poético” atraído pelo elevado, pelos sentimentos genuínos, 

levantando-se contra a mediocridade da vida contemporânea, calcada em conquistas 

materiais. 

 Em carta, Cecília confirma uma predisposição para as questões da alma, algo 

semelhante, que ela mesma confirma, ter encontrado em Fernando Pessoa, mas que vem, 

sobretudo, de sua ascendência açoriana3: 

Eu creio bem que intimamente nos pareçamos, como se parecem as pessoas de 
origem comum. Não só descendemos ambos de açorianos, o que uma psicologia 
especialíssima, como tivemos ambos grandes mergulhos na literatura inglesa. Ele 
até escreveu em inglês. E esses mergulhos já vinham, a meu ver, tanto nele com em 
mim, por uma necessidade que se poderia chamar talvez de “insular” — um sentido 
de separação, de ausência, de mar em redor... E por todos esses motivos, você sabe 
que os açorianos, os irlandeses, os celtas, são criaturas tão de sonho que estar 
acordado já é um sacrifício... Tanto ele como eu nos aproximamos de investigações 
místicas e mágicas do mundo. Ele chegou mesmo a ser astrólogo de renome, 
segundo ouvi dizer. Eu apenas fiquei pasmada diante das feitiçarias do mundo. 
Desde pequena sempre pensei que ia viver na corte do Rei Artur. Ah, Rei Artur, 
senhor das minhas muitas penas! 

 As “investigações místicas e mágicas do mundo” foram remontadas e retomadas em 

versos, delineando grandiosas e comoventes histórias e aproximando distâncias temporais. É a 

própria Cecília que nos diz, em texto organizado por Eliane Zagury4: 

Sem sombra de pessimismo, posso, no entanto, confirmar por experiência, a 
verdade de que “somos sempre e cada vez mais governados pelos mortos”. Porque 
nesse mundo emocional que o tempo acumula todos os dias nem mais o breve 

                                                 
3 Apud BOBERG, Hiudéa T. Rodrigues. O canto e a lida — Percurso esotérico e místico da poesia de Fernando 
Pessoa e Cecília Meireles. 1989, p.15. 
4 ZAGURY, Eliane. Cecília Meireles: notícia biográfica, estudo crítico, antologia, bibliografia, 
discografia,partituras. s/d,,  p. 75. 
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suspiro se perde, se ele foi dedicado ao aperfeiçoamento da vida. Muitas coisas se 
desprendem e perdem — ou parecem desprendidas e perdidas — ilimitado tempo: 
mas outras vêem, como heranças intactas, de geração em geração, caminhando 
conosco, vivas para sempre, vivas e atuantes, e não lhes podemos escapar, e 
sentimos que não lhes podemos resistir. 

 Percebemos, pelo escrito acima, que Cecília intui valores acumulados por uma 

tradição de longo tempo, de passado tempo. O reconhecimento e a aceitação do mistério que 

circundam a vida fazem dela, do poeta, instrumento, veículo de acesso à essência mística, que 

ele mesmo toma como caminho “dedicado ao aperfeiçoamento da vida”. A experiência das 

perdas, da morte não nos é transmitida com o peso do sofrimento, pelo contrário, pelo fluir do 

ir e vir, do “ilimitado tempo”, do morrer e viver, é atuante e preservado por heranças eternas, 

perpetradas pelo espírito das gerações, pela pulsação corrente do sangue, recuperada pelo 

movimento circular da vida. 

 Assim, o discurso de que somos “governados pelos mortos” não o deixa apartado do 

tempo cronológico e da realidade que o circunda; pelo contrário, “ser governada pelos 

mortos” abre-lhe, portanto, a possibilidade de conexão com valores atemporais. 

 Sua identidade poética e o processo de criação, alicerçados pelas propostas 

transcendental e mística, não se desvincularam dos processos históricos, filosóficos e estéticos 

do seu tempo e da crença nas heranças passadas: “heranças intactas, de geração em geração, 

caminhando conosco”. 

 Os precursores dela nasceram, a princípio, das noites em que sua avó Jacinta Garcia 

Benevides e sua ama Pedrina embalaram-na com os sentimentos mais puros da arte folclórica 

açoriana e, posteriormente, da disciplina nos estudos escolares.  

 Cecília não constrói sua poética de um ponto hipotético deixado por seus precursores; 

ela entendia os movimentos dimensionais do tempo e da arte; mergulhando mais 

profundamente nas mesmas águas, bebendo de uma cultura vasta — usos, tradições, 

costumes, ela organizou habilidades inatas, centradas no comportamento real dos sistemas 

empíricos, bem como nas concepções simbólicas escolhidas por uma visão de mundo ajustada 

às experiências motivadoras, com viés sagrado. 
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2.O SÉCULO XX 

 

“O Rumor do mundo vai perdendo a força 
e os rostos e as falas são falsos e avulsos. 

O  tempo versátil foge por esquinas 
de vidro, de seda, de abraços difusos.” 

 

Enquanto Cecília crescia no microcosmo familiar, paralelamente, o século XX 

margeava seu perfil. O horizonte do progresso ocorrido no início — automóvel, luz elétrica 

— somado ao meio urbano que, aos poucos, se desvinculava do rural, criando abundância de 

aventuras e movimento — constituiu a evolução natural da passagem de uma mentalidade à 

outra, no Brasil, bem como em outros países sul-americanos e mesmo europeus. 

 

2.1. O Macrocosmo Político-Social 

 

O início da era moderna não foi marcado pelo ano de 1900. O século esboçava uma 

idade ainda sem nome. Mas, o que inevitavelmente separou o século XIX do XX, o antes e o 

depois, foi o que se chamou Grande Guerra. 

Iniciada em 1914, singularizou-se pela duração (quatro anos), sua extensão no espaço 

e suas inéditas formas. Todos os continentes foram arrastados, forjou-se uma indústria da 

guerra, criando-se fábricas de armamentos, pondo-se em ação novas armas como, por 

exemplo, os navios mercantes, marcando o início da guerra submarina.  

Múltiplas subversões foram sentidas aos poucos na economia, nos costumes sociais, 

nas idéias e mentalidades dos países. 

A Europa sofreu o abalo dos valores tradicionais — espíritos com apetite de gozo 

buscaram o prazer e o luxo, divorciaram-se da fé, mergulharam na dualidade das 

conseqüências psicológicas e ideológicas. De um lado, o pacifismo, a reação contra a 

publicidade mentirosa; por outro lado, as lembranças da guerra, a decepção da derrota, e entre 

os vencedores, o amor próprio e o orgulho nacional. 
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De 1925 a 1929, a economia estabilizou-se, as bases da prosperidade foram 

expandidas, o desarmamento esteve na pauta das conferências internacionais e as instituições 

democráticas enfrentaram vitoriosamente suas dificuldades. 

No entanto, às nações novas, que não criaram condições elementares para que a 

democracia funcionasse, as rivalidades étnicas subsistiram e novos regimes de natureza 

totalitária, em sua maioria, não encontraram apoio do espírito público que ainda não existia 

efetivamente. Ressurgiram disso, os golpes de força — os regimes autoritários como o 

Fascismo, na Itália; os bolchevistas na Rússia, dirigidos por Lênin — um chefe lúcido e 

decidido e, posteriormente, por Stalin, que passou a ser o senhor inconteste da União 

Soviética por um quarto de século, até morrer em 1953, e o Nazismo, na Alemanha, com 

Hitler. 

Com o fascismo difundido, pelas forças desencadeadas e pelos sentimentos que 

apelaram à exaltação da aventura, foi legítimo considerar a Segunda Guerra Mundial como 

sendo uma das suas conseqüências. 

A Segunda Guerra Mundial seria ainda mais demorada do que a Primeira, atingindo 

seis anos, de 1939 a 1945. As perdas humanas foram incalculáveis, não lhes conhecemos 

efetivamente o número exato. Ao final, a democracia triunfou sobre o Antigo Regime e sobre 

o fascismo. Seus chefes estavam mortos: Hitler suicidou-se e Mussolini foi enforcado em 

Milão. 

O socialismo foi invocado por todos, embora sem uma noção clara do conteúdo do 

vocábulo; isso trouxe a esperança de conciliar a liberdade e a justiça, bem como a democracia 

cristã que teve sua ascensão graças a uma nova geração de militantes formados nos 

movimentos de inspiração cristã, ação católica e sindicalismo cristão. 

Essas forças realizaram grandes transformações que interessaram às instituições 

políticas, às estruturas econômicas, às relações sociais e à organização do trabalho. Todas as 

condições institucionais, políticas e psicológicas pareciam reunidas para preservar a liberdade 

e a paz. 

No entanto, poucos anos depois, os vencedores desunidos — em 1947, numa forma de 

guerra inédita, inventaram uma imagem, a Guerra Fria — Estados Unidos com a bomba 

atômica e a bomba termonuclear e a Rússia com a bomba A. Em 1955, em Genebra, 
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estabeleceu-se um novo estado de relações, denominado de “coexistência pacífica”. Estados 

Unidos e União Soviética tornaram-se mais solidários do que no passado. 

Nosso olhar para trás forneceu-nos uma análise a respeito do processo de evolução 

histórico-sociológico das sociedades modernas, no seio das quais, o século XX se 

desenvolvia. 

Cecília Meireles, efetivamente, viveu todos esses acontecimentos, mesmo que de 

longe. O Brasil, assim como seus irmãos descendentes de europeus, nas três Américas, viveu 

a instabilidade congênita do poder, os desníveis econômicos e a insuficiência teórica e 

científica, todos com contexto e raiz histórica comuns. 

O desequilíbrio social e político e a ascensão do populismo, do subemprego e 

desemprego, ainda hoje, revelam aspectos de um desenvolvimento industrial sem 

modernização. Sim, a América Latina industrializou-se sem se modernizar. A falta de preparo 

intelectual e científico causou o desequilíbrio cultural, daí a expansão industrial sem base de 

auto-sustentação. 

A identidade cultural vinculada à nação, aos poucos, tem sido aceita de forma mais 

democrática — já se respeita a integridade cultural de um país, sem necessariamente 

hierarquizá-la. Se antes a cultura estava ligada a exclusivismos, à uniformização, a totalidades 

fechadas em si mesmas, cultura exaltada como melhor, ou, principalmente, vista no século das 

luzes como promessa única do cogito, liberta da verdade revelada e dos dogmas da igreja, 

apta a pensar sem pai; aos poucos, com a descoberta do Novo Mundo e o contato com povos 

diferentes, exóticos, a mentalidade do Velho Continente europeu deu lugar à relatividade das 

próprias crenças, o sentido de universalidade não poderia ser mais considerado a soma das 

culturas particulares.  

Nascia a filosofia da descolonização; com ela, os povos do Terceiro Mundo 

libertaram-se dos valores sob os quais haviam sido escravizados; reencontrar sua terra, seus 

deuses, sua dança, equivalia a tomar posse de si mesmo. Já não era possível mais considerar a 

razão como instrumento para explicar tudo. O reconhecimento de que as sociedades 

primitivas carregavam em suas tradições uma complexidade única, colocou em pauta que a 

evolução da humanidade não se dá de forma linear. Não era possível dividir os homens em 

“os que crêem” e “os que raciocinam”, afirmou Lévi-Strauss, pois todos os homens 
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raciocinam, os mais crédulos e os mais nefastos (que se consideram detentores exclusivos da 

racionalidade). 

Os modos de existência, a multiplicidade de valores estéticos e espirituais 

representavam também particularidades, não mais colocadas à medição. Era respirando o 

mesmo ar da nossa tribo, repartindo o mesmo espaço geográfico, as mesmas circunstâncias 

históricas e sociológicas que nos faziam particulares grupos humanos, o que não significava 

abrir espaço à hierarquização.  

Mergulhados nestas circunstâncias, realizávamos uma silenciosa história, a do 

cotidiano — essa unidade de medida da sucessão da vida humana, feita de um dia após o 

outro, alimentada pela vida em comunidade, feita de momentos constitutivos como habitação, 

trabalho, culinária, passeios e conversas, e que acabou por definir uma cosmovisão, ora em 

plena construção, ora projetada por um sistema de referência, pois o homem possui raízes, 

genealogia, memória étnica. O que nos remete mais uma vez a Lévi-Strauss, citado em A 

Derrota do pensamento, de Alain Finkielkraut:5 

São as formas de cultura que os homens adotam aqui ou ali, seus modos de viver 
que prevaleceram no passado ou que prevalecem ainda no presente que determinam 
em larga medida, o ritmo de sua evolução biológica e sua orientação. Longe de ser 
preciso perguntar-se se a cultura está ou não em função da raça, descobrimos que a 
raça — ou o que se entende geralmente por esse termo — é uma função entre outras 
da cultura — (o termo raça é relativizado).  

O ritmo a que alcançou o homem moderno, positivo por conseguir igualar em 

condição justa as diversas culturas com seus respectivos contextos; interiormente, esse mesmo 

homem perdeu sua orientação ao proclamar-se massificado e automatizado. O progresso 

automatizado transformou-o em “função”. Diante disso, o cotidiano pleno foi ameaçado, 

fragmentou-se; e, como o homem é o reflexo do seu cotidiano, ele viu-se multiplicado em seu 

ego e por isso irreconhecível. Se a isso podemos chamar de “crise”, ela revela aspectos 

positivos e negativos. Normalmente, o conceito de crise está associado ao de ruptura, conflito, 

luta, exprimindo uma desconformidade estrutural entre o processo e seu princípio regulador. 

 Na história do Ocidente, na era moderna, nada é o que é, tudo está em trânsito para ser 

isso ou aquilo. A cultura é colocada em questão, o excesso de informação, a técnica 

desmedida, o confronto extremista e bipolar entre Ocidente e Oriente e a crença sem fé viva 

— tudo parece ameaçar nossa conduta, inclusive a intelectual e a científica que hoje só nos 

                                                 
5 FINKIELKRAUT, Alain. A derrota do pensamento. 1988, p.97. 
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fornecem a “simbologia do provável”, no dizer de Gilberto de Mello Kujawski, em A crise do 

século XX (1991).  E mais, o homem a viver de si para si mesmo, apoiado no próprio 

individualismo, no valor de troca, dessacraliza a vida que se circunscreve ao mundano, onde o 

mundo é o final domicílio. 

 Uma vez dessacralizado, este homem cai na profanação, atingindo o auge da violência 

gratuita, a exemplo: a violação dos templos, a crueldade sádica da tortura, do estupro, do 

atentado terrorista, da depredação da natureza, de um bem público ou de um monumento 

histórico. 

Mas, o tempo é implacável, é a bússola que guia anseios, desejos, e podemos 

perguntar? Quem é o homem atual? Qual o seu perfil? Perfil multicultural? Feito única e 

exclusivamente de prazer? Para tempos ingovernáveis, o lema é: “Deixe-me fazer de mim o 

que eu quiser”, afirma André Bercoff6. Corrobora Alain Finkielkraut7: “O imediatismo das 

paixões elementares, da exploração dos prazeres e do desenvolvimento do consumo 

constituem a grande mutação antropológica das sociedades”. 

 O conhecimento, pela primeira vez na história, está disponível nos bancos de dados, 

num “self-service”; a partir dos anos sessenta, com a democratização do ensino, a cultura 

tomou um novo rumo. O seu sentido clássico, fundado na palavra, foi substituído pelas 

guitarras, e tudo que circunda o mundo jovem foi tomado como “estilo de vida”, um estilo 

imposto a todas as esferas da existência, substituindo o que não se parecia com ela, não sendo 

mais permitido envelhecer nem de corpo, nem de espírito. O mundo subjugado pelos 

adolescentes, permitindo que eles possam verdadeiramente representar “os mensageiros” de 

uma verdade absoluta. 

 Mas, esta mudança não nasceu sem causa, ela é o resultado de um processo acerca do 

qual Alain Finkielkraut reflete8: “ Pode-se dizer que o longo processo de conversão ao 

hedonismo do consumo operado pelas sociedades ocidentais culmina hoje na idolatria dos 

valores juvenis”. Valores esvaziados de discurso, porque não há lugar para o pensamento. E 

se esperávamos que o mundo atingisse sua maioridade diante das facilidades concedidas pela 

revolução tecnológica, o que estamos vendo é explicitamente a sociedade em sua fase 

adolescente. 

                                                 
6 Apud FINKIELKRAUT, Alain. A derrota do pensamento. 1988, p.143. 
7 Idem, Ibidem, p.143. 
8 Idem, Ibidem, p.132. 
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 O discurso esvaziado, empobrecido, aniquilado, foi verdadeiramente substituído pela 

intolerância de uma identidade cultural cedida ao “entertainement”. 

 Os “profetas da pós-modernidade” pregam o ideal das sociedades multiculturais, 

conceituadas por Alain Finkielkraut como “sociedade polimorfa”, onde cada indivíduo teria à 

sua disposição inúmeras formas de vida9: “Todas as culturas são igualmente legítimas e tudo é 

cultural”. Máxima traduzida artisticamente pelo movimento minimalista10 — 

“desaparecimento tendencial do gesto e pela aparição correlativa, nos museus de obras quase 

indiscerníveis dos objetos e mesmo dos materiais cotidianos” —, aberta às possibilidades 

criativas variadas em que um jogador de futebol e um coreógrafo, um pintor e um costureiro, 

um escritor e um idealizador, ou um slogan de publicidade e um poema de Apollinaire se 

equivalem. 

 As referências culturais são diversas e a escolha delas coloca-nos no labirinto 

impulsivo do momento, do imediatismo automático e vazio, pois, uma vez que “as fronteiras 

entre a cultura e o divertimento não são mais claras, e o patrimônio espiritual da humanidade 

está integral e imediatamente disponível em bancos de dados”11, paradoxalmente, a palavra 

está esvaziada de sua idéia de formação, e o princípio do prazer figura o que os sociólogos 

chamam de “última fase da democracia”12 . 

 Sem a possibilidade de viver uma outra história, distante ou alheia à história social do 

seu tempo, a poeta, implícita ou explicitamente, vai compondo o perfil “territorial” de sua 

obra. O campo intelectual resulta disso; mas não só, afirma Dominique Maingueneau:13 “A 

existência de uma tribo não implica necessariamente a freqüência assídua aos mesmos 

lugares. Ela pode resultar de trocas de correspondência, de encontros ocasionais, de 

semelhanças nos modos de vida, de projetos convergentes”.  Já corroborava com isso Cecília 

Meireles, na sua tese O Espírito Vitorioso (1929):14 

A literatura nos mostra o homem com uma veracidade que as ciências talvez não 
têm. Ela é o documento espontâneo da vida em trânsito. É o depoimento vivo, 
natural, autêntico. Os próprios subterfúgios são trajes novos que encobrem mas não 
desfiguram as formas que conduzem. Quando um poeta canta é que nele se operou 

                                                 
9 FINKIELKRAUT, Alain. A derrota do pensamento. 1988,  p.132. 
10Idem, Ibidem, p.133 
11Idem, Ibidem, p.139. 
12Idem, Ibidem, p.146. 
13 MAINGUENEAU, Dominique. O Contexto da Obra Literária. 1995, p.152. 
14 ZAGURY, Eliane. Cecília Meireles: Noticia biográfica, estudo crítico, antologia, bibliografia, discografia, 
partituras. s/d. p.141. 
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todo um processo de síntese: sua sensibilidade, sua personalidade recolheu os 
elementos esparsos do momento, da raça, da terra, dos contactos sociais e 
espirituais; todo o complexo da vida, na receptividade ativa e criadora de um 
homem, pode produzir máquinas ou leis, sistemas ou canções. 
Mas as canções parece que vêm muito mais diretamente da sua origem à sua forma 
exterior, ou, então, talvez abram mais facilmente passagem até as almas: porque por 
elas se aproximam distâncias, se compreendem as criaturas, e os povos se 
comunicam as suas dores e alegrias sempre semelhantes. 

  Neste contexto, a poesia de Cecília Meireles faz-se também dos conflitos de 

tempos cuja melhor imagem de representação seria a do labirinto, como tão bem defenderam 

Jorge Luis Borges e Octávio Paz. 

 

2.2. O Macrocosmo Estético-Literário 

 

A publicação da Obra Poética, em 1977, pela Nova Aguilar, com organização de 

Darcy Damasceno é de extrema importância quando perfilamos a poética lírica de Cecília 

Meireles, gerada no seio dos problemas e das conquistas do século XX. Nesta edição, os 

críticos marcam presença com cuidadas notas sobre os versos cecilianos. 

A abertura do encontro dá-se com Darcy Damasceno, seguido por Mário de Andrade, 

Osmar Pimentel, Cunha Leão, José Paulo Moreira da Fonseca, Menotti Del Picchia, Nuno de 

Sampaio, Paulo Ronái, Murilo Mendes e João Gaspar Simões.  

Todos lançaram seus instantes poéticos e confirmaram que o poeta desenhou no 

espaço as imagens do lirismo luso-brasileiro, principalmente, dos cancioneiros e romanceiros; 

casou-se com os ideais simbolistas, quando o movimento traçou sua tendência espiritualista e 

idealista, quando a sua fluidez buscou a atenção e a intenção musical do sonho e personalizou 

o projeto modernista, fundado na renovação lingüística, folclórica, histórica e sociológica, 

quando o tema telúrico somado à paisagem tecnológica dos automóveis, da rapidez e do culto 

às máquinas, pôde ser transfigurado ao sabor lírico, ampliado para a viagem perspectiva do 

tempo presente, do espaço antigeográfico — o Brasil estava em todo o mundo, desde o seu 

nascedouro oriental, ao seu prolongamento europeu, africano até mesmo em sua identidade 

indianista, esta tão pouco discutida, embora preponderante. 
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Assim, mais uma vez, a universalidade fundada na temática do absoluto e do 

transitório tem sua confirmação poética. O eu é volátil, move-se em metáforas fluídas, com o 

território do não-lugar — fronteira imagética da viagem humana. 

Para Mário de Andrade, Cecília aparece como um daqueles poetas que possuem pleno 

domínio do artesanato das formas poéticas, passeando por metros e ritmos variados, 

atendendo aos temas fundamentais do lirismo; e para Cecília, dentro da poesia brasileira:15 

Mário de Andrade teve o mérito de não prometer nenhuma teoria definitivamente 
salvadora; o mérito de não pretender adeptos; o mérito de saber rir num momento em 
que tão facilmente se pode ficar indignado e confessar a sua necessária falibilidade 
de cada momento, a serviço de uma agradável e imprevisível evolução contínua. 

Seu livro de estréia —Espectros, 1919, reeditado agora pela Nova Fronteira, graças à 

persistência de Antônio Carlos Secchin, já nos mostra o poeta como uma pessoa eleita. Diz-

nos Alfredo Gomes a respeito de seus primeiros versos:16 “uma pessoa de natureza etérea, 

num carinhoso retrato que se destaca a elevação de sentimentos da jovem num mundo 

mercantilista”.  

A edição Poesia Completa, com organização de Antônio Carlos Secchin, editada em 

2001, é um presente para os leitores de Cecília Meireles. Apresenta, graças ao trabalho 

minucioso de Secchin, a inserção de obras que, de edições anteriores, o próprio poeta havia 

excluído, dando-nos a possibilidade de confirmar a “verdade poética” da autora, em sua 

inteireza. 

Mesmo que o poeta tenha recusado a inclusão de suas primeiras obras na organização 

de sua Obra poética (1958) e Antologia poética (1963), ainda assim, consideramos que, pelo 

menos nosso objeto de estudo, Cânticos, escrito em 1927, já traz delimitado o perfil que 

firmar-se-á ao longo da sua trajetória literária — o místico. 

A colegial de Espectros (1919), estreante escritora, já prepara o leitor para o desfile 

histórico de personagens encantadas, e mais, àquilo que perseguirá pela vida toda, traduzido 

pelos vocábulos: silêncio, sombra, tempo, firmamento, sonho, noite, mundo, solidão... 

Conjunto de signos que personificarão uma alma voltada para o eterno, para o misticismo, 

atraída pelos grandes sentimentos como a fascinação, a ansiedade, a alegria, a esperança, a 

ternura; num caminho de ascese que só terminará com Ou Isto ou Aquilo em 1964. Mas, tais 
                                                 
15 ZAGURY, Eliane. Cecília Meireles: notícia biográfica, estudo crítico, antologia, bibliografia, discografia, 
partituras.s/d. p.158,159. 
16 Apud MEIRELES, Cecília. Poesia Completa, Vol.1. 2001, p.26. 
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características, acentuadamente simbolistas, a autora também foi buscar em sua admiração por 

Cruz e Souza e os poetas simbolistas franceses e alemães. 

A revista Festa criada em 1927, com postura neo-simbolista, “ganhou corpo em 

reuniões literárias na residência de Correia Dias e Cecília Meireles (casados desde 1922), no 

bairro do Estácio, Rio de Janeiro. Ao lado dos antigos amigos, Tasso da Silveira e Andrade 

Muricy, que dirigiam a revista em sua primeira fase, até janeiro de 1929.”17. 

A participação efetiva de Cecília à Festa não parece relevante, pois restringiu-se à 

apresentação de poemas em sete números da primeira fase da revista e em dois números da 

segunda fase. No entanto, ao caráter espiritual e místico compartilhado pela corrente 

“espiritualista” do Modernismo que Cecília escolheu seu caminho, segundo visões 

particulares de vida e escolha estética. 

Considerada por muitos como “espírito apartidário”, pois nem sempre os críticos 

compreendiam-na. A crítica da época influi que a manifestação poética de Cecília caminhava 

por uma tendência mais portuguesa que brasileira. No entanto, a identificação do seu “fazer 

poético”, hoje, pode ser confirmada como fiel à linha introspectiva e intimista e em nada 

devendo às acaloradas e expressivas mudanças sócio-culturais e políticas de 1922. 

 A profunda influência da literatura oriental, impregnada de orientações filosóficas, de 

atitude contemplativa perante a vida e a disciplina de sua alma que, em depoimento, se dizia 

tendo como defeito “uma certa ausência de mundo”18 será o amparo dorsal da sua obra. 

No entanto, se como poeta, sua relação com o mundo configura-se particularmente 

com viés filosófico e espiritualista, Cecília também não pode ser pensada fora do 

Modernismo. Certamente, não passou pelo destroçamento da métrica, mas o conjunto da sua 

obra, como os versos expressos em Mar Absoluto e Outros Poemas (1945) mantêm-se atentos 

ao mundo ao redor. Em entrevista ao jornal A Gazeta, de São Paulo, a 28 de novembro de 

1953, o poeta faz algumas considerações acerca da poesia moderna:19 

A poesia moderna tem derivado ultimamente para um grande rebuscamento de 
palavras. Embora a palavra seja um elemento da poesia, seja o próprio material da 
poesia, não é toda a poesia. Acho que muitas coisas belas se estão perdendo com esse 

                                                 
17 Apud BOBERG, Hiudéa T. Rodrigues. O canto e a lida — Percurso esotérico e místico da poesia de 
Fernando Pessoa e Cecília Meireles.1989, p.33. 
18 MEIRELES, Cecília. Obra Poética. 1977, p.67. 
19 ZAGURY, Eliane. Cecília Meireles: notícia biográfica, estudo crítico, antologia, bibliografia, discografia, 
partituras.s/d.p.158. 
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fanatismo da palavra. O conteúdo poético da palavra existe, mas um poema não é um 
amontoado de palavras poéticas. É preciso, a meu ver, escolher a palavra adequada. 
A palavra a serviço do poema. Não o poema a serviço da palavra. A palavra está 
diluindo a poesia, quando devia servir para concentrá-la. 
 

Também Manuel Bandeira, na sua Apresentação da Poesia Brasileira (1944) exprime 

considerações acerca da poesia moderna e é mais direto e claro quando fala do grupo 

espiritualista, o qual Cecília integrava; Bandeira registra20: “Exprime a realidade brasileira, 

não como coisa que começa, erro do primitivismo pau-brasil, mas como coisa integrada na 

realidade universal”. Como os grandes pós-simbolistas, a poetisa “vale-se de todos os 

recursos tradicionais ou novos”, diz Bandeira, desde as “claridades clássicas” até “as 

aproximações inesperadas dos surrealistas”. 

Cecília ocupa seu espaço; a dimensão alta e ambiciosa de sua poesia ecoa como uma 

das maiores vozes da lírica pura do século XX. 

O poeta trabalhando como diretora da Página de Educação, seção do recém-criado 

Diário de Notícias, cuja matéria principal era a política educacional, defendia a arte como 

forma suprema de educação. 

Sua tese, O Espírito Vitorioso (1929), sobre a liberdade individual na sociedade, 

rejeitada pelo católico Alceu Amoroso Lima, que fez parte da banca examinadora e que 

esconjuraria os defensores da Escola Nova, para a pretendida cadeira de professora de 

Literatura da Escola Normal do Distrito Federal, então o Rio de Janeiro, já trazia o espírito 

motivador de uma jovem que defendia as idéias liberais para a educação, que defendia a 

escola pública e o ensino misto. 

Mas, esta Cecília combatente foi ignorada por muitos críticos e os volumes Crônicas 

de Educação (2001) trazem os importantes textos didático-pedagógicos de Cecília, os quais 

comprovam o engajamento da militante lírica, no sentido de uma política humanista da 

Educação para o Brasil. 

O atormentado tempo que se figurava, naqueles inícios do século XX, é expresso na 

lírica ceciliana, mergulhada na pulsação do humano que transita entre o cotidiano e o sonho, e 

somado a isso, a importância de ser uma composição feminina, com perspectivas delicadas. 

                                                 
20 Revista Bravo, Ano 5, Novembro de 2001, p.67. 
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A instabilidade entre mundos — objetivo e sensitivo — compõe-se de imagens 

cruamente realistas e a um nebuloso mundo interior: 

(...) 
Andei pelo mundo no meio dos homens: 
Uns compravam jóias, uns compravam pão. 
Não houve mercado nem mercadoria 
Que seduzisse a minha vaga mão. 
 
(Poesia Completa. Vol 1 .Viagem. “Tentativa”,  p.307) 

 

 As ressonâncias da alma são de um surrealismo visceralmente lírico, comprovam 

tantos outros versos: 

As palavras ali estão, uma por uma, 
Porém minh’alma sabe mais. 
 
De muito inverossímil se perfuma 
O lábio fatigado de ais. 
 
Falai! Que estou distante e distraída, 
Com meu tédio sem voz. 
 
Falai! Meu mundo é feito de outra vida. 
Talvez nós não sejamos nós. 
 
(Poesia Completa. Vol.I. Mar Absoluto e Outros Poemas.  “Interpretação”,  p.507) 

 Composição que oscila entre o sonho e o absurdo, mas que mantém, ao mesmo tempo, 

a consciência lúcida do fluxo da vida, da sua transitoriedade.  Um estado espiritual 

característico do século XVII, que tem no barroquismo seu porto. O veio melancólico da 

poesia de Cecília Meireles, segundo Darcy Damasceno, é o quevedesco:21 “... outro, o 

quevedesco, refoge a exaltação; considera a realidade em sua futura aparência polvorosa e 

esquiva-se à cegueira voltando os olhos para o cone penumbroso onde se abisma tudo: a 

consciência da transitoriedade.”  

 A voz poética deseja sondar a essência secreta das coisas enfeixando a brevidade 

delas, é o espírito medieval repercutindo também nela: 

(...) 
Como tudo sempre acaba, 
Oxalá seja bem cedo! 
A esperança que falava 
Tem lábios brancos de medo. 
O horizonte corta a vida 

                                                 
21 Apud MEIRELES, Cecília. Obra Completa. Vol.1. 1977, p. 31. 
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Sinto tudo, isento... 
Não há lágrima nem grito 
Apenas consentimento. 
 
(Poesia Completa. Vol.1. Viagem.  “Marcha”, p.300) 

 

 A consciência da transitoriedade refletida na entrega, uma entrega com sabor de 

alheamento. 

 Não podemos deixar de mencionar o poder do poeta de elucidar a realidade através da 

força poética, do domínio da língua, da erudição e do senso de detalhe histórico; elementos 

manejados com rigorosa unidade temática, resultando deles o Romanceiro da Inconfidência 

— uma amostra de poesia social, remontada dentro da tradição, elucidando com dignidade o 

momento da Inconfidência Mineira. A anos de distância, o poeta desvela o fantástico enredo 

de raças e homens, do nascimento do ouro, da grandeza e decadência das Minas, da 

humilhação e do abandono amargo. 

 Somente um espírito, o de uma “pastora das nuvens”, seria capaz de ouvir o apelo 

proferido pelas vozes dos cânticos, da procissão de fantasmas, dos suores e dos castigos, das 

personagens reais mitificadas pela linhagem soberana da ética, conferindo-lhes olhares sobre-

humanos, dos amores lavados nas fontes, do nome do Alferes e do seu sangue e da sua 

tragédia — labirinto de amor e ódio. 

 Foi, em depoimento, que ouvimos da autora o verdadeiro sentido desta missão:22 

(...) 

Muitas vezes me perguntei por que não teria existido um escritor do século 18 — e 
houve tantos, em Minas! —  que  pusesse por escrito essa grandiosa e comovente 
história.  Mas a duzentos anos de distância, pode-se entender porque isso não 
aconteceu, principalmente se levarmos  em conta a importância do traumatismo 
provocado por  um episódio desses, em tempos de duros castigos,   severas 
perseguições, lutas sangrentas pela transformação  do mundo, em grande parte 
estruturada por instituições  secretas, de invioláveis arquivos. Também muitas 
vezes me perguntei se devia obedecer a esse apelo dos meus fantasmas, e tomar o 
encargo de narrar a estranha história de que haviam participado e de que me 
obrigaram a participar também, tantos anos  depois, de modo tão diferente, porém, 
com a mesma, ou  talvez maior, intensidade.  Sem sombra de positivismo, posso, no 
entanto, confirmar por experiência a verdade de que "somos sempre e cada vez 
mais governados pelos mortos".  Porque nesse mundo emocional que o tempo 
acumula todos os dias nem o mais breve suspiro se perde, se ele foi dedicado ao  
aperfeiçoamento da vida. Muitas coisas se desprendem e  perdem — ou parecem 
desprendidas e perdidas — ilimitado tempo;  mas outras vêm, como heranças 

                                                 
22 MEIRELES, Cecília. O Romanceiro da Inconfidência.1989. p.22 e 23. 
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intactas, de  geração em geração, caminhando conosco, vivas para  sempre, vivas  e 
atuantes, e não lhes podemos escapar, e  sentimos que não lhes podemos resistir. 

Ainda com extrema lucidez de quem respeita e conhece o valor da linguagem como 

fundamentação humana, a autora continua:23 

No decorrer das minhas incertezas e dos meus escrúpulos  em aproximar-me de 
tema tão grave, os fantasmas  começaram a repetir suas próprias palavras de 
outrora:  as  palavras registradas nos depoimentos do processo, ou na  memória 
tradicional, vinham muitas vezes, e  inesperadamente, já metrificadas, (...).  Assim, 
a primeira tentação, diante do tema  insigne, e  conhecendo-se tanto quanto 
possível, através dos  documentos do tempo, seus pensamentos e sua fala  seria 
reconstituir a tragédia na forma dramática em que foi  vivida, redistribuindo a casa 
figura o seu verdadeiro papel.  Mas se isso bastasse, os documentos oficiais com 
seus  interrogatórios e respostas, suas cartas, sentenças e  defesas realizariam a obra 
de arte ambicionada, e os  fantasmas sossegariam, satisfeitos.  Nesse ponto 
descobrem-se as distâncias que separam o  registro histórico da invenção poética:  o 
primeiro fixa  determinadas verdades que servem à explicação dos fatos;  a 
segunda, porém, anima essas verdades de uma  força emocional que não apenas 
comunica fatos, mas  obriga o leitor a participar intensamente deles, arrastando  no 
seu mecanismo de símbolos, com as mais  inesperadas repercussões.  Ainda que se 
soubessem todas as palavras de cada figura da Inconfidência, nem assim se poderia 
fazer com o seu simples registro uma composição da arte.  A obra de arte não é 
feita de tudo - mas apenas de algumas coisas essenciais. A busca desse essencial 
expressivo é que constitui o trabalho do artista.  Ele poderá dizer a mesma verdade 
do historiador, porém de outra maneira.  Seus caminhos são outros, ... caminhos são 
outros para atingir a comunicação.  Há um problema de palavras.  Um problema de 
ritmos.  Um problema de composição.  Grande parte de tudo isso se realiza, 
decerto, sem inteira consciência do artista. E a decorrência natural da sua 
constituição, da sua  personalidade - por isso, tão difícil se torna quase sempre  a 
um criador explicar a própria criação.  Quanto mais  subjetiva seja ela, maior a 
dificuldade de explicá-la - é  quase  impossível chorar e perceber nitidamente o 
caminho  das lágrimas, desde as suas raízes até os olhos.  No caso, porém, de um 
poema de mais objetividade, como o  "Romanceiro", muitas coisas podem ser 
explicadas,  porque foram aprendidas, à proporção que ele se foi  compondo.  Digo 
"que ele se foi compondo" e não "que foi sendo composto", pois, na verdade, uma 
das coisas que pude  observar melhor que nunca, ao realizá-lo, foi a maneira por 
que um tema encontra sozinho ou sozinho impõe seu  ritmo, sua sonoridade, seu 
desenvolvimento, sua medida.  O "Romanceiro" foi construído tão sem normas 
preestabelecidas, tão à mercê de sua expressão natural que cada poema procurou a 
forma condizente com sua  mensagem.  Há metros curtos e longos; poemas rimados 
e sem rima, ou com rima assonante - o que permite maior fluidez à narrativa  (...). A 
voz irreprimível dos fantasmas, que todos os artistas conhecem, vibra, porém, com 
certa docilidade, e  submete-se à aprovação do poeta, como se, realmente, a cada 
instante lhe pedisse para ajustar seu timbre à audição do público. Porque há obras 
que existem apenas para o artista, desinteressadas de transmissão; outras que 
exigem essa transmissão e esperam que o artista se ponha a seu serviço, para 
alcançá-la.  "Romanceiro" é desta segunda espécie.  Por isso, a parte "pessoal" que 
nele se encontre, é uma  simples intervenção para favorecer o desenvolvimento do 
tema: aqui, o artista apenas vigia a narrativa que parece  desenvolver-se por si, 
independente e certa do que quer (...). Os fantasmas sabiam, certamente, o que 
queriam dizer; mas o artista deve sempre desconfiar de sua capacidade de entender 
essas inspirações que se referem a motivos determinados, e contêm uma verdade 
íntima. Por isso, quatro anos de quase completa solidão, numa renúncia total às 
mais sedutoras solicitações, entre livros de toda espécie relativos ao 
especializadamente século 18 — ainda pareceram curtos demais para uma obra que 
se  desejava o menos imperfeita possível - porque se  impunha, acima de tudo, o 

                                                 
23 MEIRELES, Cecília. O Romanceiro da Inconfidência.1989. p.23 a 30. 
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respeito por essas vozes que  falavam, que se confessavam, que exigiam, quase o  
registro da sua história.  E era uma história feita de coisas eternas e irredutíveis: de  
ouro, amor, liberdade, traições... Mas porque esses grandiosos  acontecimentos já 
vinham  preparados de tempos mais antigos e foram o desfecho de um passado 
minuciosamente construído - era preciso  iluminar esses caminhos anteriores, seguir 
o rastro do ouro  que vai, a princípio como o fio de uma colar, ligando  cenas e 
personagens, até transformar-se em pesada  cadeia que prende e imobiliza num 
destino doloroso (...). O "Romanceiro" não julga.  Ele é apenas um convite à 
reflexão.  Todas as suas páginas mantêm esse desejo de equilíbrio - narrar o que foi  
ouvido neste ares de Minas, especialmente nesta Ouro  Preto, cheia de ressonâncias 
incansáveis - e apontar  nessa interminável confidência o que lhe dá  eternidade, o 
que não é somente uma palavra  ocasional, local, circunstancial -, mas uma palavra 
de  violenta seiva, atuante em qualquer tempo, desde que  interpretada, como ontem 
os oráculos e as sílabas.  Isto é, senhores, pouco mais ou menos o que sei do  
"Romanceiro da Inconfidência", livro que ainda não  acabou, pois basta-me chegar 
aos caminhos que vêm  do Rio para Minas, para recomeçar a ouvir novas  
narrativas, novos clamores que vêm dos rios, das  pedras, dos campos como no 
Cenário inicial (...). A memória é também pálida e morta sobre a qual nosso amor 
saudoso adeja.  O passado não abre a sua porta e não pode entender a nossa pena. 
Mas, nos campos sem fim que o sonho  corta,  vejo uma forma no ar subir serena:  
vaga forma, do tempo desprendida.  É a mão do Alferes, que de longe acena.  
Eloqüência da simples despedida:  "Adeus! que trabalhar vou para todos!..." (Esse 
adeus estremece a minha vida.)  Nem me são indiferentes os próprios animais.  E os 
cavalos que encontro na paisagem acordam todos os  cavalos de outrora, a 
transportarem recados,  presságios, prisioneiros, defuntos, por estas serras, em  
todas as gerações.  Eles eram muitos cavalos, ao longo dessas grandes serras,  de 
crinas abertas ao vento,  a galope entre ... esta pequena palestra,  desculpando-me 
ainda uma vez pela modesta contribuição trazida, com ela, à esplêndida semana em  
que tão justamente se glorifica o Alferes imortal,  radiosa expressão dos mais altos 
sonhos desta cidade,  do Brasil e do próprio mundo.  Agradeço-vos a gentileza de 
me haverdes feito participar de tão significativas festas, e aqui deponho  este poema 
como um ramos de flores sobre esta cidade  - como um ramo de puro amor.   

(Conferência proferida na Casa dos Contos, em Ouro Preto, por Cecília Meireles, no 
1o. festival de Ouro  Preto, em 20 de abril de 1955.  ) 

 A estética literária ceciliana, por tudo mencionado, não deve ser colocada 

categoricamente dentro do tecnicismo dos sistemas de periodização, porque seria fechar o 

horizonte de expectativa e perspectiva que sua obra alcança; a trajetória de vida literária, se 

mergulhada na história circundante, deve ser também capaz de transcendê-la.   

Parece-nos de extrema importância o seguinte trecho do depoimento acima: 

Nesse ponto descobrem-se as distâncias que separam o registro histórico da 
invenção poética: o primeiro fixa  determinadas verdades que servem à explicação 
dos fatos;  a segunda, porém, anima essas verdades de uma  força emocional que 
não apenas comunica fatos, mas  obriga o leitor a participar intensamente deles, 
arrastando  no seu mecanismo de símbolos, com as mais  inesperadas repercussões.  
Ainda que se soubessem todas as palavras de cada figura da Inconfidência, nem 
assim se poderia fazer com o seu simples registro uma composição da arte.  A obra 
de arte não é feita de tudo - mas apenas de algumas coisas essenciais. A busca desse 
essencial expressivo é que constitui o trabalho do artista. 
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De outra forma, corroboram os conceitos amplamente discutidos pela filosofia da 

arte:24  

As idéias estéticas, sobretudo na poesia, são representações da imaginação 
irredutíveis a conceitos; elas têm o poder de sugerir verdades inacessíveis ao 
conhecimento objetivo, regulado pelo Entendimento. Levando-nos, ainda que 
confusamente, a perceber algo da realidade supra sensível do Espírito, são opostas 
às idéias racionais. 

 Visão idealista com certeza, que coloca o artista como detentor de uma visão intuitiva. 

No entanto, o autor continua: 

Mas essas intuições, que irrompem da Imaginação do gênio, dando testemunho de 
sua capacidade excepcional, sempre aparecem associadas a conceitos, 
proporcionando ao espírito, indiretamente, representações de conteúdo intelectual 
que, como as alegorias na pintura e as comparações na poesia, estimulam o 
pensamento. 

 Mas estimular o pensamento significa fazer escolhas, tomar posicionamentos que 

estão diretamente relacionados às reivindicações estéticas que fundamentam uma obra. Se a 

imaginação enunciativa surge a princípio como algo insondável, posteriormente constitui-se 

como ação comportamental, estreitamente vinculada a um gênero. Como afirma Mikhail 

Bakhtin:25 

Aprendemos a moldar nossa palavra nas formas do gênero e, ouvindo a palavra de 
outro, sabemos de imediato, desde as primeiras palavras, pressentir seu gênero, 
adivinhar seu volume, a estrutura composicional dada, prevê ser final, em outras 
palavras, desde o início somos sensíveis ao todo discursivo. 
 

 Assim, as escolhas estético-literárias de Cecília Meireles refletem o campo escolhido, 

sua legitimidade repousa no lírico e em tudo que o circunda. 

 

2.3.O Macrocosmo Filosófico-Religioso 

 

Cecília sempre buscou a plenitude. Uma plenitude que pudesse ir à direção de um 

mundo mais compreensível e justo, um mundo que tivesse significação. 

                                                 
24 NUNES, Benedito. Introdução à Filosofia da Arte. S.P.: Ática, 1989. p.53. 
25 Apud MAINGUENEAU, Dominique. O Contexto da obra literária. 1995, p.65. 
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Assim, o seu caminho para tal plenitude, para o conhecimento de si mesma e do 

mundo, teve como instrumento, meio indispensável, a arte. Integrada ao seu tempo, sua arte 

buscou superar a limitação, pois entendia que a permanência do que é humano sobrevive em 

nós pelo fluxo constante da nossa memória. 

Sabemos que a arte na sua origem foi magia. Religião, Ciência e Arte estavam 

fundidas a um mundo ainda inexplorado. A sugestão mágica, a predominância intuitiva, o 

sonho, o desejo de aguçar a percepção eram os caminhos em que o “eu” se capacitava a 

identificar-se com a vida dos outros, incorporando a si aquilo que ele não era, mas tinha 

possibilidade de ser. 

Se a arte era um instrumento mágico e servia na dominação da natureza, acrescido a 

isso, ela também era a capacidade de inspirar medo, fazer-se reverência, daí a função de 

conferir poder: sobre a natureza, sobre os inimigos, sobre a realidade, sobre a coletividade. 

À medida que os homens foram-se afastando da natureza, em que a unidade tribal, 

coletiva foi destruída pela divisão do trabalho e pela propriedade privada, o equilíbrio entre o 

indivíduo e o mundo exterior foi sendo cada vez mais perturbado. 

Numa sociedade dividida em classes, essas recrutaram a arte em nome dos seus 

propósitos particulares. Alienado da natureza, o homem viu-se diante da dissolução nas 

relações inter-humanas. Se por um lado houve crescimento e enriquecimento social, em 

outros aspectos, houve um crescente empobrecimento humano. 

Tal panorama estendeu-se às artes. A experiência individual passou a ter expressão 

própria; o mito — reflexo de uma coletividade — tornou-se uma ficção formal da experiência 

individual, embora se contivesse dentro dos limites de uma ampla armação coletiva. 

Mergulhada no seu tempo e nas condições sociais que se oferecem, a experiência 

artística não consiste fundamentalmente na diversidade da vida dos outros homens, pelo 

contrário, ela deve apreender as novas relações sociais de maneira a fazer que outros tomem 

consciência delas, capacitando-os para a compreensão da realidade, ajudando-os a suportá-la, 

assim como transformá-la. 

Pierre Bourdieu, em As Regras da arte (1996), amplia a compreensão da importância 

que o campo intelectual tem para o escritor. Citando Michel Foucault, que formulou 
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rigorosamente os fundamentos da análise estrutural das obras culturais, Bourdieu afirma:26 “ 

...nenhuma obra cultural existe por si mesma, isto é, fora das relações de interdependência que 

a unem a outras obras”. Ou seja, as produções simbólicas são sempre mediadas pelas relações 

do mundo social, pois elas são classificadas segundo a organização deste mundo social. 

Assim, a obra, o artista, o filósofo só existem dentro de uma rede de relações visíveis ou 

invisíveis que definem a posição de cada um em relação à posição dos outros, ou seja, a uma 

posição social, em relação a uma posição estética. 

Assim, o campo surge como uma forma de relações socialmente distribuídas que, por 

sua vez, vinculam-se às diversas formas de capital. No caso da cultura, o capital simbólico 

que, em outras palavras, busca o reconhecimento pela produção. Para Bourdieu, no campo 

literário, o autor, ao propor uma obra, se enquadra a um cultivo de valores, a uma determinada 

conduta que lhe confere o reconhecimento artístico. 

Sabemos que Cecília Meireles foi uma atuante intelectual; sua obra artística sempre 

esteve vinculada a diversas áreas do conhecimento como educação, jornalismo, música e artes 

plásticas, a possibilidade de viajar o mundo fazendo conferências e as inúmeras relações 

mantidas com grupos e pessoas ligadas ao campo cultural possibilitaram-lhe o devido 

reconhecimento.  

Consciente do seu lugar e do seu talento, Cecília Meireles foi uma leitora incontinente, 

estudiosa e disciplinada, desde a adolescência; mergulhada numa solidão escolhida, atenta à 

natureza física dos sentidos, à contemplação espiritual e à agudeza filosófica, buscou os 

pensadores para investigar problemas existenciais. 

O caminho do pensamento filosófico, de certa forma positivista, valeu-lhe como 

contrapeso aos impulsos demasiado líricos. Mas Cecília buscou nos antigos — de Heráclito a 

Sócrates, deste a Platão e Aristóteles. A história do pensamento, feita é claro por homens 

imersos em seu tempo, vem fiando a grande rede que é jogada no oceano do conhecimento. A 

historiografia, como fundamentação teórica, é necessária, como documento da história 

cósmica que segue em ciclos repetitivos, com “capacidade de repercussão”, em que “todas as 

coisas fluem e se alteram sempre”, segundo Heráclito, em 530 – 470 a.C. 

Quando os sofistas destruíram a fé que os moços atenienses outrora tiveram nos 

deuses e deusas do Olimpo e no código moral, mal sabiam que a dessacralização da vida, 
                                                 
26 BOURDIEU, Pierre. As regras da arte.1996. p.225. 
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emergida depois pelas inúmeras guerras, estaria prefigurando o ápice do que somos no século 

XXI. 

Cecília Meireles é tida, por grande parte dos estudiosos, como herdeira de um neo-

platonismo cristão. Como não poderia deixar de ser, os homens e a vida, enfim, são partes de 

uma corrente que dialoga em ritmo incansável. 

Platão fundou a filosofia do diálogo; embora todos os socráticos adotassem-na, esta 

modalidade perdurou por mais de um século. As conversações filosóficas da “Academia” 

variavam em pitagorismo, ceticismo, ecletismo e, mais tarde, em dogmas orientais e 

misticismo. 

As obras de Platão são mais sugestivas do que dogmáticas. E a criação poética 

ceciliana, que perpassa quase que inteiramente pela palavra mística, bebe em Platão a 

particularidade de revelar à humanidade a esfera da transcendência, a construção de um 

sistema metafísico, embora movediço, porque não está fincado numa filosofia sistemática e 

determinada. Mas que concilia a razão com o entusiasmo da alma e do coração: o amor — a 

tensão ardente para o Belo supremo, próximo do Bem supremo — é a condição da virtude, 

sua metafísica confunde-se com sua mística. 

A Religião para Platão não é religião nos moldes convencionais como o entendemos 

no Ocidente, por exemplo, sua fidelidade é ao politeísmo, é verdade, mas, corrigindo-o por 

meio de uma hierarquia que culmina numa divindade perfeita e infinita, cuja contemplação 

constitui a mais elevada das recompensas. Acredita na imortalidade da alma e na 

metempsicose (sistema defendido por Pitágoras — doutrina da alma e de suas encarnações 

sucessivas), proposições indispensáveis de sua Teoria das Idéias e de sua moral. 

Na sua teoria, as idéias, a essência das coisas, dos conceitos, entre os quais o do Bem, 

existem numa esfera transcendente, e o homem, no mundo terrestre e sensível, apenas pode 

perceber seus reflexos vagos. Mas, antes do homem encarnar-se nesse mundo terrestre, 

segundo sua qualidade, ele conserva, mais ou menos forte, a lembrança e a nostalgia dessa 

primeira esfera. É dela mesma, do amor de que é capaz, do ardor com o qual tende para a 

virtude que depende seu desligamento progressivo, no decorrer de sucessivas encarnações, do 

mundo das aparências a fim de se aproximar de Deus. 
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Para Platão, a virtude é um impulso íntimo para a divindade e, aos problemas cuja 

angústia sempre oprimiu o homem, fornece a resposta tranqüilizadora: a alma, separada do 

corpo imperfeito e sensível, pode encontrar na morte e graças a ela, a ocasião de elevar-se a 

um mundo superior. 

Quanto ao neoplatonismo cristão, considera-se mais como um movimento religioso do 

que filosófico, pois pretendeu ressuscitar o helenismo invocando não só Platão, mas também 

Pitágoras e Aristóteles. 

A fortuna crítica de Cecília Meireles coloca-a como neoplatônica, o que de certa forma 

pode-se considerar, no entanto, a sua fundação mística relaciona-se ainda mais com o êxtase 

dos místicos budistas do que com o metaficismo filosófico. Inclusive porque as idéias 

platônicas, referenciadas em Pitágoras, têm seu nascedouro ideológico no sistema filosófico-

religioso dos Vedas que, por sua vez, remonta às origens da raça ariana e que mantém 

fecundo diálogo, a princípio com o Brahmanismo, posteriormente com os egípcios, os órficos 

e os budistas. 

Os Vedas, livro sagrado dos hindus, conduzem-nos à antiga e pura religião ariana. O 

povo ariano civilizou-se ao longo do rio Indo e do rio Ganges. Um povo de intuição profunda, 

apurada intelectualidade, capaz de compreender a natureza e os seus fenômenos. Ela é 

formada pelos iranianos, os hindus, os gregos, os etruscos, assim como também pelos que se 

conservaram no estado bárbaro ou selvagem, tais como os citas, os getas, os sármatas, os 

celtas e, mais tarde, os germanos. Povos com tendência para o politeísmo, para a mitologia, o 

que provém do seu amor pela natureza e do seu culto apaixonado pelos mortos. 

Cecília Meireles não se voltaria para este povo se já não encontrasse latente dentro de 

si a predisposição mágica de identificar-se com tudo que o envolve: filosofia, cultura, religião. 

Em carta endereçada a Dulci Lupi Osório de Castro (cujo pseudônimo era Maria 

Valupi), com data de 24 de abril de 1938, Cecília afirma:27 

Na escola secundária, pus-me a investigar os problemas do espírito pelo caminho 
da ciência. Era um pouco positivista. Isso não deu resultado direto, — mas valeu-
me como contrapeso aos impulsos demasiado líricos. Por essa época enamorei-me 
por Buda. Ele resumia os dois extremos das minhas tentativas: era o santo, mas o 
filósofo. Jesus foi apenas poeta. (Quando digo “apenas” não o quero diminuir, mas 
definir). Ora, eu precisava chegar à contemplação do mundo não apenas pela 

                                                 
27 BOBERG, Hiudéa Tempesta Rodrigues. O Canto e a Lida, — Percurso esotérico e místico da poesia de 
Fernando Pessoa e Cecília Meireles 1989, p.180. 
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lógica, que utilizo para corrigir. E assim amei o Buda. Longo amor. Ainda hoje, 
quando alguma coisa me parece insuportável, é a ele que recorro. Jesus promete. O 
Buda abole. Eu tenho uma alma de pedra, sei que ela não pode florescer nessas 
lindas pétalas e fontes cristãs. Não creio nem descreio de nada. Não desejo, não 
espero, — nem a salvação. Vivo. Como é possível.  

Assim, ainda adolescente Cecília envereda por estes caminhos místicos do Oriente. 

Sua predisposição poética encontra no gênero lírico seu porto seguro. 

 A lírica ceciliana tem como identidade autóctona a linguagem forjada pelos místicos 

orientais, com relevância aos hindus como Buda, inicialmente; Gandhi e Tagore, 

posteriormente.  

Buda viveu na Índia, na metade do século VI a.C., durante o período que viu nascer 

tantos gênios espirituais e filosóficos: Confúcio e Lao Tse (China), Zaratustra (Pérsia), 

Pitágoras e Heráclito (Grécia). 

A diferença entre o hinduísmo e o budismo é que aquele atende ao sabor mitológico e 

ritualístico e esse ao psicológico. Mas Buda buscou os conceitos indianos tradicionais, 

atribuindo-lhes uma interpretação psicológica renovada, dinâmica. 

A palavra Buda quer dizer “o desperto”. Buda pregou sua doutrina através das quatro 

famosas verdades nobres: 1. A verdade do sofrimento (duhkha) ou a frustração: deriva da 

nossa dificuldade em enfrentar o fato de que tudo que nos cerca é impermanente e transitório. 

O fluxo e a mudança são as características básicas da raiz do budismo; 2. A verdade da causa 

do sofrimento sempre é o desejo. O apego fútil à vida, chamado de avidya (ignorância) leva à 

falta do domínio de si, pois apegamo-nos às coisas que presumimos permanentes e 

persistentes, mas que são transitórias. Esse apego causa o ciclo vicioso de samsara, o ciclo de 

nascimento-e-morte impelido pelo karma, a cadeia infindável de causa e efeito; 3. A verdade 

do fim do sofrimento: é possível transcender o ciclo vicioso do samsara, livrar-se do jugo do 

karma e alcançar um estado de libertação total denominado nirvana. O nirvana é o 

equivalente ao moksha da filosofia hindu — compreende que todos os fenômenos que 

percebemos com nossos sentidos constituem parte da mesma realidade; 4. A verdade do 

caminho nos traz, enfim, a libertação do sofrimento: o Caminho Óctuplo do 

autodesenvolvimento que nos leva ao estado do Buda, que está ligado ao pensar bem pensado, 

ao falar com honestidade, à boa ação, ao viver eticamente, ao esforço correto, à boa intenção e 

à força da meditação. 
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Pela enorme variedade de budismos (tântrico, tibetano, chinês, japonês, o do sudoeste 

asiático), não se pode falar senão de filosofias do budismo. Se recuarmos até o próprio Buda, 

veremos que ele como indiano julga que a teoria deve redundar na práxis. Isso é o que 

importa.  

Para Buda, o eu inexiste. O único ego genuíno, aquele que, de fato, existe é o 

momento dado, pois se concentra na experiência imediata. A renúncia a um falso eu é, não 

obstante, libertadora.  

O fato confirmado pela autora em sua carta, o de encontrar em Buda a sustentação 

existencial comprova o termo “espiritualista” e os seus cognatos “espiritual”, 

“espiritualizado” do seu discurso poético. 

A condição de alheamento e ausência configurados como espinha dorsal de sua 

poética e confirmada nas últimas palavras da sua carta mencionada acima, — “Não desejo, 

não espero — nem a salvação. Vivo. Como é possível” —, encontra na filosofia budista sua 

razão de ser. 

Os pólos “eu e o outro” desfilados em páginas e mais páginas, em versos e mais versos 

avultam como símbolos de uma existência herdeira de um passado adormecido e de um 

presente transitório, mas que a memória reúne e concentra. Assim, como na filosofia budista, 

só pelo estado subjetivo do desprendimento consegue-se reconhecer a transitoriedade das 

ações controladas pelo eu, um eu (ego) que necessariamente precisa renunciar à sua forma. 

Insistentemente, em inúmeros poemas encontramos essa negação do “eu”. No longo 

poema “Medida de Significação” essa negação atinge o limite: 

(...) 
Acabei-me como a luz fugitiva 
Que queimou sua própria atitude 
Segundo a tendência do meu pensamento transformável... 
 
(...) 
Voz obstinada, por que insiste chamando 
Por um nome que não corresponde mais a mim? 
 
(...) 
Eu mesma deixei de entender a minha substância, 
Tenho apenas o sentimento dos mistérios que em mim se equilibram. 
 
(...)  
Voz obstinada que estás ao longe chamando-me 
Conduze-te a mim, para compreenderes minha ausência. 
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Traze de longe os teus atributos de amargura e de sonho, 
Pra veres o que deles resta 
Depois de chegarem a estes ermos domínios 
onde figuras e horas se decompõem. 
 
(Poesia Completa. Vol.I. Viagem. “Medida de significação. p.284) 

O escavamento do eu/outro é depurado, bem como o preceito budista que diz28: “O eu 

é a raiz, a árvore e os ramos de todos os males de nossa queda”. 

As afinidades espirituais do poeta com a filosofia hindu foram transformadas em arte. 

Cecília pela sensibilidade encontrou a essência desse povo, reconhecendo-se como parte dele. 

Pela voz poética, ela descobriu um espaço de encontro. O sentimento de identificação e 

afinidade é mencionado pelo próprio poeta na crônica “Meus “Orientes” ”: 29 

O Oriente tem sido uma paixão constante na minha vida: não, porém pelo seu 
chamado ‘exotismo’ — que é atração e curiosidade de turistas — mas pela sua 
profundidade poética, que é uma outra maneira de sabedoria. Como se cristalizou 
em mim esse sentimento de admiração emocionada por esses povos distantes, não é 
fácil de explicar em poucas linhas. Mas foi uma cristalização muito lenta, dos 
primeiros tempos de infância. E lembro-me nitidamente desses antigos encontros, 
que me deixavam tão pensativa e interessada, antes que eu pudesse adivinhar, 
sequer, a sua significação. 

O conteúdo plurilingüístico externo e interno, inscrito nos aspectos histórico-

sociológicos e culturais, profundamente estudado pelo poeta, dirigiu, de alguma forma, o seu 

amplo posicionamento estético, somado à predisposição interior para as temáticas filosófico-

religiosas do Oriente, ultrapassando, assim, as fronteiras cronológicas, geográficas e artísticas.

   

                                                 
28COOMARASWAMY, Ananda K. O pensamento vivo de Buda..1961, p.42. 
29MEIRELES, Cecília. O que se diz e o que se entende. 1980. p.36. 

Desenho de mulher chorando, por 
Cecília Meireles, em 1926. 

MEIRELES, Cecília. Poesia 
Completa.Vol.I. 2001. 
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3. CÂNTICOS — A LIBERDADE NOMEADA 

 

“Nem é preciso fazer nada, para se estar na alma de tudo.” 

 

 O livro Cânticos, escrito provavelmente em 1927, mas só publicado em 1981, pela 

Editora Moderna, baseado nos manuscritos originais, transcritos e reproduzidos em fac-símile, 

revela o gesto bio-gráfico do discurso ceciliano, porta-voz de uma das mais puras 

expressividades líricas brasileira. 

 Ao longo da leitura, confirmamos o estreito relacionamento entre a impressão do 

mundo e a expressão da vida interior do poeta. Escrito ou não em 1927, o resultado comprova 

a obsessão mística, constante dos momentos iniciais como  dos finais da completa trajetória 

intelectual e literária de Cecília Meireles. 

 Apenas como registro, é importante salientar a intenção da escritora quanto à 

composição da obra. Sua filha, Maria Matilde, informou serem os poemas de Cânticos 

destinados particularmente ao pai, Fernando Correia Dias, numa de suas crises mais difíceis 

de suportar, o que nitidamente percebemos, pois o caráter doutrinário expõe princípios de 

sabedoria com objetivos de amparar as dificuldades existenciais. 

 Quanto ao aspecto formal, os manuscritos apresentam uma relação alternativa em 

alguns versos, que não foi estabelecida pela autora. Os poemas reúnem com concisão e 

brevidade a temática geral da obra. 

 O recurso poético que encerra a trajetória literária de Cecília Meireles parece-nos 

claro: a musicalidade. Em 1929, com O Espírito Vitorioso, o poeta esclarece a importância do 

canto na poesia:30 

“O canto é uma invenção: mas a canção é o fato, a realidade...”. Esse provérbio 
russo define com simplicidade os rumos diferentes que, na literatura, tomam a 
poesia e a prosa. 

                                                 
30 ZAGURY, Eliane. Cecília Meireles: Noticia biográfica, estudo crítico, antologia, bibliografia, discografia, 
partituras. s/d. p.142. 
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Nascida com a primeira emoção humana, a poesia desde então nunca mais deixou de 
acompanhar o destino dos homens, fazendo neles florir todos os impossíveis 
desejados. 
Foi o lirismo espontâneo, celebrando a alegria e o amor das primeiras criaturas; foi a 
voz da sua inquietação diante dos primeiros mistérios pressentidos, e o hino das suas 
intenções místicas. Quando a ambição os transportou para longe fez-se a alegria 
entre os que ficaram e os que foram. Se houve combates, foi a ode que exalçou 
vencedores e acabou de oprimir os vencidos. E, na recapitulação dos fatos já 
vividos, dentro da fulguração que os fez próprios do sonho, teve esse largo ritmo das 
epopéias, passadas de ouvido em ouvido como alimento imaginativo das raças. 

As temáticas cecilianas são geradas a partir das modulações rítmicas. A musicalidade é 

uma característica fundamental dentro da obra deste poeta. As imagens, os contornos 

plásticos, as idéias e os sentimentos recebem o tratamento sonoro, musical. Diríamos tratar-se 

da herança que mencionou acima. 

 Cecília busca expressar o mundo interior, tenta experimentá-lo pela fluidez evocativa 

dos sons, pelo seguro fundamento clássico lusitano, com as formas e conteúdos substanciosos 

de um Camões que pisa com pés humanos a terra, de um Antônio Nobre que ensina o 

movimento interior da confissão; de um Antero de Quental, pela atuação voltada para o 

panorama subjetivo, pelo alimento espiritual, mas também pelo fundamento da poesia nova de 

Portugal, com seu poder de expressão, no dizer da própria autora31: 

Saborosa, na verdade, é esta literatura verdadeiramente “gratuita”, em todos os 
sentidos possíveis desta palavra despretensiosa, atenta a assimilar todas as 
influências internacionais, atenta a assimilar todas as obras primas da arte viva, 
aberta a todos os sopros e acessível a todas as correntes, permanece conforme à 
tradição, amorosa, melancólica, ansiosa, sarcástica e, acima de tudo, perdidamente 
fantasista. Foge à análise, desafia as comparações, salta por cima de todas as 
fronteiras, confunde os gêneros, mistura o lirismo na metafísica e desencadeia a 
metafísica no lirismo.  

 Poetas como José Régio, Adolfo Casais Monteiro, Fernando Pessoa, de alguma forma, 

repercutem no discurso ceciliano, numa transfiguração, numa absorção profunda. 

 Mas, não é impreciso dizer que os vestígios lusitanos também têm suas raízes fincadas 

no mundo antigo, porque o povo português é o resultado ancestral e demorado da 

miscigenação de povos de diferentes culturas e etnias: fenícios, hindus, iranianos, gregos, 

etruscos, celtas, romanos, árabes. 

                                                 

31 MEIRELES, Cecília.  Poetas Novos de Portugal. s/d, p.23. 

 



 

 

32 

Cecília não ficou isenta de tudo isso, até mesmo porque convictamente buscou pelas 

filosofias do Oriente, as quais insistem na circularidade existencial, projetada num passado 

vivido, mas aberta às possibilidades constantes de transição.  

Os vocábulos cântico, canções, canção, cantiga, cantada, titulam obras, compõem 

versos e expressões como: “A chuva é a música de um poema de Verlaine” (Nunca mais... - 

1923), “Todos dizem que têm penas, mas nem sempre cantam bem” (Morena, pena de amor – 

1939), “Eu canto porque o instante existe”(Viagem – 1929), “Bem-te-vi que estás cantando” 

(Viagem 1929), “Pássaros celestes me virão cantar” (Vaga música – 1942),  “Ouvi cantar de 

tristeza / porém não me comoveu” (Mar Absoluto – 1945), “Cantavas, quando eu te dava o 

desengano” (Retrato Natural – 1949), “Fiz uma canção para dar-te” (Retrato Natural – 1945), 

“Canta fênix do alto muro” (Amor em Leonoreta – 1951), “Uma vez cantava ao longe entre o 

luar e as pedras”. (Pequeno Oratório de Santa Clara – 1955), “O que dizes quando cantas / 

Sabiá. (Canções – 1956), “Cantou-se a fábula incerta/, segundo a linguagem da harpa”. (Metal 

Rosicler – 1960), “Hoje eu quero cantar, enrolado nessa tapeçaria líquida”. (Poemas de 

Viagens – 1956), “Canta, canta, pela sombra/ antes que chegue a manhã/ Acanã!” (Crônica 

Trovada da Cidade de Sam Sebastiam – 1965), “Vós, Tagore, cantais como os pássaros que 

de manhã recém alimento.” (Dispersos – 1948), “Cantaremos com clareza” (Poemas Escritos 

na Índia – 1953), “Chega e canta./ Canta e pára./ Pára e escuta:/ com os ouvidos, com os 

olhos, com as pernas. (Poemas Italianos – 1956), “ O vento canta na minha pele e nos meus 

ossos.” (Oratório de Santa Maria Egipcíaca – 1957). Tudo isso marca o gênero feito carne na 

poesia ceciliana — o lírico. 

A lírica nasceu da influência mística oriental e do individualismo dos gregos. Eles 

atribuíram tanto grande inovação técnica aos instrumentos quanto à melodia, contribuindo no 

lançamento das raízes perpetradas no ritual das cerimônias religiosas. O lirismo coral, 

acompanhado de danças e evoluções ritmadas de grupos de homens, mulheres, crianças e 

jovens, recebeu em Esparta as maiores homenagens. A música, assim, tornou-se elemento 

integrante da educação grega. Mas, além de terem inventado para sua poesia lírica metros de 

uma infinita variedade, os gregos ousaram utilizá-la para exprimir sentimentos pessoais. 

A maioria dos líricos, nascidos ou tendo vivido nas cidades da Ásia Menor ou das 

ilhas, cantaram, ora as alegrias, ora os ardores da vida sensual que a riqueza e a proximidade 

do Oriente ali faziam eclodir. Os dois maiores nomes foram Alceu e Safo. 
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Sabedora disso, Cecília Meireles define com suas próprias palavras a poesia lírica:32 

Olhada desse longínquo ponto de vista, a poesia apresenta-se-nos, também, como a 
nossa “segunda realidade”, como o nosso “segundo corpo”, escrito com palavras 
escolhidas, dentro de artifícios de cadências e de rimas, como um revestimento 
hierático de alguma coisa que se deseja exprimir sem que no entanto fique 
inteiramente manifestada. Isso, quanto à poesia subjetiva, propriamente. A poesia 
objetiva, que participa mais da natureza da prosa, representa o nosso conhecimento 
do meio circundante, a constatação daquilo que mais perto se encontra de nós, e, 
ainda quando lírica, parte da nossa inteligência e não do nosso sentimento: é, por 
assim dizer, a investigação da nossa existência, antes de ser a sua expressão. 
 
(O Espírito Vitorioso, 1929.  p.27) 
 

É o que também afirma Hegel, em Estética (1993), quando analisa o gênero lírico. 

Para ele, tal gênero traduz-se no domínio da subjetividade espiritual. Apresenta com minúcias 

o caráter próprio do que considera tal poética. O poeta lírico, ao separar-se da objetividade, 

investiga sua consciência, procurando exprimir não a realidade das coisas em si, mas o modo 

como elas afetam a sua alma e enriquecem sua experiência pessoal. No entanto, por outro 

lado, para que as impressões não sejam confundidas com a expressão acidental dos 

sentimentos, é necessário que elas, embora pessoais, possam conservar todavia um valor 

geral, ou seja, possam revelar autênticos sentimentos e considerações a outras pessoas. Assim, 

a missão do poeta, por meio de uma expressão poética viva — a lírica, é libertar o espírito 

alheio não “do sentimento”, mas “no sentimento”. 

A base da poesia lírica, para Hegel, são a particularidade e a individualidade; o seu 

conteúdo pode ligar-se a todos os assuntos da vida; pode, por exemplo, exprimir o que há de 

mais geral, mais profundo e mais elevado nas crenças, representações e relações humanas: o 

conteúdo essencial da religião, da arte, dos próprios pensamentos e conteúdos, ou seja, essas 

concepções gerais, maneiras de considerar o universo e as leis mais profundas que regem a 

vida adaptam-se às formas intuitivas e sentimentais da expressão lírica. O conteúdo 

permanece subjetivo, pois o poeta projeta a sua alma no mundo exterior, uma vez que não 

descreve um acontecimento real, mas o modo como o concebe e o sente. O poeta diante do 

objeto confunde-se com ele, com ele relaciona os seus desejos, combinações engenhosas e 

descobertas inesperadas. Por mais variadas que sejam as relações que se estabeleçam entre 

interioridade e o mundo com suas concepções e destinos, o tema principal está estreitamente 

relacionado ao movimento próprio dos sentimentos e das meditações. 

                                                 
32 ZAGURY, Eliane. Cecília Meireles: Noticia biográfica, estudo crítico, antologia, bibliografia, discografia, 
partituras. s/d. p.142, 143. 
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Hegel, a certa altura do seu trabalho, afirma33: “É impossível dizer com precisão em 

que medida um dos dois elementos, o da circunstância objetiva ou o da subjetividade do 

poeta, deve dominar o outro, ou em que medida podem ou devem ser associados” . 

  É preciso considerar a poesia lírica quanto ao seu caráter geral, face à consciência e à 

cultura de que emana. Hegel diz-nos que a poesia popular é anterior ao desenvolvimento da 

realidade prosaica, à qual a poesia lírica se vincula. 

 A sua unidade, mesmo na vastidão de conteúdos, tem na interioridade subjetiva o fator 

primordial, embora exija-se, por outro lado, uma situação concreta. O poeta atrai o real para a 

esfera dos sentimentos, transforma-o num objeto da sua experiência interna, para assim 

exprimi-lo verbalmente. A dimensão do conteúdo não se dá pela amplitude, mas pela 

profundidade. Isso não quer dizer que o poeta exclui de seu discurso o contato com o exterior 

que o circunda, no entanto, tais descrições vêm revestidas de um eco contemplativo, de um 

sentimento desperto. O que corrobora, em outras palavras, Adorno em Lírica e Sociedade 

(1980). Ele nos diz que o lírico, mergulhado na individuação, põe em cena algo não captado 

ainda; assim, anuncia por antecipação, as raízes do mais profundo universal humano. 

 Essa universalidade do conteúdo lírico é essencialmente social, porque parte do real. A 

voz da humanidade é escutada na solidão individual, assim como a individuação vive no 

conteúdo social, que não se satisfaz com “o vago sentimento de algo universal e abrangente”34 

de que nos fala Adorno. Tal processo se dá através, não a partir de uma reflexão alheia à arte, 

mas pela exigência da linguagem que, se a princípio é intuída, posteriormente é pensada. 

 A interpretação social da lírica não se propõe a mediar uma situação social ou uma 

inserção social de interesse da obra ou do autor, propõe estabelecer o todo de uma sociedade, 

no sentido de que a obra de arte, mergulhada no seu discurso próprio, apreenda o que lhe é 

permanente, ou seja, esgotada em si mesma, mas que ao mesmo tempo, mostre sua grandeza 

naquilo que uma ideologia qualquer esconde. 

 Generaliza-se uma intuição que a lírica opõe-se à vida concreta da sociedade, algo 

essencialmente individual, desvencilhada do senso de objetividade. No entanto, essa 

percepção não se distancia em si mesma do aspecto social. Há no seu interior a voz 

protestante de todo indivíduo e sua experiência circundante — hostil, opressiva e fria. 

                                                 
33 HEGEL, G.W.F. Estética. 1993. p.519. 
34 ADORNO, Theodor W. Lírica e Sociedade.1980. p.194. 
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 O poema enuncia o sonho de um mundo diferente, que tenta reagir à dominação da 

coisificação, difundida desde o começo da idade moderna. 

 Esse novo olhar à compreensão da essência da lírica tem um caráter totalmente 

moderno. A subjetividade atesta a dupla relação do sujeito com a vida — sem imbricamento 

íntimo e a sua consonância com o sentimento externo do mundo. No entanto, a materialização 

do poema lírico só será perfeita quando tal relação referida acima cristalizar-se 

involuntariamente, ou seja, o conteúdo social surgir espontaneamente. E isso se dá por meio 

da linguagem. 

 O paradoxo da lírica, a subjetividade que vira objetividade, está diretamente ligada à 

forma lingüística dela própria. Assim, o que há de mais intrínseco entre lírica e sociedade é 

estabelecido pela linguagem poética.  

 A expressão da lírica se mostra mais profundamente garantida socialmente pela voz do 

sujeito. Quando o eu mergulha na linguagem, ali ele está inteiramente presente, pois assim 

como o indivíduo é socialmente mediado em si mesmo, a sociedade forma-se e vive em 

virtude dos indivíduos. 

 O sujeito, pela força da sua lírica individual, consegue captar o universal; neste 

momento, portanto, o sujeito deixa de ser um mero sujeito, vê-se estendido ao coletivo pela 

experiência histórica. Adorno utiliza, no mesmo artigo, a expressão “corrente subterrânea 

coletiva”, aquela que aparece como fermento da expressão individual mesma, mas também 

aparece como antecipação de um estado que ultrapassa a mera individualidade. 

 O olhar clássico de Hegel, somado ao olhar moderno de Adorno remete-nos ao debate 

entre os conceitos antigo e moderno.  Não há como negar que o par antigo/moderno não esteja 

ligado à história do Ocidente. Os dois termos nem sempre se opuseram um ao outro, diz-nos 

Jacques Le Goff, em História e memória:35 “(...) “antigo” pode ser substituído por tradicional 

e moderno, por “recente” ou “novo” e, em seguida, porque qualquer um dos dois pode ser 

acompanhado de conotações laudatórias, pejorativas ou neutras”.  

 Assim, o termo moderno designa ruptura com o passado, mas também não é 

necessariamente o “novo”, o “progresso”. Somente a partir da Revolução Industrial, a querela 

                                                 
35LE GOFF, Jacques. História e Memória, 1996,  p.167. 



 

 

36 

entre antigo e moderno vai mudar.  Os movimentos literários surgidos na passagem do século 

XIX para o XX trazem como marca, ou rótulo, o termo “modernismo”, tendência até então 

difusa. Somado a isso, a aceleração da história, na área cultural ocidental, por ação e reação, 

impõe no campo da estética, da mentalidade e dos costumes um novo conceito: a 

“modernidade”. 

 Popularizado por Baudelaire em 1863, o termo limita-se aos ambientes literários e 

artísticos da segunda metade do século XIX. Para Baudelaire, o termo não justifica o valor do 

presente somente pelo fato de ser presente, do circunstancial simplesmente.  O que se permite 

chamar de modernidade é o conteúdo poético encontrado no histórico, a extração do eterno no 

transitório, afirma Baudelaire, em O pintor da vida moderna:36 “A Modernidade é o 

transitório, o efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a outra metade o eterno e o 

imutável”.  O aspecto dual que Baudelaire nos apresenta é o que se encerra em todo e 

qualquer aspecto da vida humana, transcendido pelo tempo, conferindo como processo 

natural, imprimindo-lhe o que substancialmente é efêmero e o que é eterno. 

 O sujeito, estendido ao coletivo de que fala Adorno, vê-se revelado quando este, ao se 

fazer observador, confunde-se também na multidão, porque a multidão é seu universo; assim é 

capaz de captar os variados elementos da vida, porque se interessa pelo mundo, com o que 

corrobora Baudelaire:37 “Homem do mundo, isto é, homem do mundo inteiro, homem que 

compreende o mundo e as razões misteriosas e legítimas de todos os seus costumes.” 

 Lançador de um olhar curioso, o homem da modernidade, o lírico da modernidade, de 

que fala Baudelaire, busca compreender “o caráter da beleza” pelos aspectos dos costumes, 

estejam eles presos ao passado ou ao presente, pois a “moral e a estética da época” podem ser 

recuperadas pela luz e pelo movimento da vida. A busca pelo belo é insaciável, segundo nos 

diz o poeta, pois ele traz na sua composição a variedade dual encontrada no homem. 

 O sujeito da lírica individual, se antes separado da objetividade, como nos afirma 

Hegel38, na modernidade, de mãos dadas com a história, busca compreendê-la, extraindo dela 

o sumo “eterno do transitório”.  O que significa dizer que a contemplação do eterno só se 

efetiva quando há consciência plena do presente, do presente atualizadamente histórico. 

                                                 
36 BAUDELAIRE, Charles. “O pintor da vida moderna”. In: A modernidade de Baudelaire. 1988. p.167 
37 Idem, Ibidem. p.167. 
38.HEGEL, G.W.F. Estética. 1993, p.174. 
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 A alma do autor, ou do artista é o instrumento perceptivo para o renascimento das 

coisas. É o “homem do mundo”, para usar a expressão de Baudelaire, o único a compreender 

as razões silenciosas dos costumes, porque se reconhece como39 “cidadão espiritual do 

universo”. É o gênio curioso que se alimenta da novidade, daquilo que está por vir ou de tudo 

que existe: “rosto ou paisagem, luz, brilhos, cores, tecidos cintilantes, fascínio da beleza 

realçada pelo traje”40. Compreende a humanidade porque a “multidão é seu universo”, é o seu 

olhar que tece o fio misterioso que liga a vida de todos os tempos. Assim, é na Modernidade, 

nesta particular compreensão conceitual da vida presente e de como esta vida está inserida na 

arte, que o homem tenta traduzir-se. O que nos remete ao antigo, mas atual conceito de arte 

como mimese, estruturado por Aristóteles, em sua Poética Clássica (1978). Sob o ponto de 

vista da verossimilhança ou da necessidade, o artista, no caso o poeta, enuncia verdades 

gerais, fatos que poderiam acontecer — daí o artista ser criador:41 

Isso evidencia que o poeta há de ser criador mais de fábulas que dos versos, visto 
que é poeta por imitar e imita ações. Ainda quando porventura, seu tema sejam fatos 
reais, nem por isso é menos criador; nada impede que alguns fatos reais sejam 
verossímeis e possíveis e é em virtude disso que ele é o seu criador. 

 Memorável a conclusão aristotélica que compreende objetivamente os processos pelos 

quais o artista passa para que efetivamente a arte possa representá-lo. 

 A arte na modernidade ou em qualquer outro tempo sempre foi reprodutível, é o que 

nos diz Walter Benjamim, em A obra de arte na era da reprodutividade técnica (1985). No 

entanto, ela possui existência única, e mesmo que haja reprodução, essa deixará sempre 

ausente um elemento:42 “o aqui e agora da obra de arte”. O conteúdo autêntico de uma obra 

está preso ao aqui e agora da tradição, assim:43 “A esfera da autenticidade, como um todo, 

escapa à reprodutividade técnica, e naturalmente não apenas à técnica”, diz Walter Benjamim. 

E mais: “a autenticidade de uma coisa é a quintessência de tudo o que foi transmitido pela 

tradição, a partir de sua origem, desde sua duração material até o seu testemunho histórico”. 

Diante disso, Na era da reprodutividade técnica (1985), a obra de arte perde a sua “aura”, 

pois substitui a sua forma única por uma serial. 

 Mas, tudo isso se deve porque a forma de percepção humana das coisas é transformada 

de acordo com os modos de existência. E o modo pelo qual a percepção humana opera está 

                                                 
39 BAUDELAIRE, Charles. “O pintor da vida moderna”. In: A modernidade de Baudelaire. 1988. p.173. 
40 Idem, ibidem. 1993, p.174. 
41 ARISTÓTELS (Horácio e Longino). A Poética Clássica. 1978, p.29. 
42 BENJAMIN, Walter. “Magia e Técnica, Arte e Política”. In: Obras Escolhidas.Vol.1., 1985, p.168. 
43 Idem, Ibidem, p.168. 
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ligado não somente aos aspectos dos condicionamentos naturais, mas principalmente 

históricos que, por meio deles, a arte, materializada através da cópia, da reprodução em série, 

perde sua “aura”, como o entendeu Benjamin:44 

Em suma, o que é a aura? É uma figura singular, composta de elementos espaciais e 
temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. 
Observar, em repouso, numa tarde de verão, uma cadeia de montanhas no horizonte, 
ou um galho, que proteja sua sombra sobre nós, significa respirar a aura dessas 
montanhas, desse galho. 

 As massas (“difusão e intensidade dos movimentos de massas” 45) presas às tendências 

de possuir “o objeto” não conseguem compreender o valor único de uma obra.  A ânsia por 

possuir o objeto, por meio da reprodução, traz a conseqüência da transitoriedade. Daí, 

retomarmos Baudelaire quando afirma que a marca da modernidade é o transitório, que a obra 

de arte tem no seu valor eterno, mas também a sua parcela efêmera e contingente. 

 A aura do objeto é única, o que varia é o contexto da tradição. Por exemplo, a lírica na 

sua gênese, como sabemos, nasceu da mística oriental, ligada aos conteúdos das crenças, das 

representações e das relações humanas, dominada estritamente pela subjetividade, pela 

particularidade. Na sua forma primitiva, sua aura é mantida, no entanto, com o processo 

histórico em evolução, ela alcançou, na modernidade, o contexto de uma tradição voltada 

também para os aspectos sociais. 

 Diante de uma nova realidade, a obra de arte, se antes com valor estritamente de culto, 

posteriormente, vê-se ampliada ao valor de exposição. Reflexo dos modos de existência, a 

obra de arte desprende-se do seu centro original para dar lugar somente à sua reprodução, à 

sua cópia, imposta pelo processo histórico inerente à evolução humana. 

 Em meio a tudo isso, a arte lírica traça o seu perfil que se mostra transformado pelas 

mudanças na estrutura de recepção. A relação da massa receptora diante da arte modificou-se. 

A arte representada a partir do século XIX, em grandes planos, produziu um novo modo de 

participação. E Walter Benjamin explica por quê:46  “Para as massas, a obra de arte seria  

objeto de diversão, e para o conhecedor, objeto de devoção”. Expectativas diferentes, para 

uma humanidade dividida, mergulhada, em sua grande maioria, na alienação que vê a arte 

somente como objeto de distração. 

                                                 
44Idem, Ibidem,  p.170. 
45Idem, Ibidem, p.170. 
46 BENJAMIN, Walter. “Magia e Técnica, Arte e Política”. In: Obras Escolhidas.Vol.1., 1985, p.192. 
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Mas, ao conhecedor, a arte é carregada de sentido. Em arte, o conhecedor persegue os 

rastros deixados pelo artista, numa ambição que se traduz pela interpretação. Melhor expõe 

Alfredo Bosi, no seu ensaio A interpretação da obra literária:47 

Interpres chamavam os romanos àquele que servia de agente intermediário entre as 
partes em litígio. Com o tempo, interpres  assumiu também a função de tradutor: o 
que transporta o significado da sua forma original para outra; de um código primeiro 
para um código segundo; o que pretende dizer a mesma mensagem, mas de modo 
diferente. A interpretação opera nessa consciência intervalar, e ambiciona traduzir 
fielmente o mesmo, servindo-se dialeticamente do outro. O outro é o discurso 
próprio do hermeneuta. 

Alfredo Bosi, no mesmo ensaio, fala-nos que “o texto artístico é sempre gerado no 

interior de uma dialética de lembrança pura e memória social, de fantasia criadora e visão 

ideológica, de percepção singular das coisas e cadências estilísticas herdadas no trato com 

pessoas e livros”48. Portanto, uma recriação humana de face espiralada. 

 Assim, seguiremos, na medida do possível, as pegadas deixadas pela artista, num 

modelo escritural que permita, não no seu completo desvelo, encontrar a nota humana de sua 

arte. Assim, a obra Cânticos (1927), inscrita na modernidade pelo olhar sensível do poeta que 

buscou compreender o mundo, vasculhando os seus porquês através das possibilidades 

memoriais deixadas pela história, pelas misteriosas e insondáveis vozes interiores e exteriores 

e acordadas pelo gesto da leitura, servir-nos-á como objeto para o entendimento do diálogo 

entre autor/leitor, ou seja, para o modo como o texto se ramifica mediante o encontro de 

espíritos, compondo o grande mosaico de idéias e sentimentos diversos, pois é como o próprio 

poeta afirmou, em entrevista ao Correio da Manhã, em 1964,  sobre a missão poética:49 “O 

escritor é a pessoa que diz o que muitos sentem e não sabem expressá-lo. Nossa 

responsabilidade é de dizer essas coisas com clareza. E há, também, essas coisas que nem 

todas as pessoas sentem, mas que o escritor ensina a sentir.” 

 Palavras que denotam a certeza de talento, mas um talento sem egoísmo e sem 

vaidade, consciente da responsabilidade social que a arte carrega e que tem no escritor o seu 

fiel guardião. 

 

                                                 
47 BOSI, Alfredo. “A interpretação da obra literária”. In: Céu, Inferno: ensaio de crítica  literária e  ideologia. 
2003, p. 277. 
48 Idem, Ibidem, p. 278. 
49 ZAGURY, Eliane. Cecília Meireles: Noticia biográfica, estudo crítico, antologia, bibliografia, discografia, 
partituras. s/d. p.143. 
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3.1. Libertar-se do Espaço 

 

Cânticos (1927) encerra, na sua forma artística, a priori, as percepções e intuições de 

um espírito que toma por referência material a linguagem. 

 Para tornar-se efetivamente um objeto estético, Cânticos segue estratégias de 

articulação. O espaço poético é constituído pelo poeta a partir de uma duplicidade leitora, ou 

seja, o reconhecimento da realidade é instaurado pela consciência no primeiro momento, 

seguindo-se então, à estrutura técnica, caminho que firmará o segmento da realidade que ele 

incorpora. Assim, os limites e convenções formais incorporados pelo poeta de Cânticos, como 

já foi dito, consolidaram-se no lírico.  

 Northrop Frye afirma a este respeito que50: “O gênero lírico caracteriza-se pelo 

ocultamento, pela separação do auditório em relação ao poeta. O lírico pretende em geral falar 

consigo mesmo ou com um particular interlocutor: a musa, um deus, um amigo, um amante, 

um objeto da natureza.” A voz particular do eu lírico, a um só tempo, deseja convencer a si e 

ao outro tomando como instrumento a sua própria voz proferida, como numa auto-análise. 

 A composição estrutural da obra confirma essa acepção, no sentido de que  o poeta 

escolhe um possível interlocutor, que a um só tempo é o Eu e o Tu. O Tu aparece como 

símbolo de uma existência plena, mas sempre condicionada à efemeridade; o Eu, são as 

tentativas de auto-retrato, imerso em memória. Em Cânticos, as imagens do “Eu” e do “Tu” 

(personas poéticas) são conduzidas numa seqüência de 26 cânticos, imperativamente a uma 

visão de mundo particular, a qual reconhecemos como proveniente do viés filosófico-religioso 

do budismo. 

 Inicialmente, é preciso deter-nos no título Cânticos. Cliffort Guertz, em A 

interpretação das culturas (1978), conduz-nos a um entendimento particular do que se refere 

à cultura. Para ele, a cultura é essencialmente semiótica; para analisá-la é preciso uma ciência 

interpretativa, à procura do significado.  Ela é inscrita pelo discurso, ou seja, o acontecimento 

é fundado, “permanecido” pela fala, pelo que escrevemos como pensamento, conteúdo, 

substância do falar. Esse discurso, por sua vez, está fundado em complexos padrões de 

comportamento — costumes, usos, tradições, feixes de hábitos que são transmitidos 

                                                 
50 Apud AGUIAR e SILVA, Vítor Manuel de. Teoria da Literatura, 1991,  p.379. 
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historicamente, incorporados em símbolos, nos quais os homens comunicam, perpetuam e 

desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida, criando o que Alfredo 

Bosi chama de “condição”, aquilo que toca em modos ou estilos de viver e sobreviver; o que 

pressupõe formas concretas da existência interpessoal e subjetiva. 

 Nossos comportamentos estão fundamentados em traços de caráter recorrentes. O que, 

analogamente, Sérgio Buarque chama de determinantes psicológicas, assimiladas 

particularmente pelos povos colonizados. Tais traços aparecem na arte e na cultura, podendo 

ser entendidos como o resultado de olhares superpostos, convertidos e coexistentes em 

práticas várias, em que o presente é o resultado mutante do passado. 

 Mas, todo esse mecanismo tem sua raiz no pressuposto de que o comportamento 

humano é incompleto, não podendo ser definido nem por habilidades inatas, como queriam os 

iluministas, nem por comportamento real, como quer a  ciência social contemporânea. 

 É certo que a busca pela identidade cultural, de maneira geral, é traduzida mediante 

“formas vindas de espaços e tempo distantes”, na sua grande maioria ancorada nos aspectos 

religiosos, pois a devoção, como cita Bosi em Dialética da Colonização (1998), “propicia 

fenômenos de persistência simbólica”, pois:51 

A possibilidade de enraizar no passado a experiência atual de um grupo se perfaz 
pelas mediações simbólicas. É o gesto, o canto, a dança, o rito, a oração, a fala que 
evoca, a fala que invoca. No mundo arcaico, tudo isto é fundamentalmente religião, 
vínculo do presente com o outrora-tornado-agora, laço da comunidade com as forças 
que a criaram em outro tempo e que sustêm a sua identidade. 

 O verbo latino colo que significou  “eu moro”, “eu ocupo a terra”, matriz de Colônia, 

enquanto espaço, traz sua marca na palavra cultura, culto e colonização. Assim, mesmo diante 

dos processos sociais, fincados nos projetos agressivos do capitalismo ocidental, as heranças, 

os modos de viver antigos, sustentados pela devoção, ou qualquer outro aspecto da vida, 

vêem-se adaptados aos traços atuais, absorvendo o que eles têm de peculiar, mas, ao mesmo 

tempo, guardando suas raízes no tradicional, como característica própria do que teria sido a 

colonização. Reafirma Alfredo Bosi:52 

Em outras palavras: foi a colonização um processo de fusões e positividades no qual 
tudo se acabou ajustando carências materiais e formas simbólicas, precisões 
imediatas e imaginário, ou, ao lado de uma engrenagem de peças entrosadas, se teria 
produzido uma dialética de rupturas, diferenças, contrastes? 

                                                 
51 BOSI, Alfredo. Dialética da Colonização. S.P.: Cia das Letras, 1998. p.15. 
52 Idem, Ibidem,  p.30. 
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 De qualquer forma, as manifestações podem ser reconhecidas pelo lastro do passado. 

No texto literário, o que ocorre é a indissociabilidade do contexto e do co-texto, neles os 

sistemas sígnicos efetuam a cultura de uma dada sociedade, ou seja, o seu léxico, a sua 

gramática, o seu alfabeto, a sua semântica própria. Como entidade semiótica, ele é construído 

a partir de uma base semântica regulada por estruturas funcionais encontradas nos modos e 

nos gêneros literários. A palavra imersa nessas estruturas é semelhante a um búzio, comenta 

Vitor Manuel em O texto literário:53 

Uma palavra é um subtil búzio em que rumorejam várias as vozes dos séculos e, por 
isso, na origem, na história e nas vicissitudes semânticas das palavras, encontra o 
escritor recônditos fios para a complexa teia — o textus — que vai urdindo. 

 A semântica do texto arma-se de significados múltiplos — históricos, meta-históricos, 

sociológicos, ideológicos, antropológicos e mítico-simbólicos. É o símbolo mantendo relações 

socioculturais, seja com estruturas psíquicas profundas e inconscientes ou com qualquer outra 

estrutura, resultado da sua dimensão plurissignificativa. Em outras palavras, reafirma Vitor 

Manuel:54 

O significado histórico e o significado simbólico de uma obra literária não são 
antagônicos nem difluentes: implicam-se e relacionam-se estreitamente, constituindo 
a trama dos valores históricos, o húmus em que se corporizam e se desenvolvem os 
significados simbólicos, e representando estes, por sua vez, os elementos que 
permitem universalizar e intemporalizar as experiências humanas históricas e 
particulares. 

 Vinculada a “essas experiências históricas e particulares” é que iniciamos a análise do 

nosso objeto de estudo. Pelo título da obra e pela oferenda que se segue, podemos inferir o 

discurso poético, não numa leitura fechada, porque a especulação crítica de uma obra de arte é 

sempre ambígua; sua representação passa pelo tom, pelo ethos do escritor, pelo que Barthes 

chama também de “linguagem autárquica”, “mergulhada na mitologia pessoal e secreta do 

autor”. Explica melhor o próprio Barthes:55 “... imagens, um fluxo verbal, um léxico nascem 

do corpo e da passado do escritor e tornam-se pouco a pouco os próprios automatismos de sua 

arte”. Mas, não é somente a isso, passa pela recepção do leitor que duplica continuamente os 

espaços dessa linguagem construída, sem deixar escapar as possibilidades de desdobramento, 

ou seja, recuperando para a consciência as fases da sua construção.  

                                                 
53 AGUIAR e SILVA, Vítor Manuel de. Teoria da Literatura 1991. p.659. 
54 Idem, Ibidem.  p.674. 
55 BARTHES, Roland. O grau  zero da escritura.1978. p.122. 
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A experiência social e as condições históricas aparecem no contexto literário. O 

fenômeno literário focalizado por Cecília Meireles, seu olhar estético sobre tudo que o 

circunda, é em profundidade obra do seu espírito.  O que chama Paul Valéry de: “fruto de 

uma experiência individual”56. Mas que, uma vez lançada ao mundo, conforme o autor de 

Variedades (1991), adquire força e forma de ação57: “Um poema é um discurso que exige e 

que provoca uma ligação contínua entre a voz que existe e a voz que vem e que deve vir”.  

Em consonância com as idéias de Valéry, Jean-Paul Sartre afirma58: “É o esforço conjugado 

do autor com o leitor que fará surgir esse objeto concreto e imaginário que é a obra do 

espírito. Só existe arte por e para outrem”.  

 O título Cânticos conduz-nos a uma forma cultural empreendida pela autora — o ritual 

religioso. Segundo Cliffort Guertz, um cântico é: 59 

Uma espécie de psicodrama religioso, no qual há três atores principais: “o cantor”, “o 
paciente”, e como espécie de coro antifonal, “a família e os amigos do paciente”. A 
estrutura de todos os cânticos — o enredo do drama — é bastante similar (...) Um 
cântico preocupa-se principalmente com a apresentação de uma imagem específica e 
concreta de um sofrimento verdadeiramente humano. 

 Posterior ao título, à maneira de prólogo, coloca-se a Oferenda, que é uma forma 

elementar de culto: “Teu nome é Liberdade”. O tema da liberdade, recorrência não apenas 

ideológica na obra completa de Cecília Meireles, mas sobretudo, em Cânticos, encaminhar-

se-á para a leitura filosófico-religiosa do Budismo — influência direta  para a autora. 

 Imediatamente após a oferenda, a voz poética dirige-se imperativamente ao 

interlocutor na segunda pessoa do singular: 

Dize: 
O vento do meu espírito soprou sobre a vida. 
E tudo que era efêmero 
Se desfez. 
E ficaste só tu, que és eterno. 

(Poesia Completa – Vol. 1. Cânticos, p.121) 

 Desde o início, a linguagem poética propõe uma atuação religiosa. Os símbolos 

sintetizam o ethos de um ritual que não está preso a qualquer dogma, mas vinculam-se a um 

                                                 
56 VALÉRY, Paul. Variedades.1991. p.187. 
57 Idem, Ibidem.  p.193. 
58 SARTRE, Jean-Paul. O que é Literatura?. 1989,  p.37. 
59 GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas.1978,  p.120 e 121. 
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tom, a um caráter, a disposições estéticas e morais de um povo, a uma visão particular do 

mundo, a qual lemos como proveniente do Oriente, em específico, a Índia. 

 A estrofe instala-se no tempo; no jogo dual, esse tempo é o tempo sagrado. Diferente 

do tempo profano, a voz propõe o instante sem duração, a concepção de eternidade. Há uma 

busca pela realidade metafísica. Pelo imperativo, reconhece-se o caminho, aceita-se primeiro 

o sopro que dá vida, logo depois move-se em direção a uma realidade mais ampla, que é 

corrigida e completada não por definições absolutas, mas por aceitação e fé. 

 Revelação formal da poesia lírica oriental, na qual a consciência subjetiva encontra-se 

totalmente mergulhada no geral e no particular, ao mesmo tempo. 

 O Cântico I é formado por 11 versos, contém um número variado de sílabas 

(trissílabo, tretassílabo, pentassílabo, hexassílabo, eneassílabo, dentre outros), o que nos 

lembra o ritmo arcaico ou primitivo dos cantos litúrgicos, acentuados pela repetição e pelo 

paralelismo: 

Não queiras ter Pátria. 
Não dividas a Terra. 
Não dividas o Céu. 
Não arranques pedaços ao mar. 
Não queiras ter. 
Nasce bem alto, 
Que as coisas todas serão tuas. 
Que alcançarás todos os horizontes. 
Que o teu olhar, estando em toda parte 
Te ponha em tudo, 
Como Deus. 
 
(Poesia Completa. Vol.1, Cânticos, p. 121) 
 

 A ênfase nas sílabas fortes apresenta a energia ritual, motivo de uma posição 

concentrada. O ritmo das palavras responde a uma linguagem descontínua, alternando as 

sílabas tônicas com as átonas, como recurso próprio dos antigos textos poéticos. 

 Este cântico divide-se em três momentos. O primeiro momento é composto pelos 

cinco primeiros versos. Neles, os verbos no infinitivo, figurados no modo imperativo 

negativo, pela força vocabular do advérbio “não”, usado reiteradamente por cinco vezes, num 

processo anafórico, abrem o procedimento retórico que dá motivação significativa a todo o 

cântico — ordem sedimentada pelos verbos querer, dividir e arrancar. 



 

 

45 

 O imperativo negativo, encorpado num todo contextual, o qual remete a  uma ordem 

doutrinária, própria da acepção milenar dos cânticos, pela força sonora, reforça o efeito 

semântico que se faz signo e dá movimentação aos substantivos que se seguem à predicação 

— Pátria, Terra, Céu e mar. 

 Por este movimento de imagens, assentado no discurso verbal, chegamos ao que 

Alfredo Bosi diz em O ser e o tempo da poesia:60 “à etapa da interpretação”. 

 O alicerce de toda a fonte espiritual indiana e, posteriormente, budista é o enigma da 

dialética. Filha da intuição e da sensibilidade, chegou até nós pelo sânscrito arcaico, escrita 

por sábios anônimos, os chamados videntes védicos, por volta do século VII a.C. 

 O homem do período védico busca libertar-se, acredita que a nossa concepção do 

mundo é fragmentada, na medida em que estamos sob o encantamento de mâyâ (poder 

criativo mágico), que no significado original do Rig Veda (antigo texto hindu que traz seu 

conteúdo dividido em preces e hinos sagrados) é o do estado psicológico de um ser humano 

sob o encantamento da peça mágica, portanto, da ilusão de tomar os fatos como medição e 

categorização da realidade. Ou seja, o homem ocidental está habituado a identificar a 

Realidade com os fatos — ao passo que, para o Oriental, os fatos são simples reflexos 

fortuitos e secundários da Realidade, assim como os reflexos de um objeto não são esse objeto 

e este existiria sem aquele. Huberto Rohder, o grande estudioso da filosofia oriental 

esclarece:61 

O ocidental considera o universo pelo lado de fora, por suas manifestações externas, 
concretas, palpáveis, visíveis — ao passo que o oriental já nasce, por assim dizer, 
com a intuição interiorista, sentindo que esses aspectos externos não são a 
Realidade, senão apenas efeitos visíveis duma causa invisível. 

 Na concepção hinduísta da natureza, todas as formas são relativas, fluídas, em eterna 

mutação. O mundo transforma-se continuamente, uma vez que a divina Lilá ( a peça de Deus 

— comparada a uma aranha que tece sua teia) é uma peça rítmica e dinâmica. A força 

dinâmica da teia é o Karma (totalidade do universo em ação, onde tudo se acha 

dinamicamente vinculado a tudo o mais). Libertar-se desse laço significa compreender a 

unidade e a harmonia de toda a natureza, inclusive de nós mesmos. 

                                                 
60 BOSI, Alfredo. O ser e o tempo da poesia. 1997, p.50. 
61 RODHEN, Huberto. O Espírito da Filosofia Oriental. s/d,  p.17. 



 

 

46 

 Libertar-se do encantamento de Mâyâ, romper os laços do Karma, significa que 

essencialmente somos Brahman  (alma do Universo — Deus). 

 Os versos sugerem renúncia à matéria espacial: Não queiras ter Pátria, / Não dividas a 

Terra, / Não dividas o Céu, / Não arranques pedaços ao mar”. Segundo o Budismo, o desejo é 

o que nos impede de alcançar tudo, daí o conselho: “Não queiras ter”. 

 O sexto verso, “Nasce bem alto”, uniforme e leve, fecha o primeiro momento e abre o 

terceiro momento do cântico, definindo o caminho que permeará tematicamente toda a obra: 

alcançar a Liberdade. Para tal, é preciso rasgar o “véu de mâyâ”, despertar para o essencial, 

transcender o espaço. 

 No terceiro momento, a voz lírica justifica as renúncias anteriores, apresentando-nos a 

recompensa: “Que as coisas todas serão tuas./ Que alcançarás todos os horizontes./ Que o teu 

olhar, estando em toda parte./ Te ponha em tudo,/ Como Deus”. 

 Observamos que a escolha sonora dos vocábulos possibilita a ampliação do valor 

simbólico subjacente ao que propõe o conteúdo. Por exemplo, o fonema \te\ é uma constante; 

quanto à sonoridade, ele é surdo, aliado às vogais orais \ê\, \ô\, \u\ e \i\ evoca fluidez, o ar sai 

solto pela boca, sai “livre” pela cavidade bucal. A “vontade-de-significar” (termo usado por 

Alfredo Bosi), o nexo entre som e sentido remete à concepção espiritual que tem como 

fundamentação ideológica a supremacia da liberdade, ou da libertação, da moksha — a 

compreensão de que todos os fenômenos que percebemos com nossos sentidos constituem 

parte da mesma realidade. 

 O Cântico I sagra a libertação do espaço, mas, ao mesmo tempo, compreende que esse 

espaço não está separado da realidade: “Que as coisas todas serão tuas”. O objetivo é 

precisamente tornar-se consciente da inter-relação mútua de todas as coisas: “Que o teu olhar 

estando em toda parte/ Te ponha em tudo/ Como Deus”. Para o místico oriental, as coisas e os 

fatos são percebidos pelos sentidos como unidos entre si. 

 Não há como dissociar pensamento (Filosofia) de re-ligação com o sagrado (Religião); 

por isso, na visão oriental do mundo, a maioria das filosofias orientais são essencialmente 

filosofias religiosas. E, se queremos vincular tais conceitos às perspectivas artísticas, devemos 

compreender que, no discurso lírico e, mais precisamente, na lírica moderna, a forma plural é 

resultado de forças e tensões absolutas, geradas pelos traços arcaicos, místicos e ocultos 
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herdados — sagrado, portanto, soma-se à aguda intelectualidade — filosófica, então. São 

combinações muito particulares de uma lírica sugestiva, avessa à banalidade, que propõe a 

renúncia, o alheamento, tentando penetrar o mistério, a transcendência — temática recorrente 

na trajetória intelectual e literária de Cecília Meireles. 

 

3.2.  Libertar-se do Tempo 

 

 O Cântico II concentra-se na temática do tempo; persegue a formalização do ritmo 

perpetrado no cântico anterior, com versos de várias medidas, com rimas distribuídas 

irregularmente e que seguir-se-á por todos os cânticos subseqüentes, num movimento natural 

e livre. As escolhas verbais reforçam-se em “ser, querer, marcar, fazer e ver”. Leiamos: 

Não sejas o de hoje. 
Não suspires por ontens... 
Não queiras ser o de amanhã. 
Faze-te sem limites no tempo. 
Vê a tua vida em todas as origens. 
Em todas as existências. 
Em todas as mortes. 
E sabe que será assim para sempre. 
Não queiras marcar a tua passagem. 
Ela prossegue: 
É a passagem que se continua. 
É a tua eternidade... 
É a eternidade. 
És tu. 
 
(Poesia Completa. Vol.1, Cânticos, p. 121) 

 A fórmula budista Mahâyâna explica que, também conhecida como Grande Veículo 

(que conduz a salvação), para expressar a irrealidade do mundo temporal é necessário o 

reconhecimento da fluidez e da instantaneidade do mundo sensível. A ação de transcender o 

tempo é formulada por meio de um simbolismo, ao mesmo tempo, cosmológico e espacial. 

Quebrar a noção cronológica do tempo equivale a quebrar a roda das existências: “Faze-te 

sem limites no tempo./ Vê a tua vida em todas as origens./ Em todas as existências”. 



 

 

48 

 Assim, transcender o tempo, equivale a transcender o espaço. Esclarece Mircea Eliade, 

em Imagens e Símbolos, sobre a interação dos dois aspectos:62 

Esse eterno presente não faz mais parte do tempo, da duração, ele é 
qualitativamente diferente do nosso “presente” profano, desse presente precário que 
surge fragilmente entre duas não-entidades — o passado e o futuro — e que 
terminará com a nossa morte. 

 A essa marca do tempo inscreve-se como componente o espaço. O vínculo entre 

espaço e tempo é inevitável. O tempo só pode ser visivelmente inscrito no espaço — “tempo 

do acontecimento ao lugar concreto de sua realização”, reafirma Eliade.63 

 O tempo do acontecimento é o tempo que tem o poder produtor e criador, conferindo 

forma e sentido, concretamente localizado num espaço onde se encontra gravado. Mikhail 

Bakhtin, analisando o pensamento de Goethe a respeito deste assunto, em Estética da criação 

verbal:, a propósito do “romance de formação”, afirma: 64  

Em Goethe, não há acontecimentos, enredos romanescos, motivos temporais que 
sejam indiferentes aos locais de sua realização e que pudessem realizar-se em outros 
lugares ou em nenhuma parte (os enredos e os motivos eternos). Tudo, neste 
universo, é espacio-temporal, tudo é cronotopo autêntico. 

 Guardando-se, entretanto, as especificidades formais dos gêneros narrativo, a que a 

citação acima melhor se refere, o lírico, consideramos que não está dito de forma diferente no 

Cântico II:  “(...) Faze-te sem limites no tempo/ Vê a tua vida em todas as origens” — assim 

como em Goethe, há a compreensão necessária do passado na continuidade da evolução 

humana. E continua o discurso lírico: “Não queiras marcar a tua passagem/ Ela prossegue:/ É 

a passagem que se continua/ É a tua eternidade./ É a eternidade/ És tu — é a “possibilidade de 

uma evolução e de um desenvolvimento posterior infinito” 65.  

O que afirmamos acima também nos remete ao caráter cíclico do tempo, relacionado 

com os momentos correspondentes à vida humana, com seus costumes, sua atividade, seu 

trabalho, daí surgindo os indícios do tempo histórico, com seus remanescentes do passado e as 

tendências do futuro. Mas, também, a marca substancial do passado no presente, não no 

sentido antigo, no seu aspecto de “antiguidade”, trata-se do presente vivo, vinculado a um 

determinado espaço histórico da vida, ou seja, construído pelas mãos do homem, preso à 

lógica materializada, à existência histórico-geográfica. 

                                                 
62 ELIADE, Mircea. Imagens e Símbolos. 2002.  p.256. 
63 Idem, Ibidem. 2002. p.256. 
64 BAKHTIN, Mikhail. A estética da criação verbal. 1992. p.263. 
65 Idem, Ibidem. 1992, p. 271. 



 

 

49 

A voz poética alerta: “Não queiras marcar a tua passagem/ Ela prossegue”. A 

transitoriedade e a impermanência de tudo que nos cerca, lançada pelo tom sólido dos versos, 

os quais são motivados pelo ritmo repetitivo dos fonemas surdos e abertos, no início e no 

interior das palavras, \te\, \se\, \é\; estabelecendo a forma condicional de um pensamento 

modulado em imagens que nos causam efeitos de alternância semântica: “Ela prossegue:/ É a 

passagem que se continua/ É a tua eternidade.../ É a eternidade/ És tu,  traduz-se pelo 

“absoluto intemporal”  budista, ou seja, de acordo com a proposição de Coomaraswamy:66 

A existência de todas as coisas é momentânea, como ela o era para Heráclito. Este in 
stant e (Khana) no qual todas as coisas surgem, existem e cessam de ser 
simultaneamente, é este presente sem duração que separa o passado do futuro e dá a 
ambos uma significação. O tempo, no seio do qual sobrevém a mutação, não é nada 
mais que a sucessão ou fluxo de instantes análogos, cada um dos quais sendo em si 
fora do tempo — é o nosso Caminho do Meio. 

 Equivale dizer que os estados empíricos são transitórios, mas que precisamente por 

causa deles herdamos as conseqüências. Para o oriental, há uma realidade para além dos 

sentidos e do intelecto, para além do tempo e do espaço e que, efetivamente, só é percebido 

por aqueles que crêem. 

O sentido dos versos acima citados não está livre, está marcado por um andamento 

moderado. Segundo Alfredo Bosi, em O ser e o tempo da poesia (1997), entendendo por 

andamento o “tempo qualificado”, àquilo que é interpretado a partir da leitura em voz alta, 

marcado subjetivamente pela empatia entre o leitor e o texto, para possibilitar a polissemia 

poética. 

 A alternância entre “eternidade” e “tu” é processo dialético, inerente ao real, é a 

percepção do mundo como um sistema de componentes inseparáveis, em permanente 

interação e movimento, visão também orgânica da vida, o que nos faz lembrar também o 

poeta-pensador Heráclito:67 “Aquilo que se obsta conduz à concordância, e das tendências 

contrárias provém a mais bela harmonia”. 

 A alternância não é simplesmente seqüência de opostos, subjaz a tudo e é 

complementar. É o esquema cíclico, que vai “do mesmo para o outro” e “do outro para o 

mesmo”. Na linguagem poética, este processo materializa-se no ritmo. Na visão histórica, 

pelo vínculo que liga o tempo no espaço; em Platão e Aristóteles equivale ao tempo circular, à 

imagem dos corpos celestes, racional e eterno, diferente da concepção moderna e cristã que vê 

                                                 
66COOMARASWAMY, Ananda.O pensamento vivo de Buda. 1961. p.64. 
67Apud BOSI, Alfredo. O ser e o tempo da poesia. 1997, p.89. 
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esse tempo de forma retilínea, que não é eterno e indefinido, mas tem um fim, no duplo 

sentido da palavra: término e finalidade.  

 O conteúdo e a entonação se repetem no Cântico III — é a busca pela purificação, 

indicando o estado de elevação. Este cântico brinca com os opostos também. O advérbio 

“não”, usado reiteradamente, mantém o jogo estabelecido pela temática das polaridades que 

se nota pela escolha vocabular dia/noite (tempo), céu/terra (espaço) e Tu/Deus (Ser). 

Vejamos: 

Não digas onde acaba o dia. 
Onde começa a noite. 
Não fales palavras vãs. 
As palavras do mundo. 
Não digas onde começa a Terra. 
Onde termina o céu. 
Não digas até onde és tu. 
Não digas desde onde é Deus. 
Não fales palavras vãs. 
Desfaz-te da vaidade triste de falar. 
Pensa, completamente silencioso. 
Até a glória de ficar silencioso, 
Sem pensar. 
 
(Poesia Completa. Vol.1, Cânticos, p.122) 

 Reconhecendo as limitações, a relatividade do mundo e do pensamento racional, a voz 

poética propõe a libertação das regras, conceitos de convenções. A dinâmica dos opostos: 

“Não digas onde começa a Terra,/ Onde termina o Céu”, leva à unidade que encerra a 

relatividade. Adiante, ouvimos: “Não digas até onde és Tu/ Não digas desde onde é Deus; o 

ego para o budista como para Platão e Plutarco é a não-realidade, o motivo é a sua 

mutabilidade; o aniquilamento de si mesmo passa necessariamente pela renúncia; um eu 

domado, vencido, refreado (Desfaze-te da vaidade triste de falar”). Pela negação, se conhece 

tudo. A antiga filosofia hindu, no seio da qual o budismo nasceu diz68: “Reconhecer que nada 

de verdadeiro poderia ser afirmado a respeito de Deus, não é certamente negar sua essência”. 

 A dialética dia/noite, Terra/Céu, Tu/Deus só é descrita para que incisivamente a voz 

poética potencialize a importância de libertar-se “das palavras vãs”, da “vaidade triste de 

falar”, busca transportar o leitor para o mistério singular, ao mesmo tempo místico e histórico, 

mas sempre aberto às associações. 

                                                 
68 COOMARASWAMY, Ananda.  O Pensamento vivo de Buda. 1961, p.44. 
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 Os últimos versos, “Pensa, completamente silencioso./ Até a glória de ficar 

silencioso,/ Sem pensar — com a estrutura do encadeamento (enjambement), lembram-nos a 

opinião de José Paulo Paes, quando reflete a respeito da obra ceciliana:69 “Uma região de 

terras altas, mais perto das nuvens que da cidade dos homens lá embaixo”. Renunciar à fala 

desmedida, à materialidade moderna, ressoada em nadas é, a um só tempo, desprender-se da 

ordem linear, convencional do pensamento, daí a ordem absurda do não-familiar, do 

intencionalmente obscuro, mas, sobretudo, mágico e místico, bem ao sabor transcendental dos 

estados contemplativos que, segundo o budismo, se traduz na “doutrina do Caminho do meio: 

majjhena tathagato dhammam deseti”. 

 Doutrina ao mesmo tempo platônica, aristotélica e escolástica, que tem tantas 

aplicações quantas alternativas. O tempo (dia/noite) apresenta-se como um presente sem 

duração, que separa o passado do futuro do qual sobrevém a mutação, ou seja, a sucessão ou 

fluxo de instantes análogos. Atingir a plenitude desse entendimento pressupõe libertar-se dos 

desejos — “é somente pensando no Meio que se evita ser contaminado por um extremo ou 

outro”.70  

Seguir-se-ão  imperativamente os próximos cânticos. Cada um mover-se-á a um 

campo, sempre na intenção intersubjetiva, enlaçando as vozes do “eu” e do “tu”, num ir-e-vir, 

do todo às partes e das partes ao todo. Ao longo da leitura, a compreensão simbólica atenta 

para as retomadas da visão de mundo cecilianas que, pela magia verbal, descrevem, nomeiam 

e realçam os sentidos auditivos, olfativos, tácteis, enfim, o gosto pela liberdade. 

Seguindo a ordem “das palavras”, fortemente mencionadas no Cântico III, a renúncia 

mantém-se no Cântico XII; nesse, as palavras personificadas são responsáveis pelas 

transposições empíricas da ação: 

“Não fales as palavras dos homens. 
Palavras com vida humana. 
Que nascem, que crescem, que morrem. 
Faze a tua palavra perfeita. 
Dize somente coisas eternas. 
Vive em todos os tempos. 
Pela tua voz. 
Sê o que o ouvido nunca esquece. 
Repete-te para sempre. 
Em todos os corações. 
Em todos os mundos.” 
 

                                                 
69 Idem, Ibidem, p.25 
70 Idem, Ibidem,  p.65. 
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(Poesia Completa. Vol.1, Cânticos, p.127) 
 

 Mais uma vez, a liberdade vem alicerçada, relacionada à questão do tempo, que 

aparece determinando passado, presente e futuro, mas, ao mesmo tempo,  de modo 

indivisível: “Vive em todos os tempos”, o que remete ao tempo sagrado que, por sua própria 

natureza mística, é primordialmente tornado presente, ou seja, o eterno presente torna possível 

a duração dos eventos históricos. O estilo feito de enumerações e enunciações (“Que nascem, 

que crescem, que morrem”) e paralelismos (“Em todos os corações/ Em todos os mundos”) 

tem como motivo a produção de novas formas sonoras, verbais e rítmicas, todas capazes de 

tomar como referência a entidade metafísica que busca a essência, o mistério, o 

encantamento. Disso, percebemos uma similitude temática e formal de Cecília Meireles ao 

Budismo e ao Simbolismo, e desses entre si. 

 

3.3. Libertar-se do Corpo. 

 

 Numa contínua rede dialógica, o discurso poético desfila a íntima correlação temática 

através dos diversos cânticos. 

 Nos Cânticos IV, V e IX, a busca é pela liberdade do corpo. Alfredo Bosi, em O ser e o 

tempo da poesia, diz-nos que o “processo fundante de toda linguagem poética subsiste na 

trama da imagem, pensamento e som”71. Ou seja, o significado (pensamento) aparece sob a 

espécie do nome concreto, ou da figura (imagem) que é trabalhada pelos poderes da voz 

(som). 

 No discurso poético, o ritmo ordena a significação do todo que, por sua vez, obedece a 

uma alternância. Essa alternância é inerente ao processo dialético do real. Desde sempre, com 

a observação dos filósofos — Heráclito, por exemplo — o fenômeno dos opostos explica a 

unidade do cosmos, por meio do ritmo que conjuga a tensão dos contrários, não no sentido de 

exclusão de um em detrimento do outro, mas pela conversão mútua de um no outro, no Uno-

Todo. É o que a obra em questão propõe. 

                                                 
71 BOSI, Alfredo. O ser e o tempo da poesia. 1997, p.88. 
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 Nos Cânticos IV, V, IX, as alternâncias corpo/espírito; mortal/imortal; prisão de 

pedra/força livre do ar; Faze silêncio.../E escuta-te, funcionam também para marcar o caráter 

bipolar da vida, o seu caráter cosmológico. 

 No Cântico IV, a voz poética prepara sua mensagem, no tom imperativo, escavando 

valores: 

Adormece o teu corpo com a música da vida. 
Encanta-te. 
Esquece-te. 
Tem por volúpia a dispersão. 
Não queiras ser tu. 
Quere ser a alma infinita de tudo. 
Troca o teu curto sonho humano. 
Pelo sonho imortal. 
O único. 
Vence a miséria de ter medo. 
Troca-te pelo Desconhecido. 
Não vês, então, que ele é maior? 
Não vês que ele não tem fim? 
Não vês que ele és tu mesmo? 
Tu que andas esquecido de ti? 
 
(Poesia Completa. Vol.1., Cânticos, p.123) 
 

 O eu-poético propõe um ritual de ascensão que tem na renúncia do corpo, o caminho 

para a abertura cosmológica. Corpo e Cosmos equivalem a assumir uma nova situação 

existencial: “Quere ser a alma infinita de tudo./Troca o teu curto sonho humano./Pelo sonho 

imortal./O único”. A superação da condição humana é expressa pela imagem do corpo 

adormecido, que no plano metafísico tenta a abolição do mundo condicionado, daí o conselho 

final: “Vence a miséria de ter medo./ Troca-te pelo Desconhecido.” 

 O fio traçado se estende aos Cântico V e IX. No V, a imagem do corpo se coaduna com 

a natureza montanha/pedra, ambas com valor de dureza, imobilidade e prisão; no IX, a 

imagem paradoxal de fazer silêncio para escutar é reforçada pela referência sinestésica dos 

vocábulos ouvidos, olhos, mãos e boca. 
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 O corpo-habitação do homem, que se vê preso a valores imediatos, que não reconhece 

o seu lugar no infinito, preso aos apetites artificiais, traduz-se pela imagem da montanha e da 

pedra; no entanto, é preciso buscar no “subterrâneo” (caverna) a abertura que torna possível a 

passagem de um modo de ser a outro, de uma situação existencial a outra: “Para dentro de ti 

rugir/ A força livre do ar”, o que nos lembra as sucessivas iniciações da existência humana 

que, segundo Mircea Eliade, têm a função de operar “a verdadeira mutação ontológica”.72 

 Os modos sonoros, capazes de produzir articulações fortes como sons, ritmos, 

modulações e imagens, segundo Paul Valéry, são respostas sensíveis produzidas inicialmente 

pelo inconsciente que, num segundo momento, é fixado pelo esforço intelectual.  

 E Cânticos faz jus ao nome. Sua substância sonora é o instrumento, o leit-motiv, para a 

doutrina da liberdade — a que se relaciona com o êxtase dos místicos — e que Cecília 

Meireles, primeiramente, pressentiu e intuiu e, posteriormente, pela força dos estímulos das 

sensações sinestésicas, pôde tornar-se linguagem modulada. É a linguagem poética 

completamente pejada de pensamento, imagem e som. 

 

3.4. Libertar-se do Ego 

 

                                                 
72 ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. 1992, p. 148 

Esse teu corpo é um fardo. 
É uma grande montanha abafando-te. 
Não te deixando sentir o vento livre. 
Do infinito. 
Quebra o teu corpo em cavernas. 
Para dentro de ti rugir 
A força livre do ar. 
Destrói mais essa prisão de pedra. 
Faze-te recepo. 
Âmbito. 
Espaço. 
Amplia-te. 
Sê o grande sopro 
Que circula... 

 
(Poesia Completa. Vol.1, Cânticos, 
p.123) 
 

Os teus ouvidos estão enganados. 
E os teus olhos. 
E as tuas mãos. 
E a tua boca anda mentindo 
Enganada pelos teus sentidos. 
Faze silêncio no teu corpo. 
E escuta-te. 
Há uma verdade silenciosa dentro de ti. 
A verdade sem palavras. 
Que procuras inutilmente, 
Há tanto tempo, 
Pelo teu corpo, que enlouqueceu. 
 
(Poesia Completa. Vol.1, Cânticos, p.125) 
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 O grande mestre zen Suzuki73 diz-nos: “Ao reverenciar, estamos abrindo mão de nós 

mesmos. E abrir mão de nós mesmos quer dizer abandonar nossas idéias dualistas”. Ele 

continua: “É necessário lembrar o que fizemos, mas não devemos apegar-nos ao que fizemos 

em nenhum sentido especial”. 

 O Cântico VII é-nos apresentado numa melodia que desvela os movimentos da alma, 

numa autêntica manifestação da vontade e pela escolha surda da consoante “s”,  que desliza 

em todos os versos, buscando a unidade do contexto com o tom — suporte da canção: 

Não ames como os homens amam. 
Não ames com amor. 
Ama sem amor. 
Ama sem sentir. 
Ama como se fosses outro. 
Como se fosses amar. 
Sem esperar. 
Por não esperar. 
Tão separado do que ama, em ti, 
Que não te inquiete 
Se o amor leva à felicidade, 
Se leva à morte, 
Se leva a algum destino. 
Se te leva. 
E se vai, ele mesmo... 
 
(Poesia Completa. Vol.1, Cânticos, p.124) 

 

 Retornamos à palavra do mestre zen que nos faz olhar intensamente para a “renúncia” 

ordenada pelos versos. Desprender-se de si, desprender-se de tudo a sua volta, a fim de 

assegurar de maneira sábia e consciente o valor absoluto de tudo. Os versos, — “Ama sem 

querer./Ama sem sentir. Ama como se fosses outro./Como se fosses amar./Sem esperar./Por 

não esperar”, não significam necessariamente negar tudo. Segundo o budismo, não estar 

apegado a uma coisa é estar consciente do seu valor absoluto, como valor dialético, sem 

dúvida. 

 O ritmo seguro, curto e preciso dos versos remete-nos ao seu contrário — o silêncio. 

Completamente significativo pelas reticências finais: “Tão separado do que ama, em ti,/ Que 

não te inquiete/ Se o amor leva à felicidade,/Se leva à morte,/ Se leva a algum destino./Se te 

leva./ E se vai, ele mesmo...”. O vibrante silêncio das reticências assinala a expressão não-

finita e nâo-dissipada da mensagem. Assume a beleza gráfica o seu noivado com o conteúdo 

espiritual de todo o cântico. 
                                                 
73 SUZUKI, Shunryu. Mente Zen, mente de principiante. 2002. p.42 / p.61. 
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 O valor da renúncia é mantido em todos os cânticos; sabor herdado das leituras que 

Cecília manteve durante toda a sua trajetória de vida intelectual e literária, confirmada em 

seus depoimentos e cartas. Uma “renúncia” trilhada pela mística oriental. 

 Libertar-se pressupõe renunciar. Porém, a renúncia não é a negação de tudo, não é a 

negação do tempo histórico, com suas conseqüências, mas, sobretudo, a busca consciente do 

que é o “bem”, como perspectiva mística. O Cântico XIV afirma, ao mesmo tempo que 

ordena: 

Eles te virão oferecer o ouro da Terra. 
E tu dirás que não. 
A beleza. 
E tu dirás que não. 
O amor. 
E tu dirás que não, para sempre. 
Eles te oferecerão o outro d’além da Terra. 
E tu dirás sempre o mesmo. 
Porque tens o segredo de tudo. 
E sabes que o único bem é o teu. 
 
(Poesia Completa. Vol.1, Cânticos, p.128) 

 

 O primeiro verso alerta: “Eles te virão oferecer o ouro da Terra”, e mais adiante 

reitera: “Eles te oferecerão o ouro d’além da Terra”. O discurso poético, longe da inocência 

gratuita, firma-se ao tempo histórico, concreto por natureza. Neste sentido, lembramo-nos das 

crises emergidas no séc. XX. A partir dele, quando o estilo capitalista e burguês de viver, 

pensar e dizer se expandiu, as almas e os objetos foram assumidos no quotidiano pelos 

mecanismos de interesse e produtividade e a humanidade iludiu-se com o aspecto vistoso da 

“Sociedade de Consumo”. 

 Aos poucos, o homem foi substituindo, recusando a sacralidade do mundo, assumindo 

unicamente a experiência “profana”. No entanto, a existência profana não conseguiu abolir 

completamente o comportamento religioso. E a voz poética continua alertando: “E tu dirás 

que não”. Inclusive o não à “beleza” e ao “amor”.  

 A renúncia, assim, não traz o valor da diluição, da negação simplesmente pela 

negação. Pelo contrário, antagonicamente, o desprendimento proposto busca considerar as 

coisas agradáveis ou desagradáveis, concretas ou abstratas no mesmo espírito. Segundo o 
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budismo, “A educação da vontade precede logicamente à do intelecto”.74 É o que propõe 

também os Cânticos XIII e XXV: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformar o “eu” é tão indispensável como lançá-lo ao que o instiga, a contrapartida 

do porvir. A imagem metafórica do “loto” budista, flor que mora na água, mas “não é 

molhada pela água”, mora no mundo, mas não é maculada pelo mundo.  A noção de um fim 

“além do bem do mal”, muitas vezes delegada como origem moderna, já era apresentada nos 

textos hindus, mas também islâmicos e cristãos. Muitos textos o dizem em termos próprios, 

como na Parábola da balsa: “Aquele que atingiu a outra margem não precisa de balsas”75.Um 

equivalente a este aforismo está dito no Cântico XVIII: 

 

Quando os homens na terra sofrerem 
Sofrimento do corpo, 
Sofrimento da alma, 
Tu não sofrerás. 
Quando os olhos chorarem 
E as mãos se quebrarem de angústia 
E a voz se acabar no rogo e na ameaça, 
Quando os homens viverem, 
Tu não viverás. 
Quando os homens morrerem na vida, 
Quando os homens nascerem na morte, 
Na vida e na morte nunca mais 
Nunca mais tu não morrerás. 
 
(Poesia Completa. Vol.1, Cânticos, p.130) 

                                                 
74COOMARASWAMY, Ananda K. O pensamento vivo de Buda. 1961.  p.60. 
75Idem, Ibidem. p.58. 

Cântico XXV 
 
Sê o que renuncia 
Altamente: 
Sem tristeza da tua renúncia! 
Sem orgulho da tua renúncia! 
Abre a tua alma nas tuas mãos. 
E abre as tuas mãos sobre o infinito. 
E não deixes ficar de ti 
Nem esse último gesto! 
 
(Poesia Completa. Vol.1, Cânticos, p.131) 
 
 

Cântico XIII 
 
Renova 
Renasce em ti mesmo. 
Multiplica os teus olhos, para verem mais. 
Multiplica os teus braços para semeares tudo. 
Destrói os olhos que tiverem visto. 
Cria outros, para as visões novas. 
Destrói os braços que tiverem semeado, 
Para se esquecerem de colher. 
Sê sempre o mesmo. 
Sempre outro. 
Mas sempre alto. 
Sempre longe. 
E dentro de tudo 
 
(Poesia Completa. Vol.1, Cânticos, p.130) 
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 A persona poética busca amparar as tensões entre corpo/alma e vida/morte. Os 

vocábulos sofrimento, choro, angústia, ameaça, rogo e morte revelam a condição indelével da 

existência humana, mas, é condição também para o renascimento do “homem novo”. As 

subordinadas adverbiais de tempo, paradoxalmente manifestadas, (“Quando os homens 

morrerem na vida,/ Quando os homens nascerem na morte”), abrem caminho para a 

possibilidade de transcender o imediato. Discurso poético que nos remete ao homo religiosus, 

aquele que acredita numa realidade absoluta, e que tem no profetismo budista, 

particularmente, o elemento que exige a libertação da consciência aparente e precária, da rede 

ilusória oferecida pelo mundo. Numa rede dialógica, o Cântico VIII  renova esta visão:  

Não digas: “o mundo é belo”. 
Quando foi que viste o mundo? 
Não digas: “o amor é triste”. 
Que é que tu conheces do amor? 
Não digas: “a vida é rápida”. 
Como foi que mediste a vida? 
Não digas: “eu sofro”. 
Que é que dentro de ti és tu? 
Que foi que te ensinaram 
Que era sofrer? 
 
(Poesia Completa. Vol.1, Cânticos, p.125) 

 As imperativas negativas seguem-se às interrogativas, pois querem buscar a origem 

causal. A perquirição poética tem como objetivo o reconhecimento da mutabilidade, 

afirmações como, “... o amor é triste”, “... a vida é rápida”, “...eu sofro”, são inúteis, porque 

tudo traz consigo a mutação, poeticamente tratado também pelo Cântico XV: 

Não queiras ser. 
Não ambiciones. 
Não marques limites ao teu caminho. 
E Eternidade é muito longa. 
E dentro dela tu te moves, eterno. 
Sê o que vem e o que vai. 
Sem forma. 
Sem termo. 
Como uma grande luz difusa. 
Filha de nenhum sol. 
 
(Poesia Completa. Vol.1, Cânticos, p.128) 

 Articula-se o pensamento poético, em repetição, ora com as imperativas negativas, ora 

com as imperativas afirmativas, à obra O pensamento vivo de Buda, de Ananda K. 

Coomaraswamy76 : “O tempo implica o movimento, a mudança de lugar, em outros termos, a 

duração traz consigo a mutação, o porvir”. Movimento desenhado pelos versos: “Sê o que 
                                                 
76COOMARASWAMY, Ananda K. O pensamento vivo de Buda. 1961, p.37. 
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vem e o que vai./Sem forma./Sem termo”. É por isso que a imortalidade, considerada pelo 

budista, não está no tempo nem no espaço, mas é independente de tempo e lugar, o que 

equivale dizer: “Como uma grande luz difusa./Filha de nenhum sol.” E que continua no 

Cântico XIX. 

 Vejamos o Cântico XIX: 

Não tem mais lar o que mora em tudo. 
Não há mais dádivas 
Para o que não tem mãos 
Não há mundos nem caminhos 
Para o que é maior que os caminhos 
E os mundos. 
Não há mais nada além de ti. 
Porque te dispersaste... 
Circulas em todas as vidas 
Pairas sobre todas as coisas 
E todos te sentem 
Sentem-te como a si mesmos 
E não sabem falar de ti. 
 

                                      (Poesia Completa. Vol.1, Cânticos, p.130) 
 

Tempo e lugar conjugados retomam, então, as origens do budismo, com raízes na 

magnífica literatura poética indiana, os quatro livros dos Veda (o “Saber”), mais precisamente 

nos Upanishad (literalmente, a “Doutrina paralela” aos Veda, isto é, o seu comentário e 

reflexão), nas passagens que se apresentam sob a forma de diálogo, aludimos ao colóquio 

entre o mestre hinduísta Yajna-valkya e uma mulher chamada Gargi. A uma pergunta da 

mulher sobre aquilo que está acima do Céu e abaixo da Terra, entre o Céu e a Terra, entre o 

passado e o futuro, o mestre responde:77 

Tudo aquilo que está acima do Céu e abaixo da Terra, tudo aquilo a que as gentes 
chamam o passado, o presente, o futuro, passa e subsiste através da trama do espaço. 
E aquilo que constitui esta trama, segundo as sentenças dos Brâhmanes, é o 
Imperecível [Aksara], inatingível e intangível, sem energia, sem movimento, sem 
voz, a realidade que nada consome, e que ninguém consome [...] 
Na verdade, ó Gargi, este Imperecível é o Vidente invisível, o Auditor inaudível, o 
Pensador impensável, o Inteligente ininteligível. Fora d’Ele não há nada que veja, ou 
entenda ou compreenda. 
E é através deste Imperecível, ó Gorgi, que o espaço é tecido, entrelaçado e urdido 
[...]. 
 

 A concepção de eternidade acontece no “instante sem duração” — realidade 

metafísica; o ciclo sem começo nem fim, que é a manifestação cósmica de Mâyâ, pelo qual o 

homem só pode se desprender através de um ato de liberdade espiritual, ou seja, por renunciar 
                                                 
77ADRIANI, Maurílio. História das Civilizações. 1988,  p.52. 
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ao mundo, misturando-se à realidade absoluta: “Não há nada mais além de ti./Porque te 

dispersaste...”. O valor gráfico das reticências contribui para a compreensão ampla do 

vocábulo “dispersaste”. Renúncia que ensina o Bhagavad-Gita78: “A renúncia aos frutos de 

suas ações, mas não à ação em si”. E que tem nos cânticos cecilianos, o fio poético das 

mesmas verdades. A plenitude corpórea e espiritual dos signos faz perdurar pelo encanto os 

valores perenes da humanidade, que aquecem a comunhão do homem com a natureza, com 

Deus, com a totalidade enfim. Num contínuo perfeito a tudo isso, a voz poética apresenta-nos 

o Cântico XX: 

Não digas que és dono. 
Sempre que disseres 
Roubas-te a ti mesmo. 
Tu, que és senhor de tudo... 
Deixa os escravos rugirem, 
Querendo. 
Inutiliza o gesto possuidor das mãos. 
Sê a árvore que floresce 
Que frutifica 
E se dispersa no chão. 
Deixa os famintos despojarem-te. 
Nos teus ramos serenos 
Há florações eternas 
E todas as bocas se fartarão. 
 

                                 (Poesia Completa. Vol.1, Cânticos, p.131) 

 Também neste cântico, a voz poética tenta reencontrar, pelos valores análogos à 

natureza, o sentido aperfeiçoado de tudo, buscando compreender a importância de domar o 

“eu”, de  vencê-lo, de  refreá-lo para que, finalmente, seja alcançada, pela disciplina moral, a 

liberdade. Os versos, em encadeamento, insistem na importância de recusar o poder para  

permitir-se à doação. 

 

3.5. Libertar-se da Morte 

 

 Entender que os fenômenos que percebemos com nossos sentidos constituem parte da 

mesma realidade, que renascer implica em movimento, em porvir e que, portanto, a 

imortalidade não está no tempo nem no espaço, mas independente deles, tudo isso significa, 

para o budismo, o fluxo de instantes. Os instantes tomados em si mesmos são apenas um só, 

                                                 
78ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. S.P.: Martins Fontes, 1992 , p.65 
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sua sucessão é aparente e convencional. A vida como a conhecemos, empiricamente, é o 

campo de ações transitórias como ensina o Cântico VI: 

Tu tens um medo: 
Acabar. 
Não vês que acabas todo o dia. 
Que morres no amor. 
Na tristeza. 
Na dúvida. 
No desejo. 
Que te renovas todo o dia. 
No amor. 
Na tristeza. 
Na dúvida. 
No desejo. 
Que és sempre outro. 
Que és sempre o mesmo. 
Que morrerás por idades imensas. 
Até não teres medo de morrer. 
 
E então serás eterno. 
 

                                 (Poesia Completa. Vol.1, Cânticos, p.124) 
 

 Acabar e renovar equivalem à tríade indiana: samsara, karma, moksha. O dharma é 

doutrina, ideal de vida, código ético, retidão nos atos e pensamentos. Em sua expressão mais 

pura,79 “é o ato que realizamos porque é nosso dever e sem buscar proveito algum”, segundo 

Octávio Paz. 

Como artigo de fé, porque não encerra um conceito racional, mas que ninguém põe em 

dúvida, está a samsara, a roda das transmigrações que, por sua vez, está encadeada pelo 

karma (significa ato), que implica sobretudo as conseqüências de nossos atos. Os hindus 

falam de “lei cármica” e os budistas de “corrente das causas”. A libertação para o budista não 

se relaciona com a salvação cristã. Não há alma ou pessoa para salvar: no budismo, “o 

libertado se liberta da ilusão do eu, seu ser é o Ser”80. Assim, moksha liberta-nos do peso do 

karma que movimenta a roda de samsara. Daí, a voz poética dizer: “Não vês que acabas todo 

o dia/.../ Que te renovas todo o dia”. As imagens paradoxais do cântico: “Que és sempre 

outro/ Que és sempre o mesmo/ Que morrerás por idades imensas”, explicam as heranças 

humanas acumuladas, a memória,  até que se consiga alcançar o estado de ananda: de 

“beatitude indescritível”, como interpreta Octávio Paz: “Até não teres medo de morrer/ E 

então serás eterno”. 

                                                 
79PAZ, Octávio. Vislumbres da Índia. 1996. , p.152. 
80Idem, Ibidem. 1996. p.153. 
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Tudo leva à realização do ato: a renúncia ao mundo. Mas, não encerra uma renúncia 

negativa, essa decisão deve suceder sempre a uma ação positiva, diária, que leve ao 

autoconhecimento. Para conhecer-se a si mesmo, o sujeito deve buscar a libertação dos laços 

que o atam ao mundo e ao tempo, o que pressupõe solidão. Octávio Paz usa uma belíssima 

assertiva que esclarece muito bem essa atitude: “A libertação é obra de solitários e o gozo da 

beatitude também é solitário”81 

Em versos ressonantes, vibram os Cânticos XXI e XXIV: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O caráter de uma práxis remontada pela memória viva, os cânticos revelam. Uma 

práxis que leva o sujeito para além da paixão, do bem e do mal. Uma libertação que pode ser 

alcançada por duas vias: a do conhecimento e a da ação. O homem não se liberta unicamente 

pela mera renúncia. A ação também liberta, não a ação inocente de simplesmente fazer e 

obrar, mas aquela que se executa com absoluto desprendimento, ou seja, a do ato que não 

aprisiona. 

 O assunto básico do Bhagavad Gita e de toda a filosofia cósmica da Índia, referência 

direta para o budismo é:82  

                                                 
81 PAZ, Octávio. Vislumbres da Índia. 1996. p. 155. 
82Bhagavad Gita, Tradução Huberto Rohden. 2006, p.30. 

Cântico XXI 
 
O teu começo vem de muito longe. 
O teu fim termina no teu começo. 
Contempla-te em redor. 
Compara. 
Tudo é o mesmo. 
Tudo é sem mudança. 
Só as cores e as linhas mudaram. 
Que importa as cores, para Senhor da  Luz? 
Dentro das cores a luz é a mesma. 
Que importa as linhas, para o Senhor do Ritmo? 
Dentro das linhas o ritmo é igual. 
Os outros vêem com os olhos ensombrados. 
Que o mundo perturbou. 
Com as novas formas. 
Com as novas tintas. 
Tu verás com os teus olhos. 
Em Sabedoria. 
E verás muito além. 
 
(Poesia Completa. Vol.1, Cânticos, p.126.) 

Cântico XXIV 
 
Não digas: Este que me deu corpo é meu pai. 
Esta que meu deu corpo é minha mãe. 
Muito mais teu Pai e tua Mãe são os que te fizeram 
Em espírito. 
E esses foram sem número. 
Sem nome. 
De todos os tempos. 
Deixaram o rastro pelos caminhos de hoje. 
Todos os que já viveram. 
E andam fazendo-te dia a dia. 
Os de hoje, os de amanhã. 
E os homens, e as coisas todas silenciosas. 
A tua extensão prolonga-se em todos os sentidos. 
O teu mundo não tem pólos. 
E tu és o próprio mundo. 
 
(Poesia Completa. Vol.1, Cânticos, p.135) 
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O reto-agir (naiskarman). O reto-agir consiste em agir em nome e por amor ao Eu 
central (Atman) do homem, embora o periférico (Aham) possa servir como canal e 
veículo dessas águas vivas que emanam da fonte divina do homem. (...) Para que 
seja possível essa terceira atitude do homem, é indispensável que ele conheça 
intuitivamente o seu Eu central, que em sânscrito se chama Atman, nos livros sacros 
do cristianismo aparece como alma ou espírito, e na filosofia e psicologia ocidental 
é denominado Self, Selbs). 

 Esta concepção de “eu central”, nascida na Índia e pelas circunstâncias da sua própria 

civilização, ou seja, quando os primeiros invasores arianos apareceram ali, era um vasto país 

de florestas, rodeado pela vasta vida da natureza, alimentado e vestido por ela e despertando o 

desejo de realizar a harmonia entre o espírito do homem e o espírito do mundo; diferente do 

Ocidente que tem orgulho de subjugar a natureza, o ponto de vista da Índia é a ênfase que 

existe entre o individuo e o universo. As coisas que nos cercam não são estranhas a nós, é o 

que pensam os indianos; jamais hesitam em reconhecer o seu parentesco com a natureza, a 

sua ininterrupta relação com ela. Assim é-nos dito no Cântico XI: 

Vê formaram-se sobre todas as águas 
Todas as nuvens. 
Os ventos virão de todas os nortes. 
Os dilúvios cairão sobre os mundos. 
Tu não morrerás. 
Não há nuvens que te escureçam. 
Não há ventos que te desfaçam. 
Na há águas que te afoguem. 
Tu és a própria nuvem.. 
O próprio vento. 
A própria chuva sem fim... 
 
(Poesia Completa. Vol.1. Cânticos, p.126) 

 Terra, água, luz, frutos e flores não são para a cultura indiana fenômenos meramente 

físicos a serem usados e deixados de lado.  Tudo que nos rodeia tem um sentido vital para 

nós, devemos estabelecer uma relação consciente para com ele. A água não só lava as mãos, 

mas purifica coração e alma. A terra não só sustenta o corpo, mas enche de alegria a mente. A 

emancipação espiritual repousa na compreensão essencial da unidade do mundo com a alma 

do homem, fundamenta o Cântico XXII: 

Não busques para lá. 
O que é, és tu. 
Está em ti. 
Em tudo. 
A gota esteve na nuvem. 
Na seiva. 
No sangue. 
Na terra. 
E no rio que se abriu no mar. 
E no mar que se coalhou em mundo. 
Tu tiveste um destino assim. 
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Faze-te à imagem do mar. 
Dá-te à sede das praias. 
Dá-te à boca azul do céu 
Mas foge de novo à terra. 
Mas não toques nas estrelas. 
Volve de novo a ti. 
Retoma-te. 
 
(Poesia Completa. Vol.1. Cânticos, p.127) 

 Mais uma vez o propósito espiritual não é proposto única e exclusivamente por meio 

do campo contemplativo, mas ao da ação. Estar unido com todos os seres deve-se traduzir em 

ação, em base ética, pois a percepção do infinito acontece ao lado do mundo da ação. A alma 

do homem se liberta através da atividade, pois viver os próprios sentimentos e imagens 

internas também significa precisar dos objetos externos. O que está fora de nós estende-se ao 

que está dentro de nós, buscar na natureza a explicação disso (a natureza na sua atividade 

contínua: “A gota esteve na nuvem”) possibilita-nos a alcançar a consciência plena da 

realização natural da vida — ser uno com todo o resto. 

 Os Cânticos XVI e XVII encarnam em símbolo poético a jornada do homem em busca 

da realização do seu eu imortal; não apenas no budismo e nas religiões da Índia, mas também 

no cristianismo, em que o símbolo da morte foi usado para expressar a idéia de libertação da 

vida que não é verdadeira. Isso é o mesmo que o Nirvana: 

 

 

 

 

 

 

Os versos encerram também o princípio da unidade: vida e morte, que parecem 

contraditórias, revelam a relação entre dois princípios regidos por uma única lei — a do Uno. 

Cântico XVI 
 
Tu ouvirás esta linguagem, 
Simples, 
Serena, 
Difícil. 
Terás um encanto triste. 
Como os que vão morrer, 
Sabendo o dia... 
Mas intimamente 
Quererás esta morte, 
Sentindo-a maior que a vida. 
 
(Poesia Completa. Vol.1, Cânticos, p.127) 

Cântico XVII 
 

Perguntarão pela tua alma, 
A alma que é ternura, 

Bondade, 
Tristeza, 
Amor. 

Mas tu mostrarás a curva do teu vôo 
Livre, por entre os mundos... 

E eles compreenderão que a alma pesa. 
Que é um segundo corpo, 

E mais amargo, 
Porque não se pode mostrar, 
Porque ninguém pode ver... 

 
(Poesia Completa. Vol.1, Cânticos, p.127) 
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 Estar no mundo, mas não pertencer a ele parece traduzir a confissão de Cecília 

Meireles quando perguntada sobre o seu maior defeito:83 “uma certa ausência de mundo.” 

 A densidade dos poemas cecilianos subsiste precisamente neste sentimento de 

distância do eu lírico em relação ao mundo. A condição de alheamento e ausência fundamenta 

o termo espiritual que sempre acompanhou o discurso sobre a sua poesia. 

 O alheamento, a ausência, no budismo se explica pelo conceito de vazio. A existência 

verdadeira emerge da vacuidade e retorna à vacuidade. Isso significa dizer que o 

conhecimento só pode ser apreendido quando não alimentamos nenhum pensamento 

egocentrado; quando nos colocamos como principiantes, abertos a tudo. O que significa dizer 

também que não devemos apegar-nos ao que fizemos em nenhum sentido especial. 

 A “aura” dos cânticos seguintes concretiza o passo na direção da suprema libertação: 

 

 

 

 

 

  

 

A voz declara ao tu relativo (àquele que se auto-limita, detentor de uma mentalidade 

pequena, apegado aos rastros das experiências) que tudo que viu ou viveu “Foi o que viram os 

teus olhos humanos”. Mas, logo após, declara que é preciso adquirir o domínio de si mesmo, 

elevando-se acima do orgulho, com desinteressada largueza de espírito. 

O caminho a ser seguido — “E é larguíssimo este caminho” — ocorre pouco a pouco. 

Não há caminho fora de si mesmo. Constância e paciência no reconhecimento da verdadeira 

                                                 
83 MEIRELES, Cecília. Obra Poética. 1977, p.67. 

Cântico XXVI 
 

O que tu viste amargo, 
Doloroso, 
Difícil, 
O que tu viste breve, 
O que tu viste inútil 
Foi o que viram os teus olhos humanos, 
Esquecidos... 
Enganados... 
No momento da tua renúncia 
Estende sobre a vida 
Os teus olhos 
E tu verás o que vias: 
Mas tu verás melhor... 
 
MEIRELES, Cecília. Poesia Completa.Vol.I. 

Cânticos, p.126 

Cântico X 
 

Este é o caminho de todos que virão. 
Para te louvarem, 
Para não te verem. 
Para te cobrirem de maldição. 
Os teus braços são muitos curtos. 
E é larguíssimo este caminho. 
Com eles não poderás impedir 
Que passem, os que terão de passar, 
Nem que fiques de pé, 
Na mais alta montanha, 
Com teus braços em cruz. 
 

MEIRELES, Cecília. Poesia 
Completa.Vol.1. Cânticos, p.134 
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natureza do “eu”, esse que deseja libertar-se dos desejos, que quer realizar sua própria 

salvação a partir de si mesmo, a despeito da aprovação alheia: “Para te cobrirem de 

maldição”, representam as escolhas que nos libertam ou nos aprisionam: “E é larguíssimo este 

caminho/ Com eles não poderás impedir/ Que passem, os que terão de passar/ Nem que fiques 

de pé/ Na mais alta montanha/ Com teus braços em cruz”. 

No budismo, o homem é o seu próprio redentor. É ele, e mais ninguém, que deve 

assumir os próprios pecados. O indivíduo vive em constante mutação, com uma entidade que 

não é fixa. O Cântico XXIII proclama a via do conhecimento de si mesmo: 

Não faças de ti 
Um sonho a realizar. 
Vai. 
Sem caminho marcado. 
Tu és o de todos os caminhos 
Sê apenas uma presença. 
Invisível presença silenciosa. 
Todas as coisas esperam a luz, 
Sem dizerem que a esperam. 
Sem saberem que existe. 
Todas as coisas esperarão por ti, 
Sem te falarem. 
Sem lhes falares. 
 
(Poesia Completa. Vol.1, Cânticos, p.133) 
 

 A busca pelo “eu verdadeiro” é a busca pela consciência plena, nosso saber interior, 

nosso Daimon socrático “que só ama a Verdade”. Expressar nossa verdadeira natureza na 

forma mais simples e adequada, reconhecendo fato supremo do aqui e agora (“Sê apenas uma 

presença”). Ideal de liberdade que não é somente intelectual ou emocional, mas fundado na 

ética, traduzido em ação. Caminho individual, com tempo de amadurecimento e procura 

individual, intraduzível porque particular: “Todas as coisas esperam a luz,/ Sem dizerem que a 

esperam,/Sem saberem que existe”. Semelhante a uma conversa de Tagore com dois ascetas:84 

Certa vez encontrei dois ascetas de uma seita religiosa numa aldeia de Bengala, e 
lhes perguntei: “Vocês podem me dizer onde repousa as características especiais da 
sua religião? “Um deles hesitou por um momento e respondeu: “É difícil definir 
isso”. O outro acrescentou: “Não, é muito simples. Sustentamos que em primeiro 
lugar devemos conhecer a nossa própria alma sob a orientação do nosso mestre 
espiritual e, quando já tivermos feito isso, podemos então encontrar, dentro de nós, 
aquele que é a Alma Suprema.  

                                                 
84 Tagore, Rabindranath. SADHANA, o caminho da realização. 1994, p.35. 



 

 

67 

 Sustentados pela crença, pela doutrina da libertação da consciência e do eu pessoal, os 

hindus vêem na vida simples, na pureza do coração, a riqueza da vida da alma. E esta visão 

nasce da motivação de cada um. Continua o diálogo:85 

(...) 

Eu perguntei: “Por que vocês não pregam a sua doutrina a todas as pessoas do 
mundo?” Ele respondeu: “Todo aquele que sentir sede virá até o rio por si mesmo”.  

 Reconhecer o tempo certo por experiência amadurecida, serem sinceros nas suas 

convicções e expressar a verdadeira natureza interna com inteireza, são práticas 

completamente individuais que, segundo o budismo, já existem como entendimento dentro de 

cada um. E Tagore continua questionando:86 

“Você acha que isso realmente acontecerá? Eles estão vindo?” O homem sorriu 
mansamente e, com uma segurança que não apresentava o menor sinal de 
impaciência ou ansiedade, falou: “Eles devem vir, cada um e todos”. 

 O sistema filosófico-religioso do Oriente é profundo, amplo e sólido. Uma visão de 

beleza, pois entende a realidade como uma experiência direta, o seu modo de comunicação é 

aceitar o outro, ou as coisas como expressão natural. Qualquer que seja o caminho escolhido, 

ele sempre estará apontado para nós mesmos, pois o ensinamento maior é estudarmos nós 

mesmos. Por isso a convicção de que cada um e todos virão no tempo certo. 

 A obra de arte para Cecília Meireles é feita de coisas essenciais, animada de verdades 

fortalecidas por uma força emocional vinculada ao mecanismo de símbolos que obriga o leitor 

a participar dela erigindo repercussão.  

A postura ascética e o desapego (não o desinteresse) é reconhecida pelo poeta como 

sentimento maior. O trecho de uma carta sua enviada a Maria Valupi confirma isso:87 

Sejamos daqueles que sabem distinguir a Beleza exata dentro dos despropósitos 
humanos. Dos que surpreendem a Ordem Serena dentro dos aparentes desastres. Dos 
capazes de amar a Inteligência do Ininteligível [sic], e sorrir com ternura sobre as 
ruínas e as desgraças — como para um Serviço Indispensável, neste caminho 
misterioso por onde vamos seguindo. 

 A interpretação do corpus Cânticos (1927) foi, assim, na medida do possível, a 

elaboração de uma compreensão mediadora entre a forma escolhida pela autora e um campo 

                                                 
85 Idem, Ibidem. 1994, p.36. 
86 Idem, Ibidem. 1994, p.36. 
87 Apud BOBERG, Hiudéa T. Rodrigues. O canto e a lida — Percurso esotérico e místico da poesia de 
Fernando Pessoa e Cecília Meireles. 1989, p.220. 
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aberto pela memória cultural que ela, a própria poeta, buscou acumular com disciplinado 

estudo e sensível percepção. Uma cultura específica, carregada de simbologia filosófico-

religiosa e de constante inquietação mística. Principalmente, para alguém que tinha a 

convicção de que a vida era um constante aperfeiçoar, e que não podemos resistir a heranças 

atuantes e vivas, passadas de geração a geração. 

 

4. A BIBLIOTECA VIVA 

“Tal qual me vês, 
há séculos em mim: 

números, nomes, o lugar dos mundos 
e o poder do sem fim”. 

 

 Muito se tem discutido sobre a tríade autor, texto e leitor. O que sabemos é que o texto 

contém marcas, uma gama de sentidos implícitos, os quais precisam ser desvendados pelo 

leitor, sujeito que traz repertórios capazes de perceber as máscaras e os artifícios do texto. 

 Ao longo dos processos de estudo acerca da obra de arte, o que se objetivou foi a 

observação do espírito que produzia a obra, quais mecanismos eram utilizados e como; a 

observação do espírito que produzia algum valor para essa obra e, por fim, a obra de arte em 

si, como objeto. 

 Nossa reflexão inicial visa à compreensão dos processos intrínsecos, operados pelo 

artista. Não se concebe à produção de uma obra de arte, o imediatismo. A obra de arte é fruto 

do enriquecimento das relações humanas. Há, no momento da criação, uma quantidade de 

vida interior que se veio ao acaso inicialmente, posteriormente, pôde ser manuseada de forma 

a atender um modo de elaboração particular à realidade do texto. 

 A concretização de uma verdade interior do artista, composta de segredos, caprichos e 

imperativos subjetivos, funciona como princípio regulador que tem o universal como idéia. 

No entanto, isso não pode ser tudo, a matéria que o artista modela possui limitações, as regras 

técnicas existem, caberá ao artista concebê-las apenas como normas, jamais como leis. 

Transcender as normas, libertar-se delas é assumir uma atitude estética diante da arte. 
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 Dominique Maingueneau diz-nos que a legitimidade da obra de arte passa 

necessariamente pela relação íntima entre o artista e a matéria que ele move. O processo 

criativo passa necessariamente pelos ritos genéticos circunscritos ao mesmo tempo a uma 

realidade histórica e a posições estéticas que embasam as obras que, por sua vez, 

corporificam-se no ethos:88 “a personalidade que mostra através de sua maneira de se 

exprimir”, ou seja, a maneira de dizer remete a uma maneira de ser. 

 A obra do espírito é-nos apresentada como objeto, sob o qual temos um poder que 

consiste na sistematização dos juízos, os quais passam por nossos motivos, nossas intenções 

que, se nascem a princípio do gosto, encaminhar-se-ão para os aspectos contextuais, habitados 

no espaço da realidade histórica e social. 

 O que torna o texto literário belo é a sua natureza de vivência intersubjetiva, de 

coerência relacional. Assim, as relações entre o todo e as partes, num ciclo hermenêutico 

análogo ao da própria vida, presidem a composição poética. 

 

4.1. As Raízes Espirituais 

 

 A completa obra poética de Cecília Meireles é essencialmente universalizante, daí o 

grande reconhecimento do seu valor e da sua posição no cenário literário brasileiro. Esse 

feitio universalizante iniciou-se com a obra Espectros (1919). 

 Cecília, nesta época, contava com apenas dezoito anos e nenhuma experiência no 

campo literário. Por muito tempo, esta obra não teve sua reedição. Somente com a edição da 

Poesia Completa, realizada pela Nova Fronteira, em 2004, tivemos a satisfação de conhecê-la. 

Mas, já, neste pequeno volume, composto de sonetos, brilham o espírito e o coração de uma 

poesia firme, melodiosa, vigorosa em imagens. 

                                                 
88 MAINGUENEAU, Dominique. O contexto da obra literária. 1995. p.205. 
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 Em entrevista ao jornalista Haroldo Maranhão, da Folha do Norte, de Belém, Pará, a 

10 de abril de 1949, Cecília responde à pergunta:89 

“— Quais as raízes espirituais da sua poesia? 
 
— Os autores nunca sabem dizer bem essas coisas, porque, na verdade, a poesia, 
praticada de um modo “vital”, está isenta das claridades da lógica. O poeta 
dificilmente pode “raciocinar” sobre a sua própria poesia. Essa é a função do crítico, 
intermediário na mensagem artística. Em todo caso, se for possível considerar 
“raízes espirituais” aquilo de que mais gosto, ou que mais repercute em mim, 
lembrarei o Oriente clássico e os gregos; toda a Idade Média; os clássicos de todas 
as línguas; os românticos ingleses; os simbolistas  franceses e alemães. E 
principalmente a literatura popular do mundo inteiro e os livros sagrados.” 

 Neste trecho, temos o privilégio de ouvir do poeta sua predileção estética e temática. 

Focalizamos, na sua fala, a preferência pelo Oriente clássico, pelos gregos e pelos livros 

sagrados. Restringimo-nos a eles, pois cabem aos propósitos da pesquisa. 

 Ainda adolescente, com apenas dezoito anos, Cecília apresenta-nos por meio do 

opúsculo Espectros (1919) a imagem soberana e tradicional de um faquir indiano, que tem por 

epígrafe — Brâmane. Nosso poeta ainda não havia viajado à Índia, mas traduz a beleza e a 

profundidade dessa cultura. Leiamos: 

Plena mata. Silêncio. Nem um pio 
De ave ou bulir de folha. Unicamente 
Ao longe, em suspiroso murmúrio, 
Do Ganges rola a fúlgida serpente. 
  
Sem ter no pétreo corpo um arrepio, 
Nu, braços no ar, de joelhos, fartamente, 
Esparsa a barba ao peito, na silente 
Mata, o Brâmane sonha. Pelo estio, 
 
Ao sol, que os céus abrasa e o chão calcina 
Impassível, a sílaba divina 
Murmura ... E a cólera hibernal do vento 
 
Não ousa à barba estremecer um fio 
Do esquelético hindu, rígido e frio, 
Que contempla, extasiado, o firmamento. 
 
(Poesia Completa, Vol.1. Espectros, p.16) 

 A influência oriental, nascida de buscas existenciais, delineou o tom escritural 

ceciliano. Uma escritura poética impregnada por uma atitude contemplativa, com lições de 

vida e uma disciplina de alma que se exercita pela prática da renúncia. 

                                                 
89 MEIRELES, Cecília. Obra Poética,1977. p.67,68. 
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 Em “Brâmane”, a voz poética, transporta-se à Índia, descreve pelo efeito da memória 

leitora, referenciada pela absorção plural dos códigos infinitos, o diálogo coletivizado das 

culturas. A cena do yogue em meditação profunda é-nos mostrada em sua inteireza imagética, 

e a sensação etérea e suspensa do seu efeito também. 

 Mas, é a própria Cecília que fala da sua preferência pelos livros sagrados; neste caso 

específico, a literatura sagrada da Índia como o Baghavad-Gita e os Upanishades, o que 

revela o caráter elevadamente espiritual deste poema e de todos que se seguem — 

configurando a espinha dorsal da sua obra poética. 

 Os temas vida e morte estarão sempre amparados pela visão espiritualista. Sua 

identidade, sua personalidade moldada por tudo que a circundava, — heranças familiares, 

vivências históricas, sociais e culturais, foi provocada também pelo movimento das leituras 

empreendidas. O ethos ceciliano, depois de nutrido “da substância dos outros”90— expressão 

usada por Valéry — encontra o seu caminho. 

 No discurso proferido a Haroldo Maranhão, Cecília inicia sua fala não se 

diferenciando de nenhum outro artista. Leiamos novamente o trecho: “Os autores nunca 

sabem bem dizer essas coisas, porque, na verdade, a poesia, praticada de um modo “vital” está 

isenta das claridades da lógica. O poeta dificilmente pode “raciocinar” sobre a sua própria 

poesia. (...) Em todo caso, se for possível considerar “raízes espirituais”...”. Ou seja, todo 

artista necessita distinguir-se dos outros. Há uma aparente negação das possíveis influências, 

mas que, num segundo momento, o poeta não se esquiva desdizer. O que é comum, pois a 

negação acontece pelo mecanismo psicológico do orgulho, até mesmo porque a influência, 

por si só, não é condição única e suficiente para o processo criativo. 

 O que demonstra Harold Bloom, em A Angústia da Influência (1991), quando se refere 

ao processo inicial da criação poética. Seu estudo parte do pressuposto de que é preciso 

conhecer “o poeta como poeta”, ou seja, sua identidade autóctona. Para isso, concentra-se no 

caminho percorrido por esse poeta, considerando o que ele chama de “desapropriação”, ou 

seja, a influência poética. Estabelecido isso, utiliza como parâmetros noções nietzchianas e 

freudianas. 

 O “poeta forte” não foi forte sempre, a princípio foi fraco, pois começou como um 

homem natural, só posteriormente, por meio da linguagem pôde se intensificar e se auto-
                                                 
90 NITRINI, Sandra. Literatura comparada. História, Teoria. Crítica. 1997. p.135. 
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realizar. Essa linguagem nunca é livre, vem de uma língua forjada por seus precursores, 

estabelecendo e governando relações múltiplas, no caso dos poetas:91 “as relações entre poetas 

como poetas”, ou como queria Shelley:92 “de que toda linguagem é a relíquia de um poema 

cíclico abandonado”. 

 No entanto, este “poema cíclico abandonado” não é retomado tal qual, há uma 

continuidade antitética, uma descontinuidade capaz de suscitar a imaginação esvaziada, 

momento necessário para o que seguir-se-á, que é  a noção de força criativa no sentido de 

busca da individuação que, acarreta, sem dúvida, dor e melancolia, pois é o embate de luta 

com os mortos, os precursores, mas que retornam agora com outras vozes. 

 A angústia da influência ocorre àqueles que contestam a existência dos seus 

precursores; àqueles que perseguem a Identidade. Tal Identidade existe, porém, não é somente 

singular, mas plural também, pois a filiação se reafirma ao mesmo tempo que se nega. Os 

íntimos escriturais serão sempre diferentes, embora devedores entre si. 

 Analogamente, um filho é uma resposta a seus pais, como um poeta é uma resposta a 

um poeta precursor, no entanto, cada um é cada um. Um poeta não precisa “parecer” com seu 

precursor, aliás, não precisa nem ter lido ou conhecido seu precursor, assim como um filho 

não precisa “parecer” com seus pais. 

 A influência poética procede sempre de uma desleitura do poeta anterior, um ato de 

correção criativa que é, na verdade, necessariamente, uma interpretação distorcida. Tal prática 

poética ocorre também à prática crítica. Bloom pensa que “toda crítica é uma poesia em 

prosa”, pois a crítica nada mais é do que uma “abertura no precursor”, no sentido de que é a 

busca por descobrir os caminhos secretos que levam um poema a outro; em paralelo, é o que 

pensa a Estética da Recepção, quando busca discutir a importância do texto, seu efeito sobre o 

leitor e como este o interpreta. O texto como sistema de combinação necessita do leitor, cabe 

a ele preencher os vazios deixados pelo próprio sistema. São os vazios que93 “possibilitam as 

relações entre as perspectivas de representação do texto e incitam o leitor a coordenar estas 

perspectivas”. Assim, o leitor é o responsável pela continuidade da literatura, pois, é a partir 

das suas experiências acumuladas, de seu repertório social e cultural que se estabelece o 

                                                 
91 BLOOM, Harold. A Angústia da Influência 1991. p.56. 
92 Apud BLOOM, Harold. A Angústia da Influência 1991. p.56. 
93 LIMA, Luiz Costa. A Literatura e o leitor. Textos de Estética da Recepção. 1979. p.91. 
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horizonte de expectativa, entende-se por isso:94 “tudo o que pode ser vislumbrado a partir de 

uma perspectiva”. O leitor, a partir do seu repertório, do seu horizonte de expectativa, confere 

ao texto nova visão, visão esta que se altera a cada nova recepção. 

 Parecem-nos pertinentes tais colocações, quando as relacionamos ao Cântico XXIV, de 

Cânticos, objeto da nossa pesquisa: 

Não digas: Este que me deu corpo é meu pai. 
Esta que me deu corpo é minha mãe. 
Muito mais teu Pai e tua Mãe são os que te fizeram 
Em espírito. 
E esses foram sem número. 
Sem nome. 
De todos os tempos. 
Deixaram o rastro pelos caminhos de hoje. 
Todos os que já viveram. 
E andam fazendo-te dia a dia. 
Os de hoje, os de amanhã. 
E os homens, e as coisas todas silenciosas. 
A tua extensão prolonga-se em todos os sentidos. 
O teu mundo não tem pólos. 
E tu és o próprio mundo. 
 
(MEIRELES, Cecília. Poesia Completa.Vol.I. Cânticos, p.133) 

 O eu poético parece retomar o “poema cíclico abandonado” de que falou Shelley, todo 

fato gera ramificações, ou seja: “Deixaram o rastro pelos caminhos de hoje”. 

 O exercício místico manteve-se ao longo da trajetória literária de Cecília Meireles; a 

partir da obra Viagem, escrita em 1939, verificam-se outras preocupações líricas, no entanto, 

não houve abandono do que  vinha realizando e acreditando, até mesmo porque o teor 

transcendente que emana em torno do ser, do tempo, do espaço, da vida, da morte, estarão 

presentes em todas as obras. Os princípios éticos e as perquirições filosóficas estão registradas 

nas várias cartas que o poeta enviou aos amigos. Como o trecho abaixo, de uma carta enviada 

à amiga escritora, Lúcia Machado de Almeida:95 

A Índia é um espetáculo fabuloso — e impossível de descrever numa carta. Além do 
cenário humano, há os museus, os bazares, os monumentos... uma sucessão de 
coisas. Não me espantei muito porque já sabia de tudo isso pela leitura. 

 Portanto, as ressonâncias, particularmente, orientais firmaram-se ainda mais quando o 

poeta teve a oportunidade de visitar a Índia, a convite do primeiro-ministro Nehru e participar 

de um simpósio sobre a obra de Gandhi. 

                                                 
94 JOBIM, José Luiz. Palavras da Crítica. Tendências e Conceitos no Estudo da Literatura. 1992, p.241. 
95Revista Ângulo. No.90 Ano 2001. p.31  
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4.2. O Lugar da “Viajante”  

 

 No ano de 1999, a Nova Fronteira presenteou-nos com a edição de Crônicas de 

Viagem. Trabalho minucioso de Leodegário A. de Azevedo Filho que reuniu em três volumes 

os textos produzidos por Cecília Meireles durante suas viagens. 

 Cecília foi à Europa, Estados Unidos, México, Porto Rico, Uruguai, Argentina; no 

Oriente, à Índia, Israel e Paquistão. Um ciclo de viagens que se iniciou em 1934, com 

intervalos, mas estendendo-se até 1958. Sua viagem à Índia foi no ano de 1953. 

 Viajar, para esta escritora, era uma outra forma de meditar, um conceito certamente 

apreendido do Oriente. Se a “palavra literária” tem como constituição o cruzamento de 

superfícies textuais, diálogo entre escrituras; o texto, situado, portanto, na história e na 

sociedade, pode ser concebido como o reconhecimento de uma dada predileção do autor por 

uma determinada cultura. 

Sabemos que Cecília percorreu várias partes do mundo. Destas viagens, o poeta, com 

olhar sensível, escreveu crônicas. A linguagem das crônicas escritas por Cecília Meireles não 

se reduz ao descritivismo ou ao estilo jornalístico. A linguagem das crônicas nada tem a ver 

com certa frieza conceitual ou técnica, é antes um convite sensível a lugares, culturas, 

pessoas, pensamentos e histórias de vida. 

Dentre as inúmeras crônicas, às referidas ao Oriente trazem a voz narrativa de quem 

colhe de lugares e pessoas visitadas, experiências transformadas em arte, no caso específico, 

em voz poética. Assim, as Crônicas de Viagem  (2001) perseguem, não só a preocupação 

ideológica, como revelam o ethos ceciliano alimentado por certa raiz filosófico-religiosa.  

 Lugares e pessoas como textos só confirmam nossas buscas. O desejo, muitas vezes 

inconsciente, de buscar algo que já se tem, só pelo capricho de fazê-lo desperto, saboroso e 

iniciante é o que nos move. 

 A etérea Índia, mais próxima dos deuses do que dos homens, “dos  homens cobertos 

de cinza, que nós nunca soubemos se eram feiticeiros ou santos”96, foi para Cecília importante 

                                                 
96 MEIRELES, Cecília. Crônicas de Viagem. Vol.2, p.169. 
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referência existencial. As ressonâncias firmaram-se ainda mais quando em solo indiano. As 

linguagens — a confessional e a poética — se entrecruzam.  

As características de uma poesia sensorial, musical e mística, com consciência de 

transitoriedade, enfeixada entre o efêmero e o eterno, e à fugacidade, encontraram a sua pátria 

— era a Índia. 

Conhecer a Índia perpetrou na alma de Cecília Meireles a sua filiação espiritual, 

ramificada em escolhas estéticas e poéticas: “A Índia é como um pássaro muito musical e 

muito fugitivo, sempre mais longe da terra”,97 o que nos faz lembrar: “Sei que canto/ E a 

canção é tudo./ Tem sangue eterno a asa ritmada/ E um dia/ Sei que estarei mudo: — mais 

nada”98. 

As relações parecem claras. A rede dialógica entre espaço, cultura e idéias foi 

reabsorvida pelo talento do poeta. Cecília assumiu pela sua escritura, o mistério encorpado do 

outro — daí o termo dialogismo concebido por Bakhtin, o qual tem a escritura como 

subjetividade; e o termo ambivalência, o qual implica a inserção da história e da sociedade no 

texto, ou seja, o poeta pôde se servir da palavra de outrem para explorar um novo sentido; 

palavra nova, com sentido amplo, pois se fez num continuum, com início no seio familiar, 

pelas heranças açorianas; posteriormente, pelas escolhas leitoras, amplamente diversificadas, 

pela intercalação do sujeito na sociedade que é feita de história e cultura. 

A obra poética ceciliana, vista pelo viés filosófico-religioso, particularmente indiano, 

tem sua razão de ser. Desde Espectros (1919) caminhando para Nunca mais..e poemas dos 

poemas (1923), com o poema Beatitude:99 “(...) Empresto ao mundo outra aparência/ E às 

palavras outra pronúncia/ Na suprema benevolência/ De quem nasceu para a Renúncia!” e seu 

repertório místico, em que a morte não é mais enigma, separado em três grupos de sete 

poemas, corroborando com o caráter esotérico, alinhados por uma oferenda:100 “(...) Gosto de 

não querer/ Nada mais.../ Gosto da suprema/ Renúncia.../ , para Baladas para El-Rei (1925), 

com a nítida iniciação ao mistério transcendental:101 “Lá muito longe, muito longe, muito 

longe,/ Anda o fantasma espiritual de um peregrino.../ Lembra um rei-mago, lembra um santo, 

lembra um monge.../ Lá muito longe, muito longe, muito longe,/ Anda o fantasma espiritual 

                                                 
97 MEIRELES, Cecília. Crônicas de Viagem. Vol.2,  p.41 
98 Idem, Ibidem, p.227. 
99 Idem, Ibidem, p.35. 
100Idem, Ibidem, p.80. 
101MEIRELES, Cecília. Poesia Completa. Vol.I, 2001,  p.92. 
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do meu destino...”, para Cânticos (1927), e para Viagem (1939) com seus sete poemas líricos 

e seus 13 epigramas, em que a temática é a viagem em busca de si mesmo, traçada pela 

renúncia e pela certeza do nascer e morrer, como caminho para a libertação total:102 “Tua 

passagem se fez por distâncias antigas”; traçada pelo corrente eterna que nos liga uns aos 

outros:103 “(...) quem é que me leva a mim,/ que peito nutre a duração desta presença,/ que 

música embala a minha música que te embala,/ a que oceano se prende e desprende/ a onda da 

minha vida, em que estás como rosa ou barco...?”; o magnífico espírito da totalidade 

humana:104” Nem é preciso fazer nada,/ para se estar na alma de tudo”; a rede de relações 

infinitas:105 “Agora compreendo o sentido e a ressonância/ que também trazes de tão longe em 

tua voz”; o desprendimento do desejo:106 “A tua raça de aventura/ quis ter a terra, o céu, o 

mar./ Na minha, há uma delícia obscura/ em não querer, em não ganhar.../ A tua raça quer 

partir,/ guerrear, sofrer, vencer, voltar./ A minha, não quer nem ir nem vir./ A minha raça quer 

passar.”, e a tantas outras obras que esta razão mostra-se recorrente. 

Mas, é precisamente no poema “Estirpe” que a disciplinada leitora, o talentoso poeta e 

a sensível viajante encontram-se: 

Os mendigos maiores não dizem mais, nem fazem nada. 
Sabem que é inútil e exaustivo. Deixam-se estar. Deixam-se estar. 
Deixam-se estar ao sol e à chuva, com o mesmo ar de completa  
coragem, 
longe do corpo que fica em qualquer lugar. 
 
Entretêm-se a estender a vida pelo pensamento. 
Se alguém falar, sua voz foge como um pássaro que cai. 
E é tal modo imprevista, desnecessária e surpreendente 
que, para a ouvirem bem, talvez gemessem algum ai. 
 
Oh! Não gemiam, não... Os mendigos maiores são todos estóicos. 
Puseram sua miséria junto aos jardins do mundo feliz, 
Mas não querem que, do outro lado, tenham notícia da estranha sorte 
Que anda por eles como um rio num país. 
 
Os mendigos maiores vivem fora da vida: fizeram-se excluídos. 
Abriram sonos e silêncios e espaços nus, em redor de si. 
Têm seu reino vazio, de altas estrelas que não cobiçam. 
Seu olhar não olha mais, e sua boca não chama nem ri. 
 
E seu corpo não sofre nem goza. E sua mão não toma nem pede. 
E seu coração é uma coisa que, se existiu, já esqueceu. 
Ah! Os mendigos maiores são um povo que se vai convertendo em  
pedra. 

                                                 
102 MEIRELES, Cecília. Poesia Completa. Vol.I, 2001, p.227. 
103 Idem, Ibidem, p.247. 
104 Idem, Ibidem, p.255. 
105 Idem, Ibidem, p.268. 
106 Idem, Ibidem, p.272. 
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Esse povo é que é o meu. 
 
(Poesia Completa. Vol.I. Viagem. Estirpe. p. 306,307) 

 

 A mística do Oriente se funde às luzes da filosofia dos estóicos da Antiguidade, 

segundo a qual todo bem e todo o mal consistem na atitude interna do sujeito e não em atos ou 

objetos externos. Os “mendigos maiores” de que fala o poema pertencem à casta dos 

brâmanes que, longe de ser assunto tipicamente social ou emocional, é um imperativo de 

caráter religioso. Os brâmanes pertencem à classe dos sacerdotes, não organizada em igrejas 

ou templos, mas sujeitos independentes que controlam a religião. Considerados seres 

evoluídos, porque libertos do ego, do egoísmo, do desejo, conseguiram atingir o verdadeiro eu 

— suprema verdade. É a imagem do iogue indiano em meditação, que renunciou ao mundo ao 

se fazer mendigo. No último verso, a voz poética reconhece-se como parte desse povo. 

 Cecília Meireles, em viagem à Índia, no ano de 1953, presenteia-nos com uma 

vigorosa prosa, a beleza desse país, seu povo e sua cultura. Utilizando-se de um olhar 

particular, a prosa poética vem carregada de imagens coloridas, de sabores e de sons, onde 

nada está separado do sagrado. A viajante, o poeta, em prosa, despe seu espírito e confessa:107 

Nós, os do Ocidente, devíamos estar aqui para aprender (Esta é a minha opinião). 
Mas estamos também para contribuir (O que me parece gentileza oriental). Às 
vezes, nem ouço o que estão dizendo em redor da mesa. Vou fugindo, fugindo...Vou 
achando todos os pensamentos ocidentais rasteiros e incolores, diante da experiência 
humana deste lado do mundo, tão alta, tão viva, tão copiosa. 

 A fluidez indiana está em todos os lugares, em todos os modos de vestir:108 “... peças 

de seda e algodão que enrolam o corpo com uma sabedoria antiga, tornando-o imediatamente 

uma forma não apenas humana, mas aparentada com os deuses, com as esculturas dos templos 

e museus...”; em todo som:109 “Adeus amiga: não esquecerei, sobretudo, a pequena música de 

flauta, pura como um fio de perfume, que começou a subir, muito leve, muito doce, de algum 

lugar que não víamos. Era um encantador de serpentes?”; em todo acontecimento, inclusive o 

mais dolorido — o assassinato do Mahatma Gandhi:110 

A sombra do acontecimento, aqui, no verdadeiro lugar em que ocorreu, não tem 
nenhuma escuridão, não possui densidade de sofrimento. Nesta atmosfera da Índia, 
tudo se torna transitório — e transparente. Tudo vem até os homens e logo volta 
para Deus. Há circunstâncias violentas, — como a desta morte. E há uma saudade, 

                                                 
107 MEIRELES, Cecília. Crônicas de Viagem.Vol.2.,2001, p.188. 
108 Idem, Ibidem, p.169. 
109 Idem, Ibidem, p.170,171. 
110 Idem, Ibidem, p.173, 174. 
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uma camaradagem perdida, — como a desta ausência. Mas a humanidade da 
condição humana é um sentimento profundo, perenemente acordado nestes olhos 
que nos olham, nestes lábios que nos falam, neste gesto que ondula obediente, — e a 
doçura de ser humilde é tão adorável que se torna paradoxal, e é como um grande 
orgulho. Porque há no místico essa perturbadora incoerência: quanto maior seja a 
sua modéstia, e mais completa a sua renúncia, mais fácil a sua aproximação de 
Deus. 

 A viajante saboreia o lugar como filha dele. As afinidades filosófico-religiosas e 

culturais são “lidas” pelo poeta,111 — “ “Ler” para os antigos era também recolher, colher, 

espiar, reconhecer os traços, tomar, roubar”, que as transformou em escritura, segundo Sandra 

Nitrini. 

 Julia Kristeva, no contexto de renovação dos estudos de literatura comparada, 

concebeu o conceito de intertextualidade tomando como apoio as reflexões realizadas por 

Bakhtin sobre a poética de Dostoievski. 

 O modelo estruturado por Bakhtin é o do cruzamento da palavra literária, ou seja, do 

contínuo diálogo entre escritura: 112 

“Para Bakhtin, a “palavra literária”, isto é, a unidade mínima da estrutura literária 
não se congela num ponto, num sentido fixo; ao contrário, constitui um cruzamento 
de superfícies textuais, um diálogo entre diversas escrituras: a do escritor, do 
destinatário (ou do personagem), do contexto atual ou anterior. O texto, portanto, 
situa-se na história e na sociedade.” 

Assim, o diálogo com outros textos, com a história e a sociedade é convertido em 

produção, em escritura:113 “A linguagem poética surge como um diálogo de textos. Toda 

seqüência está duplamente orientada: para o ato da reminiscência (evocação de uma outra 

escrita) e para o ato da somação (a transformação dessa escrita).” Quando o poeta diz:114 “Ah! 

Quem pudesse ser, ao mesmo tempo, pobre e feliz, simples nas coisas da terra, transbordante 

nas da alma...” — parece estarmos ouvindo Buda quando também diz:115 “Felizes em verdade 

os homens de valor; neles não se percebe nenhuma necessidade” e que se vê estendida em 

outra voz — a voz lírica:116 “De nada se necessita. Não há nem contingências,/ e as jóias de 

prata devem ser alguma forma/ de comunicação, qualquer linguagem de clara luz.” 

 Houve um texto centralizador que permitiu ao poeta um outro olhar, o da 

transformação e da assimilação? A escritura ceciliana com seu viés filosófico-religioso, tendo 
                                                 
111 NITRINI, Sandra. Literatura Comparada. História, Teoria, Crítica. 1997. p.162. 
112 Apud NITRINI, Sandra. Literatura Comparada. História, Teoria, Crítica. 1997, p.159. 
113 Apud Idem, Ibidem,  p.163. 
114 MEIRELES, Cecília. Crônicas de Viagem. 1999, p. 04. 
115 COOMARASWAMY, Ananda. O pensamento vivo de Buda. 1961. p.84. 
116 MEIRELES, Cecília. Poesia Completa. Vol.II.. 2001, p.1302 
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como reconhecimento textos, lugares, pessoas e acontecimentos, unifica-se às temáticas que 

corporificaram afinidades ditas em depoimentos, cartas e entrevistas, além, é claro, das 

experiências reais do tempo e do lugar em que o poeta esteve e viveu. 

 Nosso objetivo não é somente restringirmo-nos ao reconhecimento das semelhanças 

entre a poética ceciliana e seu lugar de origem, mas expandir os horizontes de leitura da sua 

obra, considerando-as uma das suas facetas. 

 O contato misterioso entre um espírito e outros e como deste contato nasceu uma 

linguagem própria, modulada por um ethos particular, é realmente pisar em terreno 

escorregadio, no entanto, também não é impossível determinar as inúmeras possibilidades que 

um escritor compartilha para a escrita de sua obra. 

 As obras Vaga Música (1942), Mar Absoluto (1945), Retrato Natural (1949), Poemas 

escritos na Índia (1953), Pequeno Oratório de Santa Clara (1955), Canções (1956), Metal 

Rocicler (1960), Solombra (1963), O estudante empírico (1959-1964) e poemas reunidos na 

obra Dispersos (1918-1964) demonstram as constantes preocupações metafísicas. Essas obras, 

embora não apareçam em direção exata e direta, não deixam de demonstrar o conteúdo 

místico delineado desde o início. 

 Elegemos, a título ilustrativo, fragmentos poéticos que comungam com os valores e a 

atmosfera mística, a qual vela por uma ansiada busca da Verdade. Os símbolos matizam a 

revolução do ser, a transitoriedade da vida, a fugacidade do tempo, a postura contemplativa, o 

reconhecimento de uma vivência anterior e a busca constante de união íntima com Deus. 

 Sabemos que o poeta só considerou como início maduro da sua trajetória literária o 

livro Viagem (1939),  mas os domínios líricos alicerçados pela mística marcarão toda a sua 

obra. 

 Em Vaga Música (1942), por exemplo, encontramos o conflito existencial, que 

procura o divino, mas vê-se preso ao humano: 

(...) 
Se existe a tua Figura, 
Se és o Sentido do Mundo, 
Deixo-me, fujo por ti, 
Nunca mais quero ser minha! 
(Mas neste espelho, no fundo  
desta fria luz marinha,  
como dois baços peixes, 
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nadam meus olhos à minha procura... 
Ando contigo — e sozinha. 
Vivo longe — e acham-me aqui... 
 
(Poesia Completa. Vol.I. Vaga Música, “Canção quase inquieta”, p.337) 

 Em Mar Absoluto e outros poemas (1945) o ciclo de renascimento — o Karma — do 

universo hindu alcança a melodia poética: 

(...) 
 
Tão pouco somos — e tanto causamos, 
Com tão longos ecos! 
Nossas viagens têm cargas ocultas, 
De desconhecidos vínculos. 
Entre o desejo de itinerário, uma lei que 
nos leva 
age invisível e abriga 
Mais que o itinerário e o desejo. 
 
(Poesia Completa. Vol.I ,Mar Absoluto, “Contemplação”, p.455) 

 Em Retrato Natural (1949) a morte faz-se presença constante e a existência parece 

pequena para tudo que é maior: 

Não mais a pessoa: o interstício do tempo 
habitado por ela, 
outrora, quando a presença era visível e esquecível. 

A memória padece 

nesse lugar, que pertencia a algum destino 
pelas coisas estranhas 
e no entanto banais que representam a  
existência. 
 
(Poesia Completa. Vol.I ,Retrato Natural, “Presença”, p.686) 

 Nos Poemas escritos na Índia (1953), assim como nas Crônicas de Viagem (1999), o 

encontro entre poesia e prosa firmou o repertório acumulado. A influência leitora, antes 

mergulhada em signo, toma forma física quando se permite vestir seda, ouvir flauta, descer e 

subir pórticos, palácios e varandas, caminhar com búfalos e elefantes mansos, banhar-se no 

Ganges, enriquecer-se de pobreza e humildade, comer doces verdes, misturar-se aos bazares 

cheios de grãos, de pulseiras e de incensos, dormir entre as mulheres de Puri, entre os velhos 

de barbas imensas, entre pássaros, cantar os nomes de Gautama, Gandhi, Vinoba Bhave e 

Tagore, pisar branquíssimos mármores e desenhar os jardins da Princesa. 

 Os poemas, editados em 1953, são pérolas na vasta obra literária de Cecília Meireles. 

Leiamos alguns fragmentos: 
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(...) 
Ninguém lhe dava nada. 
Não o viam? Não podiam? 
Passavam. Passávamos. 
Ele estava de mãos postas 
E, ao pedir, abençoava. 
 
Era um homem tão antigo 
Que parecia imortal. 
Tão pobre 
Que parecia divino. 
 
(Poesia Completa. Vol.II.Poemas Escritos na Índia, “Pobreza”, p.978,979) 

 Transformar visões em poemas, emoldurá-las a fim de perpetuar o momento foi o que 

a artista realizou. Ir à Índia para Cecília não significou, em hipótese nenhuma, comportar-se 

como turista. Vejamos o trecho da crônica Oriente-Ocidente: 

(...) 

Não é tão simples ir-se do Ocidente para o Oriente. O viajante deve preparar 
sua alma para essa visita longínqua, sob pena de não entender nada, e assustar-se 
facilmente com os aspectos de pobreza e a diversidade de hábitos a que será exposta 
a sua sensibilidade. 

O viajante ocidental precisa de uma iniciação antes de partir para o Oriente. 
Creio que essa iniciação lhe será útil seja qual for o país a que se destina. Precisa 
conhecer a história desses velhos povos, um pouco de suas idéias filosófico-
religiosas, uma boa parte de seus costumes e tradições. 
 
(Crônicas de Viagem. Vol.2, p.39) 
 

 Completamente inserida neste conhecimento de que fala, nosso poeta transformou 

fatos em imagens poéticas: a Índia foi profundamente cantada em sua verdade mais genuína:  

Os que nunca te viram, 
de longe, por ti perguntam, 
ó Índia remota, 
como se houvessem desde sempre sonhado contigo! 
Apenas de terem ouvido falar de tua pobreza, de teus sofrimentos 
e de teus sucessivos sacrifícios para uma vitória difícil, 
contemplam-te, 
Ó Índia, 
com a esperança de quem vê em ti uma transcendente pátria. 
 
Os que te conhecem 
guardam para sempre o coração enternecido, 
ó Índia paciente, 
pois sabem dos vastos limites dos teus dramas, 
e admiram os caminhos que procuras 
para a conquista de uma felicidade sábia: 
— aquela felicidade, 
ó Índia, 
que se constrói com a disciplina da alma, 
e por ser alta, é íngreme, e, para vencer o tempo, 
é vigorosa e suave, alerta, firme e diligente. 
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Haverá um dia 
em que a glória dos homens, dos povos e dos Estados,  
ó Índia triunfante, 
não se medirá por outro poderio senão o da sua virtude. 
Nesse dia, os reinados do orgulho e da violência 
parecerão selvagens, 
ó Índia, 
e seus galardões escurecerão, tristes e indignos. 
 
Por isso, os que te amam, 
embora não tenham nascido de ti, 
ó Índia luminosa, 
do horizonte de suas várias pátrias, 
observam teu exemplo, 
e por ele se rejubilam desde agora, 
vendo antecipar-se em tua coragem, em teu trabalho, 
ó Índia pacífica, 
em tua força espiritual e em tua mansidão, 
aquele retrato de um mundo que não envergonhará mais os homens futuros, 
 
quando, sozinhos, refletirem 
sobre seus compromissos, na terra, com os outros homens, 
e, dentro de si, com as leis profundas do invariável Deus. 
 
(Poesia Completa. Vol.II. Poemas de Viagens. Cântico à Índia pacífica. p.1399.) 

 

 Para a nossa poeta, a Índia era:117 “ (...) onde cada coisa e criatura é, num invólucro 

mágico, um enigma divino?”. Por tudo que conhecemos de Cecília Meireles, a resposta é 

afirmativa. Assim, como nos fragmentos abaixo: 

(...) 
Aromas de frutas, incenso, flor, óleo fervente. 
 
Sedas voando pelo céu. 
 
E os nossos olhos. Os nossos ouvidos. Nossas mãos. 
(Objetos banais). 
 
(Poesia Completa. Vol.II. Bazar, p.992.) 
 
(...) 
Bem de madrugada. 
Deuses? Sacerdotes? Mágicos? Patriarcas? 
 
Dormimos e sonhamos? 
Os homens esposam terra, semente, água, 
Bem de madrugada, 
Com reverentes gestos. 
 
(Poesia Completa.Vol.II. Poemas escritos na Índia. Bem de Madrugada, p.997) 
 
(...) 
Os pássaros não se assustam, não temem, 
Porque entre os muros dos séculos 
Andam os passos e as palavras do Santo: 

                                                 
117 MEIRELES, Cecília. Crônicas de Viagem. Vol 2. p.155. 
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Alma e ar do mundo, 

Som no instinto dos pássaros. 

(...) 

O Santo passou por aqui. 

Sua sombra perdura além de qualquer morte. 

 

(Poesia Completa.Vol.II. Poemas escritos na Índia. Santidade. p. 1000, 1001) 

 

 Pessoas, paisagens, acontecimentos perfilados ao olhar sensível de uma iniciada 

viajante que insiste em não deixar passar incólume a grandeza daquele país:118 

E os espetáculos de arte ressurgem aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, — e 
eram danças, canções, música, exposições de pintura, de artesanato, eram as flores, 
os animais, as cores, a vida de uma Índia imemorial a brilharem no papel, na seda, 
na prata, no bronze, no marfim, na madeira, na lã, na laca... 
 Não podemos, nem queremos, arrancar de nosso coração nada disso: o rosto 
do ancião — vestes brancas, barbas brancas, cabelos brancos — inclinado sobre um 
instrumento arcaico, onde uma história vai sendo escrita sem palavras ...; os pés do 
bailarino fazendo soar os guisos ritmicamente; as mãos nos diferentes tambores: tan-
tan-tan... pam-pam-pam...; o soar dos gongos nos templos, deixando no ar as 
vibrações em sucessivas auréolas; os tanques de purificação; as crianças em redor 
dos elefantes; os bordadores inclinados para os seus fios de seda e ouro; os cortejos 
dos noivos, pelas ruas, entre vozes de flauta encaracoladas; os mortos nas suas piras, 
desfazendo-se em cinza para o regaço maternal do Ganges...; as aldeias tão varridas, 
com decorações ingênuas nas paredes das cabanas, e a população a conversar sob as 
árvores... Esse ar de grande família irmanada no seu destino humano, esperando 
passarem estes tempos terrenos, em que apenas descansam, como num sarai, nessa 
viagem que todos estamos fazendo para Deus. 
 

 Somente alguém com vasta cultura, como foi Cecília Meireles, para reconhecer os 

valores particulares de cada civilização. Mas, por tudo mencionado, nosso poeta foi um 

ocidental de alma oriental. O seu estado espiritual atravessa o tempo, lastreando-se de 

capacidade eclética, dom que tomou forma de poesia e prosa — arte literária. 

 

4.3. As Afinidades Leitoras 

 

 Em 1929, Cecília Meireles apresenta a tese O Espírito vitorioso (1929) para a cátedra 

de Literatura da Escola Normal do Distrito Federal, da qual, segundo estudos de Eliane 

                                                 
118 MEIRELES, Cecília. Crônicas de Viagem. Vol.3.  p.62. 
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Zagury,119 “A defesa foi brilhante, mas incapaz de vencer as mentes predispostas já a oferecer 

o cargo a quem fosse reconhecidamente do grupo católico”. 

 A tese elaborada por Cecília Meireles traz um pequeno depoimento de importância 

singular. Vejamos:120 

(...) 

Cada um de nós é uma repercussão. Mais ainda: inúmeras repercussões. Que o poeta 
se assemelhe a outro determinado não significa inferioridade, desde que essa 
semelhança não se reduza a cópia ou imitação. É um fenômeno de correspondência, 
de que até se conhecem curiosos casos, em que poetas que nunca se leram, 
escrevem, distanciados no espaço, no tempo, — ou em ambos — as mesmas coisas, 
quase com as mesmas palavras. São certas ubiqüidades de pensamento, de 
sentimento, de intuição, características do próprio estado de humanidade. Só se pode 
repercutir aquilo que em nós encontra capacidade de repercussão, isto é, aquilo que 
se parece conosco. É, portanto, um fenômeno também de afinidade. 

 

 O comentário destaca o fenômeno da afinidade entre poetas, distanciados pelo espaço 

e pelo tempo, devido a uma certa “ubiqüidade”, ou seja, ligada a uma dimensão metafísica, 

que o poeta denomina de “sentimento” e “intuição”, o que descaracterizaria a exclusiva 

influência consciente. No entanto, compreende-se que as repercussões são reelaboradas 

também dentro de particularidades espaciais e temporais, definidas pelas relações empíricas 

com a história.  

Sabemos que Cecília foi uma incansável estudante. Quando ainda cursava a Escola 

Normal, estudou canto e violino no Conservatório Nacional de Música. Nesta mesma época, 

desenvolveu o estudo de línguas, hábito incorporado ao longo da vida, que tornou possível o 

convívio com os textos de língua francesa, espanhola, inglesa, italiana, alemã, russa, hebraica 

e do grupo indo-irânico. Desta forma, as afinidades leitoras puderam ser amplamente 

absorvidas e transformadas. 

 Os estudos acerca de literatura comparada, quanto a método e finalidade levantam a 

medular questão sobre conceitos como paródia, paráfrase, plágio, influência, imitação e 

originalidade. 

                                                 
119 ZAGURY, Eliane. Cecília Meireles: notícia biográfica, estudo crítico, antologia, bibliografia, 
discografia,partituras. s/d, p.15 
120 Idem, Ibidem. p.145. 
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 Sandra Nitrini, em Literatura Comparada. História, Teoria e Crítica (1997) relaciona 

alguns nomes importantes que mostraram os diferentes caminhos para a compreensão dos 

específicos conceitos de influência, originalidade e imitação. 

 Autores como Cionarescu, entre teóricos do comparativismo, entende o conceito de 

influência como “a soma de relações de contato de qualquer espécie, que se pode estabelecer 

entre um emissor e um receptor” e “como o resultado artístico autônomo de uma relação de 

contato”121; Aldridge, define influência como “algo que existe na obra de um autor que não 

poderia ter existido se ele não tivesse lido a obra de um autor que o precedeu”122; Guillén 

compreende influência “como parte reconhecível e significante da gênese de uma obra 

literária e como presença na obra de convenções técnicas, pertencendo ao equipamento do 

escritor e às tradicionais possibilidades de seu meio” 123; como Paul Valéry que formula sua 

reflexão a partir de quatro categorias:124 

A influência recebida, que consiste no contato misterioso de dois espíritos ou na 
dívida de um autor para com outro, isto é, a influência propriamente dita, que ocupa 
o centro dos estudos comparativistas e que ele chamou de “modificação progressiva 
de um espírito pela obra de um outro”; a influência exercida sobre a posteridade, que 
determina, em grande parte, o valor da própria obra emissora; a influência que o 
autor exerce sobre si mesmo; e, finalmente, a influência por reação, ou seja, a recusa 
da influência. 
 

 Para Valéry,125 “o escritor atinge sua identidade valendo-se dos exemplos dos outros e, 

também, de que ele tem necessidade de se distinguir dos outros de qualquer maneira”. Assim, 

todos animam o debate do mistério poético.  

Ligado aos conceitos de influência e imitação, estudiosos detiveram-se também no 

conceito de originalidade. Desde o século XVI que a idéia de originalidade está ligada ao 

elemento pessoal, indefinível e irredutível. Com o Romantismo, o conceito de originalidade 

ligou-se cada vez mais ao individualismo, ao cultivo do indivíduo que tinha idéias particulares 

sobre a vida. Sandra Nitrini, na obra citada anteriormente, discorre sobre as idéias de Anna 

Balakian, nelas, a teórica estabelece uma duplicidade terminológica para o termo original — 

um original, relativo à origem e um original, remetendo à novidade. O ligado à origem é um 

                                                 
121 NITRINI, Sandra. Literatura Comparada. História, Teoria, Crítica. 1997. p.127. 
122 NITRINI, Sandra. Literatura Comparada. História, Teoria, Crítica. 1997, p.130. 
123 Idem, Ibidem, p.131. 
124 Idem, Ibidem, p.133. 
125 Idem, Ibidem, p.134. 
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ser iluminado que ganha o lugar de precursor; o ligado à novidade é o espírito crítico, que 

sabe decifrar e aperfeiçoar o que os outros descobriram. 

 Os autores citados na verdade não chegaram a formular teorias sobre tais questões. O 

que propõem são reflexões de modo a situar tais preocupações historicamente, mostrando sua 

funcionalidade nos estudos comparativos. 

 A proposta de Bloom, em A Angústia da Influência (1973), traz uma outra reflexão a 

respeito da influência poética, uma proposta humanista. De acordo com Sandra Nitrini, “Em a 

Angústia da Influência, Harold Bloom defende a tese de que a história da poesia se confunde 

com a das influências poéticas, pois “os poetas fortes fazem a história deslendo-se uns aos 

outros, de maneira a abrir um espaço próprio de fabulação”126. Em outras palavras, a literatura 

é feita de um permanente reescrever ou revisar, pois os poetas criam a partir de uma 

“desleitura” de outros o próprio espaço imaginativo, peculiar a cada um. Esta prática não 

acarreta falta de originalidade, pois Bloom entende que a influência não está presa ao estudo 

das fontes, da história das idéias e dos padrões de figuração, pois o poeta está sujeito a outras 

influências que não unicamente a poética. O processo literário, portanto, incide na permanente 

“correção criativa”. 

 Para a composição de suas idéias, Bloom enumera seis movimentos, nomeados por 

termos clássicos: clinamen, tessera, kenosis, demonização, askesis e apophrates. 

 O lugar conceitual de clinamen é o da própria desleitura, pois separa o poeta do 

precursor, liberando-o da uniformidade, abrindo espaço para uma leitura corretiva, um 

revisionismo criativo que, ao mesmo tempo, mantém o lugar do precursor, mas abre espaço 

para a identidade do novo objeto. 

 A identidade do novo objeto está consubstanciada no que Bloom chama de 

“complementação antitética”, ou seja, na Tessera, busca-se o revigoramento da palavra 

desgastada, mas que vem marcada pelo Kenosis, ou seja, por uma “descontinuidade com 

relação ao precursor”, o que equivale à possibilidade criativa de um poema que não existia. O 

precursor, ao mesmo tempo que é anulado pelo novo poema, é também preservado. Mas, este 

processo é erigido pela batalha, pelo embate do orgulho. O poeta novo reconhece neste 

momento que o que considerava como “uma potência no poema-ascendente” está na verdade 

ligado a uma extensão ôntica, ou seja, ligado a todo o Humano. Daí, se isola, numa forma de 
                                                 
126 NITRINI, Sandra. Literatura Comparada. História, Teoria, Crítica. 1997,  p.146. 
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purgação, numa ascese (askesis), para posteriormente reconhecer que os precursores voltam; 

e,  que o poeta mais recente: 127 

(...) sustenta seu próprio poema de tal forma aberto à obra do precursor que, 
inicialmente, poderíamos pensar ter-se completado a volta do círculo, nos 
transportando de volta aos dias sufocantes de seu aprendizado, antes que sua força 
tivesse começado a se fazer sentir nas razões revisionárias. 

 

 Harold Bloom considera a crítica como parte criativa, um alargamento da poesia, 

possibilidade que só pode ser alcançada com plenitude, a partir da força retórica do próprio 

crítico. 

 Cecília Meireles, no depoimento citado (ver pág. 107), conduz-nos às mesmas 

questões quando afirma que, “por um fenômeno de correspondência”, os poetas, mesmo os 

que nunca se leram, encontram onipresentes pensamentos e idéias, mas que dizem respeito 

não a um ou outro poeta em particular e, sim, ao fenômeno ôntico, do qual citamos Bloom. 

 Cecília Meireles, o poeta, após a dura perda de Fernando Correia Dias, escondeu-se, 

disfarçou-se em professora universitária e jornalista. De 1936 a 1938, ministrou aulas de 

Literatura Luso-Brasileira, Técnica e Crítica Literárias na Universidade do Distrito Federal, o 

que demonstra conhecimento crítico a respeito da utilidade, do esclarecimento e valorização 

da literatura às novas experiências no mundo. 

 Ao que chamou de “fenômeno de afinidade”, no citado depoimento, o poeta corrobora 

de maneira ampla à importância das relações que, fugindo do esquema linear, vêem-se 

transformadas numa concepção simultânea — ao mesmo tempo, transtemporal e transnacional 

das relações coletivizadas. 

 

4.3.1. Gautama Buda 

 

 A história de Buda é bastante conhecida. Os 80 anos de sua vida abrangem a maior 

parte do século V a.C., mas as datas exatas de seu nascimento e de sua morte são incertas. O 

príncipe Siddharta, filho único do rei Suddhodana do clã dos Sãkiya, e de sua esposa Mahâ 

                                                 
127Apud NITRINI, Sandra. Literatura Comparada. História, Teoria, Crítica. 1997. p.154. 
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Mãyã, nasceu em Kapilavatthu, capital de Kosala, país que se estendia do Nepal meridional 

até o Ganges. 

 O príncipe foi educado na opulência da corte de Kapilavatthu; foi mantido na completa 

ignorância da velhice, da doença e da morte às quais todos os seres deste mundo estão 

submetidos por natureza. 

 Casaram-no com sua prima Yasodã, que lhe deu um único filho, Rãhula. Mas, foi em 

dos seus passeios que o príncipe viu passar a sua frente um velho, um cadáver e um monge-

mendicante. Quando viu estes espetáculos, inteiramente novos para ele, e aprendeu pelo seu 

cocheiro Channa, que todos os homens estão sujeitos à doença, à velhice e à morte, ficou 

profundamente abalado. 

 Tentou logo procurar remédio a esta qualidade mortal que é inerente a todos os 

compostos, a tudo o que teve um começo e que deverá ter, conseqüentemente, um fim. Em 

outras palavras, dispôs-se a descobrir o segredo da imortalidade e dá-lo a conhecer ao mundo. 

 Regressando ao palácio, informou o pai de sua disposição. Como o rei não o pudesse 

dissuadir, tentou reter à força o filho, colocando guardas em toda parte do palácio. Mas, uma 

noite, após lançar um último olhar a sua esposa e filho, Siddharta chamou seu cocheiro e, 

montando seu cavalo Kanthaka, aproximou-se das portas e conseguiu fugir. 

 Nos recessos da floresta, o príncipe despojou-se de seu turbante real e de sua longa 

cabeleira e mandou de volta seu cocheiro. Encontrou-se com eremitas brâmanes e, sob a 

direção deles, dedicou-se à vida contemplativa. Praticou mortificações severas e pouco faltou 

para que se deixasse morrer de fome. Mas compreendendo que o enfraquecimento do corpo e 

das faculdades espirituais não o conduziriam ao Despertar (bodhi) pelo qual renunciara à vida 

mundana, retomou sua tigela de esmolas e foi mendigar alimento nas aldeias e cidades como 

os outros religiosos; vendo isto, seus cinco discípulos abandonaram-no. 

 Penetrando em planos de contemplação cada vez mais profundos, o Bodhisatta obteve 

sucessivamente o conhecimento de suas vidas anteriores, a sagacidade divina, a compreensão 

das origens pelas causas e, finalmente, pela madrugada, a plena Iluminação, o Grande 

Despertar que buscava. 

 Dispôs-se então a consagrar os quarenta e cinco anos que lhe restavam de vida neste 

mundo a “fazer girar a Roda da Lei”, isto é, a pregar a verdade libertadora, o Caminho que é 
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necessário seguir para atingir o fim último, a significação da existência, a “finalidade 

derradeira da humanidade”128. 

 Caminhou ao Parque das Gazelas, em Benares, junto dos cinco que tinham sido seus 

primeiros discípulos e lhes pregou a doutrina do Caminho do meio. 

 Cecília Meireles presenteou-nos com a crônica Grutas de Ajantá. Fala-nos sobre Buda 

numa linguagem que mistura história e fantasia: 129 

Sentado sob o pipal, com o rosto voltado para o Oriente, Siddharta recebeu a 
revelação de suas encarnações anteriores, da causa dos renascimentos, e do meio de 
extinguir os desejos. Conheceu as Quatro verdades: a dor, a origem da dor, a 
libertação da dor, e o Caminho de Oito Ramos que conduz à libertação da dor. 
(...) 
Siddharta não queria, a princípio, divulgar as revelações recebidas: quantos estariam 
em condições de recebê-las? E quem sabe não iriam perturbar os espíritos? — Mas o 
dever de quem sabe não é transmitir o Conhecimento? E cada um não aprende, 
apenas, segundo as suas forças? Até os limites de suas possibilidades próprias? 
Siddharta pronunciou um discurso. 
(...) 
Siddharta ensinou o Caminho de Oito Ramos que libera da dor: o ramo da criança 
correta, sem superstição nem ilusão; o da vontade correta, com fins nobres; e da 
linguagem correta, leal, benévola, verídica; o da ação correta, da conduta pacífica, 
honesta, pura; o dos meios de existência corretos, que não ofendam a nenhuma 
criatura; o do esforço correto, pela auto-educação e domínio de si mesmo; o da 
atenção correta, pela vigilância constante da memória e do espírito; o da meditação 
correta, que vem a ser o pensamento assíduo sobre o significado da vida. 

 
 

 Grande paixão por Buda, nosso poeta já havia confessado. Percorrer os caminhos de 

Buda, visitar os monumentos sagrados e olhar as cenas da vida indiana, mais uma vez, 

chegam até nós por uma prosa poética, infinitamente confessional:130 

Sobre o meu amor por estas coisas que me rodeiam, passam grandes 
advertências sinistras: há todos os perigos — varíola, cólera, tifo... Doentes por toda 
parte... Mendigos sem fim. E a deusa Kali no seu templo, à espera de animais 
sacrificados... E o crematório, com os cadáveres a arderem nas piras, entre flores 
amarelas e fórmulas religiosas entoadas pelos parentes do morto e os ministros do 
culto... 
 O amor é um transbordamento de alma, sem limites nem lógica. O amor 
entende tudo, e sente na sua própria força defesa para todas as adversidades. Quem 
ama — seja uma criatura, seja um objeto, seja um país — não acredita em nada que 
possa diminuir o seu amor. Os verdadeiros amorosos não precisam nem ser 
correspondidos, pois o amor não tem nem essa mínima finalidade. Os verdadeiros 
amorosos não passam pelo mundo com os mesmos pés das outras criaturas: são 
aéreos, levitam como os sonâmbulos, pousam entre a varanda e a lua, caminham por 
escadas de nuvens. 

 

                                                 
128 COOMARASWAMY, Ananda. O pensamento vivo de Buda. 1961. p.20. 
129 MEIRELES, Cecília. Crônicas de Viagem. Vol.3. p.193 
130 Idem, Ibidem,  p.200. 
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 A história do príncipe que abandonou seu reino para pregar a verdade libertadora, 

significação da existência e finalidade derradeira da humanidade, despertou no nosso poeta, 

ainda na adolescência, uma nova compreensão da existência. 

 

4.3.2. Mahatma Gandhi 

 

 Mahatma Gandhi, mistura de místico e político, ambos ativos-passivos. Possuidor de 

uma vasta atividade e profunda passividade. Recebeu de seu povo o nome de Mahatma, isto é, 

“grande alma”, porque sentia intuitivamente a ligação entre o mundo visível e o mundo 

invisível. 

 Vitalizado pela busca da “pureza”, nem por isso longe e solitário, mas solidário 

constante com seu povo, tomando parte em debates políticos, em torno de problemas 

nacionais e internacionais, Gandhi foi o libertador da Índia. 

 Um libertador incomum porque diferente dos grandes líderes políticos que se 

utilizaram e continuam utilizando-se da força para realizar seus projetos, Gandhi via no amor 

da alma uma potência capaz de derrotar o ódio das armas. 

 Aos 18 anos foi para Londres para estudar na Faculdade de Direito. Ao termo de mais 

de três anos de ausência, regressou à Índia, com o título de Doutor em Direito. Morou na 

África e lá trabalhou, reivindicando os direitos dos imigrantes indianos, o que serviu de 

começo para o que viria posteriormente: sua grande batalha a favor dos direitos dos oprimidos 

e da dignidade humana de milhares de explorados. 

 Seguindo os sagrados princípios da ahimsa e satyagraha, Gandhi impõs-se contra as 

injustiças da dominação e convidou outros a segui-lo nessa “Resistência passiva”131. 

Resistência que deveria ser reduzida sem um vestígio de violência, nem material, nem verbal, 

nem mental. Opor-se ao negativo nesta amplitude era fazer nascer um novo tipo humano, 

crente de que a evolução do homem individual consistia, em última análise, no descobrimento 

verdadeiro de si (no gnôti seautón do templo de Delfos). 

                                                 
131 ROHDEN, Huberto. Gandhi. 2006. p.43. 
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 Ainda no sul da África, protestando em silêncio contra a injustiça do governo europeu 

no tocante ao imposto individual que reduzia os imigrantes sul-africanos à perpétua 

escravidão e à lei que invalidava os casamentos contraídos segundo os ritos tradicionais do 

país, Gandhi foi preso. Ao final de 6 meses, ele e dois dos seus principais auxiliares foram 

postos em liberdade. 

 Retornou à Índia aos 45 anos, pronto para o mais importante momento:132 “dedicar sua 

existência ao serviço da justiça e da reumanização de um povo tão desumanamente maltratado 

por uma nação cristã do Ocidente”. 

 Verdadeiro chefe espiritual, por haver-se abeberado das duas fontes da benevolência 

espiritual — o Bhagavad-Gita e os Evangelhos, Gandhi empreendeu a grande campanha 

pacífica de libertação da Índia. 

 O princípio de ahimsa (não-violência) representará a vida deste homem, um princípio 

derivado da natureza individual do homem, mas que Gandhi conseguiu aplicar a grupos 

sociais. 

 Gandhi, como um genuíno oriental, gênio intuitivo, assim como Cristo, acreditou no 

amor:133 “Se um único homem chega à plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões.”  

 As armas secretas do seu espírito, ahimsa (não-violência) e satyagraha (apego à 

verdade), definiram-no como uma individualidade original, uma síntese cósmica. O respeito 

pelo outro e sua reverência por todo o mundo infra-humano levou-o ao extremismo, 

recusando-se a comer cereais e outras frutas cuja ingestão implicasse destruição da vida 

latente nessas sementes. 

 A luta pela libertação da Índia levou-o a uma outra grande luta: o problemas dos 

párias, ou seja, a escravidão moral das castas que, na Índia, existiam em cerca de 60 milhões. 

O problema das castas é essencialmente religioso, firmemente sedimentado na crença da 

reencarnação. O dever de segregação de castas impõe a uma pessoa de casta elevada o dever 

de evitar a convivência com seres de classe inferior. 

                                                 
132 Idem, Ibidem. p51. 
133 ROHDEN, Huberto. Gandhi. 2006,  p.44. 
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 Gandhi queria verdadeiramente progredir espiritualmente e acreditava na fraternidade 

universal de todos os seres humanos, assim, mudou sua residência para o bairro dos 

“intocáveis”, como eram chamados os párias e adotou por filha uma jovem pária. 

 O processo de emancipação espiritual prosseguiu; Gandhi fez o voto de 

brahmacharya, como os indianos chamam a abstenção sexual. O misterioso paralelismo entre 

erótica e mística levou Gandhi a potencializar ao máximo a sua vitalidade carnal em 

vitalidade espiritual. Aos iniciados, como o Mahatma, Kundala, a palavra sânscrita que, na 

forma personificada, significa vitalidade básica de todo o ser vivo, é essencialmente única, 

mas pode manifestar-se de diversos modos e assumir formas várias, por exemplo, a vitalidade 

erótica pode sublimar-se em vitalidade mística. 

 Mas, dos inúmeros processos interiores que Gandhi se impôs para finalmente achar-se 

digno de libertar o seu povo, o da inofensibilidade foi mesmo o maior: para além do vingar-se 

dos viciosos e do perdoar os virtuosos, conseguiu não ser atingido por ofensa alguma. Gandhi 

conseguiu não se sentir ofendido. 

 Amparado pela milenar crença filosófico-religiosa do Oriente de que a libertação de si 

mesmo, da tirania do seu próprio ego acarreta sua plena comunhão com o divino, Mahatma 

Gandhi, andando do outro lado da Índia, construindo casas para os pobres e pacificando 

hindus e muçulmanos não assistiu à festa da declaração de independência do seu país, na 

meia-noite do dia 14 de agosto de 1947. Mas, o místico-político havia-se libertado 

interiormente e não necessitou celebrações de libertação exterior e a benevolência da alma 

suplantara a violência das armas. 

 Cecília Meireles, a 30 de janeiro de 1958, escreveu a Elegia sobre a morte de Gandhi 

e sentiu grande emoção quando viu seu poema traduzido em idiomas da Índia. 

 Em 1953, Cecília foi convidada pelo Primeiro-Ministro Nehru para visitar a Índia e 

participar de um simpósio sobre a obra de Gandhi. Recebeu, na ocasião, o título de Doutor 

Honoris Causa, pela Universidade de Delhi. 

 Seus estudos sobre a cultura indiana iniciados desde adolescência continuaram e ela 

então traduziu o poeta indiano Tagore e escreveu vários ensaios sobre Gandhi.  

 Em Crônicas de Viagem (1999), a narradora conta-nos emocionada os momentos 

vividos durante o Congresso, como os depoimentos dos convidados e dos representantes 
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diretos como Maulana Abul Kalam Azad, Ministro da Educação da Índia e o Primeiro-

Ministro Pandit Nehru sobre a importância das idéias de Gandhi como herança intelectual 

para o homem contemporâneo. 

 Ouviu os ardentes discursos sobre a importância da justiça, do direito que os povos 

têm de escolher o seu próprio caminho e a liberdade de construí-lo segundo o espírito 

nacional — princípio básico do pensamento de Gandhi:134 “Não só devemos procurar a 

verdade e a justiça, mas também adotar meios que sejam verdadeiros e justos, para alcançá-

los”; os ensinamentos de Gautama Budha, seiscentos anos antes de Cristo; a mensagem de 

Jesus no Monte das Oliveiras; o poder moral dos primeiros cristãos; a grandeza de Gandhi e a 

influência do seu exemplo na multidão e sua fé na não-violência. Momentos refletidos em 

prosa, pelo poeta:135 

Sinto, — não penso — esta palpitação unânime de terra, esta angústia dos problemas 
humanos, esta necessidade de estarmos todos próximos, de sermos todos amigos, de 
nos compreendermos, de nos construirmos, de nos amarmos. Essa unidade do 
planeta. Este minuto da vida nossa no universo. Raças, religiões, idiomas... Oriente, 
Ocidente, Hístória. A solidão da Terra, pequenina, e o eterno combate do Bem e do 
Mal... . 

 

 A viagem à Índia aconteceu por convite, mas ela só veio coroar as afinidades 

longamente cultivadas pelo poeta:136 

Os santos já me disseram tudo; os marajás não me dizem mais nada; as sedas dos 
turbantes e a fumaça das hukas desenrolam-se, para mim, com a mesma lassidão 
efêmera. As danças contaram-me seus hieróglifos; os ídolos, suas histórias; os 
faquires, sua disciplina. Tudo isso vem comigo, ajustado à minha alma, como outras 
muitas heranças. Tudo isso já vem comigo, nada disso venho procurar aqui. 

Antônio Cândido, em A Crônica137, afirma que “A crônica está sempre ajudando a 

estabelecer ou restabelecer a dimensão das coisas e das pessoas”. A voz narrativa que nos 

apresenta as impressões da Índia e sua profunda ligação com os indianos ajuda-nos a isso 

mesmo, a “restabelecer a dimensão” dessas pessoas e de sua cultura. 

                                                 
134 MEIRELES, Cecília. Crônicas de Viagem. Vol.2.  1999, p.42. 
135 Idem, Ibidem,  p.46. 
136 Idem, Ibidem,  p.158. 
137 CANDIDO, Antonio. A Crônica: o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil. 1992. p.14 



 

 

94 

 Cecília visitou o lugar do assassinato do Mahatma Gandhi. As frases, as orações 

deslizam ao sabor de uma leitura presente, quase física, fazendo com que o leitor extasie-se 

em descrições sinestésicas:138 

Estávamos todos muito emocionados, quando hoje nos reunimos no lugar do 
assassinato do Mahatma Gandhi. Tão pura, a manhã, — tão leve, tão alto, tão 
diáfano o céu! — tão delicioso, o sítio, agora contornado por uma suave moldura de 
arbustos, que a lembrança da tragédia ali se transformava em sonho. Todos íamos 
tão silenciosos que se ouvia o ranger da areia, em nossos passos; e sentia-se o 
borbulhar dos nossos pensamentos, cuja dor se atenuava naquele recinto de paz. 
Estarão mortos, realmente, todos os mortos? 

 Quase em segredo, alguém recordava o episódio fantástico: Ele estava ali, — 
como de costume — para uma reunião mística. Daquele lado, veio o assassino, um 
místico exaltado (ah! Quem sabe por que se mata e por que se morre, e quem, 
realmente, está matando ou está morrendo?) e prostrou-se a tiros. Ali caiu. 
Exclamou apenas: “Ó Deus!” 

 (...) 

 Fomos colocar uma coroa de flores no lugar em que foi cremado o corpo de 
Gandhi. A paisagem é tão bela que se tem vontade de ficar ali para sempre, sem 
nenhuma dependência do mundo, pensando; sentindo elevar-se, deste efêmero corpo 
que nos conduz, esta espécie de chama em que nos reconhecemos (Esta espécie de 
chama que a todo instante múltiplos ventos dispersam, torcem, abafam!). 

 

 Impressões de momentos vividos, compostos em prosa, que nos conduzem a imagens 

poéticas: 

Nas grandes paredes solenes, olhando, 
o Mahatma. 
 
Longe no bosque, adorado entre incensos, 
o Mahatma. 
 
Nas escolas, entre os meninos que brincam, 
o Mahatma. 
 
Em frente do céu, coberto de flores, 
o Mahatma. 
 
De alto abaixo, de mar a mar, em mil idiomas. 
o Mahatma 
 
Construtor da esperança, mestre da liberdade, 
o Mahatma. 
 
Noite e dia, nos poços, nos campos, no sol e na lua, 
o Mahatma. 
 
No trabalho, no sonho, falando lúcido, 
o Mahatma. 
 
De dentro da morte falando vivo, 

                                                 
138 MEIRELES, Cecília. Crônicas de Viagem. 1999. Vol.2. p. 173, 174. 
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o Mahatma. 
 
Na bandeira aberta a um vento de música. 
o Mahatma. 
 
Cidades e aldeias escutam atentas: 
é o Mahatma. 
 
(Poesia Completa. Poemas escritos na Índia. “Mahatma Gandhi”, p.986,987.) 

 

 E, como num jogo infantil, fazem-nos retornar à prosa. Tudo consubstanciado a um 

mundo particularmente diferente do nosso, mas que nos enriquece exatamente por ser 

diferente e complementar, ao mesmo tempo. É o “prazer do texto”, propondo-nos o 

rompimento linear do signo, para que se atinja em profundidade a experiência que temos ou 

que poderemos ter acerca de tudo que nos rodeia. Algo parecido com o que nos conta a 

cronista Cecília Meireles:139 

 Nós, os do Ocidente, devíamos estar aqui para aprender. (Esta é a minha 
opinião). Mas estamos também para contribuir. (O que me parece gentileza 
oriental). Ás vezes, nem ouço o que estão dizendo em redor da mesa, Vou fugindo, 
fugindo... Vou achando todos os pensamentos ocidentais rasteiros e incolores, diante 
da experiência humana deste lado do mundo, tão alta, tão viva, tão copiosa. 

 

 Difícil não encontrar o canto, a canção nas escrituras cecilianas. Prosa e verso 

confundem-se, mesclam-se em sensibilidade apurada. História é história, mas, nas mãos 

cecilianas, histórias e pessoas transfiguram-se em sombras imaginadas, ampliadas, seja diante 

de palácios, imperadores, mendigos, cidades ou jardineiros. 

 Cecília escreveu a 30 de janeiro de 1948 o grande poema Elegia sobre a morte de 

Gandhi. O poema de despedida é comovente. Fala das grandezas do Mahatma, do seu 

heroísmo, da sua aguda espiritualidade e do que resta a nós humanos. Leiamos: 

Aqui se detêm as sereias azuis e os cavalos de asas. 
Aqui renuncio às flores alegres do meu íntimo sonho. 
Eis os jornais desdobrados ao vento em cada esquina: 
“Assassinado quando abençoava o povo”. 
 
Na vasta noite, ouvi um pio triste, uma dorida voz de pássaro. 
E, acordando, procurava um lugar longe e ininteligível. 
Eras tu, então, que suspiravas, débil, no pequeno sangue final? 
Eram teus ossos longínquos, atravessados pela morte, 
Ressoando como bambus delicados ao inclinar-se do dia? 
Les hommes sont des brutes, madame. 
 

                                                 
139 MEIRELES, Cecília. Crônicas de Viagem. Vol.2. 1999.  p.188. 
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Ó dias da Resistência, com as rocas fiando em cada casa... 
Ó Bandi Matarã, nos pequenos harmônios, entre sedas douradas... 
“O chá de Darjeeling, Senhora, tem um aroma de rosas brancas...” 
Ruas, ruas, ruas, sabeis quem foi morto além, do outro lado do mundo? 
Sombrios intocáveis da terra inteira, — nem sabeis que devíeis chorar! 
 
“Vós, Tagore, cantais como os pássaros que de manhã recebem alimento, 
mas há pássaros famintos, que não podem cantar.” 
E o vento da tarde abana os telegramas amargos, Os homens lêem. 
Lêem com os olhos das crianças soletrando fábulas. E caminham. 
 
E caminhamos!E o mais cego de todos leva um espinho entre a alma e o olhar. 
 
São também cinco horas. E estou vendo teu nome entre mil xícaras. 
Não curta fumaça de chá que ninguém bebe. 
“Que queria este homem?” “Por que veio ao mundo este homem?” 
— Eu não sou mais que a vasilha de barro amassada pelo Divino Oleiro. 
Quando não precisar mais de mim, deixar-me-á cair. 
 
Deixou-te cair. Bruscamente. Bruscamente. 
Ainda restava dentro um sorvo de sangue. 
Ainda não tinha secado teu coração, fantasma heróico, 
pequena rosa desfolhada num lençol, entre palavras sacras. 
 
O vento da tarde vem e vai da Índia ao Brasil, e não se cansa. 
Acima de tudo, meus irmãos, a Não-Violência. 
Mas todos estão com os seus revólveres fumegantes no fundo dos bolsos. 
E tu eras, na verdade, o único sem revólveres, sem bolsos, sem mentira 
— desarmado até as veias, livre da véspera e do dia seguinte. 
 
Les hommes sont des brutes, madame. 
O vento leva a tua vida toda, e a melhor parte da minha. 
Sem bandeiras. Sem uniformes. Só alma, no meio de um mundo desmoronado. 
Estão prosternadas as mulheres da Índia, como trouxas de soluços. 
 
Tua fogueira está ardendo. O Ganges te levará para longe, 
Punhado de cinza que as águas beijarão infinitamente. 
Que o sol levantará das águas até as infinitas mãos de Deus. 
Les hommes sont des brutes, madame. 
Tu dirás a Deus, dos homens que encontraste? 
(Uma cabrinha te acordará terna saudade, talvez.) 
 
O vento sopra os telegramas; oscilam máscaras; os homens dançam. 
Eis que vai sendo carnaval aqui. (Por toda parte.) 
As vozes da loucura e as da luxúria retesam arcos vigorosos. 
O uivo da multidão reboa pelos mil planos do cimento. 
Os santos morrem sem rumor, abençoando os seus matadores. 
A última voz de concórdia retorna ao silêncio do céu. 
 
Estão caindo as flores das minhas árvores. Vejo uma solidão abraçar-me. 
Chegam nuvens, nuvens, como apressados símbolos. 
O vento junta as nuvens, empurra tropas de elefantes. 
Voai, povos, socorrei os esquálido santo que vos amou! 
 
Decai pelos meus braços uma desistência de beleza e de heroísmo. 
Que correntes havia entre o teu coração e o meu, 
Para que sofra meu sangue, sabendo o teu derramado? 
 
O vento leva os homens pelas ruas dos seus negócios, dos seus crimes. 
Leva as surpresas, as curiosidades, a indiferença, o riso. 
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Empurra cada qual para a sua morada, e continua a cavalgar. 
O vento vai levantar chamas rápidas, o vento vai levar cinzas leves. 
 
Depois, há de escurecer. Vai-se chorar muito. Vão ser choradas, enfim, 
As lágrimas que andavas contendo, detendo em diques de paz. 
Deus te dirá: “ Os homens são uns brutos, meu filho. 
Basta de canseira. Vamos soltá-los para que voltem aos caos, e o oceano ferva. 
 
E partam, e regressem, e tornem a partir e a regressar. 
Vem ver destes meus palácios azuis a batalha feroz dos erros. 
É preciso voltar ao princípio. Eu também vou fechar os olhos. 
Por isso ordenei que te quebrassem com violência. 
Não há mais humanidade para ter-te a seu serviço. 
Exala comigo o teu sopro. Até podermos outra vez abrir os olhos, 
Quando os homens chamarem por nós.” 
 
O vento está dispersando as falas de Deus entre mil línguas do fogo. 
Entre as mil rosas de cinza dos teus velhos ossos, Mahatma. 
  
(Poesia Completa. Vol. II. Dispersos. “Elegia sobre a morte de Gandhi.” p.1608, 
1609, 1610, 1611.) 

 

 A voz poética sente a dor da perda, refaz os caminhos de Gandhi em descrições várias, 

clama aos homens sobre a importância do Mahatma, relembra o ato derradeiro do Mahatma 

ao perdoar seu matador, chora com as mulheres indianas, pergunta-se a que correntes estão 

ligados seus corações, para finalmente dar voz a Deus que explica ao próprio Mahatma o 

porquê da sua morte. O poema encerra conhecimento e sentimento especiais.  

 

4.3.3. Vinoba Bhave 

 

 Depois da libertação da Índia, em 1947, o país encontrou em Vinoba Bhave a solução 

para o doloroso problema agrário. Ele havia prometido a Gandhi continuar sua obra, 

tornando-se então o místico-agrário. 

 Tinha grande aptidão para a matemática, e quando seu pai o enviou para o exame de 

admissão na Universidade de Bombaim, arquitetou uma fuga. Foi para Benares estudar o 

sânscrito e a interpretação das escrituras do hinduismo. Aos 21 anos já dominava o sânscrito 

como um mestre. Longe dos pais, tornou-se um asceta, impondo-se às privações e aos rigores 

da autodisciplina. 
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 Conheceu Mahatma Gandhi em 1916; o próprio Gandhi trocou-lhe o nome de Vinyak 

Achary Narahari Bhave para Vinoba Bhave. Aderiu à causa de Gandhi, tornando-se seu 

discípulo. 

 Gandhi reconheceu-lhe os predicados de líder número um da Resistência passiva, em 

1940, e a Jawahardal Nehru como número dois. 

 A campanha de Vinoba Bhave, conhecida como “Movimento Bhoodan”, tinha como 

legenda a frase: “A riqueza e a terra devem ser de todos”. Pretendia acabar com a idéia de 

propriedade privada, o que na Índia, desde tempos imemoriais já existia, pois prevalecia o 

sistema de trabalho comunitário, e cada aldeia era chefiada por um indivíduo que era 

responsável pela partilha, ou seja, depois da produção reunida, o coletor separava a terça parte 

correspondente ao Estado, o resto era distribuído igualmente para todos. 

 O novo Gandhi possuía aguda inteligência e extraordinária capacidade de armazenar 

conhecimentos. Falava correntemente dezoito das numerosas línguas existentes na Índia, além 

de dominar mais quatro idiomas estrangeiros: árabe, persa, francês e inglês. 

 Foi responsável por mudar a face da Índia rural, conseguindo terras de proprietários:140 

“No final de 1958, o Bhoodan Yagna — ou Missão da Terra Doada — tinha recebido mais de 

1.618.800 hectares quadrados de terra, doados por 250 mil grandes proprietários. Dessas 

doações, 22.663 hectares quadrados foram distribuídos a 14 mil famílias de agricultores.” 

 Suas idéias têm em Gandhi o mestre:141 “Há uma chama dentro de cada indivíduo e 

não pode ser extinta ainda que o desejemos. O bem de cada indivíduo está incluído no bem de 

todos.” 

 Cecília Meireles reconheceu “a chama viva” deste homem, dedicando-lhe, assim, um 

belíssimo poema: 

“Já tivemos Gautama e Gandhi 
e hoje temos Vinoba Bhave. 
Não sei bem por onde se encontra: 
Mas está sempre em toda parte. 
 
Diz aos ricos: ‘Amai os pobres!’ 
Diz aos pobres: ‘Amai os ricos!’ 
Pede um campo como quem pede 

                                                 
140 ROHDEN, Huberto. Gandhi. 2006. p.148 
141 ROHDEN, Huberto. Gandhi. 2006,  p.148. 
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Um grão de arroz para um faminto. 
Sua sombra pelas estradas 
É a sombra de um deus escondido. 
 
Nós trataremos desta terra 
Tão velha, seca e abandonada: 
Os bois conversarão com ela 
Fábulas de semente e de água. 
Tudo será verde e luzente: 
Mais grãos, mais leite, casas novas. 
Em nossos dedos de esperança, 
Muito trabalho desabrocha. 
 
Cantaremos com mais clareza, 
Dançaremos com outro brilho, 
Acendendo com luzes de hoje 
O perfume de óleos antigos. 
 
Quando os ricos amam os pobres, 
Quando os pobres amam os ricos, 
A roda do amor vai prendendo 
O céu e a terra no seu giro: 
Os demônios desaparecem 
E os homens são todos amigos. 
 
Já tivemos Gautama e Gandhi 
E hoje temos Vinoba Bhave. 
Procurai-o (não sei por onde): 
Ele está sempre em toda parte.” 
 
(Poesia Completa. Vol.II. Poemas Escritos na Índia. Fala. p.1004,1005, 1006) 

 

 Vinoba Bhave aparece no poema como na verdade o foi em vida: uma mistura de 

místico e militante político. No entanto, sua práxis político-agrária glorificou-o. 

 A luta pela terra não é um fato restrito ao Oriente. Ao longo dos processos 

civilizatórios, a conquista territorial foi e continua dividindo a humanidade.  

Esses processos de divisão que antes estavam restritos a tribos, com a formação das 

cidades (tribos agrupadas ou confederação de vários grupos), aos poucos, foram-se 

modificando. Lembrando que o fenômeno territorial tem suas raízes fincadas na religião 

doméstica que se foi expandindo, estabelecendo a nítida relação com o desenvolvimento da 

sociedade, assim, a religião deu origem ao Estado. 

 A realidade oriental é por natureza e índole diferente da ocidental. Quando Vinoba 

Bhave cria a Missão da Terra Doada traz a realidade social vinculada à realidade religiosa, 

pois a luta pela terra, ali, é também a luta pela dignidade e justiça cultural, daí ser uma missão 

sócio-religiosa. 
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 O paradoxo entre Oriente e Ocidente, face às diferenças ideológicas, é profundo. Não 

há respostas absolutas para questões relativas. O que a história constata é um cenário em que 

o homo religiosus moderno vem-se mesclando ao homem a-religioso. As poucos liberta-se 

das superstições dos seus antepassados; mas, ao mesmo tempo, queira ou não, conserva 

vestígios do comportamento religioso. 

 A compreensão ampla sobre o Oriente para o Ocidente é conturbada. A Índia, 

especificamente, com sua grande diversidade, procura manter seu compromisso com os 

valores universais.  

Em recente entrevista à Folha de São Paulo (2007), Sunil Khilnani, cientista político 

formado na Universidade de Cambridge afirma:142 “A Índia é, antes de tudo, uma idéia, um 

compromisso com valores universais de pluralismo, respeito às diferenças, crença na 

capacidade de argumentar e convencer e combate à injustiça e à opressão.” 

A Índia vem procurando adequar sua grande diversidade a uma democracia efetiva. Os 

fundadores da Índia independente — Nehru e Ambedkar — desenvolveram uma política de 

ação positiva para as classes desfavorecidas. As inovações políticas como a mudança no 

sistema de castas devem-se a intelectuais como Tagore, Gandhi e Nehru. Ao rejeitarem as 

definições européias — que expõem uma nação em termos de uma única religião, língua, 

etnia ou mesmo território, esses homens conseguiram ver a diversidade como uma fonte de 

força. 

Cecília Meireles conseguiu enxergar a dimensão humana destes intelectuais, 

transfigurando suas idéias, seus valores, suas crenças, em arte poética. 

  

4.3.4. Rabindranath Tagore 

 

Rabindranath Tagore, assim como Cecília Meireles, bem cedo se revelou poeta, 

músico, teatrólogo, contista, filósofo e educador. Nasceu em Calcutá, Índia, em 1861, no seio 

de uma família de reformadores religiosos e sociais, que a todo custo procurou libertar a Índia 

dos preconceitos milenares que esmagavam o povo. 

                                                 
142 Folha de São Paulo, Caderno MAIS. 03 de junho de 2007,  p.10. 
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Os conhecedores de sua obra têm o privilégio de encontrar um caminho para si 

mesmos e, ao mesmo tempo, o ponto de vista para descobrir o sentido da Natureza, do Mundo, 

da Vida, da História e, sobretudo, do Mistério presente em tudo o que existe. 

Conhecia profundamente seu povo e a religião milenar da Índia. No entanto, mediante 

sua obra, chega-se à sensação de que ele não só conhecia o seu povo, mas também o nosso 

povo e o nosso Deus. Tudo isso, porque ele foi um homem uni-versal; de um lado, descobriu a 

unidade de todas as coisas e, do outro, a presença dessa unidade dentro da pluralidade de todas 

as coisas. 

A famosa obra Gitanjali (pronuncia-se guitándjali) é a mais famosa coleção de poemas 

do autor e valeu-lhe o Prêmio Nobel de Literatura em 1913. Nela encontramos a vigorosa 

poesia mística, bem como em O Jardineiro, A colheita, A Lua crescente, A Fugitiva, Presente 

de amante, Travessia e Pássaros Perdidos. Os textos compõem um misto de poesia e prosa, 

nos quais encontramos as profundas percepções sobre as mais diversas situações da vida e 

sobre os fundamentais estados anímicos do ser humano. 

Cecília Meireles traduziu, de Tagore em 1961,  Puravi, Minha bela vizinha, Mashi, O 

carteiro do Rei, e em 1962, Çaturanga, além de obras de autoria coletiva como Um retrato de 

Rabindranath Tagore em 1961. Em Çaturanga (1962), o poeta não só traduziu como fez a 

apresentação, como um confesso admirador de Tagore e do orientalismo indiano. Na 

apresentação de Çaturanga, esclarece:143 

Em 1949, a apresentação teatral de O Carteiro do Rei provaria que a poesia de 
Tagore e sua técnica dramática se mantinham válidas, apesar das distâncias de 
tempo e espaço, e malgrado a diferente formação religiosa do autor: mas o Deus de 
Tagore é tal modo Deus que se identifica com o sentimento profundo de divindade, 
próprio de todos os homens; e, assim, esquecidos de acessórios que por acaso os 
distraiam, os leitores de Tagore chegam diretamente à essência do pensamento do 
Poeta, na qual todos se encontram e da qual todos participam. 
 

 Nesta mesma oportunidade de apresentação, Cecília cita grandes escritores que 

também se renderam a Tagore. Entre os mais próximos de nós estão William Buther Yeats, 

Romain Roland, Paul Valéry e André Gide. 

 A versão brasileira de Çaturanga conservou o nome original (palavra rica de 

significações, sugerindo um sentido de “quádruplo” e também “jogo de xadrez”), explicou a 

                                                 
143 TAGORE, Rabindranath. Çaturanga, 1962. p.80. 
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tradutora e apresentadora:144 “... Belo de ouvir e de ver, o sugestivo, no seu sentido múltiplo, 

tão adequado ao conflito da multiplicidade com a unidade que, em última análise, é o motivo 

profundo da vida em todas as suas infinitas manifestações e em seu único mistério final.” 

 A relação de Cecília Meireles com Tagore é mesmo de afinidade. Ambos adoram 

música e desenho, compõem canções, têm no lírico, o gênero de preferência e são educadores 

livres. Em crônica, o poeta confessa:145 

Pois, se algum dia me tivesse ocorrido chegar a este país, a primeira coisa a que me 
conduziriam os meus desejos seria, naturalmente, a Universidade de Shantiniketan. 
Ela era — e continua a ser — como um símbolo, no meu coração. Fundada por um 
poeta — e um poeta que se chamou Tagore! — no princípio deste século, — que 
havia de ser tão atordoante, — e sonhando realizar o “sítio de paz” que o seu nome 
exprime, por meio de uma educação integral, intelectual, moral, artística, ao mesmo 
tempo ligada ao glorioso passado da Índia, à humildade contemporânea e a um 
futuro que se poderia sonhar fraternal, — tudo, nessa instituição, me chamava: 
origem, métodos, objetivos. (Embora com resultados constantemente melancólicos, 
a minha vocação profunda foi sempre uma: educar). 
 

Ele em 1901 fundou, em Santiniketan, no mesmo lugar em que seu pai criara um 

“asilo da Paz”, a escola de que fala Cecília Meireles, e que se desenvolvera em Universidade 

Internacional, conhecida no mundo inteiro pelo nome de Viswa-bharati (A voz universal). Em 

represália aos calabouços onde padecera nos seus tempos de colegial, fundou esta escola, 

onde as lições eram ministradas na maior parte do tempo ao ar livre, em contato permanente 

com a natureza. A educação física e os esportes ocupavam lugar de importância, bem como o 

trabalho manual. Mas, principalmente, a personalidade da criança era respeitada e seu 

desenvolvimento acompanhado nos planos moral e intelectual. Em depoimento, reitera 

Tagore:146 

“Minha escola — acrescentava ele — não é uma gaiola fechada onde os espíritos 
vivos são artificialmente nutridos, mas a casa aberta onde professores e alunos são 
uma coisa só. Juntos, eles vivem uma vida completa, dominada por um esmo ideal 
de verdade e a necessidade de repartir as maravilhas do conhecimento”. 
 

 Mas, é sobretudo, na potência lírica e nas escolhas temáticas que os poetas se 

encontram. A busca pela elevação de pensamento que, para Tagore, é  revelação e veículo das 

emoções orientais; para Cecília Meireles, é a admiração pela mesma cultura.  

                                                 
144 Idem, Ibidem p.83. 
145 MEIRELES, Cecília. Crônicas de Viagem. Vol.3, p.211. 
146 TAGORE, Rabindranath. “Sua vida e sua obra por Georges Albert-Roulhac”. In: Çaturanga, 1962. p.63. 
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 A doutrina da libertação, difícil de ser alcançada, pregada por Buda; a libertação da 

ignorância que obscurece a consciência, quando o homem está confinado em si mesmo, num 

sono que não lhe permite entrar em comunhão com a realidade maior, também foi cantada por 

Tagore: 

As algemas são tenazes, e meu coração dói quando tento quebrá-las. 

Libertação é tudo o que desejo, mas eu me envergonho de esperar por ela. 

Tenho certeza de que há em ti um tesouro sem preço, e que és meu melhor amigo. 
Mas não tenho coragem de varrer as quinquilharias que entulham meu quarto. O 
cobertor que me envolve é manto de pó e de morte. Eu o odeio, mas abraço-o com 
amor. 

Minhas dívidas são grandes, minhas falhas são enormes e minha vergonha é secreta e 
pesada. Porém, quando venho pedir um benefício, tremo de medo de que minha 
súplica seja atendida. 

 
(Poesia Mística. Gitánjali, 28, 2003. p.30.) 

 

 A voz poética ceciliana abre-se à possibilidade criativa e lança, em momento único, a 

tentativa de aperfeiçoamento temático: 

Quero uma solidão, quero um silêncio, 
Uma noite de abismo e a alma inconsútil, 
Para esquecer que vivo — libertar-me 
 
Das paredes, de tudo que aprisiona; 
Atravessar demoras, vencer tempos 
Pululantes de enredos e tropeços, 
 
Quebrar limites, extinguir murmúrios, 
Deixar cair as frívolas colunas 
De alegorias vagamente erguidas. 
 
Ser tua sombra, tua sombra, apenas, 
E estar vendo e sonhando à tua sombra 
A existência do amor ressuscitada, 
 
Falar contigo pelo deserto. 
 
(Poesia Completa, Vol.II. Solombra. “Quero uma solidão, quero um silêncio”,  
p.1265) 

 

 As vozes líricas em súplica reconhecem o difícil caminho para atingir a liberdade 

plena, o difícil conflito existencial, traduzindo a inquietação do ego, preso às circunstâncias 

imediatas, mas sabedor dos valores eternos encontrados em Deus. 
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 No estudo comparativo-estilístico, observamos o que é similar e o que é diferente em 

cada um. As escolhas vocabulares, por exemplo, são amparadas por um único campo 

temático, nos dois textos — a libertação. 

 Tagore utiliza a prosa poética, o tom confessional demonstra o conflito existencial 

entre querer libertar-se mas, ao mesmo tempo, de sentir-se impotente para tal. 

 No poema ceciliano, composto por quatro tercetos e um monóstico, a escolha 

vocabular diversifica-se ainda mais, compondo o mesmo conflito existencial, ou seja, libertar-

se. Os versos decassílabos em encadeamento (enjambement) são realçados pela repetição de 

fonemas no início e no interior das palavras (aliteração): “Quero uma solidão quero um 

silêncio” e pelas imagens metafóricas: “Quebrar limites, extinguir murmúrios/ Deixar cair as 

frívolas colunas/ De alegorias vagamente erguidas. A mensagem é amplificada por um lirismo 

caracteristicamente ceciliano. 

 A Natureza, nos poemas de Tagore, é traduzida de forma mística; um canto de pássaro, 

uma música do vento nas árvores e o perfume de flor comungam de inefável pureza: 

Tu és o céu, e és o ninho também 
És belo e, aqui neste ninho, é teu amor 
Que aprisiona a alma com sons, cores e perfumes. 
 
Aqui chega a manhã com cesta de outro na mão direita, 
Trazendo a grinalda formosa para silenciosamente coroar a terra. 
 
E aqui chega o entardecer, por caminhos não 
trilhados, sobre os campos solitários e já abandonados 
Pelos rebanhos. Em seu cântaro dourado ele traz  
As gotas frescas da paz, colhidas no repouso do mar ocidental. 
 
Todavia, onde o céu infinito se espraia para  
Que a alma nele erga seu vôo, aí reina a claridade branca e imaculada.  
Nesse lugar não há dia nem noite, nem forma nem cor, e aí jamais se  
ouve uma só palavra. 
 
(Poesia Mística. Gitánjali, 67,  2003. p.59) 

 

 

 Tagore brinca na composição das estrofes que variam em terceto, dístico e quartetos. 

As imagens metaforicamente enriquecidas de impressões sensoriais (Em seu cântaro dourado 

ele traz/ As gotas frescas da paz,/ Colhidas no repouso do mar ocidental”) compõem uma 

mensagem leve, que nos remete a visões paradisíacas. 
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 Na lírica ceciliana, a Natureza também é uma possibilidade de encontro entre 

pássaros, sol, chuva, ondas, flores e noite — imagens naturais, metaforicamente enriquecidas 

de vida: 

Este odor da tarde, quando começa o cansaço dos homens. 
Quando os pássaros têm uma voz mais longa, já de despedida. 
Declina o sol — esta é a notícia que a terra sente, na floresta e no arroio. 
Uma nova brisa percorre a murta e resvala na relva. 
E os faisões gravemente passeiam as marchetadas palmas. 
Docemente perdem as flores sua esperança, o perfume, a memória.. 
Todos os dias assim, neste caminho de auroras e crepúsculos. 
E então o odor da terra é uma exalação de saudade, 
Um suspiro de consolos, também, e o orvalho que as plantas formam, 
Com seus íntimos sumos, de silenciosa confidência, 
Parece igual à lágrima, 
E cada folha, nas árvores, é um outro rosto humano. 
 
(Poesia Completa. Vol.II. Dispersos. “Este odor da tarde, quando começa o cansaço 
dos homens”, p.1672.) 
 

 O poeta compôs o poema com um agrupamento de treze versos. Neles, as imagens 

também remetem a visões paradisíacas; as escolhas vocabulares, na sua natureza semântica e 

na maneira como estão distribuídas, estabelecem forte composição sinestésica, do início ao 

fim de todo o poema. 

Os poetas distanciados no espaço e tempo comungam idéias; irmãos no talento e na 

sensibilidade. O amadurecimento do poeta Cecília Meireles é despertado pela crença no 

aperfeiçoamento progressivo do indivíduo, estudo empreendido sobre o budismo, desde a 

adolescência. Em Tagore, o mesmo se dá pela força cultural na qual foi criado:147 “A estrada é 

longa... Prossegui em minha viagem através das solidões do mundo, deixando meu rasto sobre 

muitas estrelas.” Reitera a voz poética ceciliana: 

Edifica-te. 
Longe, 
Silencioso, 
Só,  
Edifica-te admirável, 
Com atitudes imensas, 
E, para além da humanidade, 
Sê grandioso, excessivamente... 
 
Cresce sempre, 
Como uma árvore de eterna vida... 
 
Escapa ao que atinge a todos. 
Constrói-te para um tempo sem fim, 
Que nunca te termine, 

                                                 
147 TAGORE, Rabindranath. “Sua vida e sua obra por Georges Albert-Roulhac”. In: Çaturanga, 1962. p.68. 
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Ainda que morras todos os dias! 
 
Sê o infindável, 
Feito de renascenças sem termo... 
 
Para lá das amarguras humanas, 
Sê o que ficará para consolo e exemplo dos que vierem, 
E cujo nome será, 
Na terra triste, 
Benção imortal para tudo o que vive!... 
 
(Poesia Completa. Vol. II. Dispersos. “Poemas”, p.1571.) 

 Em ambos, a vida constitui-se como processo ininterrupto, rumo à liberdade suprema. 

A morte, o desejo ardente de ver Deus e de estar livre, triunfa em canções que seguem o ritual 

das orações, conduzindo-nos à compreensão profunda da verdade e do amor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagore sofreu a perda da mulher e de seus dois filhos. Relembra-os compondo 

inúmeros poemas. Escreve à esposa O Jardineiro do Amor; nesse, conserva a marca mística, 

mas celebra também nitidamente o amor humano. Em A Lua crescente, a celebração é para as 

crianças que, para ele, são a inocência, a felicidade, a primavera da vida. 

Liberte-me, Deus, de minhas próprias sombras, 
da ruína e da confusão de meus dias, pois a 
noite escura e Seu peregrino está cego. 
 
Segure minha mão. 
 
Liberte-me do desespero. 
Toque com sua chama a lâmpada sem luz de 
minha dor. 
 
Desperte minha força cansada do sono. 
 
Não me largue para trás contando minhas 
perdas. 
Deixe a estrada cantar para mim a morada em 
cada passo. 
 
Pois a noite é escura e Seu peregrino está cego. 
 
Segure minha mão. 
 
(TAGORE, Rabindranath. O Coração de Deus. 

p. 29) 

Vou a Ti 
Como quem vai, 
Antes e depois da Morte, 
Para onde lhe ordena o Destino... 
Vou a Ti, 
Seguindo a luz dos teus olhos, 
Subindo por ela, 
Caminhando pelo teu olhar 
Como por uma escadaria d’astros... 
O teu vulto, 
Lá em cima, 
É um palácio branco, a atrair-me... 
Quando chegarei, 
Ó Eleito, 
Diante de Ti? 
Quando descerrarás 
As tuas portas de luz, 
Para receberes 
Os lírios e as rosas odorantes 
Que andei colhendo 
Para te ofertar? 
Não demores, não tardes, 
Ó Eleito, 
Que eu vou a Ti 
Como quem vai, 
Antes e depois da Morte, 
Para onde lhe ordena o Destino... 
 
(MEIRELES, Cecília. Poesia Completa. Vol.I. 
Poema dos Poemas. Poema da fascinação. p.56.) 
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 Cecília Meireles também rendeu-se aos encantos infantis, compondo poesia e prosa. 

Os jogos rítmicos e imagéticos tão peculiares ao universo infantil traduzem de maneira 

simples este mundo: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O poeta-educador, cantor, alma irmã de Tagore, reverencia-o em versos: 

Àquele lado do tempo 
onde abre a rosa da aurora, 
chegaremos de mãos dadas, 
cantando canções de roda 
com palavras encantadas. 
Para além de hoje e de outrora, 
veremos os Reis ocultos, 
senhores da Vida toda, 
um cuja etérea Cidade 
fomos lágrima e saudade 
por seus nomes e seus vultos. 
 
Àquele lado do tempo 
onde abre a rosa da aurora, 
e onde mais do que a ventura 
a dor é perfeita e pura, 
chegaremos de mãos dadas. 
 
Chegaremos de mãos dadas, 
Tagore, ao divino mundo 
em que o amor eterno mora 

 Na praia dos mundos sem fim as crianças se 
reúnem. O céu infinito paira sobre suas cabeças, e a 
água inquieta marulha. Na praia dos mundos sem fim 
as crianças se reúnem, gritando e dançando. 
 
Elas constroem suas casas com areia e brincam com 
as conchas vazias. Com folhas secas fazem seus 
barquinhos e, sorrindo, colocam-nos a flutuar na 
vastidão profunda. As crianças brincam na praia dos 
mundos. 
 
Elas não sabem nadar nem lançar redes. Os 
pescadores de pérolas mergulham em busca de 
pérolas, os mercadores velejam em seus navios e, 
enquanto isso, as crianças apanham pedrinhas e 
depois de novo atiram. Não procuram tesouros 
escondidos, nem sabem lançar as redes. 
 
(...) 
 

(TAGORE, Rabindranath. Poesia Mística. A Lua 
Crescente. p.220) 

Os pescadores dormiam  
Cansados, ao sol, nos barcos. 
 
As filhinhas dos pescadores 
Brincavam na praça de mãos dadas. 
 
As filhinhas dos pescadores 
Cantavam cantigas de sol e de água. 
 
Os pescadores sonhavam 
Com seus barcos carregados. 
 
Os pescadores dormiam  
Cansados de seu trabalho. 
 
As filhinhas dos pescadores 
Falavam de beijos e abraços. 
 
Em sonho, os pescadores sorriam. 
As meninas cantavam tão alto 
 
Que até no sonho dos pescadores 
Boiavam as suas palavras. 
 
(MEIRELES, Cecília. Poesia Completa. Vol.II. 
Ou Isto ou Aquilo. p.1517) 
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e onde a alma é o sonho profundo 
da rosa dentro da aurora. 
 
Chegaremos de mãos dadas  
cantando canções de roda. 
Então nossa vida toda 
será das coisas amadas. 
 
(Poesia Completa. Vol. II. Poemas escritos na Índia. “ Cançãozinha para Tagore”,  
p.1023,1024.) 
 

Por tudo que vimos trilhando, sentimos que a personalidade de Cecília Meireles foi 

composta por um grande mosaico cultural. As civilizações com suas riquezas particulares 

parecem ajustar-se ao seu espírito largo, ao seu olhar profundo, à sua ascese livre. Confessa o 

poeta quanto à civilização indiana:148 

O relembrar essas coisas, tão longínquas, sinto a minha dívida para com a Índia. 
Dívida que é a de muitos ocidentais que tenho encontrado agora nestes caminhos, 
aonde vieram ter para se identificarem mais com uma pátria que sentiram ser a do 
seu espírito. Já falei com franceses, belgas, italianos, ingleses que não estão aqui por 
assuntos materiais, mas por interesses de alma; e vão passar aqui o resto da vida, 
estudando, procurando entender o que somos, o que fazemos, realizando sua 
formação interior, e explicando aos demais o processo, as conclusões, a importância 
desse trabalho especulativo. Há também os artistas, maravilhados com certos 
descobrimentos que vêm despojar a arte de todas as aparências fúteis, de toda a 
vaidade de um artesanato apenas hábil, e mostrar o íntimo segredo da sua beleza e 
duração. 
 

Trilhar os caminhos percorridos pelo poeta na construção do seu fazer poético é buscar 

uma identidade de formação. Assim, é-nos de suma importância ouvir do próprio poeta as 

suas motivações mais profundas, as quais estão visivelmente expostas na sua poesia.  

Numa entrevista a Fagundes de Meneses, à revista Manchete, a 3 de outubro de 1953, 

sobre a origem de sua poesia, o poeta afirma:149 

 
Nasci aqui mesmo no Rio de Janeiro, três meses depois da morte de meu pai, e perdi 
minha mãe antes dos três anos. Essas e outras mortes ocorridas na família 
acarretaram muitos contratempos materiais, mas, ao mesmo tempo, me deram, desde 
pequenina, uma tal intimidade com a Morte que docemente aprendi essas relações 
entre o Efêmero e o Eterno que para outros constituem aprendizagem dolorosa e, por 
vezes, cheia de violência. Em toda a vida, nunca me esforcei por ganhar nem me 
espantei por perder. A noção ou sentimento da transitoriedade de tudo é o 
fundamento mesmo da minha personalidade. Creio que tudo isso explica tudo 
quanto tenho feito, em Literatura, Jornalismo, Educação, e mesmo Folclore. Acordar 
a criatura humana dessa espécie de sonambulismo em que tantos se deixam arrastar. 

                                                 
148 MEIRELES, Cecília. Crônicas de Viagem. Vol.3. 1999.  p.210. 
149 ZAGURY, Eliane. Cecília Meireles: Noticia biográfica, estudo crítico, antologia, bibliografia, discografia, 
partituras. s/d. p.161. 
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Mostrar-lhes a vida em profundidade. Sem pretensão filosófica ou de salvação — 
mas por uma contemplação poética afetuosa e participante. 

 

Pois bem, reconhecendo como parte da sua personalidade “a noção ou sentimento de 

transitoriedade” e como isso explica tudo que realizou, é possível considerar que as escolhas 

leitoras, como, por exemplo, as encontradas na cultura oriental, sedimentaram ainda mais esta 

certeza. 

Reconhecido isso, é possível, então, caracterizar a fisionomia estilística do poeta e que 

foi sendo amadurecida ao longo da prática poética. As escolhas vocabulares e os campos 

semânticos, as cadências e os ritmos próprios, os tropos utilizados a serviço da imagem 

perfeita, os planos temáticos como a doutrina da libertação, a relação da morte como caminho 

de retorno a Deus, o aperfeiçoamento espiritual, tudo isso o aproxima e o distancia dos outros 

poetas, tudo isso é corporificado dentro desta fisionomia chamada “ceciliana”, aberta a uma 

percepção de caminho transcendental e filiada a estéticas sem doutrinação. 
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5.CONCLUSÃO - A SINGULARIDADE DO CANTO MÍSTICO 

 

Por um momento, o universo, a vida 
Podem ser apenas este pequeno som 

enigmático... 

 

 Longo caminho foi percorrido na consolidação dos nossos objetivos. Fizemos um 

recorte neste imenso oceano poético, ao qual Cecília Meireles dedicou grande parte da sua 

vida, concentrando-nos no reconhecimento da preferência temática ligada às tradições cultural 

e filosófico-religiosa indiana, da qual o poeta foi admirador e pesquisador, e às idéias dos 

grandes líderes como Buda, Gandhi, Vinoba Bhave e Rabindranath Tagore. 

 No primeiro capítulo, constatamos que a motivação do poeta pelas temáticas místicas 

nasceram, já na infância, das duras perdas familiares, imprimindo no seu espírito um estado 

de alma solitário, indagador sobre os mistérios da existência e que, aos poucos, se justificaram 

e se ampliaram no rico espaço das imagens do folclore açoriano, relatados por sua avó, Jacinta 

Garcia Benevides. Cecília Meireles, portanto, reconhece que as predisposições para as 

questões da alma estão alicerçadas inicialmente por sua ascendência açoriana. 

 No segundo capítulo, focalizamos o poeta em três macrocosmos. No macrocosmo 

político-social, nossa pesquisa descreveu o nascimento do século XX e o início da era 

moderna. A reflexão encerrou sobre as conseqüências que os impactos políticos, 

desencadeados pelas guerras, fizeram abalar os costumes sociais, marcando o início de uma 

nova mentalidade. Se, por um lado, o horizonte do progresso criou abundância; por outro, 

desestabilizou a economia, acarretando o desequilíbrio social e político, do subemprego e do 

desemprego.  

A identidade cultural já não podia ser explicada dentro do cogito, pois sua fisionomia 

moldava-se de forma mais democrática, reconhecendo a integridade cultural de cada país sem 

exclusivismos. Se, por um outro aspecto, o homem moderno alcançava a justa condição da 

diversidade cultural; por outro, massificava-se e automatizava-se e, por isso, o que se 

considerava como cultura também foi colocado em questão. Assim, todos os aspectos 

mencionados revelaram a crise emergida no século XX, de um tempo nitidamente conflituoso, 

que alcançou um ritmo de extremismo, ameaçando as condutas intelectual e científica, 
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revelando o individualismo e a dessacralização da vida. A escritura ceciliana foi composta 

dentro dessas circunstâncias sócio-históricas. A participação crítica ativa do poeta 

transfigurou-se não só dentro da sua poesia, mas, sobretudo, no âmbito da educação e do 

jornalismo. 

 No macrocosmo estético-literário, traçamos, pela tendência espiritualista e idealista, 

pela intenção musical do sonho e pela temática do absoluto e do transitório, a concepção de 

uma lírica universalizante, que passeou por estéticas várias, demonstrando com isso a alta 

dimensão do seu talento. 

 No macrocosmo filosófico-religioso, identificamos, na poesia ceciliana, as questões de 

ordem metafísica como a temporalidade, a morte, os mistérios que inquietam o ser humano, e 

sabendo que o poeta foi pesquisador da tradição religiosa e mítica indiana, ministrando em 

1957, um curso de literatura oriental dramática, na Fundação Dulcina e professorando 

também cursos livres sobre literatura comparada e literatura oriental, bem como da filosofia 

ocidental, de vertente platônica e neo-platônica, pudemos estabelecer o campo intelectual com 

o qual o poeta confessadamente se identificava. 

 Estabelecidas as etapas mencionadas, no terceiro capítulo, utilizamo-nos do corpus 

Cânticos (1927). Nele, nossa leitura, encaminhou-se dentro dos limites e convenções formais 

consolidados pelas concepções clássicas e modernas de arte e poesia. A obra traz como 

temática a Liberdade. A interpretação dessa temática encaminhou-se para uma leitura com 

viés filosófico-religioso do Budismo, influência direta para a autora, relatada em cartas e 

depoimentos. Observamos que a composição estilística e conteudística do corpus revelou 

estreita relação com a poesia lírica oriental, em que os símbolos poéticos vinculavam-se a um 

tom, a um caráter, a disposições estéticas e morais do povo oriental, em específico, ao da 

Índia. 

 Ao longo da interpretação constatamos que presas à temática central da liberdade, 

outras temáticas dispostas nos cânticos, como: espaço, tempo, corpo, ego e morte, 

funcionavam como elementos fundamentais para o que explicitamente toda a obra propunha 

— a liberdade espiritual. 

 No quarto capítulo, nossa pesquisa, ainda amparada pelos depoimentos, cartas e 

entrevistas concedidas pelo poeta, buscou identificar as afinidades ideológicas e culturais da 
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Índia e seus principais representantes (Buda, Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave e Rabindranath 

Tagore) com a escritura ceciliana. 

 No seu processo de construção poética, o poeta firmou sua identidade comungando 

com valores peculiares à cultura indiana, mas, por talento, ele redimensionou os símbolos, 

ampliando e aprofundando de maneira particular as visões deste mesmo mundo. 

 O estudo interpretativo-comparativo do poeta com as convicções ideológicas de Buda, 

Mahatma Gandhi e Vinoba Bhave abriu mais um espaço para a compreensão de tudo que ele 

nos legou. Constatamos que a comunhão com o poeta indiano Rabindranath Tagore foi 

extremamente rica. Cecília sorveu da sensibilidade desse grande poeta, considerando-o como 

um espírito afim; e, guardando as devidas idiossincrasias, nosso poeta potencializou sua lírica, 

trazendo para o mundo a singularidade do seu canto. 

 Reforçar que a obra literária ceciliana carrega em si um fabuloso aparato cultural não é 

redundante. O século XXI, regido pelos valores mercantilistas, pela absurda busca superficial 

da vida, pela dessacralização dos valores genuinamente humanos como o respeito por si 

mesmo, pelo outro e pela natureza, pelo poder disseminador das culturas e dos povos e da sua 

dignidade; pelo abandono dos gestos verdadeiros e simples e da crença no sagrado, trazer às 

Humanidades, desse tempo, um olhar constituído de vida interior, poeticamente convertido 

em espaço sinestésico, inscrito num autêntico caminho de ascese, entregue ao completo 

sentimento e posse de liberdade, é acreditar, de alguma forma, que é possível restituir o 

humano e o divino ao homem; que a literatura para a vida de todos os seres humanos, nesses 

tempos de profuso abandono, é também luz prismatizada de tudo que os envolve: cultura, 

história, religião, ciência e arte. 

 Reconhecer que somos a extensão humana de todos os tempos, constantemente relidos 

e reescritos pelos fazedores de Poesia, vinculados pelo fio da história de povos e cultura, 

irmanados pela condição cíclica da vida e seus misteriosos percursos, já justificaria nossa 

devoção ao que vimos, humildemente, construindo como leitores-pesquisadores de arte 

poética. 
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