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RESUMO 

 

 

Esta tese faz uma reflexão acerca da natureza da poesia e, também, da 

obra de Cecília Meireles, partindo do pressuposto de que, segundo uma análise 

fenomenológica, não é possível levar em conta as ideias de subjetividade e de 

sujeito lírico ao se falar das composições poéticas, já que essas noções não 

representam, de fato, o ato poético, mas apenas o explicitam como uma atitude 

racional, não como um fenômeno sucedido no mundo. Recorrer à subjetividade 

não significa compreender a peculiaridade desse tipo de discurso, mas supõe 

mergulhá-lo na interioridade de um “eu” que não reflete o movimento existencial 

de reapresentação das coisas que ele realiza no momento em que é articulado 

nas enunciações metafóricas próprias da linguagem poética. Por isso escolhemos 

a fenomenologia como linha de pensamento, porque ela indica que não existe um 

sujeito como um “cogito soberano” desligado do mundo, sem raízes nele, mas 

uma consciência voltada a esse mundo a fim de percebê-lo. Essa atitude tende a 

superar a relação entre “sujeito” e “objeto exterior” que sempre é feita quando se 

fala de leitura e de análise de textos poéticos. Merleau-Ponty, por exemplo, 

investiga até que ponto a explicitação de uma “filosofia da subjetividade” é válida 

como uma possível descoberta que a consciência realiza de si mesma, ou apenas 

se trata de uma construção a que se chegou no instante em que sobrevém a 

reflexão e toma essa consciência como um achado do pensamento depois de se 

pronunciar o “eu penso”. Nesse percurso, destaca-se a obra de Cecília Meireles, 

que revela a aparência vivaz das coisas, mostra total admiração pelo espetáculo 

sensorial oferecido por elas e se singulariza por causa de seu olhar que sempre 

revela os significados mais inusitados do mundo e, por meio de um dizer poético, 

gestualiza-o e o faz emergir em toda a sua visibilidade. 

 

Palavras-chave : Poesia. Subjetividade. Cecília Meireles. Fenomenologia. Sujeito 

lírico. Linguagem poética. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis reflects on the nature of poetry, and also the work of Cecília 

Meireles, assuming that, from a phenomenological analysis that it is not possible to 

consider the ideas of subjectivity and lyrical subject when discussing about poetic 

compositions, since these notions do not represent, in fact, the poetic act, but only 

explain it as a rational attitude, not as a phenomenon that took place in the world. 

Going back to subjectivity does not mean understanding the peculiarity of this type 

of speech, but intends to immerse in the interiority of an "I" that does not reflect the 

existential movement of a new presentation of things which he performs at the 

moment when he is articulated in their own metaphorical significances of poetic 

language. Due to this, the phenomenology was chosen as a line of thought, 

because it suggests that there is no subject as an "absolute cogito" disconnected 

from the world without roots in it, but a consciousness that looks to this world with 

the purpose to realize it. This attitude tends to get over the relationship between 

"subject" and "external object" that is always taken when reading and analysis of 

poetic texts are the question. Merleau-Ponty, for example, investigates how the 

explanation of a "philosophy of subjectivity" is valid as a possible discovery that 

consciousness realizes itself, or simply it is a construction produced at the instant 

that reflection comes out and takes this consciousness as a acquisition of thought 

after pronouncing the "I think". Along the way, the work of Cecília Meireles is 

highlighted, which reveals the vivacious appearance of things, shows total 

admiration for the sensory spectacle offered by them and stands unique because 

of its look that always reveals the most unusual meanings of the world and, 

through a poetic speech, makes it accessible in all its visibility. 

 

Keywords : Poetry. Subjectivity. Cecília Meireles. Phenomenology. Lyrical subject. 

Poetic language. 
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RÉSUMÉ  

 

 

Cette thèse est une étude sur la nature de la poésie et aussi sur l’œuvre 

de Cecília Meireles du point de vue d’une analyse phénoménologique. Celle-ci ne 

peut pas prendre en compte les idées de la subjectivité et sujet lyrique quand on 

parle des compositions poétiques, puisque ces notions n’expliquent l'acte poétique 

ni comme une attitude rationnelle ni comme un phénomène de succès dans le 

monde. Le recours à la subjectivité ne signifie pas comprendre la particularité de 

cette sorte de discours, mais suppose une immersion dans l'intériorité d'un «je» qui 

ne reflète pas le mouvement re-soumission existentielle des choses qu'il effectue 

quand il est articulé dans leurs énoncés métaphoriques du langage poétique. La 

phénoménologie a été choisie comme une ligne de pensée, car elle nous enseigne 

qu'il ne peut pas avoir un sujet comme un «cogito souverain» déconnecté du 

monde et sans racines en dans cette pensée; il s’agit plutôt d’une conscience que 

ce monde puisse percevoir. La relation entre «sujet» et «objet étranger» est 

toujours prise en compte quand il s'agit de la lecture et l'analyse des textes 

poétiques. Merleau-Ponty, par exemple, examine dans quelle mesure l'explication 

d'une «philosophie de la subjectivité» est valable pour une découverte possible 

que la conscience réalise. Au fur et à mesure, nous soulignons que l’œuvre de 

Cecília Meireles révèle le regard vivant de choses, montre l'admiration totale pour 

le spectacle sensoriel offert par les objets; lui seul révèle toujours les significations 

les plus insolites de l’univers qui nous entoure et, à travers un dire poétique, le fait 

apparaître dans toute sa visibilité. 

 

Mots-clefs : Poésie. Subjectivité. Cecília Meireles. Phénoménologie. Sujet lyrique. 

Langage poétique. 
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Porque a vida, a vida, a vida, 
a vida só é possível 

reinventada. 
 

Cecília  Meireles  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Estudar a poesia e todos os elementos envolvidos em sua forma singular 

de expressão significa lançar-se em um campo de reflexão abrangente, uma vez 

que há diversas formas de compreendê-la e variadas maneiras de se estabelecer 

um percurso de leitura, cujo cerne é dar proeminência àquilo que esse tipo de 

composição almeja veicular. Nesse processo, deve-se considerar uma noção a 

respeito da essência do ato poético a fim de auxiliar o consulente durante toda a 

intelecção textual. 

O conhecimento da natureza da poesia e, por conseguinte, do modo como 

reconhecê-la e como utilizá-la no decurso da análise é um passo precípuo da 

atividade de compreensão, porquanto induz à atitude adequada ao que ela 

representa e à sua forma de constituição, levando em conta que se trata de um 

tipo de discurso aberto a uma multiplicidade de significados e, com isso, a distintas 

interpretações. Destarte, a natureza plural do texto poético é, de partida, um 

desafio ao seu entendimento. 

Seguindo essa perspectiva, gostaríamos de inicialmente marcar os limites 

das análises aqui propostas, visto que este trabalho faz leitura de poesia e, por 

esse motivo, necessita delinear as intenções postas em mira. Assim, dois são os 

focos do presente estudo: primeiro, a natureza do discurso poético e a pertinência 

de algumas ideias geralmente atreladas à sua definição, como a de subjetividade 

e a de sujeito lírico; segundo, a obra de Cecília Meireles e o modo como ilustra os 

atributos da poesia aqui levantados e discutidos. Pode-se, com isso, rever as 

noções anteriormente citadas, frequentemente as mais aceitas quando se fala da 

essência do ato poético. Diante das possibilidades significativas próprias do texto 

poético, essas duas rotinas reflexivas, ao longo do percurso, se tocam e se 

complementam o tempo inteiro, porque uma exemplifica efetivamente o modo de 

atuação da outra. Por isso, num primeiro momento, partimos de algumas 

referências teóricas que mantêm entre si uma espécie de coerência ideológica 

quanto à definição desse tipo de texto. Num segundo momento, resolvemos nos 
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distanciar delas a fim de estabelecer, segundo o ponto de vista fenomenológico, 

nossa própria visão sobre a poesia. Em seguida, lemos então a obra de Cecília a 

partir desse novo olhar e destacamos que, seguindo essa nova orientação teórica, 

não só conseguimos mostrar as especificidades dos textos cecilianos, mas 

também somos capazes de ilustrar, por meio da produção literária de Cecília, os 

atributos que levantamos acerca da essência da realização poética, já que a 

poetisa os incorpora fielmente no labor expressivo que realiza. 

Definido o caminho percorrido, é preciso sublinhar a tese a que visamos e 

que aproxima ambos os eixos escolhidos. Partimos do pressuposto de que, ao se 

falar de poesia, não é possível levar em conta as ideias de subjetividade e de 

sujeito lírico – ou de eu lírico – porquanto essas noções não representam, de fato, 

o ato poético, mas apenas o explicam como atitude racional, não como fenômeno 

sucedido no mundo. Isso quer dizer que, na leitura desse discurso específico, 

estamos diante do colapso do sujeito lírico porque ele constitui um processo de 

mera racionalização da experiência perceptiva. Assim, acreditamos que outras 

condutas paulatinamente tecem a urdidura poética, a começar por um olhar atento 

voltado às coisas e disposto a deixar o próprio mundo emergir em toda a sua 

visibilidade. Nesse sentido, destaca-se a obra de Cecília Meireles, que, conforme 

fica demonstrado, tão bem revela essa aparência vivaz das coisas e mostra total 

admiração pelo espetáculo sensorial oferecido por elas. Nossa hipótese, portanto, 

ratifica o questionamento inicial: deve-se rever a posição teórica que reduz a 

poesia a um construto meramente intelectual, centrando-a na figura de um “eu” 

fora do mundo, para, em seguida, definir uma postura capaz de assentar o 

fenômeno poético na revelação da experiência perceptiva. 

Logo, o presente estudo começou a ser elaborado tendo em vista a 

análise de um dos aspectos geralmente considerados mais essenciais para a 

construção – e, por consequência, também para a compreensão – dos textos 

poéticos: a ideia de subjetividade, ou a relação estabelecida entre o chamado eu 

lírico e o mundo que ele almeja expressar. Na realidade, conforme aponta Moisés 

(2006), a própria poesia é definida, em muitas situações, a partir da relação entre 

sujeito e objeto e da tentativa de o primeiro elemento constituir as características 
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do segundo de acordo com uma visão peculiar desenvolvida pelo poeta. Nesse 

sentido, a poesia seria o resultado de um vínculo que se estabelece entre o sujeito 

e as marcas que o mundo exterior (o objeto) deixou nele quando se efetivaram, 

em seu interior, as experiências vividas. Logo, a emergência do “eu lírico” 

ocorreria porque esse sujeito empreende um mergulho expressivo em si mesmo 

para, na contemplação de suas vivências, descrever as imagens de seu “mundo 

interior”. 

Compreendido assim, sobrepujando até os aspectos estruturais (o verso, 

a rima, a métrica), esse tipo de texto se constrói exclusivamente como uma 

tradução da interioridade do poeta, usando, como mediação desse processo, os 

recursos da linguagem e os artifícios do estilo, das metáforas e das significações 

conotativas. Consoante essa ideia, não se pode, ao falar de poesia, desconsiderar 

a ideia de subjetividade uma vez que ela está investida nas coisas e é responsável 

pela projeção desse “mundo interior” do poeta à medida que a linguagem o traduz 

por meio das palavras. 

No entanto, a conivência com essas definições ou ideias a respeito da 

poesia não é o objetivo deste trabalho. Aqui tentamos, a partir de algumas 

interrogações fenomenológicas, pensar se de fato há uma “subjetividade” – 

peculiar à poesia – investida no mundo exterior, levando em conta que, 

geralmente, essa relação entre “sujeito” e “objeto exterior” sempre é feita quando 

se fala em leitura e em análise de textos poéticos. Merleau-Ponty, por exemplo, 

investiga até que ponto a explicitação de uma “filosofia da subjetividade” é válida 

como uma possível descoberta que a consciência realiza de si mesma, ou apenas 

se trata de uma construção a que se chegou no momento em que sobrevém a 

reflexão e toma essa consciência como um achado do pensamento depois de se 

pronunciar o “eu penso”. 

Por isso recorremos à fenomenologia, porque ela sugere que não pode 

existir um sujeito como um “cogito soberano” desligado do mundo, sem raízes 

nele. Merleau-Ponty, ao voltar-se para a percepção a fim de relevar os aspectos 

que a compõem, mostra que, na ordem do percebido, deve-se reconhecer que o 

mundo já está dado, anterior a qualquer análise que se possa fazer sobre ele, logo 
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é algo pressuposto na relação entre ele e a consciência, que, por seu turno, não 

precisa constituí-lo como pensamento, mas somente constatar que está lançada 

nele a fim de conhecê-lo. Ao contrário de uma perspectiva racionalista, o mundo 

não será visto, na fenomenologia merleau-pontiana, como produto de intelecção, 

mas como um pressuposto para a consciência. Destarte, essa filosofia, com a qual 

dialogamos neste trabalho, propõe três movimentos diferentes para que se 

converta o olhar a respeito do mundo: procura suspender as afirmações da atitude 

natural, tenta descrever diretamente a experiência tal como ela é, no momento em 

que a consciência toma contato com esse mundo já dado, e, por fim, faz um relato 

desse mundo vivido. Assim, um passo importante a ser admitido é o movimento de 

retorno “às coisas mesmas”, ou seja, das coisas tal como elas aparecem à 

consciência, afastando-se da formulação cartesiana sobre a percepção ser uma 

síntese do espírito. 

É assim que pretendemos delinear um outro comportamento diante da 

poesia, considerando-a um ato perceptivo, sem se apegar a elementos estruturais 

ou a fórmulas (por exemplo, centradas na relação simples entre sujeito + objeto, 

conforme se lê em Moisés) que determinem sua natureza. O objetivo final, 

conforme apontado, questiona a validade do termo “eu lírico” como a voz que 

representa toda a enunciação poética e, seguindo a discussão, aponta uma outra 

forma de pensar as relações entre a consciência que percebe e o próprio mundo, 

sem cair na dicotomia sujeito-objeto. 

Pensamos que, ao se abrir à poesia, o autor não age como um sujeito 

capaz de constituir todas as coisas ao seu redor, mas como uma consciência 

voltada ao mundo. Por esse motivo, cogitamos a desconstrução da noção de 

subjetividade na poesia, realizando, para tanto, algumas interrogações: serão as 

relações subjetivas tão essenciais à composição poética e à definição de sua 

natureza? Quando se trata de poesia, elas existem de fato? Na verdade, 

entendemos, e assim queremos mostrar, que essas relações subjetivas não 

encontram eco no mundo vivido, e ele não pode ficar ausente, ou ser ignorado, 

quando se trabalha um certo tipo de texto totalmente enraizado nele. 
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De modo a iluminar melhor essa discussão, escolhemos a obra de Cecília 

Meireles, porque ela assim se posiciona com relação às coisas, não como um “eu” 

que deseja possuí-las, mas como alguém que participa do espetáculo do visível e, 

portanto, deseja apresentá-lo. Nesse sentido, uma leitura de Cecília a partir da 

fenomenologia ajuda a realçar suas especificidades, porquanto a mostra envolvida 

nesse inventário do mundo e de sua visibilidade. No conjunto de poemas chamado 

Cânticos, por exemplo, a poetisa praticamente extingue as referências a um “eu 

lírico”, visto que o sujeito enunciador não se pronuncia, a fim de colocar em 

evidência um “outro”, presente no discurso pela marca da segunda pessoa, o tu. 

Percebemos que a emergência dessa alteridade, desse contraponto entre o “eu” e 

o “outro” (o tu), marcante em outros textos de Cecília, é um dos recursos poéticos 

usados por ela a fim de revelar o aspecto visível do mundo e de realçar em si os 

atributos mais genuínos da poesia, conforme aparece ao longo das nossas 

reflexões. 

Com esses objetivos postos em mira, pensamos toda a estruturação do 

trabalho que segue. No primeiro capítulo, há uma breve apresentação da obra de 

Cecília Meireles, com destaque a opiniões de críticos diversos sobre a riqueza da 

produção poética ceciliana. Procuramos direcionar essa exposição para as ideias 

focadas no presente estudo. No segundo capítulo, fazemos uma explanação que 

abarca diferentes definições de poesia, sua manifestação no poema, sua 

constituição a partir da relação entre perceber e representar e, enfim, sua 

compreensão como artifício elaborado por um sujeito lírico que faz uso de uma 

suposta “subjetividade”. Fechamos esse capítulo mostrando de que forma uma 

leitura centrada na figura de um eu lírico pode desbotar toda a significação dos 

versos. No terceiro capítulo, nossa interrogação procura desvelar esse problema 

da subjetividade seguindo a fenomenologia de Merleau-Ponty e superando a 

dicotomia sujeito-objeto numa nova definição do que é poesia sem forçá-la a ser 

uma racionalização do contato entre a consciência e o mundo, mas um movimento 

vivido e realizado no próprio mundo. No quarto capítulo, a discussão salienta a 

obra de Cecília Meireles e as maiores marcas de sua produção poética: a 

singularidade de seu olhar, a relevância do enigma do “outro” e o colapso do 
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sujeito lírico ocorrido à medida que ela se distancia de um processo racional e 

mergulha na visibilidade do mundo e na vida dos seres que se mostram. No quinto 

capítulo, discutimos a linguagem, o elemento mediador entre a experiência 

perceptiva e os significados que ela carrega, com especial atenção à fala que lhe 

é inerente e ao dizer poético que ela própria enuncia e que metaforicamente 

gestualiza o mundo. 

Para facilitar as citações dos poemas de Cecília, reduzimos, nas notas de 

rodapé, as referências aos dois volumes da obra Poesia completa utilizada neste 

trabalho. A edição consultada tem a organização de Antonio Carlos Secchin e foi 

publicada, em 2001, pela editora Nova Fronteira. Assim aparecem as notas, 

quando mencionam ora um volume, ora outro, seguidas das respectivas páginas: 

MEIRELES, C. Poesia completa, vol. I ou MEIRELES, C. Poesia completa, vol. II. 
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1. “OLHOS TORTOS” E VIDÊNCIA EM CECÍLIA MEIRELES 

 

 

A intenção deste capítulo é apresentar a produção poética de Cecília 

Meireles, destacando, no percurso dessa apresentação, as obras da poetisa 

segundo a perspectiva de leitura assumida neste trabalho. Por esse motivo, a 

presente exposição não objetiva exibir apenas meras notas biográficas, a fim de 

traçar uma cronologia da vida da autora e restringi-la a fatos marcantes e a livros 

consagrados, mas aproveitar cada apontamento sobre a trajetória literária de 

Cecília para assentar nossa análise em certos atributos do próprio ato poético 

manifestos em seus textos e discutidos ao longo dos demais capítulos. Para tanto, 

é necessário, inicialmente, sublinhar o direcionamento que utilizamos nas análises 

da poesia ceciliana. 

Entendemos que o maior atributo da poesia está não só na capacidade de 

a teia metafórica do poema desdobrar a visão, mas também no modo de estender 

o alcance do olhar, a fim de ressignificar nossas formas de enxergar o mundo e as 

coisas. Se estiver paralisada em certas imagens, ou se sua análise a incapacitar 

de efetivar as transmutações dos sentidos preestabelecidos, a poesia perde a sua 

força, e o propósito de sua construção torna-se vazio. O reavivamento dessa sua 

potência é justamente o que a permite desvendar incessantemente o mundo à 

nossa volta. Isso quer dizer que ela, como composição literária, não pode ser 

reduzida apenas às metáforas que cria ou aos recursos de linguagem – aos 

vocabulários e às técnicas de construções sIntáticas e semânticas – a que recorre 

para enriquecer o uso do vernáculo ou, em sua prática habilidosa, impressionar o 

consulente e torná-lo fiel apreciador de rimas e de métricas ricamente lavradas. Ao 

contrário, tais recursos – da metáfora à utilização de uma linguagem pertinente – 

só são importantes à medida que se tornam mecanismos a favor desse eterno 

desvelamento das coisas e da própria existência, e não simples elementos 

independentes a criar o texto tecnicamente diferenciado dos que permeiam o 

cotidiano. É seguindo essa linha de compreensão que pretendemos ler a obra de 

Cecília e mostrar a singularidade de sua produção poética. 
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Como descortinar a vida já é, em si, uma tarefa infinda, a leitura da poesia, 

também lançada nesse movimento, não pode encerrá-la em representações 

definitivas, mas deve considerar que o ato poético é uma fonte inesgotável de 

reflexão e de aprendizado, uma contínua ação de renovação do mundo à nossa 

volta, e, por esse motivo, a vida do poeta passa a ser uma comunhão com a 

própria visibilidade do mundo. É nesse sentido que Damasceno, ao falar da obra 

de Cecília Meireles, sublinha o fato de a poetisa, nos seus mais de quarenta anos 

de atividade criadora e do exercício do verso praticado rotineiramente, ter 

conseguido realizar um painel 

 
em que representou a vida em sua plena manifestação: o universo e as gentes, 
a flor e o pássaro, os seres ínfimos e as estações do mundo, a pedra, a cor, o 
mar, a criança, e a carga de sentimentos, impressões, vivências e juízos que 
informam a mente e a natureza humanas. Inventário da vida deveria chamar-se 
uma obra tal, que a ela nada escapou. (DAMASCENO, 1974, p. 6) 
 

Damasceno complementa essa caracterização apontando que, conforme 

a relação entre a sensibilidade da poetisa e a realidade física se intensificava, 

mais se aguçavam os meios de expressão desse contato e mais se evidenciava 

nela “uma alma aberta cada vez mais a tudo e a todos, um crescente interesse por 

todos os seres” (DAMASCENO, 1974, p. 6). Não houve limites para seu olhar, 

atento ao espetáculo do mundo e a cada visada dirigida a ele. No poema, “A 

minha princesa branca”, por exemplo, essa posição logo de partida se confirma: 

Estendo os olhos aos mares: 
Ela anda pelas espumas... 
– Serenidades lunares, 
Tristezas suaves de brumas...1 

 
A percepção de uma figura andando pelas espumas, envolta nas brumas, 

tem como pressuposto “os olhos” estendidos aos mares, uma visada sem a qual 

nenhuma efígie se descortina e nenhuma paisagem se edifica. No entanto, não é 

somente da visão que o poema se constitui: em Cecília, ele também carrega as 

novas formas de olhar, ou os novos significados que se escondem na interioridade 

das coisas e que só se revelam quando elas são trazidas à visibilidade. No trecho 

                                                 
1 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. I, p. 35-36. 
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acima, o caminhar faz-se manso, compassado, acompanhado das “serenidades 

lunares”, atado às “tristezas suaves” das brumas. Percebe-se, assim, não uma 

aparição abortiva ou repentina, como se a coisa fosse arrancada das sombras e 

jogada à luz que agora lhe envolve, mas um deslocamento dócil cercado pelas 

sensações mais efêmeras e inconstantes. Essa marca é o que a leva, no decorrer 

de sua obra, do simples intimismo a uma “exteriorização do amor à vida”, do 

exotismo filosófico-religioso para a “panteística contemplação dos seres e das 

criaturas”, nas palavras de Damasceno (1974, p. 6). É o que se vê, com sutileza 

incomparável, nos versos iniciais de “A minha princesa branca”. 

Tomando como base as primeiras observações deste capítulo, em que 

destacamos o atributo precípuo da poesia, a saber, a capacidade de ressignificar 

o mundo a partir das novas formas de olhá-lo, é possível dizer que Cecília não só 

enveredou verdadeiramente pela poesia, mas também a encarnou em sua 

expressão mais genuína, numa atitude que a manifesta em sua máxima potência. 

A maneira como reagiu às mutações da realidade que a cercava permitiu construir 

uma obra de singular pluralidade, não propensa a certos temas, mas produzida 

para agasalhar em si a multiplicidade das cores do mundo e os sem-números de 

sentidos suscitados por ele. Pode-se perceber tal caracterização acompanhando o 

itinerário artístico que Cecília realizou. 

Quando estreou na literatura, em 1919, com o lançamento do pequeno 

livro de sonetos chamado Espectros, ela surgia, segundo Damasceno (1974, p. 7), 

sob o signo do Parnasianismo. Isso porque a influência de certos mestres como 

Alfredo Gomes, Osório Duque-Estrada ou Basílio de Magalhães, associada a um 

certo gosto parnasiano generalizado na época, explicam a feição da obra inicial de 

Cecília, composta de sonetos que ainda não representavam a medida adequada 

da posterior maturidade que o conjunto da obra adquiriria. Vale lembrar que a 

poetisa contava, à época, com apenas dezessete anos, e o livro não repercutiu de 

forma decisiva, tamanha era a quantidade de poemas voltados aos moldes 

parnasianos. Ela mesma, na publicação de sua Obra poética, cuja primeira edição 

data de 1958, e também na Antologia, organizada pela própria poetisa no início da 

década de 1960, não incluiu Espectros por razão que não foi revelada, mas que 
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levanta suposições: segundo Gouvêa (2008, p. 26), embora ela não tenha se 

detido em uma discussão que explicasse a ausência de sua primeira obra, “parece 

claro que isto se deu pelo fato” de não considerá-la “como parte da identidade 

poética e estilística alcançada na maturidade”. Miguel Sanches Neto, no texto 

“Cecília Meireles e o tempo inteiriço”, presente na edição da Poesia completa, 

destaca que essa obra, escrita “num tom um tanto colegial”, embora não 

contivesse ainda todas as marcas que singularizariam a poetisa a partir de 

Viagem, “já apresenta em gérmen a grande escritora” (SANCHES NETO, 2001, p. 

xxvii). Dentro de um “horizonte estudioso”, diz o autor, “em que está em formação 

a personalidade do artista”, ainda apegada aos nomes que permeiam o ambiente 

escolar, ela mostra que heróis e anti-heróis saltam de seus alfarrábios no meio da 

noite solitária: 

Vejo ante mim, pelo aposento mudo, 
Passarem lentos, em morosa ronda, 
(...) 
Silenciosos fantasmas de outra idade, 
À sugestão da noite redivina, 
– Deuses, demônios, monstros, reis e heróis.2  
 

Numa espécie de manifestação da aspiração juvenil, espectros “de outra 

idade” assombram o ambiente da jovem artista e materializam-se no soneto, cuja 

mecânica parnasiana acaba sendo perpassada pela atmosfera noturna de um 

misticismo que parece ser embrionário. Basta reparar nos “silenciosos fantasmas” 

aproximando-se “à sugestão da noite redivina”. Como bem aponta o professor 

Alfredo Gomes, prefaciador de Espectros na publicação de 1919, aos olhos lassos 

dos pesquisadores maduros, como “visões do Além”, surgem “figuras suaves” e 

“nobilíssimas”, dotadas de “qualidades raras e peregrinas”, cujas auras radiantes, 

envoltas pela própria essência, segredam-nos coisas doces e ternas que 

transbordam o misterioso dom da poesia, a perfumar tudo quanto tocam: “Entre 

essas figuras de eleição – Cecília Meireles”3. Ele já podia ver que nela, “no imo da 

alma da jovem”, borbulhava “esse quê indefinível e divino, a que se dá o nome de 

                                                 
2 Idem, p. 15. 
3 Idem, p. 9. 
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inspiração poética, antes verdadeira aspiração ao belo intangível, que viceja nas 

regiões sublimes do ideal”4. 

Passada essa primeira publicação, Damasceno (1974, p. 7) destaca que a 

aproximação ao artista plástico português Fernando Correia Dias, com quem veio 

a casar em 1922 e de quem enviuvou em 1935, levou-a a ter contato com outros 

escritores já que o pintor gozava na época de grande prestígio no meio artístico. 

Veio daí o contato com jovens escritores como Tasso da Silveira, Andrade Murici e 

outros, os quais estavam engajados numa renovação de nossa literatura a partir 

do equilíbrio e de princípios neossimbolistas, tais como o pensamento filosófico e 

a universalidade. Isso ajudou a atualização de Cecília com os grupos literários 

mais ativos do momento e a filiou5, de certa forma, entre os anos de 1922 e 1927, 

ao grupo neossimbolista que compunha as revistas Festa, principalmente, Árvore 

Nova e Terra de Sol. Embora não estivesse ligada ao grupo por meio de nenhum 

compromisso de ordem doutrinária, esse contato, nas palavras de Damasceno 

(1983, p. 13), “delineava a feição espiritual de sua arte, inspirada em elevado 

misticismo”, sendo, por isso, identificada como uma escritora “pós-simbolista”, 

segundo denominação de Otto Maria Carpeaux. Entretanto, como destaca 

Sanches Neto (2001, p. xxiv), Cecília não é uma “neossimbolista” que apenas 

volta passivamente ao Simbolismo, mas “uma autora que parte deste movimento, 

e do que havia nele de conexões com o Parnasianismo, rumo a uma arte moderna 

escoimada de seu materialismo limitador, fazendo preponderar um desejo de 

unificação e não de cisão”. São desse período os livros Nunca Mais... e Poemas 

dos Poemas, de 1923, e Baladas para El-Rei, de 1925. 

Da primeira obra houve boa impressão da crítica, e, com isso, Cecília se 

lançava com mais impacto no cenário literário. Nela, a poetisa deixava mais 

                                                 
4 Idem, p. 10. 
5 Segundo Gouvêa (2008, p. 49), no acervo pessoal de Darcy Damasceno, em anotações que o autor deixou 
com vistas a uma biografia de Cecília Meireles que nunca chegou a realizar, há o relato de um telefonema que 
ele recebeu da própria poetisa, esclarecendo que “mesmo no início não se filiou a grupos (nem ao de Festa)”. 
Segundo Cecília, em nota textual, “a inspiração católica dos espiritualistas seria obstáculo a qualquer 
ingresso” nesse grupo. “Por militar com fervor em prol da Escola Nova, Cecília Meireles e os outros 
intelectuais que a propunham, como Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, eram vistos com desconfiança 
pelos conservadores, e por vezes taxados de ateus e comunistas pelos obscurantistas” (GOUVÊA, 2008, p. 
49). Portanto, essa ideia de filiação está mais para um estilo, no bojo das influências neossimbolistas, 
marcadamente místico e espiritual, o qual em Cecília pende a uma religiosidade cósmica não propensa à 
crença na ressurreição, mas a uma racionalidade mística, não muito afeita, assim, a uma “inspiração católica”. 



 22 

evidente uma influência da cultura oriental, seja por meio de leituras, seja por 

causa da admiração que por ela nutria, e pendia seus traços a um teor mais 

intimista e espiritualista. Da segunda não houve grandes impressões, e a obra 

ficou marcada pela presença mais aguda das características neossimbolistas, 

“pela nota desilusória e pela mística ansiedade” (DAMASCENO, 1974, p. 8). São 

exemplos dessa marca os seguintes versos, do poema “Inicial” de Baladas para 

El-Rei: 

Lá na distância, no fugir das perspectivas, 
Por que vagueiam, como o sonho sobre o sono, 
Aquelas formas de neblinas fugitivas?6 
 

Percebe-se nesse poema o uso de um vocabulário mais voltado à 

abstração, como nas expressões “fugir das perspectivas” e “neblinas fugitivas”, e 

nas palavras “vagueiam”, “sonho” e “sono”. Tudo isso, o vaguear das formas de 

neblinas fugitivas, ocorre “lá na distância”, representando uma espécie de 

personificação de uma irrealidade que é marca de uma linguagem simbolista, mais 

sugestiva. Nesse período em que Cecília se filiou a essa estética, o Modernismo 

eclodiu, em 1922, com tamanho ímpeto de renovação, de tendência libertária e de 

abandono dos padrões antecedentes, que, embora não tenha extinto os grupos 

mais tradicionais, como o de Festa, de certo modo ofuscou um pouco os adeptos 

dessa tendência e relegou seus autores a um anonimato forçado pela demanda do 

novo estilo emergente. Assim Cecília ficou, de alguma forma, à margem de uma 

apreciação mais contundente por causa da aproximação a um estilo considerado, 

à época, ultrapassado e desgastante. 

Foi somente quatorze anos depois de Baladas para El-Rei, em 1939, que 

surgiu o livro Viagem, em cuja construção já se percebe uma independência 

poética de Cecília e um novo comportamento estético, fruto de uma maturidade 

alcançada com o tempo e com as inúmeras composições que intermediaram 

ambas as publicações. A poetisa passa a lançar mão da “canção”, uma maneira 

de compor poesia que a marcou por toda a vida. Esse livro surge depois de uma 

viagem feita por ela, em 1934, a Portugal, ao lado do marido Fernando Correia, 

                                                 
6 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. I, p. 91. 
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num momento que “influi sobremodo na dilatação do horizonte ceciliano; motivos e 

estruturas formais se enriquecem pelo reencontro da tradição lírica da Península” 

(DAMASCENO, 1974, p. 9). Com essa obra, um ano antes de ela vir a público, em 

1938, Cecília ganhou um prêmio inédito oferecido pela Academia Brasileira de 

Letras, pois era novidade a um artista de corrente renovadora ser laureado com a 

distinção. Cassiano Ricardo, que produzira o texto final correspondente ao parecer 

da escolha da vencedora, destacou, em seu relatório, o fato de a obra de Cecília 

conter “modernidade, intenção renovadora, universalidade, mas, ao mesmo 

tempo, tradição, equilíbrio, casticismo: assim se marcava a voz diferente que se 

erguera na poesia brasileira, aspirando à transcendência e sentindo ao mesmo 

tempo o chão a que se encontrava ligada” (DAMASCENO, 1974, p. 9). 

No poema “Canção”, um dos que assim são intitulados em Viagem, a nova 

postura de Cecília se revela: 

Pus o meu sonho num navio  
e o navio em cima do mar; 
– depois, abri o mar com as mãos, 
para o meu sonho naufragar.7 

 
A ideia é a de que o sonho naufrague, vitimado pelas ondas e pelas 

intempéries que sobrevêm ao mar, porém ele não será lançado ao desamparado e 

ao sabor da inconstância dos ventos e das águas sem antes ser posto num navio, 

para que, dessa forma, tenha alguma segurança, tenha a chance de navegar. 

Entre essas duas ações – a de navegar e a de naufragar – estão as mãos do 

poeta que abre o mar, que provoca o acidente, que deseja perder seu sonho e 

que, por isso mesmo, coloca-o à deriva nessa vaga de incerteza, não sabendo se 

se livra do devaneio ou se o assenta no chão do mundo, no navio, como forma de 

transcendê-lo pela realidade que representa. O vento tende a se aproximar e a 

noite a ficar mais fria, contemplando o naufrágio do sonho incentivado pelas 

lágrimas que avolumam esse mar de pranto: 

Chorarei quanto for preciso, 
para fazer com que o mar cresça, 
e o meu navio chegue ao fundo 
e o meu sonho desapareça. 

                                                 
7 Idem, p. 237-238. 
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Para Damasceno (1983, p. 18), Viagem representa uma larga mudança de 

conduta na obra de Cecília resultado de anos em que a poetisa refletiu seus 

próprios versos, numa pertinaz, árdua e demorada aprendizagem, enquanto os 

demais autores modernistas ainda não haviam se desprendido das redes 

renovadoras lançadas anos antes sob o signo do anedótico, dos vícios 

expressivos e do nacionalismo. Em meio a tudo isso, Cecília representava uma 

parte da tradição acima das fronteiras aparecidas no Modernismo, porque ela 

inovava seguindo uma orientação espiritualista: renovava as letras com a 

sequência da tradição, com o sustentáculo filosófico e com a intenção da 

universalidade. “Viagem vale pela revelação definitiva de uma natureza artística 

em sua plenitude e de um estilo poético em seu ponto de perfeição”; “a pluralidade 

de assuntos diz bem do interesse humano da autora” (DAMASCENO, 1983, p. 

18). Para Bosi8 (2012, p. 11), em texto chamado “A poesia da viajante”, que serve 

de prefácio a uma edição da obra Viagem, o ato de viajar em Cecília representa 

mais do que um tema literário: “é uma dimensão vital, um modo de existir do corpo 

e da alma”. Segundo o autor, uma leitura integral das composições da poetisa 

revela que essa figura da viajante, nas obras, é recorrente e acaba sofrendo, em 

seu significado, diferenças internas porquanto evolui, agrega novos horizontes e 

amplia, paulatinamente, a envergadura do seu olhar para explorar territórios para 

os quais a visão não imaginava voltar sua atenção. Por isso dizer que o ato de 

viajar é uma forma de existir, uma “dimensão vital”, pois é ele que determina todo 

o percurso de uma poesia que vai, a cada texto, alargando seu alcance. Para 

tanto, conforme diz Bosi, são muitas as rotas adotadas e as imagens 

multiplicadas, num exercício poético em que “os vários aspectos da Natureza 

contemplados parecem dissolver-se em lonjuras sem margens” (BOSI, 2012, p. 

12). A ausência de fronteiras é a chance de experimentar, sem cessar, a 

transmutação de si e do mundo, a reinvenção das coisas, num processo de 

criação que deixa, por onde passa, o rastro da permanência do canto em face da 

brevidade das coisas da vida: 

                                                 
8 MEIRELES, Cecília. Viagem . 2. ed. São Paulo: Global, 2012. 
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E aqui estou, cantando. 
 
Um poeta é sempre irmão do vento e da água: 
deixa seu ritmo por onde passa.9 
 

Aqui, a viajante saboreia, ao mesmo tempo, a existência fugaz e o canto 

que, por ser duradouro, “deixa seu ritmo por onde passa”. E ela não pode deixar 

de cantar, uma vez que compactua com a dimensão vital de sua condição viageira 

que faz a poesia vir a seu encalço. Das terras por que passou, de Portugal à Índia, 

da Itália à Holanda e a Ouro Preto, Cecília, nesse modo de existir que escolheu 

para si, sempre nelas deixou sua marca, multiplicou-lhes os temas e com certeza 

as alargou com os significados mais insuspeitados que nascem desse seu olhar 

constantemente atento e dirigido ao espetáculo do mundo. Também falando dessa 

característica, Mário de Andrade10, ao comentar a obra Viagem, afirma que ela 

“apresenta enorme variedade” e é uma boa prova do ecletismo da poetisa, o qual 

“escolhe de todas as tendências apenas o que enriquece ou facilita a expressão 

do ser”. 

Aliás, essa opinião do autor modernista, em se tratando de um juízo 

positivo referente a uma autora que estava um pouco em descompasso com a 

prática poética do nosso Modernismo centrada na ruptura e no abandono das 

tradições literárias até então vigentes, configura-se como uma grata herança 

crítica, já que Mário de Andrade afiança a Cecília um papel de destaque dentro da 

expressão artística pela qual atravessava a literatura no Brasil. A positividade 

dessa crítica se insere num quadro oportuno porque, segundo aponta Gouvêa 

(2008, p. 17), embora tenha havido algumas vozes dissonantes contrárias à 

qualidade da poesia ceciliana – sobretudo a de Agripino Grieco, que analisou 

apenas a obra de juventude de Cecília e a classificou como “pouco original”, 

acusando-a inclusive de plágio11 –, a recepção favorável da obra da poetisa foi 

majoritária. No bojo dessa crítica propícia, Mário de Andrade afirma que, diante 

                                                 
9 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. I, p. 229. 
10 Sobre Viagem, em 26 de nov. de 1939, artigo publicado em O Empalhador de Passarinho, Brasília/SP, 
Livraria Martins Editora/INL, 1972. In: MEIRELES, C. Obra poética . RJ: Nova Aguilar, 1983, p. 37. 
11 Gouvêa aponta que Agripino Grieco, quando a caracterizou como “pouco original”, fê-lo dizendo ser ela 
“imitadora de Leopardi e Antero”. Mais tarde, em entrevista dada em Lisboa, ele a acusaria violentamente de 
“plagiar” Fernando Pessoa. 
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das diversas “conceituações e experiências de poesias” ocorridas do início do 

Modernismo até o final da década de 1930, Cecília passou “não incólume” e 

demonstrou “firme resistência a qualquer adesão passiva”. Nesse sentido, a 

poetisa, não aderindo à ruptura radical, soube unir tradição e inovação e realizar 

uma ascendência de sua produção poética, tirando, nas palavras do escritor, “seu 

ouro” onde o encontrava, “escolhendo, por si, com rara independência”12. Isso 

quer dizer que o descompasso com relação à época a tornou livre para crescer 

segundo a estilística que escolheu para si, podendo efetivar o “ecletismo” de que 

fala Mário de Andrade, ou o “dom raro com que ela se conserva sempre dentro da 

mais íntima e verdadeira poesia”. Vale lembrar que tal comentário tem muito 

impacto e muita relevância porquanto vem de um autor que, conforme expõe 

Gouvêa (2008, p. 18), “ao longo de toda a sua vida de crítico perseguiu o ‘lirismo 

puro’ na poesia do modernismo brasileiro, isto é, aquele brotado da conexão com 

o inconsciente no instante da criação poética”. 

Ainda seguindo essa crítica positiva feita por Mário, Gouvêa salienta que 

também Manuel Bandeira dedicou a Cecília apontamentos proficientes, sendo o 

crítico mais profícuo da poesia ceciliana, reiterando, por exemplo, a maneira como 

nela aparece esse “ecletismo das soluções estéticas” e identificando, nesse ato 

poético, as “claridades clássicas, as melhores sutilezas do gongorismo, a nitidez 

dos metros e dos consoantes parnasianos, os esfumados de sintaxe e as toantes 

dos simbolistas”, além de “aproximações inesperadas dos surrealistas”13. É essa 

característica que faz Cecília, segundo Damasceno, trabalhar no sentido de 

inventariar a vida inteira. 

É importante sublinhar que esse levantamento dos principais atributos da 

obra da poetisa não esgota as possibilidades significativas de seus textos e não 

direciona nossa leitura a uma procura de certos temas recorrentes nos poemas. 

Caso fosse assim, toda a jornada de uma viajante seria inútil, descolorida, porque, 

ao passo que Cecília almeja sempre o inusitado a cada contato com as coisas, a 

cada visada, ela não poderia substituir suas composições por imagens pré-fixadas 

ou por significações já dadas: cabe ao leitor, numa penetração aguda e 
                                                 
12 ANDRADE, M. Op. cit., id., ibid. 
13 BANDEIRA, M. “Cecília Meireles”, 1946, p. 166-168. Texto citado por Gouvêa (2008, p. 18-19). 
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desprendida na poesia ceciliana, sentir-se envolvido e deixar-se surpreender, 

quantas vezes forem necessárias, pelas mesmas obras, pelos mesmos textos, 

pelos mesmos versos. Um processo focado no desvelamento do mundo não 

poderia aspirar a algo diferente. A familiaridade que possivelmente se tenha com o 

movimento praticado pela poetisa é só o índice da necessidade de um mergulho 

ainda mais confiante no mistério de seu próprio desvelamento. Por esse motivo, 

no poema “Irrealidade”, ela mesma assim se define: 

Sou tão visível 
que não se estranha 
o meu sorriso. 
E com tamanha 
clareza pensa 
que não preciso 
dizer que vive 
minha presença.14 

 
O que dizer do reconhecimento de uma tal facticidade que perpassa sua 

própria condição existencial? Como os versos dizem, ela é “visível”, ela não é 

alguém estranho, seu sorriso é o mesmo de outrora, de sempre, e sua presença é 

tão certa – porque sua realidade assim se descortina – que dispensa qualquer 

referência a si mesma “tamanha a clareza” dessa sua ecceidade. Todavia, 

partilhada essa condição factível que parece definitiva, ela já pode definir-se não 

só como um ser consistente no seu aspecto real e visível, mas também como uma 

pessoa feita de mudança, lançada à incerteza do que pode ser visto e de como 

ocorre essa contemplação. Nesse sentido, ela admite estar frequentemente aberta 

às transmutações próprias da existência: 

Se me contemplo, 
tantas me vejo, 
que não entendo 
quem sou, no tempo 
do pensamento.15  

 
Essa espécie de confissão do poema “Auto-retrato” não é uma crise na 

identidade de quem tem tanta certeza de sua visibilidade, mas um reconhecimento 

de que o próprio aspecto visível, no seu movimento de existência, não se perpetua 
                                                 
14 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. I, p. 467. 
15 Idem, p. 456. 
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e altera-se para admitir em si novas perspectivas e novas maneiras de aparição, 

cada qual repleta dos sentidos mais inusitados16 . Não entender “quem é” no 

momento da contemplação de si é justamente o que provoca o exercício do verso: 

se num dado instante “tantas me vejo”, se a consciência se descobre múltipla, é 

preciso, a partir disso, desvendar essas novas facetas de si e fazer que o ato 

poético, reinventando-se e redescobrindo-se a fim de dar conta desse movimento 

que parece não ter fim, revele essa constante mutação por que passa a poetisa 

em sua própria condição. A poesia, com isso, não perde sua pertinência mais vital, 

mas redobra sua confiança na expressão de um ato surpreendente: 

Não permaneço. 
Cada momento 
é meu e alheio. 
 

Assim o poeta deve ser entendido, como alguém que não permanece o 

mesmo, não porque esteja destituído de sua identidade, visto que ela lhe é 

afiançada pela visibilidade que carrega e pela facticidade que lhe apoia a condição 

real, mas porque faz parte do mundo e, como todas as coisas, também está 

sujeito às mudanças, reflete em si o estado de incerteza que se encontra na 

natureza que retrata. Essa mesma natureza é afeita não só à poetisa mas também 

a outrem, em alhures: nessa circunstância, o momento pertence a quem compõe e 

a quem aprecia a composição, ou seja, existe a qualquer outra pessoa ao alcance 

dessa experiência. 

Se pensarmos em todas as incursões poéticas de Cecília como viagens 

que ela realizou e com as quais ela conquistou o direito à manifestação de seu 

estado visível e sempre renovado, bem como da dimensão igualmente conspícua 

das coisas e dos seres, então a obra ceciliana é um flerte contínuo e crescente 

com a revelação da natureza da própria poesia, ou um meio seguro de se chegar 

a uma definição sólida do ato poético que não subtraia dele a essência a que nos 

referimos: a capacidade de ampliar a acuidade e a abrangência do olhar. Nesse 

sentido, levando em consideração todo esse percurso literário efetivado por 

Cecília, de fato é pertinente, para os fins almejados por este trabalho, iniciar o 

                                                 
16 Vale lembrar o poema de Mário de Andrade em que ele diz "Eu sou trezentos, sou trezentos-e-cincoenta, / 
Mas um dia afinal eu toparei comigo". 
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capítulo de apresentação à obra da poetisa com uma reflexão a respeito de sua 

competência poética, já que todas as observações aqui acentuadas condizem com 

a nossa proposta de rever a atuação dos elementos que envolvem a construção 

da própria poesia. Por isso a escolha, aqui, de uma exposição não convencional.  

Um comportamento tão eclético, como destacou Mário de Andrade, e tão 

cheio de facetas inusitadas, pode encontrar na vida ecos que justifiquem suas 

escolhas, embora eles não reduzam uma obra a mero produto das circunstâncias 

exteriores, nem obriguem a ver o significado do poema como um resultado da 

efervescência vivida na sua época de emergência e sem a qual não haveria uma 

determinada expressão. No entanto, os momentos por que passou Cecília em seu 

período de formação ajudam a entender a aparição de alguns temas em sua obra 

e lançar luz na trajetória literária da poetisa, guardando o fato de que esse 

levantamento biográfico, longe de ser um aspecto determinante do sentido, 

apenas aponta para uma totalidade significativa, cuja estruturação em si precede 

seus aspectos particulares porque os transcende, isto é, ultrapassa-lhes os 

sentidos, atraindo-os para si a fim de permitir que cada composição carregue a 

marca dessa totalidade e tenha, por sua vez, a autonomia de revelar as coisas a 

seu modo. No mais, um conjunto de influências pode ajudar a traçar uma certa 

linha criativa para a qual rumará uma obra e pode, também, tornar-se peça 

vantajosa no constante desenvolvimento de um poeta. 

Assim, depois de Viagem e de toda essa virada expressiva, entre os anos 

de 1939 e 1949, quatro livros são publicados, consolidando as marcas da poesia 

ceciliana: houve Vaga Música, de 1942, Mar Absoluto e Outros Poemas, de 1945, 

e Retrato Natural, de 1949. 

Durante a década de 1940, a crítica, mais afeita às produções de Cecília e 

já rendida ao seu talento e às suas particularidades, que haviam atingido em 

definitivo o estágio da maturidade, passa a dedicar análises mais confiantes aos 

textos cecilianos. Em 1943, Osmar Pimentel17, por exemplo, escreve, no Diário de 

São Paulo, um artigo intitulado “Cecília e a Poesia”, no qual ele comenta a obra 

publicada no ano anterior. Nas ponderações que faz, destacam-se as qualidades 

                                                 
17 MEIRELES, C. Obra poética, p. 38-39. 
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mais evidentes que enxerga no livro: para o leitor acostumado às inquietações 

modernistas, Vaga Música, obra, segundo o autor, de grandeza poética, soa um 

consolo porque mostra que nem tudo em nossa literatura é “alarido tropical”, mas 

também mergulho variado e abrangente na “expressão de todos os ritmos líricos 

importantes”. Além disso, o livro representa uma variedade de metros líricos que 

ultrapassam as cadências previsíveis, em cujas musicalidades seria transcendido 

o “processo musical de repetição”. Para Pimentel, a poesia de Vaga Música atinge 

temas fundamentais do lirismo a partir da “nitidez” e do “equilíbrio de suas 

arquiteturas métricas” que tangenciam as essências de um simbolismo no qual “o 

leitor pode sentir a pulsação do humano” e todas “as vozes de uma vidência 

poética”. Já Menotti del Picchia18, ao se referir à mesma obra em seu artigo 

chamado “O inconsciente na poesia”, diz que ela é “o desdobramento mais pleno 

de Viagem, mais enriquecido de substância poética”, talvez a “mais alta voz 

poética” daquele instante brasileiro. Nela, Menotti identifica uma Cecília levitando, 

em “transes de inspiração”, na fronteira entre o “consciente objetivo” e o “sensitivo 

subconsciente”. O perigo dessa consideração é uma compreensão desapegada 

do fenômeno do mundo e, por isso, longe da visibilidade a que nos referimos. É 

dessa forma que o poema “Pequena canção da onda”, de Vaga Música, 

descortina as coisas da vida, mais propenso ao espetáculo do visível do que a 

uma introspecção solitária, a um mergulho nas imagens do inconsciente: 

Os peixes de prata ficaram perdidos, 
com as velas e os remos, no meio do mar. 
A areia chamava, de longe, de longe, 
ouvia-se a areia chamar e chorar! 
 
A areia tem rosto de música 
e o resto é tudo luar!19 
 

Todas as referências que caracterizam as coisas nesse poema fazem-nas 

perceptíveis, diretamente acessíveis ao olhar como seres no mundo. É assim com 

os “peixes de prata” perdidos no mar, junto às “velas” e “remos”, e com a areia que 

clama e que chora. Do elemento mais ínfimo – a areia – ao objeto mais abundante 

                                                 
18 Idem, p. 45-47. “O inconsciente na poesia”, sobre Vaga Música. In: A Manhã (RJ), 1º de agosto de 1942. 
19 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. I, p. 330-331. 
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– o mar –, o cenário do texto é o mundo tal qual o vemos, e não uma mera 

projeção do espírito ou das imaterialidades do subconsciente. As coisas, aqui 

envoltas em significações que as singularizam num instante específico de 

aparição, não escondem sua realidade e não subvertem seus aspectos visíveis, 

apenas reagem à forma como se organizam no espaço e até, a seu modo, tendem 

a chamar e a chorar. Por fim, a areia transparece o rosto da música, corporifica o 

sensível e o faz igualmente senciente, efetiva o percurso mais seguro para a 

conspicuidade do mundo, com o corpo querendo abandonar-se na certeza do real, 

na areia que o toca e que o faz tatear aquela aspereza: 

Meu corpo sonhava com a areia, com a areia, 
desprendi-me do mundo do mar! 
 

Por esse motivo não podemos simplesmente reduzir a poesia de Cecília a 

um conjunto de características simbolistas e elidir-lhe o atributo sensitivo, sob 

pena de fazer escapar de seus poemas a realização da natureza própria da 

poesia, que se encarna nela à medida que tomam formas o tecido poético e as 

infindáveis significações que brotam dos textos. Deve-se, portanto, considerar 

esse relevante caminho que a produção artística ceciliana passa a trilhar. Paulo 

Rónai20, em texto de 1947, destaca um predicativo peculiar de Cecília, dizendo 

que “a poetisa dispõe não apenas de sentidos apurados para captar-lhe as 

emanações, mas também de finíssimos instrumentos – as imagens – para exprimir 

aquela recôndita essência”, a da interioridade inerente das coisas, acrescentando 

que “ser-se o que é, exprimir seu teor ideal com a maior intensidade, constitui para 

ela a finalidade poética da existência”. No poema “1º motivo da rosa”, de Mar 

Absoluto (1945), por exemplo, vemos a concretização dessa tendência, a maneira 

mais efetiva de trazer o mundo à sua manifestação intensamente real: 

Meus olhos te ofereço: 
espelho para a face 
que terás, no meu verso, 
quando, depois que passes, 
jamais ninguém te esqueça.21 

 

                                                 
20 “As tendências recentes”, referente à obra Mar Absoluto, publicado em Perspectiva, Belo Horizonte, fev. 
[s/d], 1947. In: MEIRELES, C. Obra poética, p. 50-52. 
21 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. I, p. 470. 
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O que o poeta pode fazer é oferecer seu olhar às coisas, a fim de, por 

meio deles, eternizar uma certa aparência que elas carregam em um dado 

momento existencial. No poema citado, os olhos serão “espelho para a face” que a 

rosa ganhará, pois terá sua imagem refletida como efígie perenizada no verso 

composto pela sensibilidade do poeta. Captar essa atmosfera do efêmero e torná-

lo duradouro, pelo texto, é um dos predicativos cecilianos, demonstrado por Paulo 

Rónai quando comenta que “é esta a atmosfera poética de Cecília Meireles: um 

universo em movimento incessante, um substituir-se contínuo de formas e 

aparências”. 

Firmada, na época dessas obras dos anos de 1940, a maturidade literária 

da poetisa, estabelecido, por conseguinte, o horizonte pelo qual se espraiou o 

olhar de Cecília, convém relembrar a eloquente homenagem do professor Alfredo 

Gomes no prefácio de Espectros, a obra ceciliana de inauguração artística, 

quando já prenunciava a emergência de uma poética valorosa e elevada: 

 
se de muito valor foi para o magistério fluminense a aquisição de mais um 
precioso elemento doutrinante; de não somenos, antes até, de mais precioso 
cunho social foi a revelação pública de mais um temperamento literário 
puríssimo a aviventar a personalidade da novel docente, já então na posse de 
estro acrisolado e quase perfeito, encarnação seleta de mais uma alma de 
musa em figura mortal, de inspirada poetisa em ascensão luminosa aos 
páramos indizíveis onde já fulguram as deliciosas concepções da mente 
helênica – ao Pindo, ao Hélicon.22 

 

O antigo mestre de Cecília cita, nesse trecho, a incipiente carreira da 

poetisa no magistério, iniciada em 1917, quando se diplomou pela Escola Normal. 

A militância na educação contribuiu sobremodo para consideráveis mudanças na 

forma de ela ver as relações pessoais que depois advinham na sua produção 

poética, especialmente a da década de 1940. Até essa época, e também nos anos 

posteriores, Cecília sempre esteve envolvida com as questões educacionais que a 

levaram, inclusive, a um patamar nacionalmente respeitável. No exercício do 

magistério, passou a manifestar-se a favor da causa da reforma da educação pela 

qual se entusiasmou e defendeu, a partir de 1930, em colunas diárias nos jornais 

do Rio de Janeiro, sobretudo no Diário de Notícias e A Manhã, com o qual 

                                                 
22 Idem, p. 11. 
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colaborou de 1942 a 1944, escrevendo estudos sobre folclore infantil. Autoridade 

no assunto, em 1948 participou da instalação da Comissão Nacional de Folclore 

da qual foi Secretária em seu primeiro congresso nacional, em 1951. Em 1929, 

publica a tese O Espírito Vitorioso, cuja defesa tinha como objetivo a cadeira de 

Literatura da Escola Normal. Em 1934, sonhou a criação de uma Biblioteca Infantil 

especializada, que acabou sendo efetivada e instalada no antigo Pavilhão 

Mourisco, em Botafogo. A biblioteca teria a duração de quatro anos, dentre os 

quais se notaram uma intensa atividade cultural e algumas realizações 

importantes na área do ensino, o que a tornou o germe de muitas outras do 

mesmo gênero no Rio de Janeiro e no restante do Brasil. Ainda nesse ano, viajou 

para Portugal a convite do Secretariado de Propaganda para realizar conferências, 

em Lisboa e em Coimbra, sobre a literatura brasileira. No ano de 1935, quando 

fundada a Universidade do Distrito Federal, é nomeada professora de Literatura 

Luso-Brasileira dessa instituição. Ainda chegou a viajar aos Estados Unidos, em 

1940, para, na Universidade do Texas, lecionar Literatura e Cultura Brasileira. 

Foi, também, a partir de 1940 que Cecília realizou – depois daquela a 

Portugal – uma rotina de viagens que, ao lado dessa sua atividade educacional 

intensa, moldaram-lhe pouco a pouco o olhar amplo e perspicaz, a alma viageira e 

livre. Neste ano, casa-se com o professor Heitor Grillo e, conforme já apontado, 

vai aos Estados Unidos, viajando posteriormente ao México, a fim de estreitar um 

intercâmbio cultural sobre literatura, folclore e educação. Em 1944, visita a 

Argentina e o Uruguai, e em 1945 conhece Ouro Preto. Foi ao Rio Grande do Sul 

em 1951 para integrar o Congresso Nacional de Folclore. Em 1953, vai à Índia, a 

Goa e à Europa, retornando ao velho continente em 1954, quando também visita 

Açores. No ano de 1957 conhece Porto Rico e, um ano depois, vai a Israel. 

Desbravando tantas terras e imiscuindo-se em inúmeras fontes culturais, 

Cecília só podia mesmo ter amplificado sua sensibilidade e, sob o olhar da mestra 

zelosa, abnegada e dedicada ao ensino e à formação intelectual humana, dividido 

com os leitores toda a riqueza do alcance de sua visão e os novos significados do 

mundo que nela rapidamente passaram a se multiplicar. Como ousou fazer 

poesia, ela não podia furtar-se ao processo criativo que a solicitava:   
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Quando o tempo em seu abraço 
quebra meu corpo, e tem pena, 
quanto mais me despedaço, 
mais fico inteira e serena.23 
 

Ao final da década de 1940, há cerca de vinte anos na lide artística como 

criadora de versos, Cecília já tinha condições de se aperceber da dimensão do 

ofício que exercia e das consequências dos sentidos inerentes ao fazer poético. 

Nessa estrofe de uma “Canção” de Mar Absoluto, ela reconhece que seu corpo se 

despedaça no “abraço do tempo”, que aqui e ali há diversas Cecílias, produtos dos 

estilhaços de sua vida inteira doada ao trabalho do verso, multiplicada pelo 

fenômeno criativo, espalhada em mil pedaços pela extensão do seu ser poeta. 

Mas, conquanto se deixe partir, cada vez mais ela é inteiriça, mais cresce sua 

identidade significativa, mais se destacam seus predicativos poéticos, mais “ela 

fica inteira e serena”. Aproveitando uma expressão de Nuno de Sampaio, o que 

opera em Cecília é “a percepção do absoluto através do relativo e do uno através 

do múltiplo” 24 . E, conforme acentuado anteriormente, desde a obra Viagem, 

passando por Vaga Música, Mar Absoluto e Outros Poemas e Retrato Natural, o 

que compreende uma década de publicações, de 1939 a 1949, o processo de 

maturidade poética eleva-se. 

O progresso dessas obras leva-a àquele contato direto com o mundo e à 

contemplação das coisas e dos seres que é parte precípua da poesia em si, já que 

esta se enraíza na experiência de tudo, na percepção do horizonte descortinado à 

frente. E como é imprescindível à visão deste trabalho, Cecília efetua o ato poético 

a partir da essência dessa atividade, ou seja, sempre imersa no mundo, e não fora 

dele. O conjunto de tudo que cresce, brilha e se multiplica, ou o espetáculo da vida 

de modo geral, para a poetisa, torna-se digno de contemplação. Frente ao painel 

que ela cria, percebemos as consecutivas reações sensíveis com relação à 

realidade circundante: da observação atenta à posição assumida pelo poeta diante 

dessa realidade que ele próprio deseja desvelar. E esse atributo tão marcado 

nessas obras destacadas, continua nas advindas subsequentemente: 

                                                 
23 Idem, p. 555. 
24 No texto “O Purismo Lírico de Cecília Meireles”, publicado no Comércio do Porto, Portugal, em 16 de agosto 
de 1949. In: MEIRELES, C. Obra poética, p. 47-49. 
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Acuidade sensorial é o que caracteriza a reação inicial. Impressionados pelas 
coisas, afinam-se os sentidos, que tendem às manifestações complexas; 
denotações visuais, auditivas, olfativas, gustativas, táteis, térmicas, dinâmicas – 
todas se confundem. O contato do poeta com a natureza é assim marcado pelo 
aguçamento dos meios de apreensão, pela euforia e pela exaltação do mundo 
apreendido. A vida física, a presença concreta das coisas introduz-se no campo 
temático ceciliano envolta em luz meridiana; a essa luz, consideram-se os 
objetos, que se fazem matéria de puro canto. (DAMASCENO, 1974, p. 11) 
 

É assim, por exemplo, em Doze Noturnos da Holanda, de 1952, Poemas 

escritos na Índia, de 1953 e só publicado nove anos depois, Romanceiro da 

Inconfidência, de 1953, e Canções, de 1956, em que Cecília, sob a insígnia da 

eterna viajante, vem nos brindar com a fidelidade do real arrebatado à poesia: 

Claro rosto inexplicável, 
límpido rosto de outrora, 
quase de água, só de areia, 
o que vai seguindo a noite, 
pelas nuvens, pelas dunas, 
desmanchando no ar do outono, 
dolorido e sorridente, 
livre de amor e de sono...25 
 

Toda essa visibilidade escancarada, penetrante, do “claro e límpido rosto” 

que salta à vista num ato de pura contemplação, permite, nesse poema que 

representa o noturno número “Cinco” dos textos da Holanda, vislumbrar a 

“acuidade sensorial” e a “presença concreta das coisas” a que se referiu 

Damasceno. Todas as imagens evocadas nesse poema conduzem a um quadro 

da manifestação aparente desse rosto, trazido à tona na limpidez que, segundo os 

versos, caracteriza-o: quase feito de “água”, só de “areia”, segue a “noite”, por 

“nuvens” e “dunas”, até desmanchar-se no “ar de outono”. Tal figura, a do rosto 

“claro e límpido” contemplado, fora de seus aspectos visíveis, é “inexplicável”, 

porquanto ela só existe como uma simples percepção claramente manifestada. 

Não é à toa que a própria Cecília Meireles, para confirmar essa inclinação 

ao deleite visual, diz ser uma “mulher de olhos tortos”. Essa autoconfissão, feita 

numa crônica intitulada “Uns óculos”, que foi analisada com mais detalhes no 

quarto capítulo deste trabalho, pressupõe, segundo a própria poetisa, um defeito 

que Cecília reconhece em si mesma: ela tem “olhos tortos” que habitualmente 
                                                 
25 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. I, p. 713. 
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nunca permitiram que enxergasse direito, por isso sempre foram dependentes dos 

óculos. O fato de ter dificuldades de visão permitiu a ela vislumbrar o que mais 

ninguém podia fazê-lo; graças, ela diz, ao seu entortamento dos olhos, todas as 

paisagens e todas as coisas pareciam mais belas e confortáveis. O mundo se 

descortinava com mais clareza em face de seus olhos que não eram totalmente 

sadios. Embora vitimados pelo embaçamento da doença ocular, isso lhes realçou 

o alcance e a nitidez para o espetáculo do visível. Tendo essa confissão como 

prerrogativa, vemos que Cecília, na atividade poética que lhe concerne realizar, 

assume o papel do poeta a que alude Rimbaud, ao dizer que o artesão dos versos 

tem de “se fazer vidente”. Caso não o faça, o alcance de sua composição acaba 

sendo limitado, e o labor literário que pratica é qualquer coisa distante da poesia 

em sua expressão mais genuína. É exatamente seguindo essa atribuição poética, 

por exemplo, que Jorge de Lima, em A túnica inconsútil, declara: “A minha visão é 

universal / e tem dimensões que ninguém sabe”. Até as mais imaginárias efígies 

ganham a força de uma aparição real quando o poeta opta pela vidência como 

atitude primeira na sua vida. É o que aparece na interrogação desse excerto de 

um dos poemas de Canções: 

Por que me apareces 
igual à verdade, 
ilusória imagem?26 
  

Por esse motivo escolhemos Cecília, porque sua expressão artística se 

ajusta perfeitamente em um trabalho que pretende rever o conceito da natureza da 

própria poesia, já que, segundo a perspectiva aqui assumida, a poetisa incorpora 

essa natureza em sua realização mais plena. 

                                                 
26 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. II, p. 1085. 
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2. POESIA: PERCEPÇÃO E REPRESENTAÇÃO 

 

 

Um trabalho cuja proposta é colocar em evidência o texto literário, em 

especial a poesia, a fim de analisá-la e de apontar nela possibilidades de 

interpretação, geralmente precisa traçar, logo de partida, os limites da leitura que 

deseja lograr. Em se tratando do discurso poético, esses limites costumeiramente 

são definidos a partir da decomposição do texto em seus elementos de 

versificação – o ritmo, as rimas, a métrica –, de conteúdo – a cosmovisão de certo 

poeta ou de certa poesia –, das figuras de estilo que lhe são subjacentes ou do 

vínculo do texto à sua época de emergência. Em tese, portanto, cabe ao analista 

discernir o tipo de leitura a ser realizada e seguir a orientação de um tratamento 

adequado e particular aos textos respeitando a natureza constitutiva de cada um, 

além de identificar a combinação de elementos responsável pela fórmula estrutural 

do texto. Neste capítulo, procuramos refletir a pertinência dessa postura. 

Candido (1989, p. 5) afirma, em prefácio à obra Na sala de aula: caderno 

de análise literária, que qualquer trabalho com o texto parte da noção “de que 

cada um requer tratamento adequado à sua natureza, embora com base em 

pressupostos teóricos comuns”. No detalhamento desses pressupostos, afirma 

que o primeiro consiste na aceitação de que os significados são “complexos e 

oscilantes”, e o segundo, em reconhecer que “o texto é uma espécie de fórmula” 

em cuja estrutura o autor combina elementos variados. A respeito dessa fórmula 

estrutural, Moisés (2002, p. 13) também indica que toda análise, como “processo 

de conhecimento da realidade”, sempre ocorre quando um objeto – pertinente a 

cada ciência específica – é “decomposto em suas partes fundamentais”. Como o 

objeto de quem estuda a literatura é o texto literário, conclui o autor que analisá-lo 

é desmontá-lo “com vistas a conhecê-lo nos ingredientes que o estruturam”. 

Assim, temos nessas afirmações uma reiteração no que se refere à atitude 

precípua do consulente: já que o texto não pode ser (re)conhecido fora dos 

elementos que o estruturam, o leitor deve saber identificar essa estrutura, ou 

fórmula, para que proceda à leitura adequada. Somada a isso, recorrendo às 
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orientações de Candido, há ainda uma outra atitude, de caráter apriorístico, que é 

o reconhecimento da natureza própria de um texto. 

Levando em consideração que o objetivo deste trabalho é realizar leitura 

de poesia, é preciso, inicialmente, assinalar os pontos a que se quer chegar 

realizando essa leitura, ou, para não se perder a expressão antes destacada, 

traçar seus limites. Em consonância com a indicação preliminar de Candido, 

pretendemos, antes de qualquer análise, compreender a natureza da poesia 

enquanto reveladora de significações por meio das palavras. Logo, com vistas a 

chegar a essa compreensão, verifica-se, como percurso básico, a necessidade de 

comentar a maneira como alguns autores falam a respeito da estrutura do 

discurso poético, sua forma de expressão e a adequação do olhar do analista para 

o trabalho com esse tipo de manifestação textual. Essa busca inicial pela 

teorização almeja, de fato, alicerçar a investigação do elemento mais 

característico na construção da poesia, e aqui o principal alvo de todo o estudo: a 

atuação do chamado eu lírico e, consequentemente, da subjetividade que o 

acompanha. Ao passo que este trabalho se desenvolve, tentamos avaliar a 

legitimidade desses termos e entender até que ponto se pode lançar mão deles 

quando se fala de poesia. 

Como é comum figurar na análise dos textos poéticos um foco assentado 

na anatomia expressiva do eu lírico, entendido como o sujeito que fala no texto, 

responsável pela articulação da estrutura do poema e enunciador consciente das 

coisas que vive e que percebe no mundo, a questão que colocamos é saber se 

sua atuação não passa de uma convenção para se referir à voz que comunica 

algo na poesia ou, neste caso, uma nomenclatura que não diz nada sobre a forma 

de enunciação desse texto. Destarte, o presente estudo é uma tentativa de 

compreender a natureza da poesia, usando, para tanto, autores que pensaram, de 

maneiras diferentes, a estrutura desse tipo de texto, a fim de, em seguida, 

sublinhar a definição que considera, acima de outros aspectos, esse modo de 

composição como uma expressão das experiências sensíveis de um eu lírico. 

Nossa proposta é realizar um trajeto que se inicia com a compreensão da poesia 

em termos estruturais – ou destacando os elementos de composição considerados 
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essenciais para esse tipo de texto – para que, depois, passemos pelas definições 

que levam em conta o binômio perceber-representar e, dessa forma, cheguemos à 

emergência do sujeito lírico, dito fator “imprescindível” para a natureza da poesia.  

Ao final, depois de trilhado esse caminho, pretendemos, nos estudos 

posteriores, realizar diferentes análises de algumas obras de Cecília Meireles, a 

fim de apresentar certas construções em que não há a atuação de um eu lírico – 

visto que ele não se anuncia na maioria das vezes – e em que os poemas se 

dirigem frequentemente a um outro sempre identificado pela segunda pessoa 

discursiva (o tu). Com a ausência do sujeito enunciador, tentamos assinalar, de 

modo geral, sua provável inexistência quando se trata de qualquer composição 

poética, bem como a necessidade de, realizada a desmontagem de um princípio 

analítico ou de um procedimento de leitura, assumirmos uma nova postura diante 

da poesia que dê conta dos aspectos que aqui são expostos e sobre os quais os 

métodos anteriores não se debruçaram. A discussão feita no final deste capítulo 

refere-se justamente aos possíveis efeitos que um estudo baseado na expressão 

de um eu lírico pode provocar. 

Nesse sentido, se a pretensão aqui é propor um novo caminho para a 

leitura de poesia, devemos mostrar outras formas de análises que se atêm a 

dimensões variadas desse tipo de composição e que tomam como ponto de 

partida diferentes enfoques da significação de um poema. Candido1 (2010, p. 13), 

por exemplo, em análise de “O albatroz”, de Charles Baudelaire, poema que está 

na primeira parte – Spleen e Ideal – da obra As flores do mal, inicia sua leitura já 

resumindo a metáfora a que o texto remete: a composição se trata, segundo o 

crítico, de uma “alegoria do destino do poeta em meio à turba que não o 

compreende”. Antes mesmo de qualquer referência aos versos que contêm tal 

proposição, Candido antecipa o desfecho do poema em que o albatroz, preso 

pelos marinheiros, deixa para trás a figura de “rei do infinito”, de “viajor alado”, 

para ser um “canhestro e esquisito” desprovido das asas que “lindo” o tornavam. 

“Assim é o Poeta”, dizem os versos, “como o rei dos ares”, 

 
                                                 
1 No ensaio “O Albatroz e o chinês”. In: CANDIDO, Antonio. O albatroz e o chinês . 2. ed. Rio de Janeiro: 
Ouro sobre Azul, 2010. 



 40 

Que frequenta a borrasca, do arqueiro a zombar; 
Exilado no chão entre chistes vulgares, 
As asas de gigante impedem-no de andar2. 

 
Nesses termos, inferindo no princípio da análise a ideia central do poema, 

Candido parte para alguns apontamentos a respeito do texto, fazendo-o dialogar 

com outros cujas imagens se assemelham ou se opõem a essa metáfora. Inicia, 

com isso, um percurso que passa pelo próprio Baudelaire, por Castro Alves e seu 

albatroz capaz de voar alto para descortinar, como uma “consciência absoluta”, a 

tragédia d’O navio negreiro, por Goethe, pela cena em que seu Fausto deseja 

ganhar asas para acompanhar o sol, e por António Feijó e seu poeta chinês 

paralisado diante da “alvura da folha”, encerrando a análise em Mallarmé, no 

Parnasse contemporain, particularmente no poema iniciado “Las de L’amer repôs”, 

comentando a angústia do poeta por causa da opção que fez pela arte e das 

consequências provenientes dessa escolha. No centro dessa rede de relação, 

Candido tem o propósito de mostrar duas formas de elevação do espírito a que 

aspira o poeta: aquela que objetiva distanciar-se da realidade e elidi-la para 

atenuar seus efeitos, e a que não o faz. Segundo o crítico, essa é a principal ideia 

de Baudelaire contida na metáfora do albatroz descaracterizado – agora oposto à 

sua natureza elevada por jazer no tombadilho – e na ideia do poema seguinte da 

mesma obra, chamado “Elevação”, em que o poeta busca refúgio para a 

incompreensão do mundo na altivez do espírito acima da realidade vivida e na 

libertação dos “dissabores e mágoas que temos”: 

Feliz de quem possui uma asa vigorosa 
Para lançar-se aos campos claros e serenos; 
 
Quem tem os pensamentos como a cotovia, 
Que para os céus bem cedo o seu voo já estende, 
– Quem plana sobre a vida e sem esforço entende 
A linguagem da flor e do que silencia!3 

 
Para Candido (2010, p. 14), essa visão do poeta lançado aos “campos 

claros e serenos” é a solução para a falta de compreensão dos homens; “ao se 

                                                 
2 A edição a que recorremos é esta que segue: BAUDELAIRE, Charles. As flores do mal . Tradução de Mário 
Laranjeira. São Paulo: Martin Claret, 2011. 
3 Idem, p. 37. 
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perder na altura incomensurável das aventuras do espírito”, diz, “o poeta encontra 

a sua pátria”. Nessa leitura proposta pelo autor, no entanto, não falta espaço para 

o pensamento oposto, representado pelas referências a Castro Alves e a Goethe. 

Em ambos, diz Candido, o sobrevoo não tem a finalidade de abolir a realidade 

vivida; trata-se de um recurso de elevação “de quem se liberta das limitações” 

para ver o mundo melhor. É nesse sentido, por exemplo, que o poeta d’O navio 

negreiro clama com insistência “Sacode as penas, Leviathan do espaço,/ Albatroz! 

Albatroz! dá-me estas asas”, a fim de acompanhar o “barco ligeiro” e mirar o que 

ocorre naquele brigue atroz. Quase ao final, a citação do poeta chinês de António 

Feijó torna-se peça chave da análise proposta porque, conforme reconhece o 

próprio Candido, na atitude de paralisia do poeta diante da folha em branco, que 

pode representar criação ou fracasso, os dois momentos distintos do ensaio são 

resumidos: “a busca de inspiração no espaço aberto, pressupondo o desejo de 

representar o mundo, e a busca de inspiração no espaço fechado, simbolizando a 

invenção de um mundo autônomo” (CANDIDO, 2010, p. 25). Em ambas as 

atitudes, a de representar e a de inventar, percebem-se formas de praticar a 

elevação indicada antes: representar a realidade para compreendê-la melhor ou 

inventá-la para, no artifício da criação, furtar-se de seus efeitos. 

As nuanças da análise feita por Antonio Candido ficam por conta da 

aproximação dos textos e dos poetas escolhidos, de suas citações diretas nos 

versos concernentes à leitura ensejada, das relações inter e intratextuais 

propostas e dos desdobramentos da temática de cada um, tendo em vista o 

objetivo de discutir os dois momentos de elevação – as duas buscas, realizadas 

pelo poeta, dos espaços de invenção aberto e fechado – que servem de eixo ao 

ensaio. Não é interesse aqui, depois de apresentar essa rápida síntese do texto 

produzido por Candido, aprofundar-se especificamente na ideia central do autor ou 

dos poetas citados, nem entrar no mérito da cosmovisão de algum deles, mas de 

reparar no percurso de leitura desenvolvido pelo crítico e na maneira como propõe 

uma análise de poema e do jeito singular com que cada poeta representa uma 

certa percepção do mundo. A partir da finalidade posta em mira, o crítico trilha um 

caminho que não se atém, por exemplo, a elementos estruturais ou métricos, mas 
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é focado exclusivamente na leitura dos versos e na exposição do conteúdo e da 

significação encerrada neles. Daí já iniciar com a proposição contida no poema de 

Baudelaire e partir para uma confrontação com outras visões de mundo que estão 

na vizinhança da primeira.  

 

2.1 A POESIA E OS RECURSOS ESTRUTURAIS DA COMPOSIÇÃO 

 

Muitas obras que tratam da leitura ou da definição da poesia iniciam seu 

trajeto com as considerações estruturais dessa modalidade de texto, levando a 

crer que, para a compreensão de sua natureza, seja precípuo saber antes os 

elementos que integram o quadro da composição, ou a fórmula segundo a qual 

esses elementos são combinados por algum autor. Candido (1989, p. 5) chega a 

sugerir que o analista, usando os recursos da teoria, verifique como “a matéria se 

torna forma e o significado nasce dos rumos que esta lhe imprimir”. Isso parece 

dizer que os significados estão atrelados a um tipo de fôrma e são manifestos à 

medida que se desprendem de uma tessitura especialmente feita para que eles 

fossem possíveis. No entanto, conforme veremos mais adiante, dessa ‘estrutura 

de composição’ não decorre a definição da própria poesia, conforme indica 

Tavares (1981) ao destacar que cada poeta tem uma concepção distinta dela, 

atrelada, em sua maioria, às concepções que cada escola literária tem da 

realidade estética. Moisés (2008, p. 82) também o faz quando comenta que, ao 

longo “dos séculos e dos estilos de cultura, o conceito e os limites da poesia têm 

constituído um problema permanente, glosado e discutido”. A conclusão a que 

chega Tavares (1981, p. 162) mostra “não ser possível uniformizar um conceito 

para a poesia” diante da variedade de definições4, mas que tradicionalmente, e em 

sentido geral, se pode dizer que ela “é a linguagem de conteúdo lírico ou emotivo” 

a cuja expressão se coadunam (quando se tratar do verso) o ritmo, o metro, a 
                                                 
4 Tavares (1981, p. 162) destaca algumas definições de diversos autores: “Para Goethe a poesia deve ser 
rítmica e melódica. Mallarmé a considera "suprema forma de beleza". Para Carlyle "é o pensamento musical". 
Dante apresenta ideia afim: "é a ficção retórica posta em música". O americano Edgar Allan Poe considera-a a 
"criação rítmica da beleza". "Emoção recolhida tranquilamente", conforme Wordsworth. "O fim da poesia é o 
belo", afirma o nosso Álvares de Azevedo, no prefácio de "O Conde Lopo". E Carlos Bousoño, numa 
consideração mais extensa: "poesia é, antes de tudo, comunicação, efetuada por palavras apenas, de um 
conteúdo psíquico (afetivo-sensório-conceitual), aceito pelo espírito como um todo, uma síntese". E Augusto 
Magne: ‘Poesia é o gênero literário que tem por fim apresentar o belo por meio da palavra rítmica’”. 
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estrofe e o som, ou (quando se tratar da prosa poética) a recriação lírica da 

realidade e a linguagem conotativa, aquela em que as palavras são capazes de 

“sugerir ideias, visões, imagens, por meio de imitações sonoros, melódicas e 

rítmicas” (TAVARES, 1981, p. 162-167). Vale ressaltar que, em ambas as 

manifestações, ou seja, tanto no verso quanto na prosa poética, há a presença do 

elemento lírico como expressão dos sentimentos vivenciados pelo poeta, ou das 

impressões de seu espírito sobre as quais ele quer falar por meio do enlevo 

poético. 

Na prosa poética, embora haja, conforme aponta Tavares, a presença de 

um “ritmo melódico”, ele “não constitui elemento fundamental” dessa forma 

específica de composição, visto que, se assim fosse, tratar-se-ia da prosa 

versificada, o que seria, por seu turno, outra coisa. Esse ritmo, nas palavras do 

autor, pode ser simultâneo aos demais elementos, mas não é “primacial”, fazendo 

que a prosa poética seja de fato definida a partir do uso lírico das palavras, ou 

seja, da linguagem antes definida como a que apresenta significados em que 

determinado escritor empregou expressão emotiva – capaz de sugerir as imagens 

ou as ideias ensejadas – recriando, de modo lírico, a realidade. Já no verso, a 

estrutura mais conhecida da poesia e a que tradicionalmente mais se liga a ela, a 

significação divide espaço com a construção sonora, com o ritmo, o que leva 

Tavares a defini-lo como a “unidade rítmica do poema”. Por extensão, muitos 

escritores já tomaram esse fundamento do verso e o transpuseram à definição da 

própria poesia, parecendo que haveria nela a presença inescusável dos elementos 

rítmico e sonoro como marcas elementares de sua constituição: ela seria “rítmica 

e melódica” (Goethe), “pensamento musical” (Carlyle), “ficção retórica posta em 

música” (Dante) ou "criação rítmica da beleza" (Poe). 

Entretanto, a caracterização de ambas as expressões – prosa poética e 

verso – realizada por Tavares ainda reacende a discussão da dupla articulação da 

poesia porquanto mostra que ela é dotada de uma significação (ligado ao 

chamado “conteúdo lírico e emotivo” e à “linguagem conotativa, sugestiva” ), ou o 

elemento que está presente em ambas as formas de expressão, e de uma 

estrutura (ligado à constituição do verso e ao caráter rítmico pressuposto nele). 
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Em O estudo analítico do poema, Candido expõe que o poema é, 

basicamente, “uma estrutura sonora” assentada em quatro fundamentos: a 

sonoridade, o ritmo, o metro e o verso. Essa definição, no entanto, não se 

confunde com a de poesia, porque, segundo o autor aponta no início da obra, seu 

interesse não é abordar “o problema da criação poética em abstrato: o que é a 

poesia e qual a natureza do ato criador do poeta” (CANDIDO, 1996, p. 13), mas 

apresentar um curso de análise de poemas. Desse modo, nos apontamentos em 

que indica uma estrutura formal pertinente aos fundamentos da composição 

poética, cuja característica mais significativa está na “sonoridade”, ele aclara, logo 

de partida, que seu estudo visa “à poesia como se manifesta no poema, em 

versos metrificados ou livres” (1996, p. 14), por isso essa estrutura não representa 

o arcabouço essencial que decisivamente revela uma definição da poesia. O 

próprio autor reitera que “a poesia não se confunde necessariamente com o verso, 

muito menos com o verso metrificado”, pois ela pode se manifestar de outras 

formas, até por meio da prosa, visto que, em essência, não é atrelada a recursos 

rítmicos ou sonoros de estruturação, isto é, ela extrapola ideias meramente 

formais que se queira atribuir à sua natureza. 

Segundo o crítico, a estrutura sonora – característica do poema enquanto 

modo de composição – é uma “realidade liminar”, logo precede qualquer aspecto 

significativo desse tipo de texto porque é a que primeiro se apresenta, sem que 

isso represente, todavia, que essa parte constitutiva seja a única camada do 

poema, que é visto por ele como uma “realidade total”. Na outra aba dessa 

totalidade está o sentido, já que as palavras reagem variavelmente a fim de se 

adaptarem, ou não, ao ritmo, “adquirindo significados diversos conforme o 

tratamento que lhes dá o poeta” (1996, p. 69). Nota-se que a produção do sentido, 

embora seja uma camada indispensável para o poema, acaba sendo subordinada 

aos rumos ditados pela primeira, a camada sonora. 

Quanto à sonoridade, Candido mostra que o poeta pode, em virtude da 

possibilidade de uma “realidade sonora” do poema, experimentar o uso dos sons 

(fonemas e palavras) a fim de obter deles “efeitos especiais”. Embora não haja, 

segundo o crítico, teorização ainda suficiente para estabelecer um correlato entre 
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cada fonema e um sentido específico ou uma certeza, por exemplo, de que há 

sons que traduzam individualmente cada uma das sensações, muitos são os 

poetas que, nessa esteira, abusaram desse aspecto produzindo recursos 

variados, tais como sinestesias (ou entrecruzamento de diferentes sensações), 

aliterações (ou repetição de sons consonantais), assonâncias (ou repetições 

sonoras consonantais e vocálicas, respectivamente), entre outros. A fim de 

exemplificar, Candido cita os simbolistas e a forma como tentaram, no nível 

fonético, praticar correspondências entre som e sentido, entre fonema e 

musicalidade. Basta lembrar os versos de Rimbaud que propunham uma cor para 

cada vogal, 

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu: voyelles 
(A preto, E branco, I vermelho, U verde, O azul: vogais) 

 
ou o poema “A catedral”, de Alphonsus de Guimaraens, em cujo refrão 

E o sino canta em lúgubres responsos: 
"Pobre Alphonsus! Pobre Alphonsus!" 

 
há uma referência sensorial que sugere o dobrar do sino da “catedral 

ebúrnea” soerguida paulatinamente entre as brumas do arrebol e dos primeiros 

raios do sol: a última sílaba de “responsos” e de “Alphonsus”, átona e sibilante no 

início e no fim, acaba estendendo a tonicidade das sílabas pon, de “responsos”, e 

phon, de “Alphonsus”, cuja pronúncia forte é marcada por uma reverberação 

semelhante à causada pelo impacto do badalo no corpo do sino. Entre as sílabas 

de “pobre”, po-bre, vê-se também, por contiguidade, efeito igual, em que o vigor 

do primeiro som encontra eficácia no prolongamento do segundo. Tem-se, assim, 

na sucessão de cinco vocábulos com mesma impressão sonora, a sugestão de 

um badalar contínuo. 

Segundo Candido (1996, p. 27), ainda que se volte o olhar para poemas 

em cuja estruturação a sonoridade foi buscada propositalmente, é preciso 

destacar que o caráter sonoro é elemento pertinente a qualquer poema, “pois todo 

poema tem a sua individualidade sonora própria”; além disso, o “efeito 

expressivo”, mesmo sendo sensorial, pode ser atingido por meio de outros 

recursos, “principalmente pelo valor semântico das palavras escolhidas”. Candido 
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ainda faz referência à “teoria de Grammont”, que mostra certa correspondência 

entre sonoridade e sentimento, no entanto não se entrará aqui no mérito dessa 

dimensão específica da expressividade dos sons, visto que essa correlação não 

se enquadra nos limites do presente trabalho. 

Também operando a favor dessa dimensão do poema, como recurso para 

obter “certos efeitos especiais de sonoridade”, temos a rima, cuja função principal, 

segundo Candido (1996, p. 40), é criar a “recorrência do som de modo marcante” 

estabelecendo uma continuidade sonora que se apresenta nítida no poema. 

Podemos exemplificar essa ideia com o poema “O corvo”, de Edgar Allan Poe, 

cujo trecho aqui transcrito pertence à tradução de Fernando Pessoa: 

E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura 
Com o solene decoro de seus ares rituais. 
"Tens o aspecto tosquiado", disse eu, "mas de nobre e ousado, 
Ó velho corvo emigrado lá das trevas infernais!”5 
 

Apoiada na homofonia das palavras (no caso do poema de Poe entre 

escura e amargura, no interior do primeiro verso, depois entre tosquiado, ousado e 

emigrado, no interior dos versos três e quatro, além da paralela que ocorre entre o 

segundo e o quarto versos, com as palavras rituais e infernais), a rima confere ao 

texto uma certa percepção poética, segundo Candido, por vezes “independente 

dos valores semânticos” e mais ligada ao efeito da sonoridade, do ritmo. 

Na prática dos textos poéticos, o ritmo, por sua vez, é o elemento 

responsável pelo enlace de todas as sonoridades, ou seja, a ele se subordinam 

todos os demais recursos sonoros. Tomado de modo geral, nas palavras de 

Candido (1996, p. 43), ele é “a cadência regular definida por um compasso”, ou 

uma “alternância de sons” expressa em uma regularidade que atinge e sensibiliza 

os sentidos. Posto assim, de acordo com Candido, ele agiria como o “princípio de 

ordem” entre outros elementos, estritamente ligado ao tempo e ao “encadeamento 

dos sons”, revelando que se trata do recurso que, ao se sobressair na leitura de 

um poema, afiança ao verso uma singularidade em detrimento dos demais 

justamente porque acentua o movimento característico de cada um. O autor ainda 

admite que todos os fundamentos são indissolúveis, no entanto, se fosse preciso 

                                                 
5 Grifo nosso. 
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dar mais importância a algum, daria ao ritmo, que se configura como “a alma, a 

razão de ser do movimento sonoro, o esqueleto que ampara todo o significado” 

(CANDIDO, 1996, p. 44) do poema. Assim, a melhor compreensão que se faz dele 

na cadência dos versos é “sua divisão em partes mais acentuadas e partes menos 

acentuadas que se sucedem, e a integração dessas partes numa unidade 

expressiva”. Logo, o ritmo está vinculado à noção de alternância6 entre sons e 

silêncios, tônicas e átonas, graves e agudos, longas e breves. 

Todos esses fundamentos, da sonoridade ao ritmo, se efetivam no poema 

por meio dos versos. No estudo de Candido, ele é tratado em um movimento que 

principia em suas partes para se chegar ao todo, ou seja, da sua configuração 

específica capaz de torná-lo uma unidade do poema. Pouco a pouco, o autor vai 

mostrando-lhe a constituição ao dizer que ele podia ser tomado como um conjunto 

de fonemas que se combinam para formar sílabas que, em certas combinações 

maiores, são responsáveis pelo ritmo. No entanto, o verso não é feito de fonemas, 

de sílabas ou de segmentos rítmicos; ele é feito de palavras. Para Candido (1996, 

p. 59), como matéria-prima básica, são elas que representam a “unidade de 

trabalho da poesia” e podem ser consideradas como ligação entre as pequenas 

peças do verso, matiz do conceito, porque são portadoras de significado, e 

subsídio sonoro que “desperta um prazer sensorial pela sua própria articulação”; 

até as ideias que emergem de um poema só são acessíveis poeticamente quando 

encarnadas na palavra certa. Por esse motivo, com o verso composto pelas 

palavras, de modo geral, pode-se inferir que o “poema concretamente encarado” é 

“feito de versos, que são as suas unidades significativas” (CANDIDO, 1996, p. 60). 

Estudando os constituintes dessa maneira, percebe-se que cada unidade dá lugar 

a unidades maiores, cuja complexidade as torna partes de um nível cada vez mais 

elevado, até, num crescente, formarem, tendo como último estágio o verso, o 

poema. Este, por sua vez, conforme aponta Candido, tem no ritmo sua alma, e na 

disposição dos versos, de acordo com a contagem de sílabas poéticas e da 
                                                 
6 Essa noção de alternância também pode ser vista em Décio Pignatari, quando ele define o ritmo na poesia 
como “uma sucessão ou agrupamento de acentos fracos e fortes, longos ou breves”. Ele vê o ritmo “como 
batidas de compasso, cadência, métrica”, assim como Candido. No início de suas definições ainda diz: “ritmo 
é um ícone que resulta da divisão e distribuição no tempo e no espaço” de elementos verbais, vocais e 
visuais. In: PIGNATARI, Décio. O que é comunicação poética . 8. ed. Cotia-SP: Ateliê Editorial, 2005, p. 21-
22.  
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disposição que apresentam – no verso metrificado ou livre –, uma fôrma para 

caracterizá-lo. 

À medida que se toma a palavra como elemento básico da construção do 

verso, Candido afirma que, se elas permitem todo o processo de segmentação em 

fonemas ou em sílabas, é porque boa parte do significado em poesia se constrói 

“por meios dos elementos sonoros”. Para o autor (1996, p. 63), a “alma do poema” 

é manifesta por meio das unidades sonoras e rítmicas postas em uma modulação 

peculiar; “esta corresponde ao que o poeta quer dizer; exprime o movimento de 

sua criação, objetivado na forma do verso”. Retorna-se, nesse ponto, ao confronto 

que aproxima as duas camadas do poema, a fônica e a significativa, visto que, 

sem se descuidar do sentido, Candido logo indica que a unidade palavra passa a 

desempenhar papel importante na edificação da “linguagem poética” a partir de 

um significado próprio que ela revela e que o poeta lhe dá, o que a torna, assim, 

“condutora do significado do poema”. No entanto, essa roupagem aparente do 

aspecto puramente formal não encerra a essência da poesia. Quando permanece 

nessa camada exclusivamente rítmica e sonora, “o poeta ainda não completou o 

seu equipamento” (CANDIDO, 1996, p. 64); ainda é necessário ter a posse dos 

significados a que a palavra remete, bem como dos desdobramentos daí extraídos 

com vistas a “significações insuspeitadas”. Segundo Candido (1996, p. 65), o 

poeta “cria a sua linguagem” baseada em imagens e em analogias que podem 

afirmar diretamente ou fazer uso de “símbolos herméticos” presentes nas palavras 

ou no efeito final “do poema tomado em bloco”.  

Candido ainda comenta a respeito de uma “capacidade poética” inerente 

ao uso das palavras em combinações inusitadas que resultam em significações 

novas. No trabalho criador, diz ele, “o poeta usa palavras na acepção corrente” 

para, posteriormente, modificar-lhe os rumos do sentido habitual e torná-las, 

depois de aceitas, parte do léxico convencional de um grupo. Nisso consiste a 

linguagem poética a que se refere o autor, que confronta o uso da linguagem 

direta com a linguagem figurada, metafórica, própria da poesia. A essa discussão 

dedicamos um estudo mais específico, quando nos debruçamos, de modo mais 

detido, nas características da linguagem como instrumento de constituição da 
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poesia. Por ora, cabe perceber que Candido indica um horizonte mais largo para a 

compreensão da poesia não apenas reduzido à estrutura formal concernente ao 

poema, mas possível à medida que se levam em consideração os recursos “de 

que o poeta lança mão” para reconfigurar significados e dar a ver o mundo sob 

outras perspectivas. 

Sobre o aspecto da articulação do poema em camadas que resultam em 

uma totalidade característica, Jean Cohen 7  insiste em dizer que o “ato de 

poetização”, ou a ação de produzir a poesia, é resultante da confluência dos dois 

níveis da linguagem, o fônico e o semântico. Logo, não se pode supor que a 

sonoridade feche em si a natureza do poema, até mesmo porque, para ele, de 

ambos os níveis, o semântico é aquele “privilegiado”, e assim é visto uma vez que 

o poema em prosa, conforme indica, “existe poeticamente” como composição não 

atrelada ao verso, cuja estrutura, para Cohen (1974, p. 47), é situada no nível 

fônico, mas que “só existe como relação entre o som e o sentido”. Daí o autor 

afirmar que “a poesia pode prescindir do verso”. Tal observação vai encaminhando 

pouco a pouco a presente reflexão para um definitivo apartamento entre poesia e 

condicionamento formal, primeiro, como vimos, no distanciamento da natureza da 

poesia em relação à métrica tradicional, e, segundo, na importância do 

reconhecimento de uma significação emergente nas palavras a qual não se supõe 

convencional, conforme destacam Candido e Cohen, este inclusive falando do 

mérito precípuo do nível semântico em detrimento do fônico. Como tal articulação 

das palavras e da linguagem poética requer mais atenção a outras bases teóricas, 

segue que o problema a ser levantado agora é do que trata o texto poético, em 

outras palavras, ele realiza o quê, além de um trabalho especial com as palavras. 

Essa perquirição coincide com as primeiras tentativas de definição da 

natureza da poesia, visto que se sabe, até o momento, o que ela obrigatoriamente 

não precisa ser, e o que precisar conter, mas de fato o que engloba o discurso 

poético ainda é preciso investigar. Cohen (1974, p. 11), por exemplo, menciona 

que a palavra poesia tinha no período clássico uma acepção equivocada, uma vez 

que designava tão-somente um gênero literário – o poema – “ele próprio 
                                                 
7 COHEN, Jean. Estrutura da linguagem poética . Tradução de Álvaro Lorencini e Anne Arnichand. São 
Paulo: Cultrix, 1974. 
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caracterizado pelo uso do verso”. Posteriormente, o termo foi ganhando amplitude 

e abarcando outras formas de definição, chegando a caracterizar “impressão 

estética” gerada pelo próprio poema, o que tornou possível falar em “sentimento” 

ou em “emoção poética”. Das intercorrências que o termo sofreu, Cohen destaca 

uma determinante para a continuidade do estudo aqui realizado: a poesia como 

“forma particular de conhecimento, e até uma dimensão da existência”. 

Sem entrar, por enquanto, no mérito da análise proposta pelo autor, 

focada na linguagem e apenas nela 8 , descortinando-lhe os níveis fônico e 

semântico para compreendê-los quando de suas articulações, uma provocação de 

Cohen (1974, p. 37) interessa mostrar: para ele, muito da crítica atual peca porque 

insiste em procurar “o conteúdo grave e sério” do poeta fazendo residir o valor 

estético do poema “no que ele diz, e não na maneira como o diz”. Fica-se, 

segundo ele, à procura de uma análise “ao nível ideológico”, e o interesse se 

desloca do poema para o poeta. Tal crítica termina por encaixar o mote de seu 

estudo voltado para a linguagem, todavia é preciso considerar a poesia um texto 

cuja natureza é perpassada por diferentes dimensões – da linguagem ao sentido e 

a que essa significação remete – as quais parecem se iniciar no poeta, na forma 

como vê as coisas e como articula essa visão no discurso poético sob a forma de 

uma linguagem poética. Dessa forma, afirmar que a poesia implica “um 

conhecimento e uma dimensão da existência” faz surgir uma proposta 

investigativa: refletir de que forma a natureza desse tipo de texto se dá a partir da 

relação entre o que o poeta percebe e a representação decorrente dessa 

percepção. 

 

2.2 A DUPLA ARTICULAÇÃO PERCEBER E REPRESENTAR 

 

Até o momento ainda não se nota, nas definições já apresentadas, uma 

referência ao eu lírico como elemento da articulação da poesia nem em quê se 

encaixaria ou como se apresentaria a fim de revelar indício de sua existência. 

Candido chega a interrogar quem é o “homem que faz versos”, ou o lugar do 

                                                 
8 “Pretendemos analisar as formas poéticas da linguagem, e somente da linguagem” (COHEN, 1974, p. 12). 
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artífice da poesia, ponto de interesse de teóricos conforme veremos mais adiante. 

Porém, em se tratando dos estudos da poesia, é comum ver, como propedêutica, 

um foco dado à construção formal e como se desprendem daí significados por 

meio do ritmo que ela própria impõe ao modo de significar as coisas. Candido 

conduz a uma abordagem diferente, quando atrela o aspecto formal não à poesia, 

mas ao poema, compreendido como uma de suas manifestações possíveis, não a 

única. Em Aristóteles, em seu estudo primacial sobre a poesia, a Poética, 

encontra-se uma proposta salutar à discussão aqui travada, pois, além de indicar 

os elementos constituintes do poema trágico, faz pensar na poesia como ato de 

representação articulado pelo poeta e por sua visão de mundo a partir da imitação 

do real. Por isso, o registro de parte dessa obra torna-se imprescindível. 

Aristóteles, no capítulo I da Poética9, diz que as primícias do estudo da 

poesia estão em reconhecer que todas as formas de composição, epopeia, 

tragédia, poesia ditirâmbica, aulética10 ou citarística11, “são, em geral, imitação” 

(1447 a 13), diferindo-se, apenas, pelos meios e modos com que imitam, ou então 

pelos objetos imitados. O importante é reconhecer, também, que todas elas imitam 

“com o ritmo, a linguagem, e a harmonia”, elementos que se articulam, segundo o 

filósofo, separados ou conjuntamente. Essa articulação distinta faz que as 

composições caracterizem diferentes espécies métricas que, associadas à palavra 

“poeta”, acabam designando quem as compõe a partir de nomenclaturas tais 

como “poetas elegíacos” ou “poetas épicos”. Como ele mesmo reitera, isso não 

leva em consideração a “imitação praticada”, mas somente o “metro usado” (1447 

b 15). Entretanto, para a compreensão da natureza da poesia, ou de sua 

conceituação, levar em consideração apenas o metro usado gera um problema, 

uma vez que, sendo a base do reconhecimento desse tipo de composição 

somente a utilização da fôrma, mesmo quando a obra produzida seja um tratado 

de medicina, por exemplo, afiançaria ao autor a alcunha de poeta; nas palavras de 

Aristóteles, “esse será vulgarmente chamado de ‘poeta’” (1447 b 16), mas de fato 

não o será. Nesse caso, o que aproximaria poetas e médicos não seria o fato de 
                                                 
9 A edição aqui utilizada foi: ARISTÓTELES. Poética . Tradução de Eudoro de Souza. São Paulo: Nova 
Cultural, 1987, Col. Os Pensadores. 
10 Arte de tocar o aulo, instrumento que se aproxima à flauta, que é a referência predominante nas traduções. 
11 Arte de tocar a cítara. 
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ambos fazerem poesia, mas exclusivamente o labor traduzido em obras 

engendradas a partir da metrificação; na essência, o que aproximaria quaisquer 

autores, independente da mistura de versos de todas as espécies, é se “alguém 

fizer obra de imitação” (1447 b 20). Dessa forma, na prática, segundo Aristóteles, 

para além do verso, ou dos elementos que sustentam o aspecto formal da 

composição, poesia é imitação. 

Decorre dessa definição o problema do significado do termo mímesis12, 

que por vezes é compreendido erroneamente como mera cópia13 da realidade, da 

natureza, quando em Aristóteles ele ganha outra envergadura. Como aponta 

Ricoeur (2000, p. 65), é muito comum a equivalência da mímesis a um termo mais 

conhecido que acaba por aproximar a imitação a uma espécie de “submissão à 

coisa natural”. Todavia, na arte dos imitadores, consoante o filósofo grego, o que 

se obra é a imitação de “homens que praticam uma ação” (1448 a 1) que pode ser 

classificada como de elevada ou de baixa índole, a depender do caráter da pessoa 

imitada. Na tragédia, por exemplo, imitam-se homens “melhores do que eles 

ordinariamente são”; já na comédia, os homens imitados são piores ou de índole 

inferior (1448 a 16-18). Como apresenta a essência da poesia na concepção do 

filósofo grego, esse entendimento do papel da mímesis em Aristóteles é vital, por 

isso Ricoeur (2000, p. 66) o faz dizendo que ela deve, nos estudos aristotélicos, 

sempre ser tomada como correlato de um “fazer”: não há mímesis senão onde há 

um “fazer”, e o “fazer é sempre produção de uma coisa singular”. Percebe-se isso 

                                                 
12  Daisi Malhadas, na obra Tragédia grega: o mito em cena, aposta na tradução de mímesis como 
representação apoiando-se nas reflexões que Dupont-Roc e Lallot fizeram na introdução da tradução 
comentada da Poética que realizaram. Ela os cita: “a mímesis é “poética”, isto é, CRIADORA. Não EX-
NIHILO: há uma matéria-prima que é o homem dotado de caráter, capaz de ação e de paixão, preso numa 
rede de acontecimentos. Esses dados, o poeta não imita como se fizesse um decalque (...) o poeta, enquanto 
mimetés, constrói (...) uma história (mythos) com seus actantes funcionais. Ele só imita para representar”. In: 
MALHADAS, Daisi. Tragédia grega : o mito em cena. Cotia-SP: Ateliê Editorial, 2003, p. 18. 
13 Esse tipo de concepção do termo mímesis encontra-se, sobretudo, na visão platônica que está no diálogo A 
República, particularmente nos Livros II, III e X. Neles, Platão avaliará a condição ocupada pelo poeta e a 
forma como influencia os indivíduos com suas criações, a começar pelas fábulas. O filósofo grego considera 
que o guardião da República deve ser “por natureza filósofo, fogoso, rápido e forte” (376c). O poeta, segundo 
Platão, não educa esse guardião porque não diz nada sobre o mundo inteligível, baseando suas composições 
na imitação das ações humanas ou dos objetos, depreciando, inclusive, a visão que se faz dos deuses e dos 
heróis. A arte que se baseia na imitação (mímesis), diz ele, “está bem longe da verdade” (598b), e aqui o 
termo pressupõe mera cópia. A imitação de um objeto que está no mundo é uma imitação da cópia que esse 
objeto representa, uma cópia do mundo inteligível. Ao fazer uma “cópia da cópia”, Platão diz que os poetas 
“não atingem a verdade” (600e). Em suma, eles compõem imitando as artes, sem saber nada sobre elas 
(601a). Toda essa argumentação permite-lhe afirmar que o poeta é, em virtude de todo esse processo, o 
“criador de fantasmas”, “o imitador”, que “nada entende da realidade, mas só da aparência” (601b-601c). 
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quando Aristóteles relaciona a mímesis ao “mito”, colocando que “é necessário 

que nas artes miméticas una seja a imitação” (1451 a 29). 

O processo de imitar, aliás, consoante a posição aristotélica, é o cerne das 

causas geradoras da poesia. Primeiro, “o imitar é congênito no homem” (1448 b 5) 

já que o torna vivente singular na produção da imitação e nela ele aprende as 

primeiras noções das coisas. Segundo, “os homens se comprazem imitando” 

(1448 b 8), porque a experiência da imitação aguça a contemplação das coisas e 

leva ao aprendizado a partir do que eles discorrem sobre as imagens que olham. 

Portanto, observa o filósofo ser “a imitação própria da nossa natureza” (1448 b 

20), o que permitiu aos que primeiro se atentaram a essa propensão natural – os 

poetas – darem origem à poesia, atribuindo-lhe diferentes formas segundo a 

diversidade de suas “índoles particulares”: “os de mais alto ânimo imitam ações 

nobres e das mais nobres personagens; e os de mais baixas inclinações voltaram-

se para as ações ignóbeis” (1448 b 24-29). 

Cumpre apontar que, nesse instante, vê-se a primeira referência à figura 

do poeta como agente determinante na produção de certo gênero de poesia. 

Levando em consideração o que se expôs até aqui, Aristóteles deixa claro como o 

poeta é peça chave na natureza do texto produzido ao falar do papel do caráter de 

quem compõe para o desenvolvimento também do caráter das personagens 

compostas: se a tragédia e a comédia se distinguem pelos caracteres das 

pessoas imitadas, e a isso se deve, decididamente, a índole do poeta, passa a ser 

dele o encargo de ditar a visão de mundo apresentada nas obras, a qual ditará, 

também, a forma de expressar essa visão.  

Embora não haja referência direta à figura de um eu lírico, tampouco a 

uma nomenclatura que o distinga dessa forma, é possível ver aqui as primícias da 

constituição desse elemento e do papel que exerce na feitura do texto poético, 

assim como a carga emotiva conferida a ele nas análises de poemas feitas 

tradicionalmente. Apenas tomando as palavras do filósofo como ponto de partida, 

enquanto fala do poeta e não de um sujeito lírico, depois de “vindas à luz a 

tragédia e a comédia”, os poetas, “conforme a própria índole os atraía para este 

ou aquele gênero de poesia” (1449 a 1-5), passaram a compor segundo os traços 
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característicos de ambos os gêneros, o que mostra a vinculação do caráter a uma 

fôrma (mais identificada com o gênero) já consagrada, ou seja, havia uma maneira 

de se dizerem as coisas dependendo do que se tinha para dizer. Tal característica 

do texto literário foi posta por Moisés (2002, p. 25) como a “indissolubilidade da 

forma e do conteúdo”, mas aqui pode ser tomada como a clara relação entre a 

visão que um poeta tem da realidade e a maneira como expressará essa visão por 

meio da composição que melhor se preste a isso. Se, em termos de precedência, 

a índole do poeta, ou a maneira como vê as coisas, primeiro desenvolveu um 

gênero para que esse se tornasse modelo para as composições futuras, então 

uma das chaves da construção da poesia está nessa visão – ou índole – do poeta; 

ela se funda antes no ato de perceber o mundo. Sobre esse traço da poesia, as 

palavras de Moisés (2002, p. 41) corroboram com o exposto porquanto ele diz que 

“a característica específica da poesia reside antes na visão própria que oferece da 

realidade que no fato de ser expressa em versos”. 

Posto o quê, Aristóteles, depois de falar sobre aspectos da poesia em 

geral, mostra que o foco de discussão da Poética é a natureza da tragédia, 

dizendo que ela “foi pouco a pouco evoluindo, à medida que se desenvolvia tudo 

quanto nela se manifestava” (1449 a 12), e as transformações enfim permitiram 

que ela ganhasse sua forma natural: quanto à grandeza, assumiu “alto estilo” 

afastando-se dos argumentos breves e do elemento satírico; quanto ao metro, 

passou a usar o trímetro jâmbico, pois, quando o diálogo se desenvolveu mais, “o 

engenho natural” encontrou sua forma mais adequada de transmitir o ritmo da 

“linguagem corrente”. Diferente da comédia, que imita os homens inferiores, a 

tragédia se configura, por definição, como a “imitação de uma ação de caráter 

elevado, completa e de certa extensão, em linguagem ornamentada” (1449 b 24-

25) não se estruturando de forma narrativa, mas com atores, isto é, feita para a 

encenação, com o objetivo de suscitar “terror e piedade” e de ter “por efeito a 

purificação dessas emoções” (1449 b 27). Quanto ao aspecto cênico, em 

contrapartida ao narrativo, nisso se assenta a maior diferença entre a tragédia e a 

epopeia: mesmo sendo ambas imitação de homens superiores produzida em 
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verso, distanciam-se pelo metro, pela extensão e pela narrativa, que é elemento 

próprio da epopeia.   

A respeito da “linguagem ornamentada” a que se refere Aristóteles, trata-

se, na composição, da linguagem que tem ritmo, harmonia e canto, conquanto 

algumas, às vezes, se sirvam separadamente dos ornamentos, ora adotando só o 

verso, ora também o canto, tudo isso distribuído pelas diversas partes do drama. 

Ao todo, segundo o filósofo grego, são seis as partes que a tragédia comporta: 

espetáculo, melopeia, elocução, caráter, pensamento e mito (1450 a 10). 

Três são as partes ligadas à execução da imitação no espetáculo cênico, 

ou os meios pelos quais os atores efetuam a imitação: o espetáculo, a melopeia e 

a elocução. O espetáculo, como sintetiza Ricoeur, designa a “ordenação exterior e 

visível”, apoiado pela melopeia, ou o canto, “o principal ornamento” (1450 b 15), 

que é a parte que permite ser manifesto o efeito da elocução, que, por seu turno, é 

a própria “composição métrica” (1449 b 34), ou o “conjunto dos versos”, cujo 

enunciado “tem a mesma efetividade em verso ou em prosa” (1450 b 14), 

demonstrando que a metrificação não é fator decisivo na estruturação poética. 

Cabe ressaltar também que, para a noção aristotélica, não se presume o canto – a 

melopeia – ou a dimensão musical – como elemento essencial da poesia. Embora 

seja o “maior ornamento”, ele não deixa de ser ornamento, ou seja, é parte 

acidental da composição e não atributo substancial dela. Como algumas 

definições indicadas anteriormente pressupõem que a poesia se funda no aspecto 

rítmico ou sonoro contido nas palavras, a visão da Poética vem estabelecer o 

contraponto, pois julga que a essência da poesia está representada em outros 

aspectos, ainda que esse estudo tenha em Aristóteles seu ponto preambular. 

Por conseguinte, há os dois elementos que são as causas naturais que 

determinam as ações, já que a tragédia é a “imitação de uma ação”: caráter e 

pensamento, que, possibilitando essas ações, por meio delas proporcionam a 

“origem da boa ou má fortuna dos homens” (1450 a 2). O caráter é o que faculta 

dizer que as personagens têm certas qualidades, e o pensamento é tudo aquilo 

que elas dizem para efetivar uma ação ou para manifestar uma decisão (1450 a 3-

7). Já o mito é “a imitação das ações”, ou o elemento determinante da tragédia 
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porquanto sem ação ela não seria possível. Aristóteles coloca que “o elemento 

mais importante é a trama dos fatos” (1450 a 16), pois a tragédia não tem por fim 

imitar homens, mas suas ações e suas vidas, o que faz do mito um elo essencial 

na congruência dos demais elementos. Como afirma Ricoeur, entre o mythos e a 

tragédia há uma ligação de essência, visto que o “traço fundamental do mythos é 

seu caráter de ordem, de organização, de disposição, e esse caráter de ordem, 

por sua vez, refrata-se em todos os outros fatores: ordenação do espetáculo, 

coerência do caráter, encadeamento dos pensamentos e, enfim, disposição dos 

versos” (RICOEUR, 2000, p. 64). Portanto, o mito seria o agente de coerência 

entre o caráter e os pensamentos, obrando uma precípua relação entre ambos: 

das ações decorre o fato de os homens serem bons ou maus, daí Aristóteles 

apontar que, na tragédia, “não agem os personagens para imitar caracteres, mas 

assumem caracteres para efetuar certas ações” (1450 a 20-22), fazendo do mito a 

finalidade maior da tragédia e o fator de constituição da mímesis, vista como 

processo de criação, como um “fazer”. É por isso que alcança bem o efeito trágico 

o texto que, mesmo na presença dos caracteres, dos pensamentos e das 

elocuções, mais pacientemente usar desses meios “tendo, no entanto, o mito ou a 

trama dos fatos” (1450 a 31). Assim, torna-se o mito “o princípio e como que a 

alma da tragédia” (1450 a 38). 

Depois de alinhavados os elementos que compõem a tragédia, Aristóteles 

passa à explicação de como a composição dos atos deve ser organizada, tendo 

como princípio norteador a ideia de unidade. Numa discussão que aqui não 

interessa, Aristóteles mostra como o mito é uno e assim deve proceder em sua 

natureza para que a imitação das ações seja una e completa e não compreenda 

um drama sem conexões entre as parte. A simples arritmia das partes prejudica “o 

limite imposto pela própria natureza das coisas”: o fato que se “possa apreender o 

conjunto” (1451 a 6-15). 

Fixada essa exposição, chega-se, então, a uma ideia proeminente da 

Poética e importante para o presente estudo: a noção de que poesia nada mais é 

do que uma representação da realidade articulada no plano da linguagem. 

Aristóteles  diz que o ofício do poeta é o de “representar o que poderia acontecer”, 
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ou o que é possível, “segundo a verossimilhança e a necessidade” (1451 a 36-38), 

segundo a forma como vê e, depois, como imita o real. Por esse motivo, expõe 

Aristóteles, tanto se diferem o historiador e o poeta; eles não são distintos pela 

fôrma a que recorrem, pela prosa ou pelo verso usados, mas porque “diz um as 

coisas que sucederam, e outro as que poderiam suceder” (1451 b 3). Ricoeur vê 

essa característica da poesia como decorrente da “estrutura lógica da imitação” 

assentada no mito. Como a constituição da mímesis provém da construção do 

mito, cujo ofício é ser o elemento da ordenação, da disposição de todo o drama, 

“essa função de ordem permite dizer que a poesia” (RICOEUR, 2000, p. 68) é, nas 

palavras de Aristóteles, “algo de mais filosófico e mais sério do que a história” 

(1451 b 5) já que ela aborda o universal, enquanto a história fia-se ao particular. 

Ao universal refere-se o filósofo grego atribuir a uma pessoa de certa natureza 

pensamentos e ações convenientes a essa natureza segundo vínculo “de 

necessidade e verossimilhança” (1451 b 7), o que se opõe ao particular, ao que foi 

meramente visto e feito. Embora reconheça a filiação das ações a homens 

particulares (1451 b 14), daí também reconhecer que a tragédia tenha liame com 

os nomes já existentes nos mitos porque “o possível é plausível”, não descarta a 

possibilidade de haver fabulação na construção de um ou outro caráter, uma vez 

que não seria necessário seguir a risca os mitos consagrados. Ricoeur (2000, p. 

66) vê uma tensão “no próprio âmago da mímesis, entre a submissão ao real – a 

ação humana – e o trabalho criador que é a própria poesia”: colocando-se nesse 

liame, faz-se necessário ao poeta, nas palavras de Aristóteles, ser mais “fabulador 

que versificador, porque ele é poeta pela imitação e porque imita ações” (1451 b 

27-28). Mesmo se o vínculo com os fatos seja da ordem do real, “nem por isso 

deixa de ser poeta”, pois é válido que as coisas factíveis, as que realmente 

ocorreram, sejam “verossímeis e possíveis” (1451 b 30) e de autoria do poeta. 

Ainda recorrendo à leitura feita por Ricoeur, vê-se que esse traço da 

poesia, o de representar as ações conforme a necessidade e a verossimilhança, é 

o que torna esse tipo de composição atraente e prazerosa; conforme já foi visto, 

da relação do que fora exposto com as causas naturais da poesia, particularmente 

com a que apresenta o deleite sentido pelos homens no processo de imitação, 
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conclui Ricoeur (2000, p. 66) que “o que nos dá prazer, no poema, é uma espécie 

de clarificação, de transparência, que proporciona a composição trágica”, o que 

significa que a poesia, como ato de representação, faz compreender o mundo à 

volta a partir dos traços até agora apresentados. E sendo o poeta um fabulador, e 

não um versificador, pode-se deduzir, então, que a essência desse ofício está 

nessa relação direta com a maneira como o poeta percebe o mundo e o restitui 

segundo uma referência ao real a qual designa a própria natureza da dimensão 

criadora e a ela se torna inseparável, e não com um processo simples de 

configuração formal a partir do metro (1447 b 16). 

Chega-se, com essas considerações que acentuam a ideia de 

representação por meio da atuação da mímesis, a uma aproximação desse termo 

com o significado da própria poiêsis: ambos são traduzidos como “fazer, produzir” 

e tidos como semelhantes para o filósofo grego. Confirma-se isso no início da 

Poética, em trecho já citado antes, quando Aristóteles diz que a poiêsis é mímesis, 

a “poesia é imitação” (1447 a 13). E para essa definição aristotélica, destaca 

Hamburger 14  (1986, p. 3), é muito mais decisivo o uso “fundamental de 

representação, de fazer” para a mímesis e para a poiêsis do que o de imitatio (ou 

a imitação como cópia, ainda que o termo seja uma “matiz de sentido nele 

contido”) visto que envolve personagens e ações. Por isso, a leitura feita por 

Ricoeur coloca, de modo preciso, o lugar da mímesis como uma representação do 

mundo humano segundo os critérios da criação poética, ou seja, como um 

processo de construção, um fazer. Isso permite dizer que a poesia está mais 

ligada ao “processo de criação” – que visa às ações humanas e à sua 

transposição ao plano da criação – do que ao exercício de manipulação de 

elementos formais, por exemplo, do ritmo ao verso. Esse último aspecto, aliás, nas 

palavras de Aristóteles, não é determinante para a configuração do texto poético, 

porquanto a elocução é tão efetiva no verso quanto na prosa (1450 b 14), não 

sendo fator de distinção para a natureza desse tipo de composição; a metrificação 

não faz o poeta (1447 b 16), o fator primordial que conduz à poesia é a mímesis 

                                                 
14 HAMBURGER, Käte. A lógica da criação literária . 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1986. 



 59 

enquanto produz efeito de elevação – suscitando terror e piedade – de acordo 

com as ações imitadas e a partir dos elementos por ela engendrados. 

Entretanto, vale salientar um problema importante que decorre dessa 

vinculação da poesia à mímesis, bem apontado por Hamburger (1986, p. 5): a 

ligação entre poiêsis e arte imitativa faz excluir desse tipo de composição a 

produção literária “que não “faz” (poiei) ação, e respectivamente agentes, – que 

não cria seres fictícios, vivendo no modo da mímesis”. Nesse sentido, Eudoro de 

Souza aponta, nos comentários à tradução da Poética aqui utilizada, que das 

“espécies ou formas de poesia” enumeradas por Aristóteles (epopeia, tragédia, 

poesia ditirâmbica, comédia e mais ao final o nomo) “é excluído o lirismo”15 visto 

que esse se enquadraria mais no campo das artes musicais, embora o filósofo 

grego tenha considerado uma boa parte da aulética e da citarística, pois nem 

todas eram líricas puramente musicais. Resta saber, no entanto, se essa natureza 

musical da poesia lírica é radical a ponto de torná-la exclusivamente expressão 

rítmica ou harmônica, afastada da linguagem, ou se o emprego das palavras em 

sua estruturação permite circunscrevê-la no campo das composições miméticas 

porque, dessa forma, ela não abdicaria da representação das ações humanas 

proporcionada pelo trabalho da mímesis. Além disso, quando construída pela 

linguagem, permitiria a referência a um eu responsável pela articulação da poesia. 

Na Poética, a distância que há entre o épico, o trágico e o lírico não é 

concernente ao uso ou não da métrica, mas justamente à natureza mimética da 

composição e à visão que ela proporciona de acordo com as ações imitadas. 

Ficou claro que, na visão aristotélica, poesia não se vincula à metrificação, 

portanto, dessa certeza já se parte. A diferença começa a se estabelecer, como 

aponta Eudoro de Souza, a partir da comparação entre as artes: há os que imitam 

usando cores e figuras (pintores e escultores) ou o ritmo, a harmonia e a 

linguagem (poetas, músicos e dançarinos)16. O próprio Aristóteles menciona que 

algumas podem usar como instrumento a linguagem, outras linguagem e harmonia 

em conjunto; a epopeia, por exemplo, seria “a arte que apenas recorre ao simples 

verbo, quer metrificado ou não” (1447 a 27). Na base de todas, no entanto, está o 
                                                 
15 ARISTÓTELES. Op. cit., p. 233.  
16 Idem, p. 234. 
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processo, já tido como imprescindível, de imitação, e, em se tratando da poesia 

como arte inserida nesse decurso imitativo, suas espécies se diferem “em 

conformidade com os aspectos sob os quais se considerem e distingam as ações 

imitativas: o imitador imita ou 1) com meios diversos, ou 2) coisas diversas, ou 3) 

de modo diverso”17. Esse direcionamento assentado nas ações imitadas faz que 

Aristóteles, a fim de ser fiel à proposta lançada na expressão inicial de seu texto, 

quando diz falar da poesia – “dela mesma” (autês) em sentido geral para depois 

se deter nas suas espécies distintas – atenha-se à essência do poético efetivado 

na mímesis. Com isso, no decorrer da obra cita mais diretamente as que se 

compõem com mais evidência a partir desse princípio, a saber, epopeia, comédia 

e tragédia, dedicando-se particularmente à última, fazendo que não haja, no 

contexto da Poética, expressão que traduza o trabalho lírico, já que esse não se 

aproxima da imitação de personagens, de caracteres ou de ações. Sendo assim, 

deve-se compreendê-lo em que sentido? 

Para Eudoro de Souza, parece que a referência feita aos imitadores já 

compreenderia, implicitamente, todas as artes da palavra, “quer as que se servem 

apenas da linguagem”, identificadas como as artes anônimas, as “inominadas”, 

segundo o filósofo grego (1447 b 2), ou “quer as que usam a linguagem e 

harmonia conjuntamente (poesia lírica)”18. Lembra, para isso, a Retórica, em que, 

na introdução ao Livro III, Aristóteles fala da pronunciação e de sua importância 

para o discurso, comentando que ela, bem empregada, tende a fazer os textos se 

destacarem mais pelo efeito que pelas ideias. Nesse sentido, diz que foram os 

poetas os primeiros “a dar um impulso a esse aspecto”19 porque palavras são 

efetivamente “imitação”, e a voz, “de todos os órgãos, o mais apropriado à 

imitação” (1404 a 22). De modo a completar esse raciocínio, o filósofo diz que, 

“uma vez que os poetas, embora dizendo coisas fúteis, pareciam obter renome 

graças à sua expressão, por esta mesma razão foi um tipo de expressão poética o 

primeiro a surgir” (1404 a 24-27). Ao propor essa relação entre a voz e a palavra, 

ou entre a harmonia e a palavra, Aristóteles, na Retórica, possibilita inferir que a 
                                                 
17 Idem, p. 233. 
18 Idem, p. 234. 
19 Consulta à edição: ARISTÓTELES. Retórica . Tradução de Manuel Alexandre Júnior, Paulo Farmhouse 
Alberto e Abel do Nascimento Pena. 2. ed. Lisboa: Imprensa Nacional, 2005, p. 243. 
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junção desses recursos ganha contornos de uma “expressão poética” porquanto a 

“expressão enunciativa é um elemento artístico”, dessa forma, pode-se enxergar 

nesse enlace a indicação para a elucidação do lírico também como forma de 

poesia que utiliza os elementos – linguagem e harmonia – conjuntamente (1447 a 

20). 

Por conseguinte, ainda que não compartilhe dos elementos do poema 

trágico, a poesia lírica se conforma ao trabalho da mímesis enquanto licencia sua 

estruturação a partir da representação do mundo humano operada pela visão do 

poeta. Ela articula-se a partir do duplo movimento “perceber e representar” não 

importando os meios e os modos, já que Aristóteles fala em diferentes espécies de 

poesia a partir das variadas formas de imitar, e tomando como base o objeto da 

imitação – ou o homem agindo – e seu princípio de ser, como expõe Ricoeur, um 

ato de construção, sinônimo de um fazer. E a ação representada no lírico, ou o 

objeto de que se vale a mímesis nesse tipo de texto, não é da mesma ordem da 

narrativa, pois opera outro vínculo com a realidade que não as dos atos efetivados 

na prática dos agentes; a ação no lírico pressupõe um certo comportamento do 

poeta em relação ao mundo, ou vice-versa, enquanto este faz surtir naquele 

maneiras diferentes de ver as coisas. Silva 20  (1992, p. 141), ao discutir as 

aproximações e distâncias entre literatura e filosofia, por exemplo, sugere que o 

texto literário é “fruto da inquietude, do espanto e da perplexidade” de quem o 

produz ao posicionar-se no mundo para compreendê-lo. Logo, no texto poético as 

questões sobre a realidade não cessam, mas são efetivadas de modo a 

apresentar o “inesperado”, leva a sentimentos e percepções antes “insuspeitados” 

sobre o real: a obra, diz Silva (1992, p. 142), sempre aponta para além dela. 

Compreender o texto poético é, acima de tudo, transcendê-lo para descobrir-lhe o 

sentido revelado pelas palavras, ou, segundo o autor, notar que o “insuspeitado e 

o inesperado trazem algo de verdadeiro” e que a obra literária também faz “um 

alargamento da percepção e da compreensão” que temos do mundo. Dessa 

forma, não se pode dizer que o lírico não carregue em si uma ideia de ação visto 

que é capaz de tornar manifesta uma certa forma de ser no mundo. 
                                                 
20 SILVA, Franklin Leopoldo e. “Bergson e Proust – tensões do tempo”. In: NOVAES, Adauto (org.). Tempo e 
História . São Paulo: CIA das Letras, 1992. 
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A ideia de um comportamento do poeta com relação às coisas e do jeito 

como representa sua maneira específica de ser no mundo por meio da linguagem 

começa a esboçar uma noção de poesia à medida que se leva em consideração a 

palavra como unidade do poema, bem como suas possibilidades significativas 

desencadeadas por um discurso a cuja constituição concorre uma certa visão do 

mundo a qual delineia uma nova compreensão das coisas de que é alvo. Em 

Aristóteles, já que a metrificação cumpre papel coadjuvante, toda a composição 

está submetida ao modo de funcionamento da mímesis e da representação das 

ações que ela leva a operar, fazendo afigurar o poeta como artífice da tessitura do 

poema. Porém, ainda é necessário superar parte dessas considerações a fim de 

atentar melhor para a forma como ele – o poeta – participa da composição da 

poesia e da voz que ela intermedeia. 

Em ensaio bastante singular21, Stuart Mill, cuja atividade filosófica foi mais 

propensa à economia, às ciências políticas e sociais e ao utilitarismo, envereda 

pela reflexão dos textos literários a partir de uma interrogação seminal para o 

presente estudo: o que é a poesia? Das respostas a que se refere o autor, a que 

menos o satisfaz, e segundo ele mesmo não deveria agradar a ninguém “dotado 

das faculdades” às quais esse tipo de texto se dirige, é “aquela que confunde 

poesia e composição métrica” 22 . Para Mill, essa maneira de ver a poesia é 

equivocada, trata-se de um “arremedo de definição”, uma vez que se origina das 

tentativas frustradas que alguns fizeram para distingui-la de outros tipos de 

composição. O filósofo vai mais adiante: diz que a poesia integra algo de extrema 

singularidade à sua natureza a ponto de ser manifesta em coisas que não 

requerem nem verso, nem prosa, nem palavras, podendo revelar-se em símbolos 

audíveis – da música – ou visuais, pertinentes à linguagem da escultura, da 

pintura e da arquitetura. 

                                                 
21 O texto, cuja publicação é de 1833, foi retirado da seguinte coletânea: SOUZA, Roberto Acízelo de (org.). 
Uma ideia moderna de literatura : textos seminais para os estudos literários (1688-1922). Chapecó-SC: 
Argos, 2011. O ensaio original, por sua vez, foi retirado de: Adams, Hazard (Ed.). Critical Theory since Plato. 
San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1971, p. 537-543. Tradução de Paulo Galvão e Roberto Acízelo de 
Souza. 
22 Idem, p. 145. 
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Para o filósofo, a poesia tem como propósito “agir sobre as emoções”23, 

opondo-se, conforme citação feita a Wordsworth, à realidade factual e à ciência, 

que, por seu turno, dirige-se à crença, opera convencendo e tem como objetivo 

apresentar proposições ao entendimento.  A poesia, oposta lógica dessa forma de 

pensamento, visa aos sentimentos, deseja comover e oferecer à sensibilidade 

“objetos de contemplação”, distanciando-se inclusive das faculdades que, segundo 

ele, servem ao romancista. Aliás, Mill diz que há uma grande distância separando 

o poeta do romancista por causa das naturezas de ambos os textos: a poesia “é a 

exibição de um estado ou de estados de sensibilidade”24, enquanto o romance 

compreende um olhar exclusivo às circunstâncias exteriores que cercam o 

escritor. Para ele, são tão diferentes as naturezas dos dois, da poesia e do 

romance, que o gosto por um praticamente arrefece a admiração pelo outro. As 

pessoas cuja propensão as leva às excitações efêmeras, externas, e em virtude 

disso longe do aprofundamento das sensibilidades e do ”vigor intelectual”, são 

mais afeitas à leitura dos romances e raramente se interessam por poesia. Essa 

predileção acaba dando, na visão de Mill, um âmbito superior ao gosto pela 

poesia, que seria própria somente de “espíritos e corações de maior profundidade 

e elevação”25, enquanto a narrativa é peculiar dos mais “frívolos e vazios”. 

Sobrelevando assim o valor da poesia, cuja natureza a torna “o traçado 

das mais profundas e secretas elaborações do coração humano”26, Stuart Mill 

acentua que só se interessa por ela os que, movidos pela imaginação, buscam 

conceber o ainda impensado, ou a possibilidade de sentir o que antes não fora 

sentido. É por isso que, da mesma forma, poesia e romance se distinguem quanto 

à verdade que transmitem, sendo diferentes não só pelo propósito que colocam 

em mira, mas também pela representação que obram. A seu modo, a verdade da 

poesia consiste em “pintar verdadeiramente a alma humana”, e a verdade do 

romance está em oferecer um “quadro verdadeiro da vida” 27 , já que a este 

interessa a experiência exterior e àquele, a observância de si próprio. Trata-se de 

                                                 
23 Idem, p. 146. 
24 Idem, ibid. 
25 Idem, p. 147. 
26 Idem, ibid. 
27 Idem, ibid. 
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dois conhecimentos distintos que se dirigem a pessoas igualmente distintas, mas 

ainda assim ambos, como manifestações literárias, conforme visto em Silva, 

compõem uma forma de compreender as coisas. 

Destarte, tendo em vista essa verdade da poesia e o que ela desperta, Mill 

reitera que os poetas são pessoas ignorantes da vida e que encontram na 

observação de si “uma espécie de natureza humana altamente delicada, sensível 

e refinada na qual as leis da emoção humana estão escritas em amplos 

caracteres”28. Daí a procedência da matéria-prima da poesia sempre estar ligada 

aos diferentes estados de espírito em que os sentimentos podem ser 

contemplados, e não aos objetos em si ou a uma verdade tida como “científica”. 

Por esse motivo o filósofo diz que delinear as dimensões e as cores dos objetos 

exteriores não é fazer poesia, visto que ela, feita a partir das imagens e da 

impressão, revela como as coisas aparecem e não como elas são de fato, ou seja, 

o passo inicial para sua composição é a percepção do mundo realizada pelo 

poeta. Usando a sugestão, a analogia e os “contrastes mais marcantes”, ela 

encaminha-se ao espírito “contemplando as coisas”, dando-as a ver por meio da 

“imaginação acionada pelos sentimentos”29. Para o texto ser poesia, segundo Mill, 

necessita pintar a emoção humana com “verdade escrupulosa”, caso contrário não 

seria poesia mas “fracasso”. 

Ele ainda diz que toda verdade passível de ser enunciada pelo homem, 

até mesmo as impressões exteriores, desde que penetrem em sua consciência, 

podem tornar-se poesia quando exibidas “através de um meio apaixonado” e 

revestidas “com o colorido da alegria, ou da dor, ou da piedade, ou da afeição, ou 

da admiração, ou da reverência, ou do temor, ou mesmo do ódio ou terror”30. Por 

esse motivo, a natureza do texto poético precisa ser afeita ao abandono do poeta 

a si mesmo, excluindo o mundo exterior e cotidiano para efetuar um mergulho nos 

sentimentos experimentados “na solidão e na meditação”, sem dirigir-se a outrem 

de modo a não se tornar intercurso com o mundo, ou eloquência. É preciso, para 

                                                 
28 Idem, ibid. 
29 Idem, p. 148. 
30 Idem, p. 149. 
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tanto, o poeta consentir que a percepção vivaz se espraie desde a experiência até 

o momento da realização do texto31. 

Disso se conclui que, para Stuart Mill, a poesia é um mergulho para dentro 

de si afastado das experiências externas, porquanto ela tem de revelar as 

emoções mais arraigadas no espírito humano e fornecer uma tal representação 

delas que possa ser contemplada pelo espírito do consulente. Assim, ela ocorre 

em qualquer arte quando esses estados de sentimento se declaram “por sinais” 

que se deixam “escapar quando inconscientes de ser observados”32; efetiva-se 

nas profundezas da sensibilidade. O filósofo, embora se esforce para proporcionar 

uma definição de poesia, ao final do ensaio não deixa de sublinhar que tais 

considerações não enfeixam uma teoria, mas uma maneira de pensar que deve 

ser partilhada e revista conforme emergem as diversidades de conceituação 

acerca desse tipo de texto. Ensaio de grande valia para este estudo, fica um 

destaque sobretudo à maneira como Mill contrapõe percepção e representação a 

partir da impressão das coisas, ou da forma como elas aparecem para a 

percepção do poeta, e a representação simbólica por ele realizada quando da 

efetivação da composição poética. 

Carlos Bousoño33 também empreendeu um estudo da poesia acercando-

se dela para entendê-la “enquanto realização” e para “buscar a causa mais 

radicalmente originária do poético”. De modo a concretizar esses objetivos, ele 

dispõe a definição de poesia de que parte, e a qual, em certo sentido, ajudará a 

entender uma das facetas do poético aqui perseguida: ela é, segundo Bousoño 

(1952, p. 18), “comunicação, estabelecida com meras palavras, de um conteúdo 

psíquico sensório-afetivo-conceitual, conhecido pelo espírito como formando um 

todo, uma síntese”. Somado a isso, secundariamente, há o despertar de um 

prazer que é produzido na “alma do poeta durante a criação” e que será mesclado 

ao “fluido anímico” retransmitido aos leitores do poema. Esse prazer despertado, 

                                                 
31 Candido (1996, p. 65) comenta, ao citar John Press (The Fire and the Fountein, Capítulo II), que “a poesia 
depende de uma acuidade e potência invulgares dos sentidos, baseadas na riqueza emocional. Gente fria, 
sem paixão, sem intensidade emocional, não faz poesia grande. Ora, esta generosidade de temperamento 
está ligada a uma forte sensorialidade (...); a uma capacidade de perceber vivamente e intensamente com os 
sentidos; logo, de apreender com força as coisas e o espetáculo do mundo”. 
32 MILL, S. Op. cit., p. 152. 
33 BOUSOÑO, Carlos. Teoría de la expresión poética . Madri: Editorial Gredos, 1952. 
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segundo o autor, está para o poético da mesma forma que o riso está para a 

comédia.  

Para justificar a definição apresentada, Bousoño diz que por “comunicação 

de um conteúdo psíquico” deve-se entender não somente os elementos afetivos 

transmitidos pelo poeta, mas também os conceituais e sensoriais, elementos 

igualmente essenciais do ponto de vista poético e traduzidos por uma 

representação inteligível. Não é apenas na manifestação do afetivo que se pode 

perceber o poeta transmitindo sua alma; dos textos em cujas estruturas os outros 

se mesclam também se pode fazer similar afirmação. Em nota, ele explica que na 

comunicação dos “conteúdos anímicos” predominará o elemento sensorial, mas 

por vezes haverá só o afetivo ou ambos concomitantemente, o contrário do 

elemento conceitual que, por sua vez, não se expressa sozinho; ainda que sejam 

puros esses conceitos, serão transmitidos coadunados aos aspectos sensoriais e 

sentimentais. Em decorrência disso se dividem os poetas: há os que, por suas 

índoles individualizadas, transmitem uma realidade anímica cheia de afetividade, 

enquanto outros são mais sensoriais.  Assim, ele afirma que na mesma definição 

de poesia consegue agasalhar manifestações tão heterogêneas, já que, com 

essas palavras, acaba designando o ato lírico como “uma transmissão puramente 

verbal de uma complexa realidade anímica (união do conceitual, do afetivo e do 

sensorial)” já previamente conhecida pelo espírito, formando nele um todo e 

acrescida, secundariamente, de “certa dose de prazer” (BOUSOÑO, 1952, p. 22). 

E a variada proporção com que esses elementos integram o todo permitem 

singularizar a fala de cada poeta. 

Desse modo, para Bousoño (1952, p. 22), a poesia é, em sua primeira 

etapa, “um ato de conhecimento”, e numa etapa posterior, um “ato de 

comunicação”, ou de representação, por meio do qual “esse conhecimento se 

manifesta aos demais homens”. Fazendo parte do quadro da composição, esses 

apontamentos se afiguram imprescindíveis para a compreensão da natureza do 

texto poético porque, ao discutir Cohen, destacamos uma afirmação segundo a 

qual a poesia é “uma forma de conhecimento” aliada, de acordo com as 

discussões precedentes de Aristóteles, Ricoeur e Silva, a um comportamento do 
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poeta frente ao mundo e da maneira como ele o percebe e o representa 

consoante uma visão proveniente dessa percepção. Vê-se isso também em Mill, e 

na maneira como os estados de espíritos são delineados a partir de uma 

impressão das coisas, não de como elas são mas de como parecem ser. O 

conhecimento, nesse sentido, é um novo meio de ver as coisas a partir dessa 

dupla articulação entre perceber e representar, levando em conta a dinâmica das 

significações e como elas se renovam e se reconfiguram na efetivação da 

linguagem34. 

Bousoño ainda acrescenta, para uma compreensão mais larga do que 

fala, a necessidade de compreender bem o termo conteúdo, porque na referida 

definição ele não é empregado com o sentido usual. Não se trata da mesma 

acepção contida na frase “o conteúdo de uma jarra”, pois aí designaria algo 

“estático e imutável”; ao contrário, o conteúdo psíquico é algo em “perpétua 

mutação”, é um “constante devir”, algo sempre “movediço e fluente”, embora a 

experiência tente mostrar o contrário. Um poeta, por exemplo, que teve uma 

experiência da melancolia tenta despertar nos leitores, por meio do poema, 

sensação igual. Contudo, não se pode deixar de notar que o primeiro leitor é ele 

mesmo, logo, assim que acaba de se expressar, reproduz em si a “intuição 

originária” que pode, por seu turno, sugerir e despertar outras ou até mesmo 

“intensificar a primeira”. Conforme diz Bousoño (1952, p. 23), “o estado psíquico 

inicial se enriquece assim em seu conteúdo e o poeta começa de novo seu labor 

expressivo” a fim de potencialmente comunicar “essa nova realidade anímica”. 

Com isso, o autor é capaz de afirmar que o poema não é uma representação fixa 

e inalterada, mas “a fluência de um rico e complexo conteúdo de alma”. E por 

vezes, ele diz, o grande mistério está em verificar que as palavras mesmas do 

poema originam a mudança; o sintagma lírico inicial age como a pedra, que 

jogada no lago, provoca um “movimento de círculos concêntricos”. Se a poesia é 

plasmada por meio das palavras, e elas têm a propriedade de mudar os rumos do 

                                                 
34 Candido (1996, p. 66) escreve que “temos uma capacidade aguda de “representar” a realidade por meio de 
palavras que sugerem sensações, visões, tactos, ideias, denotando uma excepcional força de captação das 
coisas e dos sentimentos, que por sua vez revela a intensidade sensorial e intelectual. Mas o poeta mais 
eficaz é o que consegue tratar o elemento intelectual como se pudesse ser sensorialmente traduzido, e não 
abstratamente expresso”. 
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sentido35 , logo essa provocação à reordenação dos significados só pode ser 

atributo também do discurso poético36, fazendo-o uma manifestação ímpar diante 

de outras formas de expressão que miram a objetividade e à relação direta entre 

as palavras e as coisas. 

Levando em conta que a realidade anímica reflete um estado de alma em 

constante movimento, diz Bousoño que isso justifica a presença de possíveis 

contradições em uma mesma composição lírica. Ela pode, com efeito, falar da ira, 

da ternura, do ódio, da piedade e do amor de uma só vez, em partes distintas de 

um mesmo poema que retrate o mesmo ser, porquanto esses sentimentos 

díspares são sempre possíveis na “alma do homem”37 que cria o texto. Sendo 

assim, pelo último termo da definição de Bousoño, a efetivação desses elementos 

todos ocorre porque poesia é comunicação, entendida não no sentido corrente, 

mas a partir dos desdobramentos de sentido que as palavras adquirem quando 

empregadas em novos contextos. E a medida da articulação dessa realidade 

anímica, ou dos estados mais “profundos e secretos” elaborados no coração 

humano, parafraseando Stuart Mill, é justamente o “homem que cria”. Por isso 

cabe, enfim, questionar: quem é esse criador?  

 

2.3 A EMERGÊNCIA DO SUJEITO LÍRICO 

 

Tomando como base esse direcionamento de leitura acerca da poesia, 

cujas perspectivas são alcançadas no descortinar da visão de mundo oferecida 

por esse “homem criador”, até agora nomeado simplesmente como poeta, ou 

aquele que realiza uma representação de sua experiência perceptiva mediante 

seus estados de espírito e fazendo uso de uma linguagem chamada de poética, 

                                                 
35 Em virtude dessa discussão, cabe transcrever as palavras de Delacroix citadas por Bousoño (1952, p. 24): 
“En la medida en que nosotros pensamos las nociones, construímos los signos. En la medida en que nosotros 
construimos los signos, descubrimos y distinguimos las cosas y las ordenamos”. 
36 Moisés (2002, p. 44) corroboraria com essas ideias porque escreve que “ao contrário do que pode parecer 
à primeira vista, as palavras do poema não são estáticas: num autêntico moto-contínuo, deslocam-se no 
poema obedientes a uma secreta lei de repulsão e atração, que se nos revela como ausência ou presença de 
afinidade ou analogia”. Notar-se-á mais adiante que Ricoeur vê nessa propriedade das palavras – de 
reconfiguração dos significados – uma característica da “enunciação metafórica”. 
37 Está da seguinte forma no texto: “Todos los contrarios son posibles sucesivamente en un poema, como son 
posibles, sucesivamente, en el alma del hombre que lo crea” (BOUSOÑO, 1952, p. 24). 
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deve-se recorrer agora a uma conceituação que lance mão dele e o revele 

conforme sua importância e seu papel na constituição da poesia. Nesse sentido, 

pode-se seguir uma fórmula a que Moisés38 recorre para efetivar tal definição.  

Segundo o autor (2006, p. 83), o problema da poesia está mais 

relacionado ao conteúdo que à forma, ao conteúdo veiculado pelas palavras e à 

“postura assumida por quem pretende transmiti-lo”. Por isso ele lança uma 

reflexão inicial que leva em conta a poesia, indiferentemente de ela ser forma ou 

conteúdo, como algo “tão real quanto as pessoas e os objetos que nos cercam”, o 

que significa dizer que ela é “uma forma do real”, resguardada em duas 

manifestações distintas: o real do espírito que se contrasta com o real da matéria, 

cuja apreensão se realiza por meio dos sentidos. Diante disso, a poesia dispõe-se 

como um todo que será concebido, baseando-se na confluência dessas duas 

manifestações do real – a do espírito e a da matéria – mais a pessoa que pensa e 

que sente, a partir de uma divisão em dois planos fundamentais: o eu e o mundo 

exterior. Por conseguinte, o todo se torna produto de um eu somado ao mundo 

exterior. Segundo Moisés, se forem substituídas as igualdades dessa fórmula, o 

eu e o mundo exterior, pelas expressões sujeito e objeto, percebe-se que o todo – 

a poesia na conjunção dos elementos antes apontados – seria, enfim, o produto 

da relação sujeito + objeto. 

Moisés diz que dessa equação se parte para a análise do problema da 

distinção entre poesia e prosa com base em seus conteúdos, sem descuidar-se da 

ideia de que a Literatura, como as outras artes, caracteriza-se pelo predomínio da 

subjetividade, e ambas, poesia e prosa, são participantes desse atributo. A 

diferença entre elas assenta-se no domínio do objeto sobre o qual se debruçam 

essas expressões literárias, bem como na visão que elas revelam nesse 

“debruçamento”. Dessa forma, a poesia seria a expressão que objetiva o “eu”, e 

esse eu, para Moisés (2006, p. 84), “que confere o ângulo do qual o artista ‘vê’ o 

mundo”, volta-se a si próprio e quaisquer imagens que compõem o mundo exterior 

só se incorporam ao poema à medida que são interiorizadas ou se tornam regiões 

da projeção do próprio eu. Para o poeta, só há apenas um centro: ele mesmo e 

                                                 
38 MOISÉS, Massaud. A criação literária: poesia . 17. ed. São Paulo: Cultrix, 2006. 
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sua maneira singular de apreender-se enquanto sua percepção está voltada para 

o mundo, e esse movimento revela, na poesia, “estar o “eu” à procura da própria 

imagem”. Nesse caso, os planos subjetivo e objetivo “aderem-se, imbricam-se, 

formando uma só entidade subjetivo-objetiva” em que há a predominância do 

primeiro, fazendo a poesia ser “a comunicação, a expressão do ‘eu’ pela palavra” 

(MOISÉS, 2006, p. 84). Logo, a leitura que dela se pratica deve supor a tarefa de 

perceber o movimento da subjetividade desse eu que assimila a própria 

experiência e os objetos presentes no mundo exterior. Foi justamente assim que 

Candido, no ensaio que se expôs logo no início deste estudo, falou sobre os 

poemas de Baudelaire referindo-se à maneira como o “eu” do poeta apreendia a si 

mesmo e o revelava por meio da palavra. 

Ainda sobre a definição de poesia contida na frase “expressão do “eu” 

pela palavra”, Moisés comenta que, para melhor explicá-la, é preciso considerar a 

existência de dois verbos para exprimir a atitude do poeta diante do mundo: ser e 

ver. Na perspectiva do ser, diz o autor que o “eu” poético exerce duas funções 

concomitantemente: a de espectador e a de ator, isto é, ele é ao mesmo tempo 

sujeito e objeto. Como sujeito que deseja comunicar algo, acaba sendo alvo da 

própria comunicação porque fala para si as coisas de seu interior, o que o torna 

“espectador privilegiado” de si mesmo. Na perspectiva do ver, o poeta, ao dirigir-

se para o mundo, vê imagens nas quais todos os seres e objetos do mundo 

exterior estão refletidos. Não se trata dos próprios seres ou dos próprios objetos, 

mas de uma representação do que eles são no interior do “eu”; ao final, ele os vê 

“convertidos em imagens, e estas é que, ao final de contas, montam o espetáculo 

em que o ‘eu’ impera” (MOISÉS, 2006, p. 85). 

Dizer que o poeta mergulha em seu “eu interior” necessitaria explicitar o 

que se entende por esse termo, porquanto essa compreensão é peça fundamental 

para a definição de Moisés. Consoante o autor, semelhante aos estratos 

freudianos, “consciência, subconsciência e inconsciência”, há três níveis ou 

categorias de “eu”: o “eu-social”, o “eu-odioso” e o “eu-profundo”. O primeiro 

coaduna em si, após o contato com o mundo exterior, aceitação ou rejeição dos 

moldes comportamentais conforme os dita o ambiente. O segundo é configurado 
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por aquilo que o poeta supõe ser, “instável por isso mesmo”, distorcido da imagem 

original à maneira de um reflexo no espelho. O terceiro é a parte mais íntima do 

“eu”, depósito das experiências originadas do contato com o mundo exterior e 

perpassadas pelos outros “eus” e “pela imaginação, recalques, complexos etc.”, 

lugar do caos e do amálgama de sensações salvas do mundo exterior. Para 

Moisés, a poesia se identifica mais com o trabalho de expressão do “eu-profundo” 

e aí reside, inclusive, a problemática do “ato criador” já que é na consciência em 

que há o consórcio de todas as faculdades do poeta. Lá, tudo que era 

subconsciente ou inconsciente passa a tomar consciência, e o “eu-profundo” faz 

emergir sua “intimidade” para os demais, o “eu-social” e o “eu-odioso”. Ao vir à 

tona, essa intimidade sofre pressão dos outros “eus” e, como resultado das 

interferências deles, o “eu-profundo” acaba sendo transformado, e tudo que era 

originário e bruto passa a ser mediado, transformado, ainda que o poeta lute para 

que fosse o contrário. Nas palavras de Moisés (2006, p. 86), sempre que se 

decide despertar a vivência (poética), “cunhando a palavra mágica que a 

denomina e a vivifica, ocorre deformação”. Ambas, vivência e palavra, travam 

imbricação mútua, pois a primeira sem articulação é pura abstração, ou “vaga 

percepção”, e a segunda só ganha contorno quando se presta a vestir uma 

vivência.  

Se a poesia se apresenta sob essas formas, depois de fazer a opção pela 

palavra, única alternativa, segundo Moisés, para o poeta captar a emoção assim 

que se torna consciente dela e deseja retratá-la, o leitor necessita identificar de 

que forma esse eu lírico dispõe as imagens do mundo e como constrói uma visão 

das coisas segundo o mergulho expressivo que empreende sobre si mesmo. 

Jorge Koshiyama39, em análise feita do poema “Poética”, de Manuel Bandeira, 

destaca que ler um poema “é colocar-se à escuta de um outro ser humano”; ao 

resgatar Hannah Arendt, pressupõe que na experiência de cada indivíduo se 

coadunam linguagem, sentimento e mundo, logo “acolher a poesia” é perceber de 

que maneira em alguém – no poeta – esses elementos se entrecruzam, significa 

                                                 
39 KOSHIYAMA, Jorge. “O lirismo em si mesmo: leitura de ‘Poética’ de Manuel Bandeira”. In: BOSI, Alfredo 
(org.). Leitura de poesia . São Paulo: Ática, 2003, p. 81. 
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ver “a relação entre o Eu e o Mundo”40. Há um sujeito lírico, um eu que fala e que 

se dirige, ainda na perspectiva de Moisés (2006, p. 85), para “dentro de seu 

mundo interior, à procura daquilo que o revela”, para o “interior de seus confins” 

onde vê imagens que espelham as coisas do mundo exterior. 

 

2.4 O VERSO DESBOTADO 

 

Está posto que existe, de acordo com as perspectivas até aqui expostas, 

um “eu” incumbido de realizar toda a tarefa refletida até o momento: em trabalho 

contínuo com a linguagem, instrumento para o qual se volta na tentativa de 

representar sua vivência e fazer dela uma forma de conhecimento aos demais 

homens, é ele o eixo sobre o qual se apoiam os fundamentos todos da poesia, 

porquanto é no seu labor que todos os elementos, enfeixados na relação entre 

percepção e representação, tornam-se manifestos. A realização da atividade 

poética parece subordinar-se ao mergulho desse “eu” na intimidade de suas 

experiências, no recôndito de seu mundo interior; a partir dele, tudo o que possa 

fazer parte de uma composição, do verso ao ritmo e à métrica, é articulado, ou 

ganha contornos especiais, levando em conta o protagonismo que ele exerce. 

Entretanto, essa figura, cuja atuação parece delinear os rumos da poesia 

e até defini-la, posicionando-se nela com uma visão onipresente sem a qual não 

se realizaria esse tipo de texto, precisa ser repensada. Caso o “eu” seja o 

elemento central da poesia, para que se trace, conforme coloca Stuart Mill, as 

mais profundas e secretas “elaborações do coração humano” numa verdadeira 

pintura da alma humana, então uma composição poética nada mais seria do que 

um trabalho da interioridade do poeta e de suas habilidades cognitivas no 

manuseio das palavras e das técnicas envolvidas na produção da métrica, do 

ritmo e do aparato significativo capaz de traduzir as emoções e as impressões da 

alma. Definida assim, ela nunca seria um consórcio entre as coisas que habitam o 

mundo e a consciência dirigida a elas a fim de percebê-las, justamente porque 

esse consórcio, para o tipo de definição assentada na interioridade de um “eu”, só 

                                                 
40 Idem, p. 82. 
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tem validade à medida que se torna um conceito acessível a uma investigação do 

espírito. Considerando, nas palavras de Bousoño, a poesia apenas como a 

comunicação de “conteúdos psíquicos”, reduziríamos, com isso, toda a natureza 

que um poeta retrata, inclusive a sua própria, a puras ideias e descartaríamos os 

significados provenientes da experiência ocorrida no solo do mundo e dos quais 

se descortinam as visões inusitadas a que muitos teóricos fazem referência. Esse 

tipo de noção, centrada no sujeito que produz o texto, não é reflexo da natureza 

da poesia, mas uma maneira de enxergá-la e de praticar uma leitura de poemas 

apenas transcrevendo as ações praticadas por esse “eu” soberano que vive a 

solidão e a meditação de seu mundo interior. 

Devemos nos voltar a outras formas de entender o ato poético as quais 

não o encerrem em uma atividade puramente intelectual, sob pena de retirar da 

poesia as formas inusitadas com que ela significa a paisagem, sempre realizando 

esse intento de modo diferente e surpreendente a cada visada. Cavalcanti (2012, 

p. 20-21) cita, por exemplo, uma longa definição feita por Octavio Paz41, em cujo 

desenvolvido aparecem duas expressões propícias a essa discussão: na primeira, 

o poeta mexicano diz que a poesia “es la resurrección de las presencias”; na 

segunda, que ela “revela este mundo”. Conquanto essa definição a que fazemos 

alusão contenha, em sua exposição total, ideias que se contradizem entre si42, 

nessas expressões especificamente vemos uma maneira de lidar com a poesia 

que a aproxima das coisas a fim de manifestá-las em suas aparições e de 

representá-las, não como uma ideia produto de uma interiorização da experiência, 

mas como um desvelamento que nos lança no mundo e que visa a descortiná-lo, 

para a consciência que o percebe, nas cores mais vivas reveladas por sua 

visibilidade. A “resurrección” marca o ressurgimento, ou o re-aparecer continuado, 

das coisas que não cessam de mudar suas formas e de agregar novos sentidos a 

cada experiência que se tem com elas. Aqui, caso houvesse um sujeito – e com 

ele um pensamento fechado em si mesmo – determinando uma sensação sem a 
                                                 
41 Na obra El arco y la lira, de 1981.  
42 Como o fato de ele esboçar, na mesma definição, que a poesia é “ejercicio espiritual, es un método de 
liberación interior”, ao mesmo tempo em que diz que ela “revela este mundo”, fazendo-a ser, com isso, uma 
mescla entre as atividades inteligível e perceptível, sendo que, nesse sentido, a primeira torna-se elemento de 
constituição da segunda, ou seja, a ideia passa a ser o fundamento sem o qual a percepção não existe. Há aí, 
portanto, uma antinomia entre as posições. 
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ela recorrer, mas inventariando-a a partir da ideia que suscita, não teríamos 

qualquer re-aparecimento das coisas. Além disso, cabe salientar que essa 

“resurrección” é “de las presencias”, isto é, não é de uma representação cognitiva 

que torna o sujeito autônomo com relação ao mundo, mas de um contato direto, 

carnal, que não pode ser antecedido por alguma ideia. Por isso dizer que a poesia 

“revela este mundo”: faz-nos vê-lo quando, às vezes, mantemos nossa própria 

visão descuidada. É nesse sentido que Cavalcanti (2012, p. 25) comenta, ao 

lembrar as palavras de Randall Jarrell, que ela “não está nas coisas”, mas “é as 

coisas, ou uma maneira de as coisas se mostrarem em intimidades que só o 

poeta, e apenas em certos momentos, a ela tem permissão de aceder”. 

Com base nessas observações, almejamos abandonar, pouco a pouco, o 

modo de enxergar a poesia como a expressão de um “eu”, de um sujeito lírico, 

visto que esse entendimento, conforme está exposto mais detalhadamente nos 

próximos capítulos, é insatisfatório para a explicitação do ato poético. Inicialmente, 

é preciso salientar que uma leitura focada no princípio do protagonismo do sujeito 

representa um prejuízo à compreensão da natureza da poesia e à análise dos 

poemas de Cecília Meireles destacados neste trabalho. Tomemos como base, 

neste momento, o texto “Noções”, da obra Viagem de Cecília, e sublinhemos nele 

esse prejuízo: 

Entre mim e mim, há vastidões bastantes 
para a navegação dos meus desejos afligidos. 
 
Descem pela água minhas naves revestidas de espelhos. 
Cada lâmina arrisca um olhar, e investiga o elemento que a atinge. 
 
Mas, nesta aventura do sonho exposto à correnteza,  
só recolho o gosto infinito das respostas que não se encontram. 
 
Virei-me sobre a minha própria existência, e contemplei-a 
Minha virtude era esta errância por mares contraditórios,  
e este abandono para além da felicidade e da beleza. 
 
Ó meu Deus, isto é a minha alma: 
qualquer coisa que flutua sobre este corpo efêmero e precário,  
como o vento largo do oceano sobre a areia passiva e inúmera...43 

                                                 
43 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. I, p. 271. 
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O poema já apresenta, logo nas primeiras palavras, uma das marcas que 

costumam identificar a presença de um sujeito enunciador: o uso da primeira 

pessoa discursiva nas referências aos pronomes “mim” (no primeiro verso) e 

“meu” (no segundo verso). Na sequência, são os verbos “recolho”, “virei-me” e 

“contemplei-a” que carregam consigo o traço implícito daquele que idealiza o 

discurso. Depois de destacado esse elemento, o “eu”, o que geralmente se faz é 

uma aproximação entre essa forma de enunciação – que usa a primeira pessoa – 

e uma possível intenção expressiva, contida nas palavras, resultante do trabalho 

subentendido desse emissor que aos poucos vai tecendo sua visão de mundo por 

meio da articulação das palavras e desses índices (verbos e pronomes) embutidos 

nelas. Chega-se, portanto, à certeza de que, quem fala no poema, é um sujeito 

que se volta a si mesmo e que intenciona, nesse volver, declarar algo sobre si, 

fazendo que todo o sentido da composição poética se espraie nessa direção. 

Então, tendo isso como pressuposto, a análise parte para as ideias envolvidas 

nesse retorno do sujeito à sua interioridade. 

No caso do poema de Cecília, esse suposto “eu lírico” diz que, em seu 

interior, no espaço existente entre ele e ele mesmo, ou seja, nos limites de sua 

alma, há uma vasta extensão para que naveguem, em embarcações espelhadas, 

seus desejos aflitos. Cada nau, em seu revestimento laminado de superfície 

reflexiva, olha ao redor e projeta o elemento que a atinge, na tentativa de lançar 

para fora de si uma visão de inspeção sobre a paisagem, como um “sonho 

exposto à correnteza”, uma imagética aventura que permite recolher o “gosto” 

sempre renovado das respostas que cada reflexo oferece. Contemplando sua 

própria existência, sua “errância para além da felicidade e da beleza”, o “eu” 

deparou-se com as contradições inerentes a ela e com um certo abandono a esse 

modo de vida, na certeza de que isso constitui a natureza “flutuante” da alma, já 

que ela é um objeto de essência eterna presa a um corpo substancialmente 

“efêmero e precário”. Ambos, interligados, deslocam-se pela existência como o 

vento oceânico que sopra incessantemente sobre a vastidão das areias passivas. 

Esse tipo de leitura, direcionada exclusivamente ao pronunciamento do 

chamado sujeito lírico, seria justificada em um aspecto da poesia levantado por 
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Hamburger (1986, p. 168): “A linguagem criadora de literatura que produz a poesia 

lírica pertence ao sistema enunciador da linguagem”. Segundo a autora, é possível 

aceitar a pertinência desse ponto de vista porque a estrutura experimentada no 

poema é diversificada da que se encontra nas literaturas ficcional, narrativa ou 

dramática. Por isso, nas suas palavras, “experimentamo-lo como o enunciado de 

um sujeito-de-enunciação”. Em última instância, ela diz que “o muito discutido eu 

lírico é um sujeito-de-enunciação” e que ele representa, por fim, “o princípio 

estrutural do lírico” (HAMBURGER, 1986, p. 169), marca definidora desse tipo de 

composição. Assim, o ato lírico, fundamento do poético, seria de fato um mergulho 

na interioridade desse “eu” e, posteriormente, uma articulação literária capaz de 

traduzir esse mergulho a partir da mera participação linguística de um sujeito-de-

enunciação, a qual o torna a chave do entendimento da poesia. Justificar-se-ia, 

nesse sentido, o mapeamento da alma feito pelo “eu lírico” do texto “Noções”, de 

Cecília Meireles: ele se pronuncia a fim de evidenciar as contradições e as 

emoções que transbordam de sua vida interior. 

Procedendo assim, tudo o que se discutiu neste capítulo seria confirmado, 

e o que expõe Aristóteles desencadearia toda a rotina da poesia. Antes de tudo, “a 

poiêsis é mímesis”, isto é, imitação das ações humanas, logo uma representação 

dessas ações no plano do texto a partir de um processo de construção, de um 

fazer que caracteriza a prática da mímesis. Para tanto, conforme Moisés, o “eu”, 

ansioso por representar as coisas do mundo exterior gravadas em sua habitação 

introspectiva, dirige-se aos objetos e os faz penetrar em si para que deles subtraia 

a essência e as imagens que delinearão o significado desse contato segundo o 

ponto de vista desse “eu” soberano. Abre-se espaço, com isso, ao que propõe 

Stuart Mill: um abandono do poeta a si mesmo e uma meditação solitária que 

arrebata à expressão as emoções que compõem o quadro da alma humana. Por 

fim, efetiva-se, de acordo com Bousoño, uma representação inteligível que traduz 

o conteúdo psíquico do poeta feito de elementos afetivos, conceituais e sensoriais. 

Essa representação é o ato lírico, uma “transmissão puramente verbal de uma 

complexa realidade anímica”, de um “complexo conteúdo de alma”, já presente no 

espírito e acessível às demais pessoas por meio da articulação do sistema 
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enunciador da linguagem, o qual pressupõe, para a realização da poesia, a 

atuação de um sujeito-de-enunciação, o elemento estrutural do lírico, nas palavras 

de Hamburger.   

Todavia, compreendemos que, caso seja validada essa posição centrada 

num “eu”, estaríamos furtando da poesia uma de suas características mais 

fundamentais: a capacidade que ela tem de alterar nossa forma de ver o mundo, o 

que só acontece se a considerarmos uma investida nessa intensa aparição e re-

aparição das coisas à consciência, e não uma formulação distante delas, 

localizada exclusivamente no pensamento, na interioridade de um sujeito-de-

enunciação. Na análise praticada sobre “Noções”, por exemplo, a leitura a que 

submetemos o poema só pode levar em consideração as imagens criadas por 

esse sujeito e aceitá-las como uma projeção de sua vida interior, sem qualquer 

ligação com o mundo exterior. De partida, os versos deveriam ser lidos assim 

porque declaram: 

Entre mim e mim, há vastidões bastantes 
para a navegação dos meus desejos afligidos. 

 
Toda a significação da poesia teria como arcabouço precípuo uma simples 

construção linguística, porquanto esse “eu” é parte de uma enunciação, é um 

construto verbal, não uma realidade que se estende do poema ao mundo. Logo, a 

intelecção desse texto de Cecília é reduzida a uma descrição da existência dúbia 

do sujeito, que expõe sua natureza dividida entre a perenidade da alma e a 

efemeridade do corpo, e das suas impressões interiores. Tais ponderações levam 

a uma espécie de desbotamento dos versos, porque condicionam o sentido a uma 

projeção do espírito e fazem das imagens poéticas um simulacro do real, não sua 

própria manifestação. Toda a facticidade das coisas despertada pelo poema – 

como o ato de “navegação”, as “naves revestidas de espelhos” arriscando “um 

olhar”, o sonho em sua “correnteza”, a “contemplação” da existência, a “errância” 

pelos mares e a alma que “flutua” da mesma forma que o “vento largo do oceano 

sobre a areia passiva e inúmera” – perderia suas matizes e não passaria de ideias 

de um espírito perscrutador. Assim, a poesia não teria forças para alterar nossa 

forma de ver o mundo, pois não seria expressão direta dele. Dizer, por exemplo, 
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Ó meu Deus, isto é a minha alma: 
qualquer coisa que flutua sobre este corpo efêmero e precário,  
como o vento largo do oceano sobre a areia passiva e inúmera... 

 
não seria uma evocação às próprias coisas, à existência encarnada da 

consciência que as percebe, mas um exercício de pensamento cuja pretensão é 

validar, por meio de abstrações, tudo o que percebemos do mundo e torná-lo, por 

extensão, mero simulacro dos conteúdos presentes no espírito. A respeito disso, 

consideramos que a definição de poesia centrada num “eu” envolvido 

exclusivamente em suas ideias é capaz apenas de revelar a ele próprio como fim 

último do que escreve: nada que estivesse nos arredores do horizonte visível seria 

acessível, ou estaria sendo evocado, porquanto tudo que se fala é uma projeção 

da inteligência desse sujeito, constituído como ser onisciente por causa do 

domínio do seu pensamento sobre as próprias coisas. 

Essa forma de compreensão da poesia não está de acordo com os 

atributos que essa composição literária apresenta nem com a proposta da obra de 

Cecília Meireles, conforme visto no capítulo anterior. Nosso esforço aqui é tentar 

mudar esse olhar a respeito do ato poético e vinculá-lo à visibilidade do mundo e 

ao resgate das coisas à sua densidade originária, tais como elas aparecem à 

consciência no fenômeno da percepção, pois é aí que os significados inusitados, 

capazes de mudar a maneira de ver a paisagem, nascem. Para tanto, é preciso 

voltar-se a um apoio teórico que não tenha concordância com as noções de sujeito 

e de subjetividade. 
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3. FENOMENOLOGIA DA AÇÃO SUBJETIVA   

 

 

Percebemos que a definição de poesia feita por Moisés pressupõe a ideia 

de um “mundo exterior”, ou o espaço das vivências que serve de causa para a 

expressão do “eu-profundo”, contrastado a um “mundo interior”, ou o espaço em 

que se depositam essas vivências poéticas e em que há a emergência desse “eu” 

moldado pelas experiências. E na intermediação desses dois mundos, exercendo 

o papel de condutor entre as realidades interior e exterior, está o sujeito, que 

sempre será o artífice do mundo, porquanto tem autonomia para manipular 

sensações e experiências voluntariamente atendendo à inevitável tensão 

instaurada pelo convívio, nele mesmo, de diferentes “eus”. Isso significa que sem 

a noção de subjetividade – originada desse movimento praticado pelo sujeito em 

direção aos objetos a fim de experimentá-los, apreendê-los e, por fim, representá-

los – seria impossível pensar em realização de poesia, visto que aquela constitui a 

força-motriz1 que torna possível a efetivação desta. E, nesse sentido, a percepção 

do mundo, esse contato direto com as coisas cuja realização permite que elas 

imprimam sua “marca” num “eu”, só é legitimada quando passa a ser verbalizada 

– mediada – na configuração do poema. 

O problema é que, do ponto de vista da fenomenologia, conforme 

descrição feita pelo filósofo francês Merleau-Ponty, essa relação sujeito-objeto e 

essa ideia de percepção reduzida a um ato de interioridade da consciência, ou o 

movimento da inteligência perscrutadora que revela os objetos por trás de suas 

aparências, não são as melhores formas de definir a experiência do ser-no-

mundo. No entanto, esse equívoco, notabilizado pelo pensamento de René 

Descartes, não se tornou algo incomum, visto que passou a ser o método da 

ciência e do projeto chamado por Merleau-Ponty de objetivante, o qual se coloca 

                                                 
1 Moisés (2002, p. 31-33) explica a expressão “forças-motrizes” como a ocorrência de “certos padrões de 
comportamento perante a realidade, de certos modos de ver o mundo, de certos valores, de certas soluções 
para os problemas humanos, de certas ideias fixas, de certos moldes mentais” efetivados por um certo autor a 
partir de “constantes conotativas” presentes no uso das palavras. Segundo Moisés, trata-se de uma 
“constância filosófica” que “implica uma forma especial de interpretar o mundo”, e cuja recorrência revela a 
“mundividência ou cosmovisão” do autor, ou sua peculiar visão de mundo. Para o crítico, a análise é, em 
última instância, o ato de debruçar-se sobre as forças-motrizes. 
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entre o sujeito e o mundo, sustentando que as “aparências” reveladas pelos 

sentidos não são necessárias ou são enganadoras, porquanto somente a razão, 

ou a análise da realidade por meio do espírito, é capaz de levar o sujeito à 

“verdadeira natureza das coisas” 2 . Descartes dizia que o exame das coisas 

sensíveis deve ser feito pela inteligência, e a ideia de percepção acaba tornando-

se, nas palavras de Merleau-Ponty, “um início de ciência ainda confusa”, posto 

que, de imediato, carece de uma substância racional, de uma representação do 

espírito que a torne uma expressão inequívoca, clara e distinta, da verdade do 

pensamento.  

Esse tipo de explicação do mundo – a partir da intervenção exclusiva 

praticada pelo sujeito na realidade – ainda é alicerce para diversas formas de 

pensamento, inclusive para certas análises de poesia as quais a consideram a 

expressão linguística das vivências gravadas no “eu” e a padronização de uma 

certa forma de ver as coisas a partir da constância com que essas vivências 

aparecem nos textos, logo com que parecem estar impressas no sujeito. Para 

esse tipo de definição, ou de atitude analítica, conforme nos apresenta Silva3 

(2011, p. 68), o procedimento racional só pode basear-se em uma atitude 

fundamental: “a reflexão, a volta para si mesmo, o propósito de estudar a si 

mesmo”, ou “o percurso do espírito pelo espírito, o único caminho”. Trata-se, 

nesse caso, de um mergulho na própria consciência, da descoberta dos 

procedimentos inteligíveis de representação das coisas, do método racionalista 

cartesiano, e não da descrição do contato que temos com elas mesmas. 

Segundo nos mostra Silva4 (2005, p. 33), ao descrever o pensamento de 

Descartes a que fazemos referência, o filósofo trabalha, em suas Meditações 

metafísicas, com um problema essencialmente ontológico: colocar em jogo a 

existência das coisas em geral. Para tanto, sua preocupação não é com o acordo 

de certas representações das coisas sensíveis com as próprias coisas, mas com a 
                                                 
2 Diz Merleau-Ponty, criticando essa ideia, logo no início do primeiro capítulo de Conversas: “De que serviria 
aqui consultar nossos sentidos ou nos determos naquilo que nossa percepção nos informa sobre as cores, os 
reflexos e as coisas que os transportam, já que, com toda evidência, são meras aparências e apenas o saber 
metódico do cientista, suas medidas, suas experiências podem nos libertar das ilusões em que vivem nossos 
sentidos e fazer-nos chegar à verdadeira natureza das coisas?”. In: MERLEAU-PONTY, M. Conversas – 
1948. Tradução de Fábio Landa e Eva Landa. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 2. 
3 SILVA, Franklin Leopoldo e. O conhecimento de si . São Paulo: Casa do Saber, 2011. 
4 SILVA, F. L. Descartes: a metafísica da modernidade . 2. ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
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“adequação das exigências internas da razão, expressas no método, à realidade 

externa”, ou, em outras palavras, Descartes procura atingir uma representação 

das coisas que abstraia toda condição material, sensível ou psicológica e que seja 

proveniente da própria razão enquanto certeza clara e distinta. Ele busca, 

portanto, a “consistência do fundamento”, um ponto fixo para edificar o 

conhecimento sobre a existência das coisas, e, nas palavras de Silva (2005, p. 

32), “aquele que busca a verdade na evidência só pode aceitar o que aparece 

como claro e distinto usando única e exclusivamente a razão para determinar, 

dessa forma, o conhecimento”. 

É nesse sentido que, para Descartes, nada pode ser conhecido sem que 

antes tenha passado pelo exame da consciência, sem que, na verdade, seja uma 

representação dela. Na verdade, depois de ele selecionar a dúvida como ponto de 

partida metódico a fim de não assentar suas certezas em coisas falsas ou 

inevidentes, e depois de demolir qualquer conhecimento prévio em que antes 

tenha acreditado, a primeira asseveração vem da própria consciência: a reflexão, 

que para ele é chamada de inspeção do espírito, só pode revelar clara e 

distintamente a existência do próprio sujeito, no momento em que ele mesmo 

tenta persuadir-se de que nada existia. Como destaca Silva (2011, p. 74), ao 

pensar que nada existia, o “eu”, que assim procedia, existia, e a ele “se remetem 

os atos de pensar” pelos quais se chega a duvidar de tudo. Dessa forma, o que 

subsiste diante de todas as incertezas é o “pensamento em ato” capaz de permitir 

a própria dúvida e de fazer que o sujeito possa apreender-se unicamente como 

pura intelecção. 

A síntese da filosofia cartesiana está nesse vínculo entre pensamento e 

existência: não se trata de uma perspectiva que parte das coisas, do “mundo de 

cuja existência não se duvida” e a partir do qual o conhecimento emergirá desde a 

percepção sensível, daquele contato primeiro com os objetos, mas, em Descartes, 

conforme aponta Silva (2011, p. 76-77), de um conhecimento que começa “pelo 

pensamento, pela representação, pela ideia – numa palavra, pelo sujeito 

pensante”. Nesse sentido, se o pensamento, ou o espírito, tem primazia na ordem 

de conhecer, ele conhece a si mesmo antes de qualquer coisa. E, “como o espírito 
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é povoado por representações, isso significa a primazia da representação, isto é, 

do sujeito pensante” (SILVA, 2011, p. 80). Essas ideias levam a concluir que, para 

Descartes, o sujeito é puro pensamento, ou o suporte para todas as 

representações que fazemos do mundo, cuja natureza acaba tornando-se uma 

substância separada 5  do espírito. A afirmação é do próprio Descartes: “só 

concebemos os corpos por intermédio da capacidade de entender que há em nós 

e não por intermédio da imaginação nem dos sentidos, e que não os conhecemos 

pelo fato de os ver ou de tocá-los, mas apenas por concebê-los por meio do 

pensamento”6. 

Para a filosofia cartesiana, o fundamento seguro do conhecimento está na 

própria consciência, visto que a identidade do “eu” está no pensamento como 

essência metafísica; nas palavras de Silva (2011, p. 81), “o Eu é inteligivelmente 

definido como poder de inteligibilidade”. Toda representação do mundo é uma 

síntese do juízo do sujeito pensante, e as coisas, ou qualquer visada dirigida a 

elas, não dependem de uma faceta específica e momentânea apresentada pelo 

mundo, ou das suas qualidades mais aparentes, mas exclusivamente dessa 

faculdade inteligível – a “inspeção do espírito”7 – que é marca determinante da 

constituição do “eu”. Não há vontades, expectativas, percepções ou saberes fora 

da atividade puramente racional. Num exemplo, o das pessoas avistadas do alto 

de uma janela, Descartes assegura essa precedência da razão. É impossível 

afirmar, segundo ele, vendo-se de cima, que as pessoas são de fato pessoas, 

porquanto não se pode vê-las completamente, apenas chapéus e casacos 

movimentando-se, o que levaria à interrogação de possíveis “figuras fictícias que 

se movem por meio de molas”. Entretanto, o julgamento de uma realidade 

evidente vem do espírito: compreende-se, ou antecipa-se, a essência por trás 

dessa falsa aparência – ou seja, conclui-se que são pessoas andando – por meio 

da capacidade de “julgar que se localiza no espírito”. 

                                                 
5  Daí a separação, dentro da filosofia cartesiana, entre a substância pensante (espírito) e a substância 
extensa (mundo).   
6 DESCARTES, René. Meditações . Tradução de Enrico Corvisieri. São Paulo: Abril Cultural, 1999, Col. Os 
Pensadores, p. 268. 
7 DESCARTES, R. Op. cit., p. 265. 
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Assim, dessa construção intelectual, destaca-se a marca característica da 

cultura moderna: a subjetividade, assim considerada porque o sujeito, ou o 

suporte do objeto (sub-jectum), o alicerce do mundo tal como o conhecemos, 

“impera sobre as coisas” na medida em que dele provém todo o fundamento 

inteligível para a constituição de sua própria totalidade e a do mundo exterior. 

Logo, dessa condição o “eu” não escapa: sua identidade está no pensamento, 

aliás, o “si-mesmo é o pensamento”, essa é a propriedade “mais intrínseca da 

alma, que é o que somos” (SILVA, 2011, p. 81). 

Analisando essa descrição da constituição do sujeito a partir das 

representações que o povoam fruto do pensamento, da intelecção, vemos que é 

inevitável uma associação ao processo de definição da poesia segundo Moisés. 

Para ele, a poesia é a expressão do “eu” conforme este empreende um mergulho 

em si mesmo, em direção às imagens do mundo interiorizadas por ele e nas quais 

ele se projeta. Não se pode negar, sob essa perspectiva, que a realização poética 

deve passar antes pela experiência das coisas, visto que, sem isso, não haveria 

sucessivos “retratos” do mundo gravados no “eu”. Todavia, a fim de esses retratos 

serem expressos por meio da linguagem poética, decididamente o sujeito deve ser 

o condutor das representações já que ele filtra as experiências e as transforma na 

“realidade apreensível” do poema, ou seja, torna-as visível na construção do texto 

que, consoante Moisés, é tão real quanto tudo que o circunda, é a conjugação do 

real do “espírito” e o da “matéria”. Dessa forma, pressupor uma “realidade do 

espírito” significa considerar um campo inteligível em que se processarão as 

informações provenientes da experiência; ele seria o campo da intelecção que 

mediatiza o mundo para que dele se possa tomar contato, para que aí se 

descortinem as forças-motrizes idealizadas por uma consciência que percorre as 

coisas sensíveis a fim de perscrutá-las. Em última instância, a poesia, embora 

tenha uma raiz na realidade sensível, é mero trabalho inteligível. Somente na 

relação entre sujeito e objeto, portanto no campo da subjetividade, a poesia se 

efetiva, e o pensamento, como trabalho último da síntese das experiências, é o 

guia da formulação do texto, elemento imprescindível para a existência do 

discurso poético. O sujeito só pode contar ”com ele mesmo” visto que o mundo 
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exterior só se torna uma imagem positiva quando é evidentemente real na 

materialidade do poema, cuja construção passa pelo crivo da “substância das 

ideias”. Fica-se, por esse motivo, diante de um dilema cartesiano, o da primazia da 

razão sobre as percepções, o da subjetividade como peça fundamental para que 

se compreenda que o sujeito só é dado a ele mesmo independente do mundo 

exterior. 

Porém, algumas perguntas aqui seriam pertinentes. Primeiro, essa relação 

sujeito-objeto só pode ser pensada na ordem racional, sob a perspectiva das 

marcas do mundo fincadas no sujeito e sem as quais não se pode expressar um 

pensamento seguro? Ou melhor, sem o sujeito se perderia o condutor das 

representações e, portanto, não se teria a imagem das coisas? Segundo, e 

refletindo sob outras palavras, sem a subjetividade não há registro da percepção 

do próprio mundo?   

Para Merleau-Ponty, representante do pensamento fenomenológico, 

identificar relações subjetivas na realidade seria acreditar que a subjetividade 

preexistia, tal como depois a devíamos compreender, como se ela já estivesse 

lançada nas coisas a fim de ser descoberta. Em A estrutura do comportamento, o 

filósofo coloca que, se recuarmos aos objetos no momento em que aparecem, 

antes até da experiência inteligível, e tentarmos descrevê-los como existentes, 

eles não evocariam qualquer “metáfora realista” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 

287). Isso porque não se trata de apresentar os objetos como causa da percepção 

que se tem deles, acreditando que eles imprimiriam no sujeito sua marca ou sua 

imagem, mas porque, segundo o filósofo francês, a percepção age como um “feixe 

de luz” iluminando-os do lugar em que estão, manifestando-lhes a presença “até 

então latente”. Parece, segundo Merleau-Ponty (2006, p. 288), que o olhar “pousa” 

nas coisas, logo ele não age como um juízo de síntese que antecipa todas as 

faces delas, mas revela que a experiência presente de algo “não é completa e que 

ela só me mostra alguns de seus aspectos”. As variações de cor, de iluminação, 

de ponto de vista, tudo nos mostra que essa coisa não é a redução “das 

determinações” que a revestem presentemente. 
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A questão, nesse sentido, não seria desconsiderar que há uma 

consciência investida nas coisas, de modo a apagar qualquer traço humano e 

excluir propositalmente o sujeito, mas levar em conta que as coisas se 

apresentam segundo uma perspectiva e, por esse motivo, não podem ser apenas 

o que uma dada experiência determina que fossem. Logo, precisamos considerar 

que a coisa percebida, em virtude do que Merleau-Ponty chama de 

“perspectivismo”, possui uma riqueza “oculta e inesgotável” visto que sua 

totalidade é inapreensível para a percepção presente a não ser que se pense em 

uma “totalidade dos aspectos possíveis” configurada somente de acordo com um 

ponto de vista, e por isso mesmo mutável e limitada dependendo do estado das 

coisas.  

É por isso que, de modo a superar a noção de subjetividade como mero 

instrumento à disposição do sujeito a fim de que ele possa determinar o mundo 

segundo uma reflexão posterior que fará, pensamos que a “coisa mesma” imporia 

suas próprias qualidades, ou as que seriam reveladas numa experiência singular, 

tornaria acessível as significações implicadas em sua aparição à consciência 

imediata. Para Merleau-Ponty (2006, p. 288), “a perspectiva não me aparece como 

uma deformação subjetiva das coisas, mas ao contrário como uma de suas 

propriedades, talvez sua propriedade essencial”, isso porque, para a consciência 

imediata, essa perspectiva não é acidente, imperfeição ou degradação de um 

“conhecimento verdadeiro”, já que essas considerações escapam ao fenômeno da 

percepção. 

Dessa forma, seria mais válido pensar em uma consciência voltada às 

coisas, não apenas para operar uma troca nas designações da fórmula que 

Moisés propôs, segundo a qual a poesia seria o produto da relação sujeito + 

objeto, mas para fundar uma nova atitude no horizonte do chamado “eu-profundo” 

sem confundi-lo com o Cogito cartesiano preexistente ou com um sujeito definido 

como determinação intelectual, uma vez que, para Merleau-Ponty (2002, p. 9), um 

Cogito meramente reflexivo desvaloriza a percepção de um outro, ensina que o 

“eu” só é acessível a si mesmo e que todas as coisas são resultantes da 

constituição do pensamento. Na verdade, segundo Merleau-Ponty, a descoberta 
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que fazemos de nós mesmos e do mundo só se dá enquanto “horizonte 

permanente”. Isto quer dizer que a descoberta do “eu” e das coisas fora do “eu” 

não cessa de ocorrer, em virtude de a consciência estar permanentemente 

lançada no mundo e dirigir-se às coisas, e de o próprio percebido determinar a 

forma de revelar-se. O Cogito, portanto, deve revelar-nos como “seres no mundo”, 

e não como simples “seres pensantes”; não há um sujeito e um mundo 

constituídos pelo pensamento, mas há o sujeito no mundo. Diz também Merleau-

Ponty (2002, p. 9) que “o verdadeiro Cogito não substitui o próprio mundo pela 

significação mundo”. Uma filosofia exclusivamente assentada na perspectiva do 

cogito soberano só erigiria um “Sujeito Universal que, de lugar algum e de tempo 

nenhum, ergue-se como puro olhar desencarnado que contempla soberanamente 

o mundo, dominando-o por meio de representações construídas pelas operações 

intelectuais” (CHAUÍ, 2002, p. 157). Essa proposição do “sujeito universal” tenta 

justificar-se na suposição de que o pensamento domina intelectualmente os 

objetos porque os constrói por completo em forma de representações inteligíveis. 

Contudo, deve-se levar em conta que as coisas mais familiares podem 

surpreender a percepção porque suas propriedades não são determinações de 

“estados de consciência” preconcebidos, mas “modos de aparição” que dependem 

da forma como habitam o mundo em um certo momento. 

A manifestação de uma filosofia cuja insígnia se baseia na subjetividade 

faz parte da descoberta de um “eu” que toma consciência de si mesmo e que 

descreve a relação estabelecida com o mundo de modo particular, à maneira de 

uma filosofia também particular. O problema dessa visão é que, segundo Merleau-

Ponty, o pensamento como consciência de si tornou-se tão fortemente enraizado 

que, se tentarmos, nas suas palavras, “expressar o que precedeu, todo o nosso 

esforço conseguirá apenas propor um cogito pré-reflexivo” (MERLEAU-PONTY, 

1991, p. 167), ou seja, uma ideia pré-elaborada que antecede todo o pensamento 

organizado, categorizado e consciente de si mesmo, como se o recuo àquilo que 

precede as ideias sempre redundasse em uma nova ideia, que constituiria, por 

sua vez, uma espécie de “inteligência fundadora” do mundo, sempre fruto da 

argúcia do sujeito pensante. Na verdade, todo o movimento da subjetividade é 
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uma tentativa já tardia de descrever a experiência de uma certa consciência no 

mundo depois, como mesmo diz Merleau-Ponty, de “sobrevinda a reflexão”. Não 

há “descoberta da subjetividade” porque ela não está à espera do pensamento 

analítico a fim de ser encontrada; ela é construída de muitas formas para 

responder a uma tentativa de o conhecimento explicar o movimento da 

consciência no mundo.  

É por esse motivo que devemos entender que a cognição passa pela 

experiência da percepção e não pelas relações subjetivas entre as “coisas” e a 

“consciência”, já que, no processo perceptivo, como característica essencial, a 

coisa percebida é dotada de uma perspectiva não para “introduzir na percepção 

um coeficiente de subjetividade”, como diz o próprio Merleau-Ponty, mas para dar 

a ela a “garantia de se comunicar com um mundo mais rico do que aquilo que 

conhecemos”. Por isso, a consciência ingênua – aquela que não busca as 

condições subjetivas da realidade, mas que se faz “pensamento encarnado no 

mundo, que pensa por contato e por inerência às coisas” (CHAUÍ, 2002, p. 157) – 

alcança, por meio dos aspectos momentâneos do percebido, a “coisa mesma” em 

seu arranjo próprio e não “um duplo interno”, alguma “reprodução subjetiva” sua; 

ela não imagina que haja um “filtro entre ela e a realidade” produzido pelo corpo 

ou por quaisquer “representações mentais”. O percebido sempre será apreendido 

como “em-si”, em sua autonomia própria, como algo indivisível, cujo interior nunca 

será esgotado e, portanto, sempre será passível de exploração. 

Além disso, é preciso ter ciência de que esse movimento não esgota o 

sentido do percebido, “das coisas”, por aquilo com o qual o designamos. O que 

tudo isso pressupõe é a instauração de uma relação original com o mundo e o 

descortinar das significações dele próprio que somente as coisas que o habitam 

poderiam fazê-lo. A experiência perceptiva remete a um significado e, também, 

está vinculada à visão específica que temos das coisas a partir do ponto em que 

nos encontramos na paisagem. Quando vemos, o que a visão nos oferece é um 

objeto em sua totalidade, limitado pela perspectiva de horizonte que nos oferece 

esse ponto de vista da paisagem. Merleau-Ponty (2002, p. 105) diz que “ver é 

entrar em um universo de seres que se mostram”. Olhar um objeto, a partir desse 
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“ponto de vista” que o corpo oferece, é habitá-lo e apreender, dali do lugar em que 

estivermos, todas as coisas “segundo a face que elas voltam” para nós. 

Toda essa relação com o mundo, para Merleau-Ponty (2006, p. 289-290), 

é original e funda, de uma maneira específica, “uma consciência de realidade”, 

não como um juízo onisciente que está além das coisas e as projeta ou as 

constitui no pensamento, visto que nenhum estado de consciência dá conta da 

percepção, mas uma consciência que constantemente é objeto de mirada, e sem 

cessar está presente no mundo e nas coisas, certa de que sua vontade “não tem 

ação direta no desenrolar das perspectivas percebidas”, uma vez que a 

“multiplicidade concordante” do percebido organiza-se por si mesmo. Contra o 

intelectualismo cartesiano, o conhecimento do mundo exterior não se dá a partir 

de “unidades da ordem do juízo”, mas a partir da maneira como ele se encarna em 

suas aparições:  

 
As “coisas” na experiência ingênua são evidentes como seres perspectivos: é 
ao mesmo tempo essencial para elas oferecer-se sem um meio interposto e 
revelar-se pouco a pouco e nunca completamente; elas são mediatizadas por 
seus aspectos perspectivos, mas não se trata de uma mediação lógica, já que 
nos introduz na realidade carnal das coisas; apreendo num aspecto 
perspectivo, que sei ser apenas um de seus aspectos possíveis, a própria coisa 
que o transcende. Uma transcendência aberta contudo ao meu conhecimento, 
essa é a própria definição da coisa tal como é visada pela consciência ingênua. 
(MERLEAU-PONTY, 2006, p. 290-291) 

 

Destarte, quando Moisés fala dos mundos “interior” e “exterior”, em que se 

assentam os papéis do sujeito e do objeto, sendo que o primeiro é o fator 

determinante para a constituição da imagem do segundo, o que pretendemos, 

baseados na fenomenologia merleau-pontiana, é indicar uma mudança na direção 

em que ocorre o contato entre a coisa e a consciência, assim nomeadas para que 

uma não seja causa constitutiva da outra. Pensaremos, portanto, que a poesia não 

é produto da subjetividade, mas do próprio movimento originário das coisas e da 

própria aparição que possibilitam à consciência. Para Merleau-Ponty (2006, p. 

291), “é assim que percebemos e que a consciência vive nas coisas”; nada é mais 

estranho do que pensar em um universo que produz em nós suas próprias 

representações distintas e, ainda por cima, por uma ação causal. 

É seguindo essa nova direção que Cecília torna o mundo manifesto: 
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O choro vem perto dos olhos 
para que a dor transborde e caia.  
O choro vem quase chorando 
como a onda que toca na praia. 
 
Descem dos céus ordens augustas 
e o mar chama a onda para o centro. 
O choro foge sem vestígios, 
mas levando náufragos dentro.8 

 
Esse poema, a “Epigrama nº 4” da obra Viagem (1939), permite que se 

notem as características levantas anteriormente acerca do novo direcionamento 

em que se estabelece o contato entre a consciência e as coisas. O primeiro verso 

fala de um “choro” que se aproxima dos “olhos”, não simplesmente para revelar a 

si mesmo como pranto, mas para transbordar a “dor” e fazê-la cair. Sendo, pois, a 

dor uma sensação que se espalha no corpo e que só é perceptível no momento 

em que ele reage a ela – numa expressão contorcida, num grito ou numa lágrima 

que cai –, vemos que, aqui, não se trata de falar de um sentimento que reside na 

alma, mas de torná-lo visível, aparente, revelado como coisa palpável, ligada ao 

choro que vem aos olhos. Não se pode saber o que é a dor sem que o corpo a 

revele de alguma forma, sem que ela vire uma coisa acessível para uma 

consciência. No entanto, essa acessibilidade não é uma ideia de que se reveste a 

dor para se fazer entender, para se fazer inteligível, mas a constituição perceptiva 

de sua natureza que a permite desvendar seus próprios significados. É nessa 

experiência do choro que a dor transborda sua visibilidade. 

Nos versos que se seguem, o choro é comparado às ondas, que, ao se 

moverem, tocam a praia depois de um recolhimento e de uma dispersão 

cadenciada: a onda volta-se para trás e depois avança, ganhando a praia palmo a 

palmo, num vai e vem, sem, a princípio, atirar-se completamente. Por isso, o choro 

vem chorando: ele movimenta-se também num vai e vem, não cai, não se arroja 

bruscamente, mas se dissipa com a mesma cadência que marca a chegada (e a 

partida) das ondas à praia. Tanto é que, da mesma forma que as ondas são 

requisitadas e atendem ao chamado do mar – e às “ordens augustas” – para 

                                                 
8 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. I, p. 249. 
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retornar ao centro, o choro recua, “foge”, sem deixar vestígios, sem transparecer 

sua presença, levando para dentro os “náufragos”, talvez as vítimas que ele 

solicitou para si depois dessa sua passagem latente pelos olhos que necessitavam 

deixar a dor cair. 

 As descrições desse poema tecem imagens que fazem as coisas 

verdadeiramente existirem no mundo e exercerem cada qual seu papel conforme 

ocorrem os desdobramentos da composição poética. Mais do que determinar a 

natureza do choro, se ele veio revelar-se ou não, o mundo acaba ficando exposto 

na dúvida que marca o texto. Não importa se o choro de fato efetivou-se e se ele 

trouxe consigo a dor, importa que ela é introduzida na “realidade carnal das 

coisas” e, como tal, pode revelar-se pouco a pouco, nunca completamente, 

sempre mediatizada por seus aspectos perspectivos, por esse ponto de vista do 

qual ela própria se apresentou. Aqui, particularmente, a dor faz-se choro; o choro, 

ondas na praia dos olhos. Mas nada implica uma gênese da dor, se ela 

transbordou, se foi produto de uma perda, se ela veio com os náufragos e retornou 

com eles para o interior da alma. Se existe essa ambiguidade no poema, é porque 

ela antes existe no mundo; se ela, portanto, foi assim retratada, como um 

significado atrelado à revelação das coisas, não é fruto de um artifício do sujeito, 

mas uma propriedade intrínseca das próprias coisas em seu contexto de aparição. 

Chauí (2002, p. 157) expõe que o apelo à obra de arte, além de um 

recomeço de interrogação filosófica, é um “apelo àqueles que não manipulam e 

sim manejam as coisas”, sem investi-las de qualquer lastro de constituição 

intelectual. Sem abandonarem a sua inerência ao mundo, os artistas – e aqui se 

inserem, obviamente, os poetas – transfiguram-no “para que seja verdadeiro 

sendo o que é quando encontra quem saiba vê-lo ou dizê-lo, isto é, quem consiga 

arrancá-lo de si mesmo para que seu sentido venha à expressão” (CHAUÍ, 2002, 

p. 157). Esse movimento de transfiguração do mundo é, nas obras de arte, um ato 

do imaginário que, para além do atributo de simulacro que boa parte da tradição 

filosófica lhe legou, é, nas palavras de Merleau-Ponty, “o diagrama do real em 

meu corpo” e a “textura do real que atapeta interiormente” a visão, a linguagem e 

o pensamento. Em última instância, esse é o verdadeiro ato da consciência: não 
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um vislumbre intelectual livre do mundo, ou acima dele, como olhar examinador, 

mas uma vida compartilhada com ele, completamente atada às coisas que o 

habitam. 

A compreensão desse ato da consciência – que se encarna no mundo ao 

lado do que ela própria visa – só faz sentido quando pensamos que há, como 

“invólucro vivo de nossas ações”, o corpo, tão presente para a alma quanto as 

coisas exteriores. Entre ambos os termos – corpo e alma – não há relação de 

causalidade, isso porque a “unidade do homem não está rompida”, conforme diz 

Merleau-Ponty (2006, p. 291), e o corpo não foi destituído de todos os seus 

predicados humanos, não é uma máquina, e a alma não está nele como o “piloto 

em seu navio”; ela também não vê nela mesma a causa dos movimentos do 

corpo. A unidade se expressa porquanto “nossas intenções encontram nos 

movimentos sua vestimenta natural ou sua encarnação e exprimem-se neles como 

a coisa se exprime em seus aspectos perspectivos”. Sendo assim, a necessidade 

de pensar uma identidade inteligível para o “eu”, para a consciência, uma 

substância racional responsável pela constituição do mundo, significa separar 

ambos como se um fosse a causa do outro, como se fossem uma dicotomia entre 

essência e aparência9 , como se um fosse a determinação indubitável para a 

expressão do outro. 

Merleau-Ponty deixa claro que o sujeito perceptivo não precisa sair de si 

para agir sobre as coisas, visto que ele e o mundo exterior coexistem na natureza, 

ele não se apreende como um “microcosmo” à espera das mensagens 

provenientes dos fatos de fora. Nesse sentido, em vez de provocar em si uma 

ruptura que necessariamente levaria à separação entre a consciência e as coisas, 

ela mesma – a consciência – faz “explodir no campo fenomênico uma intenção 

num ciclo de gestos significativos” e adere nas coisas como parte das vivências 

que elas próprias solicitam. O sujeito pensante do cartesianismo, ou a sua 

inteligibilidade  preconcebida, não dá conta dessa visada em direção ao mundo já 

que o próprio sujeito, ou o espírito examinador, para essa linha de pensamento, só 
                                                 
9 Chauí (2002, p. 159) diz que “desmanchar o tecido da tradição” é renunciar às dicotomias que colocam de 
um lado a essência relacionada à realidade e a aparência relacionada à ilusão, “como se alguma essência 
pudesse existir sem aparecer e como se uma aparência não manifestasse um modo de ser nosso e das 
coisas”. 
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existe como substância intelectual separada do corpo, logo acima do mundo, ou 

pelo menos distante, fora dele, a pilotar o corpo e a formular as representações 

que são originadas de sua inspeção onisciente através das coisas e independente 

delas. 

Contrapondo-se a essa ideia racionalista, Merleau-Ponty (2006, p. 293) diz 

que essa existência, atrelada a “estados de consciência” ou a representações 

feitas sob a ótica do domínio inteligível sobre o mundo e sobre as próprias 

experiências, não traduz consistentemente o sujeito. Ele não vive nesse mundo de 

ideias acabadas e anteriores à percepção, as quais esgotam até a significação 

das coisas. O sujeito vive num universo de experiências, ele é uma consciência 

lançada no mundo e não uma substância fora dele, está “num meio neutro 

relativamente às distinções substanciais entre o organismo, o pensamento e a 

extensão, num comércio direto com os seres, as coisas e seu próprio corpo”. Ele 

não é a fragmentação, mas a unidade dos aspectos do mundo, incluindo ele 

mesmo, justamente porque as coisas, segundo a fenomenologia merleau-

pontiana, “são coisas, ou seja, transcendentes com relação a tudo que sei delas, 

acessíveis a outros sujeitos perceptivos, mas justamente visadas como tais, e 

como tais momento indispensável da dialética vivida que as abarca” (MERLEAU-

PONTY, 2006, p. 293). 

Sartre10 dirá que o realismo e o idealismo não compreenderam bem esse 

movimento da consciência em direção ao mundo dos existentes factíveis. Eles 

dizem que conhecer é “comer”, isto é, que conhecer é assimilar as coisas na 

consciência, degluti-las e torná-las “um composto de conteúdos de consciência” 

(SARTRE, 2005, p. 55). Eles praticam o que Sartre chama de filosofia alimentar 

porque dissolvem os objetos na consciência. Porém, os objetos não são da 

mesma natureza da consciência: a árvore que se vê à beira da estrada, por 

exemplo, não entra na consciência porque um é exterior ao outro, e ambos “são 

dados de uma só vez”, sendo que o mundo é, por essência, “exterior à 

consciência”, ele já é uma realidade posta em que o sujeito se lança a fim de 

apreendê-lo. A consciência, por sua vez, não pode ser expressa por nenhuma 
                                                 
10  SARTRE, Jean Paul. “Uma idéia fundamental da fenomenologia de Husserl: a intencionalidade”. In: 
Situações I . Tradução de Cristina Prado. São Paulo: CosacNaif, 2005, p. 55-57. 
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imagem a não ser a “explosão”. Conhecer, diz Sartre, “é explodir em direção a”, é 

um movimento para fora de si, para além de si, ir próximo aos objetos, mas não 

para dentro deles, porque o conhecimento “não é comparável à posse”, em que as 

coisas são assimiladas e se tornam conteúdos da consciência, perdendo seu 

aspecto concreto e exterior. A própria consciência também não tem interior, ela é 

o exterior de si mesma, é uma explosão, um movimento em direção ao mundo. 

Por isso que, em substituição à dicotomia tradicional entre sujeito e objeto, 

nomeamos, em nossas análises, os agentes da percepção como a consciência e 

as coisas, justamente porque entre ambas não há relação de oposição, mas de 

atuação no campo fenomênico quando uma encontra a outra no ato de perceber. 

A maneira como vivem no mundo ultrapassa a noção de que uma possa ser 

suporte para as outras, logo a ideia de um sujeito que se apropria dos objetos para 

representá-los – o que aparentemente justificaria uma noção de subjetividade – 

não encontra aqui nenhum fundamento. A fim de aplicar essas ideias à prática da 

leitura e da compreensão dos textos poéticos, é imprescindível retornar aos 

poemas de Cecília Meireles, uma vez que é muito comum, em poesia, associar o 

pronome enunciador, o “eu”, a um sujeito lírico por trás das palavras:  

Eu canto porque o instante existe 
e a minha vida está completa. 
Não sou alegre nem sou triste: 
sou poeta. 
 
Irmão das coisas fugidias, 
não sinto gozo nem tormento. 
Atravesso noites e dias 
no vento. 
 
Se desmorono ou se edifico, 
se permaneço ou me desfaço, 
— não sei, não sei. Não sei se fico 
ou passo. 
 
Sei que canto. E a canção é tudo. 
Tem sangue eterno a asa ritmada. 
E um dia sei que estarei mudo: 
— mais nada11. 

                                                 
11 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. I, p. 227. 
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Esse poema, chamado “Motivo”, o segundo da obra Viagem, traz em seu 

início o elemento a que nos referimos: a primeira pessoa discursiva, contida na 

expressão “Eu canto”. Equivocadamente, no momento em que se tem contanto 

com a leitura de uma poesia sugestivamente enunciada pelo “eu” discursivo, fala-

se em subjetividade, em impressões pessoais, em síntese das experiências desse 

“eu” – conforme coloca Moisés – mergulhado em sua interioridade. Esse tipo de 

pensamento inexato gera algumas questões: com a presença dessa primeira 

pessoa, o “eu”, poderíamos testificar a existência do eu lírico, também chamado 

de sujeito lírico? Seria esse “eu” uma marca da subjetividade presente no texto? 

As respostas a essas perguntas poderiam ser afirmativas caso a leitura 

redundasse em uma análise apenas do plano linguístico, levando em 

consideração, para tanto, que as palavras mediariam a relação entre o sujeito e o 

mundo e representariam a maneira que o enunciador escolheu para falar de suas 

impressões interiores. Ainda segundo esse pensamento, o “eu canto” da poesia 

seria a voz desse sujeito querendo falar de si mesmo e usando, no processo de 

construção do texto, o artifício da articulação da língua em seus elementos 

constituintes, particularmente o pronome de primeira pessoa, o “eu”, como 

constante e, acima de tudo, marcando-o como subsídio linguístico de sua 

presença como identidade enunciativa. Sendo assim, embora exista apenas como 

instância do discurso, na enunciação, esse sujeito, amparado pelo pronome “eu” 

que lhe dá suporte, seria a base linguística da subjetividade. Benveniste (1988, p. 

288) fala dessa relação entre o eu e o sujeito, suporte do que chama de 

subjetividade na linguagem: 

 
A que, então, se refere o eu? A algo de muito singular, que é exclusivamente 
linguístico: eu se refere ao ato de discurso individual no qual é pronunciado, e 
lhe designa o locutor. É um termo que não pode ser identificado a não ser 
dentro do que, noutro passo, chamamos uma instância do discurso, e que só 
tem referência atual. A realidade à qual ele remete é a realidade do discurso. É 
na instância de discurso na qual eu designa o locutor que este se enuncia como 
“sujeito”. É portanto verdade ao pé da letra que o fundamento da subjetividade 
está no exercício da língua. 

 

Segundo Benveniste, a subjetividade é entendida como a capacidade de o 

locutor propor-se como “sujeito” tendo como condição a própria linguagem, 
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evidente nas marcas que a língua empresta ao enunciado (os verbos, por 

exemplo). Em resumo, é o “eu” que fala na estrutura da comunicação porque ele 

faz parte da intricada rede de articulações que é a própria linguagem e pela qual o 

sujeito enuncia e se manifesta. Diz Benveniste (1988, p. 289): “A linguagem é, 

pois, a possibilidade da subjetividade, pelo fato de conter sempre as formas 

linguísticas apropriadas à sua expressão; e o discurso provoca a emergência da 

subjetividade, pelo fato de consistir de instâncias discretas”. Essa compreensão, 

como se pode ver, não se atém ao mundo extralinguístico ou ao processo 

antecedente à enunciação, e reduz o sujeito a um produto da linguagem: ele é 

uma instância do discurso, um “eu” enunciador, além de ser, para a poesia, um 

sujeito lírico, porquanto deixa exprimir-se acerca dos objetos já interiorizados e 

sobre cujas marcas apenas tece suas considerações tais como elas erigiram nele 

um modo de ver e de pensar o mundo exterior.  

No entanto, deve-se reconhecer que esse “eu” construído exclusivamente 

sob o pano de fundo linguístico não abarca todas as facetas da poesia, que, para 

além de uma articulação de palavras ou de orações, é uma realidade que se 

efetiva no mundo após uma consciência lançar-se nele e viver uma experiência 

perceptiva. Até a própria noção de sujeito assim colocada não é o melhor caminho 

para compreendê-lo. Não nos esqueçamos de que, se a poesia é um 

acontecimento no mundo, ela está rodeada de todos os elementos a que já 

fizemos referência: a consciência, as coisas, o mundo em si, a experiência e os 

significados do próprio percebido. Não se pode descartar, do ponto de vista 

existencial, a relação entre o sujeito perceptivo e as coisas à medida que ele é 

tomado como ser-no-mundo, ser encarnado, como alguém que está, como afirma 

Merleau-Ponty, em “comércio direto com os seres, as coisas e seu próprio corpo”.  

E, se esse sujeito perceptivo realiza qualquer representação (das coisas) em 

forma de texto, de enunciação, essa representação não deve ser um fato fechado 

em si, anterior à imagem do mundo ou à percepção dele, o que pode avultar-se 

caso seja analisada como fim em si mesma. Baseada somente nisso, a leitura 

pode ser levada ao campo da pura abstração, ou da pura intelecção, 

desconsiderando o substrato do poema que está exatamente numa experiência 
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originária, no movimento nascente – que a poesia busca reencontrar – das coisas 

à consciência. 

Retomando o poema, quando aparecem as afirmações “sou poeta”, não 

“sou alegre nem triste”, (sou) “irmão das coisas fugidias”, não se pode lê-las 

recorrendo a um erro definido por Merleau-Ponty como realista: o mundo não é 

reduzido a uma representação do espírito, e as coisas, ou seja, esses seres 

“transcendentes com relação a tudo” 12  que sabemos sobre eles, não podem, 

nessa sua transcendência, impedir que seu próprio projeto seja confundido com 

“uma síntese constitutiva da coisa”13 – nem quando se tratar do próprio sujeito – 

visto que assim não seriam alcançadas como tal, mas como elemento apenas 

inteligível. Dessa forma, se o mundo não é representação, “o contato com meu 

ser, em uma experiência do mundo, não pode ignorar que ela é experiência do 

mundo, de outrem, de uma alteridade, e que a consciência de si deve ser 

“rigorosamente contemporânea” da consciência do mundo”14. Não se pode pensar 

que o sujeito tenha a capacidade de constituir o mundo à sua volta por 

antecipação ou por anacronismo, apenas porque ele pode enunciar algo sobre si, 

conforme ensinava o cogito cartesiano. Se ele está no mundo, diz Merleau-Ponty 

(1999, p. 495), é preciso admitir que “o comércio do sujeito com as coisas em 

torno dele só é possível se em primeiro lugar ele as faz existir para si mesmo, as 

dispõe em torno de si e as extrai de seu próprio fundo”. No caso do poema 

“Motivo”, o que se vê é a consciência voltada a si mesma para apreender-se como 

coisa numa perspectiva “contemporânea” – atual – à sua própria consciência de si, 

ou seja, é o sujeito perceptivo extraindo-se do seu próprio fundo para ver-se. E 

isso acontece porque tudo está instalado no agora, na percepção presente, o que 

permite o sujeito ser, para si mesmo, um horizonte de sentido sem que seja, 

necessariamente, mero objeto de si, isto é, dependente de uma razão que o 

configure como tal. Já que ambos, ele como consciência e ele também como coisa 

percebida, lançam-se no mundo, a percepção faz coincidir que um seja alvo de 
                                                 
12 Merleau-Ponty (1999, p. 494) assim fala sobre essa transcendência: “Quando digo que as coisas são 
transcendentes, isso significa que eu não as possuo, não as percorro, elas são transcendentes na medida em 
que ignoro aquilo que elas são e em que afirmo cegamente sua existência nua”.  
13 MOUTINHO, Luiz Damon Santos. Razão e experiência: ensaio sobre Merleau-Ponty. Rio de Janeiro: 
Unesp, 2006, p. 221. 
14 Idem, ibid. 
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mirada do outro, por isso cada um se revela de uma forma ao outro, fazendo que 

daí haja uma representação que disponha, desse contanto, afirmativas da 

consciência sobre ela própria. Dessa relação não se perdem os elementos 

mencionados anteriormente, sobretudo o corpo, o “invólucro vivo” das ações, já 

que o sujeito perceptivo ainda continua sendo aquele corpo sem o qual não se 

percebe, afinal, quem percebe “não é o espírito, mas o corpo”15. 

Ainda considerando a primeira estrofe: 

Eu canto porque o instante existe 
e a minha vida está completa. 
Não sou alegre nem sou triste: 
sou poeta. 

 
Embora seja construído fazendo uso da primeira pessoa gramatical, 

explicitada logo no início (“Eu canto”), essa evocação não é a marca definitiva da 

existência de um “sujeito lírico”, subentendido como enunciador plenamente 

cônscio de seu pensamento, como se o pronome “eu” fosse investido, apenas por 

sua aparição, de um poder de inteligibilidade contido no pressuposto de um cogito 

pensante que sempre domina seus conteúdos de consciência, ou seja, como se o 

simples uso desse “eu” comportasse necessariamente uma interioridade. 

Seguindo a discussão até aqui realizada, não se pode vincular essa primeira 

pessoa a um processo intelectual, mas a uma experiência efetiva que ocorre no 

mundo e não fora dele. Se a consciência fala é porque, independente de um 

“interior”, ela “explode” em direção às coisas, não para alcançá-las e possuí-las, 

mas para lançar luz em suas significações tácitas que, inerentes a elas, precisam 

vir à expressão. Em outras palavras, a consciência fala para que as coisas, por 

meio dela, também possam falar16 e para que o silêncio de suas vidas interiores 

possa ser desvelado. Conforme Chauí (2002, p. 153), “o pintor desvenda o 

invisível, o escritor quebra o silêncio, o pensador interroga o impensado”. No 

poema de Cecília, o “canto”, como ser de vocalização, de expressão, de 

versificação, só ganha existência pelo trabalho da consciência que se deixa 

envolver pela poesia para tornar possível a visibilidade do mundo e seus sentidos 

                                                 
15 Idem, p. 222. 
16 No capítulo 5 deste trabalho discutimos de que modo esse falar é inerente à atividade da linguagem. 
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latentes: “para que o Ser da linguagem venha à expressão, pede o trabalho do 

escritor” (CHAUÍ, 2002, p. 152). Quatro coisas, na primeira estrofe, passam a ter 

suas existências relevadas quando a consciência as fala através da enunciação 

do “eu canto”: o próprio “canto”, o “instante”, a “vida” e o “poeta”. 

Ainda nessa primeira estrofe, a certeza do momento presente, existente 

real evidenciado na expressão “o instante existe”, é o mote para que se enuncie o 

“canto”, ou, por extensão de sentido, a própria “poesia”. Em seguida, essa certeza 

se estende também à completude da vida: canta-se porque o “instante existe” e 

(porque) a “vida está completa”. Essa noção de totalidade pressupõe um contraste 

que aparece no terceiro verso e que marcará todo esse texto. Assim como ocorre 

na “Epigrama nº 4”, no poema “Motivo” a ambiguidade do mundo começa a 

ganhar contornos no verso “Não sou alegre nem sou triste”, o qual mostra os 

antagônicos da vida do poeta, a “alegria” e a “tristeza”, como possibilidades de seu 

ser aberto ao mundo. Na verdade, a exemplo do primeiro poema analisado neste 

capítulo, essa característica, mais do que apresentar uma condição na vida do 

poeta que canta, é parte da vida do mundo, uma marca da existência das próprias 

coisas. De certa forma, isso plenifica o ato de “ser poeta” que, conquanto 

apresente uma negativa no início dessas antíteses (“não sou alegre nem sou 

triste”), não deixa de acentuá-las porque a assertiva “sou poeta” implica uma vida 

compartilhada com essas ambiguidades. 

Na segunda estrofe, surge outro atributo do ser: a filiação, o parentesco, 

às coisas fugazes a partir de um grau de fraternidade expresso pelo verso “Irmão 

das coisas fugidias”. Reforçando o contraste anterior, essa característica faz do 

poeta um ser que, além de manifestar em si sentimentos opostos, como a “alegria” 

e a “tristeza”, o “gozo” e o “tormento” (a satisfação e o sofrimento), reconhece em 

si, na lida de seu trabalho poético, duas naturezas que marcam, mais uma vez, a 

ambiguidade do próprio mundo: ele é “fugidio” – feito das coisas que passam, logo 

das antíteses que se alternam e que não são, por isso, perpétuas – e “poeta” – 

aquele que eterniza, pelo “canto”, as coisas transitórias. Dada a condição 

existencial do ofício de poetizar (sobre o qual ainda falaremos em capítulo 

específico), o poeta tem duas atitudes gravadas em si como marcas do que 
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realiza: a da perpetuação das efemeridades da vida, a partir do dizer efetivado 

pela poesia, e a da volubilidade de sua condição humana, que lhe impõe 

sensações e experiências antagônicas como inerências próprias do ato de viver. É 

nesse sentido que ele assume tais incertezas na terceira estrofe: 

Se desmorono ou se edifico, 
se permaneço ou me desfaço, 
— não sei, não sei. Não sei se fico 
ou passo. 

 
Ele, que sabe quem é, também sabe que essa hesitação (“não sei, não 

sei”) entre ficar e passar, permanecer ou esvair-se, instalar-se ou solapar-se, 

edificar-se ou destruir-se, faz parte de sua própria perpetuação poética; é assim 

que ele revela as significações – as qualidades – peculiares à existência dos 

homens. Tudo é expresso a partir de um jogo de palavras cuja aproximação lexical 

aponta para a mesma ideia, a de perdurar ou não, a de marcar passagem ou 

seguir o caminho. Semanticamente, a sequência dos verbos produz uma gradação 

de sentido para ambas as possibilidades: primeiro, será que “desmorono”, 

“desfaço” e “passo”, ou, como contraproposta, “edifico”, “permaneço” e “fico”? O 

que deduzimos é que a dúvida está tão enraizada que ela não pode ser desfeita, 

já que compõe a própria dúvida da existência e a própria natureza das coisas do 

mundo, sempre incertas e passíveis à revelação de novas qualidades. 

Por último, contrastando à incerteza da estrofe anterior, a primeira 

expressão da última estância traz uma certeza: saber que canta, que faz o canto, 

a poesia, e que ela é tudo: 

Sei que canto. E a canção é tudo. 
Tem sangue eterno a asa ritmada. 
E um dia sei que estarei mudo: 
— mais nada. 

 
Logo, sabendo de seu pertencimento às coisas fugidias e diante do 

torvelinho das coisas incertas, o poeta reconhece a si mesmo nesse ofício 

eternizante e vê a poesia como a razão de tudo, aquela que perdura, visto que ela 

– a “asa ritmada” – tem “sangue eterno”, tem vida longa; ela perpetua todas as 

coisas fugidias depois de comungar com elas dessa condição de fugacidade, 

depois de enraizar-se na experiência da vida. Ainda que o próprio poeta se cale, o 
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texto não o faz, ele permanece independente da mudez futura de quem o enuncia, 

levando à conclusão de que a poesia é mais forte que a existência de quem a 

produz, porque ela desvela justamente a própria essência dessa existência e a 

torna acessível na experiência da leitura. 

O poeta assegura, ao mesmo tempo, uma existência ao lado das coisas 

fugidias e das eternas, mostrando ser ele próprio algo passível de ser calado, 

emudecido, mas a poesia, o canto, maior e mais altiva, uma realidade perpetuada 

para além de seu querer ou de sua voz. Sua única identidade é com a realidade 

poética e com seu “ser poeta” afirmado na primeira estrofe e reafirmado na última. 

De seu ser, resta apenas uma configuração simples, que alcançamos somando os 

últimos versos de cada estância em uma síntese temática que vai das quatro 

partes para o todo: “sou poeta” “ao vento”; “passo” – “e nada mais”. Seu consórcio 

com as coisas efêmeras o faz reconhecer em si a infinitude do “canto”, ou da 

poesia em si, e o permite afirmar, em vista desse trabalho com a perpetuação das 

coisas fugidias, sua identidade poética nessa realização entre o ficar e o passar.  

É assim que a compreensão da poesia, a nosso ver, deve deixar o campo 

da inteligibilidade, da intelecção pura, da enunciação linguística, para ser cravada 

na existência do ser-no-mundo. Ora, o que seria o eu lírico então? Algo sobre o 

quê nada sabemos, ou algo a quê não temos acesso a não ser pela atividade 

pensante. E por que afirmamos algo sobre aquilo que não sabemos exatamente o 

que é? Respondendo pelo viés racional, segundo Merleau-Ponty (1999, p. 494), “é 

porque entrevejo a natureza ou a essência que ela concerne”. Quando vemos uma 

árvore, por exemplo, nossa visão acaba sendo não um “êxtase mudo” diante de 

algo totalmente individual, mas um certo “pensamento de ver” ou certo 

“pensamento da árvore”. Se realizamos uma afirmação a respeito de uma coisa 

que não conhecemos, é porque não encontramos de fato essa coisa, não estamos 

confrontado a ela, e sim estamos diante de algo “existente em face de mim” e 

sobre o qual formulo uma noção. Para Merleau-Ponty (1999, p. 494), “se sou 

capaz de reconhecer a coisa”, do ponto de vista intelectual, “é porque o contato 

efetivo com ela desperta em mim uma ciência primordial de todas as coisas”, e 
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porque minhas percepções são finitas e determinadas, são a manifestação de um 

certo “poder de conhecimento”. 

No entanto, o espetáculo de um mundo vivo e cheio de significados que se 

revelam a cada visada já nos aponta outro caminho. Não é um “eu” que devemos 

conhecer, não é o mergulho do sujeito em si que temos de demonstrar, nem um 

construto de linguagem que age segundo as noções meramente linguísticas, mas 

uma consciência vendo-se a si mesma e desvendando suas próprias propriedades 

– suas qualidades – mais inusitadas e atuais quando ocorre uma experiência 

efetivada em um certo momento. Foi assim que determinada consciência, em 

“Motivo”, de Cecília Meireles, ao ver-se, percebeu sua completude e sua qualidade 

de poeta, viu-se partícipe da efemeridade das coisas e filiada a elas. O poeta, que 

no início tentava cantar a certeza e viu a dúvida acercar-se de sua existência, não 

vê em si um “duplo interno” ou sua “reprodução subjetiva”. Ele vê a “coisa mesma” 

– ele próprio – em um retorno àquilo que é originário, alcança-se em seus 

aspectos momentâneos sem que haja filtro entre ele e a realidade. A 

contemplação de si enquanto ato perceptivo muda conforme mudam as 

perspectivas – as mais variadas – que as coisas oferecem à consciência. E feito 

coisa, esse poeta pode mudar seus ângulos de percepção após diferentes visadas 

feitas sobre ele mesmo. Segundo Merleau-Ponty (1999, p. 496-497): 

 
Todo pensamento de algo é ao mesmo tempo consciência de si, na falta do que 
ele não poderia ter objeto. Na raiz de todas as nossas experiências e de todas 
as nossas reflexões encontramos então um ser que se reconhece a si mesmo 
imediatamente, porque ele é seu saber de si e de todas as coisas, e que 
conhece sua própria existência não por constatação e como um fato dado, ou 
por uma inferência a partir de uma ideia de si mesmo, mas por contato direto 
com essa ideia. A consciência de si é o próprio ser do espírito em exercício. 

 

Não é à toa que o relato do poeta passe pelo reconhecimento de si, visto 

que está exercendo sua tarefa de estar próximo de si e das coisas, de encontrar-

se e de reconhecer-se, nesse encontro, não como uma ideia dada ou como uma 

insígnia de sua subjetividade escondida, mas como “contato direto com essa 

ideia”. A consciência de si, conforme indica Merleau-Ponty, é o próprio ser em seu 

exercício de “ser uma consciência” no mundo. E o poeta sabe que é poeta à 

medida que se faz “coisa” dele mesmo, mostrando que ele, pelo ato que tem de 
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tomar consciência de si, apreende-se “no instante em que” realiza esse ato, o que 

prova que ele não é “desencadeado” nem “provocado” por uma ideia anterior17.  

Entretanto, no meio desse reconhecimento, a consciência  está aberta ao 

engano18, porquanto a percepção, de acordo com Merleau-Ponty (1999, p. 504), 

“me abre a um mundo, ela só pode fazê-lo ultrapassando-me e ultrapassando-se 

(...) ela só pode oferecer-me um ‘real’ expondo-se ao risco do erro”. No poema 

“Discurso, por exemplo, o quinto da obra Viagem, essa questão se descortina: 

E aqui estou, cantando. 
 
Um poeta é sempre irmão do vento e da água: 
deixa seu ritmo por onde passa. 
 
Venho de longe e vou para longe: 
mas procurei pelo chão os sinais do meu caminho 
e não vi nada, porque as ervas cresceram e as serpentes andaram. 
 
Também procurei no céu a indicação de uma trajetória, 
mas houve sempre muitas nuvens. 
E suicidaram-se os operários de Babel. 
 
Pois aqui estou, cantando. 
 
Se eu nem sei onde estou, 
como posso esperar que algum ouvido me escute? 
 
Ah! se eu nem sei quem sou, 
como posso esperar que venha alguém gostar de mim?19 

 
A consciência aparece aqui novamente em meio a uma sucessão de 

indecisões, mas aqui ocorre um fenômeno à parte: a instauração de uma dúvida 

mais decisiva que as do outro poema, ou seja, não se trata mais de saber para 

onde ir, o que fazer, onde está ou o que sentir, mas de afirmar “nem sei quem 

sou”. Sua identidade, até então firme, certa, reconhecida na expressão “sou poeta” 

do texto “Motivo”, depois de tantos percursos trilhados, de “vir de longe” para 

                                                 
17 Para Merleau-Ponty (1999, p. 497), retornar, “com Descartes, das coisas ao pensamento das coisas é 
reduzir a experiência a uma soma de acontecimentos psicológicos dos quais o Eu seria apenas o nome 
comum ou a causa hipotética”. 
18 Merleau-Ponty (1999, p. 505) diz que “é manifesto que podemos distinguir em nós mesmos sentimentos 
‘verdadeiros’ e sentimentos ‘falsos’”. 
19 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. I, p. 229-230. 
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retornar a esse “longe” e de, mesmo assim, permanecer “cantando”, depara-se 

com a dúvida existencial de saber ao certo o que de fato é. 

A princípio, essa consciência é o poeta; ela identifica-se dizendo “estar 

aqui” “cantando”, isto é, praticando o labor do canto, da poesia. Porém, na 

segunda estrofe, fala do próprio poeta em terceira pessoa, como se não se 

reportasse a si quando fala, como se não houvesse se autodenominado assim 

anteriormente, como se abandonasse sua identidade poética. E a dúvida aumenta 

quando, nas últimas estrofes, vemos os versos “Ah! se eu nem sei quem sou” e 

“eu nem sei onde estou” transparecerem mais explicitamente as incertezas a que 

se submeteu o poeta. 

Todavia, essa mudança de pessoa, da primeira para a terceira, aqui é 

uma mera formalidade e, mesmo diante de todas essas elucubrações, ele não 

perde sua identidade. Basta lembrar os versos de “Motivo” para saber que o foco 

não é a condição existencial, mas, de fato, a atitude do poeta: ele se coloca entre 

o ficar e o passar, podendo, por um momento, não saber se aquilo que produziu 

era a poesia – que perdura – ou se era a si mesmo – que se desfaz como as 

coisas do mundo. Como o poeta é fruto das ambiguidades do mundo e do duplo 

movimento da perpetuação e da fugacidade, ele nada mais é do que as coisas 

afirmadas nesse poema: “um poeta”, diz o texto, “é sempre irmão do vento e da 

água”, nunca passa sem deixar sua marca pelo caminho, isto é, sem deixar atrás 

de si o ritmo, a composição poética. À semelhança dos elementos da natureza, do 

vento e da água, os quais também deixam um rastro de sua trajetória quando 

passam, aquele que se ocupa da poesia também é efêmero, sem, por isso, 

subtrair-se à exposição de seus vestígios por onde passa: é na poesia que ele 

eterniza sua fala, sua passagem. Por conseguinte, como a experiência daquilo 

que ele compõe, no momento, é dúbia, ele só poderia encarnar essa dubiedade 

para si visto que sua poesia está fincada no mundo como expressão dele mesmo 

revelado: “o próprio mundo que se põe a si mesmo como visível-invisível, dizível-

indizível, pensável-impensável” (CHAUÍ, 2002, p. 165). A natureza do poeta coloca 

para si essa dúvida entre “ser” e “estar” porque isso também é importante para os 

homens, que sempre vivem o questionamento de suas atuações existenciais, e 
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nada mais apropriado do que fazer ecoar em si o chamado do mundo, porquanto, 

como diz Chauí (2002, p. 165), “a experiência é esse fundo que sustenta a 

manifestação da própria experiência”; só nela toda expressão faz sentido e por 

meio de sua manifestação toda significação reverbera até os homens. 

Nessa emergência da dubiedade, tal como está no mundo, o poeta deixa 

para trás seus vestígios e, na mesma hora, pode percebê-los desaparecer. Ele 

não os encontra mais no “chão” nem no “céu”, seja por causa da ação das ervas, 

das serpentes, das nuvens ou dos homens. Nem adianta, para ele, trilhar o 

caminho de outrem, dos construtores de Babel, por exemplo, que aspiraram a 

tocar esse céu e deixaram seu rastro, mas que tiraram a própria vida e não podem 

mais revelar a subida ou a trajetória de que tanto o poeta aqui necessita. Mas, 

diante dessas dúvidas, saber “quem ele é” e “onde ele está” não é fundamental, já 

que a poesia reinventa seus caminhos levando em conta que a experiência nunca 

é a mesma; é preciso aceitar a incompletude e a incerteza intrínsecas à aparição 

do percebido: “Se eu nem sei onde estou / como posso esperar que algum ouvido 

me escute?”, e “se eu nem sei quem sou, / como posso esperar que venha alguém 

gostar de mim?”. Não há, segundo expõe Chauí (2002, p. 166), “visão total que 

veria tudo e completamente, pois para ver é preciso a profundidade e esta nunca 

pode ser vista; não há uma linguagem total que diria tudo e completamente, pois 

para falar é preciso do silêncio sem o qual nenhuma palavra poderia ser 

proferida”. Para o poeta, perder a sua poesia a certa altura significa encontrá-la, 

pois só assim se notariam as novas trilhas, nascentes das ruínas das anteriores, 

tentando apontar outros horizontes, afinal “o que nos leva a buscar novas 

expressões é o excesso do que queremos exprimir sobre o que já foi expresso” 

(CHAUÍ, 2002, p. 166).  

Embora pareça distanciar-se de sua identidade, ele não o faz, porque o 

poeta de agora não é o mesmo de antes, quando se declarou “ser poeta”. Sua 

mirada em direção ao mundo mudou, sua percepção de si revela outro ser, mais 

forte com relação às convicções de outrora. Acontece que, sendo o mesmo, ele se 

reconhece como outro, no entanto é preciso que assim continue para efetivar um 

ato perceptível no mundo. Se o sujeito revela-se sempre o mesmo, coincidindo 
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com ele na única experiência possível, se, nas palavras de Merleau-Ponty (1999, 

p. 498), a consciência furta-se ao “espectador estranho” ou só é “reconhecida 

interiormente”, então “meu Cogito é por princípio único, ele não é ‘participável’ por 

um outro”. Como pensar a mudança, ou o equívoco de outrora, se a consciência 

que temos é tão-somente consciência absoluta de mim mesmo? Se assim fosse, 

não haveria abertura ao outro, ao mundo – às suas ambiguidades características e 

às suas fissuras que surpreendem os conhecimentos mais sedimentados. A 

perfeição de um pensamento que se descortina sem mistérios, certo de si mesmo, 

para Merleau-Ponty (1999, p. 499), somente “me fecha em mim mesmo e proíbe-

me de alguma vez me sentir ultrapassado, não há abertura ou ‘aspiração’ a um 

Outro para este Eu que constrói a totalidade do ser e sua própria presença no 

mundo”.  

Não é essa a experiência que vive o poeta nos textos de Cecília 

analisados, porquanto ele encarna uma indecisão de si, uma crise na identidade 

de sua consciência, todavia efetiva essa crise, essa dúvida, como algo positivo do 

ponto de vista do mundo percebido, sem deixar de cantar. Tudo isso porque a 

consciência se faz coisa para si mesma, porque não se nega a habitar o mundo tal 

como as coisas que a rodeiam, e tomar a si como elemento de visada, mesmo que 

encontre aí uma outra identidade existencial. É preciso que as coisas tenham 

lados escondidos, mesmo que sejam as faces ocultas da própria consciência em 

relação a si mesma. Ainda assim, ela encontra a si nessa relação. Dessa forma, o 

poeta se vê nas coisas, reconhece-se quando se lança no mundo porque “a 

percepção e o percebido têm necessariamente a mesma modalidade existencial, 

já que não se poderia separar da percepção a consciência que ela tem, ou, antes, 

que ela é, de atingir a coisa mesma” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 500). 

Por esse motivo, não podemos entender a poesia como um mergulho na 

interioridade do “eu” que, no âmago, quer conhecer sua preconcebida essência 

absoluta e poder pensar, já como sujeito, a experiência e tudo a respeito de si. 

Vimos que o pensamento de si não pode ser de posse e que nenhuma 

consciência pode almejar ter a posse definitiva de si, abolindo, para tanto, a 

experiência de um ato dúbio ou equivocado sobre as coisas e até sobre si mesma. 
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Ela não pode, portanto, ser “definida pela posse completa de si, pela antecipação 

das situações nas quais se engajará; ele [o sujeito] se apresenta, antes, como um 

ser que se ultrapassa a si mesmo, desse modo não se reduzindo a nenhuma 

configuração particular pela qual parcialmente se conhece” 20 . O processo de 

autoreconhecimento é sempre parcial, a consciência não tem por substrato 

nenhuma ideia ou definição, ela não tem preexistência às situações fácticas, “mas 

se faz por meio delas”21. 

Em síntese, é nessa mesma linha que queremos falar de poesia, como se 

ela fosse a própria consciência em ato no mundo. E como, segundo Merleau-

Ponty (1999, p. 546), “a primeira verdade é ‘Eu penso’, mas sob a condição de 

que por isso se entenda ‘eu sou para mim’ estando no mundo”, acreditamos que 

ela tenha de ser compreendida também aí, no mundo, sem dicotomizá-la em 

sujeito e objeto, em exterior e interior, até porque, na realidade perceptiva, essas 

duas faces – exterior e interior – “são inseparáveis”. Na experiência, todas as 

coisas se perpassam, vivem mutuamente, coexistem com a consciência, porque “o 

mundo é simultaneidade de dimensões diferenciadas” (CHAUÍ, 2002, p. 165). 

Sendo parte dessa experiência, a expressão poética não pode, pois, ser entendida 

por meio de relações “subjetivas” ou meramente “linguísticas”, visto que, 

aproximando-a da experiência originária, ela não desperta visões da ordem da 

razão, mas produz-se sempre como movimento de uma consciência em direção 

às coisas mesmas. A poesia, em si, deve ser entendida como um ato de 

experiência originária que não surge da inteligibilidade do mundo, mas que está 

enraizada nele, sendo, na verdade, o próprio mundo, à sua maneira de aparecer, 

sendo manifesto durante um ato perceptivo. Para essa feita, pensar na oposição 

entre eu lírico e objetos representados significaria reduzir seu campo de atuação e 

compreendê-la sob a ótica da ciência do texto, e não da vivência que ele desperta; 

seria retirá-la do fundo sobre o qual ela nasce e para o qual ela se volta para 

reinventar seus caminhos. 

Noutro poema, chamado “Epigrama nº 1”, essa ideia aparece de outra 

forma, já bem mais provocativa: 
                                                 
20 Cf. Ferraz, 2006, p. 176. 
21 Idem, ibid. 
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Pousa sobre esses espetáculos infatigáveis 
uma sonora ou silenciosa canção: 
flor do espírito, desinteressada e efêmera. 
 
Por ela, os homens te conhecerão: 
por ela, os tempos versáteis saberão 
que o mundo ficou mais belo, ainda que inutilmente, 
quando por ele andou teu coração.22 

 
Nesse texto, o primeiro da obra Viagem, a poesia é convocada a 

apresentar-se em toda a sua dubiedade: fazer-se “flor do espírito” e “efêmera” ao 

mesmo tempo, seguindo as ideias de perpetuação e de fugacidade contidas nos 

outros poemas já analisados. Além disso, o mundo, chamado em sua expressão 

mais plena, fica “mais belo” com a aparição dela, ele, que precisa “andar pelo 

coração” para suscitar o texto, não pode se desvincular do trabalho poético, uma 

vez que a poesia e o poeta, investidos nesse mundo, aqui são uma coisa só, 

representam a simultaneidade da experiência que resgata o abandono da 

consciência em direção às coisas. 

Percebe-se, também, a ausência do enunciador e a recorrência de um 

interlocutor indefinido, apenas evocado pelo imperativo de “pousa” e pelos 

pronomes “te” e “teu”. Aqui, curiosamente no texto que antecede os poemas até 

aqui analisados, percebemos não uma desintegração do sujeito, que, embora 

ocorra no nível da linguagem, na ausência do eu, não é intencional já que não 

aparece, mas uma anulação de sua participação neste poema específico. Não 

existe qualquer traço da identidade do enunciador, apenas um dirigir-se a outrem 

personificado por vezes pela segunda pessoa (“tu”), isso quer dizer que sua 

identidade propriamente dita coincide com a do outro, com a do interlocutor 

implícito. Sabe-se que ele pede a canção, a poesia, particularmente aquela 

“sonora ou silenciosa”, sobre incansáveis “espetáculos” aparentemente 

indeterminados. E, por meio dessa canção, esse tu será conhecido, por meio dela 

saberão onde passou seu coração. Deduz-se que o texto convida-o a “ser poeta”, 

fazer a canção, fazê-la com o coração para que ele, por meio dela, deixe o rasto 

da beleza fugidia e inútil. 

                                                 
22 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. I, p. 227. 
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Como vimos nos textos anteriores, a marca linguística não define nossa 

leitura da poesia, mas, em contrapartida, todo o movimento da consciência que 

envolve ela mesma, as coisas e o mundo encarnado23 de onde o discurso poético 

se torna realidade visível. Sendo assim, nesse poema aparece mais forte a ideia 

de pertencimento do texto poético ao espetáculo do mundo. Aqui está 

representado que o próprio texto é a percepção em ato, a revelação das coisas 

enquanto se desvelam a uma certa consciência, uma explosão em direção ao 

exterior sem compromissos com nenhuma interioridade explícita nem implícita, 

tudo isso porque a enunciação é o simples registro de uma vivência a um outro. 

Todavia, a imagem desse “outro” intriga, ela avulta-se como uma identidade 

adquirida pela própria consciência que está percebendo no mundo, sem que se 

possa, de início, tirar qualquer conclusão. Por isso, temos de analisar, no próximo 

estudo, um problema que aparece em muitas composições de Cecília Meireles: a 

aparição do “outro” na totalidade que forma a paisagem visível da poetisa. 

                                                 
23 Merleau-Ponty (1999, p. 55) diz que, para ressignificar o ato perceptivo, é necessário “reviver o mundo 
percebido que os sedimentos do conhecimento e da vida social nos escondem”. 
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4. CECÍLIA MEIRELES: A POESIA NA PLENITUDE DA REALIZA ÇÃO 

 

 

Falar da produção poética de um certo autor implica falar de uma certa 

maneira de ver o mundo. Travar uma discussão a respeito da cosmovisão que 

desenvolveu ao longo de seu percurso literário significa não só voltar atenções 

para o direcionamento de seu olhar, mas também compreender por quais 

horizontes espraiaram-se seus olhos atentos ao espetáculo desvelado diante de 

si, o qual não deixa de instigar significações as mais diversas. Por esse motivo, na 

verdade não há uma cosmovisão inequívoca, senão a multiplicidade das visões 

possíveis de uma paisagem. 

A priori, sabe-se que a incursão interpretativa encontrará, nos textos, as 

imagens decorrentes desse contato entre o poeta e o mundo; a posteriori, o 

esforço intelectual procurará analisar essas impressões, resultantes de uma certa 

relação estabelecida com as coisas, medir suas intercorrências, frequências ou 

intensidades e nomeá-las a fim de chegar ao termo da caracterização da poética 

desse autor. Geralmente, o acervo finito de qualidades, definido como as marcas 

que esse poeta deixou ou as visões que perseguiu, torna-se o verdadeiro objeto 

de estudos e o ideário a ser descoberto quando novas composições forem 

analisadas. Reduz-se, portanto, o texto a uma busca às características 

preconcebidas do autor, e o fenômeno da poesia abandona seu predicativo mais 

notório: a capacidade de espantar, de surpreender, de fazer a percepção 

reinventar-se, calibrar-se e recalibrar-se, a cada leitura, a cada tentativa de 

imersão numa dessas “impressões” sobre o mundo. Depois que um poema amplia 

as perspectivas de uma paisagem, todas as experiências referentes a ela e ao 

próprio texto nunca mais serão as mesmas; serão repetidamente ações diferentes, 

quantas forem as vezes de contato com ambos. 

Gostaríamos de realizar, neste trabalho, uma leitura que não considerasse 

a poesia como uma efetivação, já pré-determinada, do inventário ideológico de um 

poeta, independente das circunstâncias em que é produzida, mas como uma 

significação sempre aberta à percepção que se tem dela ou àquilo que ela pode 
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dar a ver. É preciso, inicialmente, distanciar-se de uma postura cujas bases levam 

em conta que a leitura da obra de um poeta deve sublinhar, depois de 

contrastadas suas diferentes produções e as características mais recorrentes 

identificadas nelas, a sucessão das temáticas a que ele recorre na expressão lírica 

que realiza e, também, o universo imagético predominante em seu eu investido 

nas coisas. Nesse sentido, a atividade analítica traduzir-se-ia como um movimento 

contínuo de observação e de determinação dessas características a fim de 

descortinar os elementos subjetivos que compõem certa obra, inevitavelmente 

recorrendo, para tanto, à ideia do eu e à sua completa onipresença em se tratando 

de poesia. Não seria esse nosso ponto de partida. 

Na esteira do capítulo anterior, não se pode reduzir a poesia a um produto 

do pensamento, a um trabalho de inteligibilidade operado na memória assim que o 

sujeito mergulha em si mesmo para buscar aí a matéria-prima do poema. Caso se 

comportasse dessa maneira, o poeta não necessitaria contemplar as coisas para 

representá-las, visto que o trabalho intelectual seria capaz de suprir essa vivência 

efetiva do mundo. Ao contrário, o fazer poético se enraíza nas coisas e delas não 

se desatrela porque ele é, antes de tudo, um ato perceptivo, é, conforme já 

apontamos, um direcionamento do olhar, uma aparição factual, diante de si, 

daquilo que é objeto de visada. E o poeta se define, basicamente, por essa forma 

de olhar. 

 

4.1 UMA COMUNICAÇÃO PELO OLHAR 

 

Cecília Meireles, em uma crônica intitulada “Uns óculos”1, surpreende o 

leitor ao expor um fato inusitado a respeito de si: diz ser uma “mulher de olhos 

tortos”. Em que medida esse fato afetaria sua vida literária? Embora isso não seja 

o foco do texto, certas decorrências dessa tortuosidade explicam muitos fatores da 

realização de sua poesia única. Aparentemente, segundo ela, esse defeito não se 

notava muito, mas as consequências produzidas chamavam a atenção, já que, 

como a própria poetisa diz, “graças ao entortamento dos meus olhos, todos os 
                                                 
1 Texto publicado no jornal A Manhã, em 1944, e pertencente à coletânea: Melhores crônicas : Cecília 
Meireles. Seleção e prefácio de Leodegário A. de Azevedo Filho. São Paulo: Global, 2003. 
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lugares do mundo me pareciam suficientemente belos e confortáveis; as 

exposições de pintura, deliciosas; e as criaturas, de um modo geral, 

enternecedoras” 2 . E como revelavam um mundo totalmente diverso, mais 

acolhedor e mais aprazível de ser contemplado, esses seus “olhos tortos” não se 

afiguravam, para ela, como uma fatalidade. Era a exata medida para um 

direcionamento poético às coisas, um defeito sensorial necessário para se 

ultrapassar a visão comum das demais pessoas. Aliás, o que era habitual, visível a 

qualquer um, não lhe causava espanto, ela não via “talvez também por julgar 

desnecessário ver uma coisa que já está sendo tão vista”3. Essa intenção de 

volver-se em direção ao insuspeitado e ao não visto é a prática da poesia em sua 

emergência mais genuína: apresentar o mundo a quem, por distração ou por 

malogrado interesse, de fato não consegue vê-lo, por mais que faça parte 

habitualmente dele. Significa, como disse Merleau-Ponty, fixar e tornar acessível o 

espetáculo de que participamos sem perceber; significa revelar o objeto, como se 

ele fosse surdamente “iluminado de seu interior”, em sua “solidez e materialidade”, 

a fim de surpreender os que não veem com clareza: “quando ninguém vê coisa 

alguma, é certo que estou num êxtase de antecipação, compungida e 

encantada”4. 

Isso quer dizer que esse entortamento, negativo para os “oculistas”, que 

em suas conjurações sempre apareciam com um par de óculos dispostos a corrigir 

o erro do cristalino, representava, para ela, a oportunidade de efetivamente ver o 

mundo despido de quaisquer conjeturas inteligíveis e entregue exclusivamente à 

sua visibilidade plena. Os sadios, lamentando a desditosa condição da poetisa, 

“passavam distraídos das vulgaridades deste mundo, e viam só os aspectos 

certeiros das coisas e os alvos corretos, do possível alcance”5, impotentes para 

alcançar uma contemplação verdadeira porque, a despeito do olhar, e vendo “o 

pseudoverídico mundo cuja integridade” só defendem os de “vista normal”, não 

nasceram “com uns olhos diferentes dos dos outros”6 . Destarte, o mundo da 

                                                 
2 Idem, p. 30. 
3 Idem, p. 31. 
4 Idem, ibid. 
5 Idem, p. 33. 
6 Idem, p. 32. 
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percepção, ou aquele que se revela por trás do véu da racionalidade, através dos 

sentidos, reserva o emergir puro dos aspectos visíveis das coisas, embora não 

mostre sua totalidade, porquanto ela é, por suposto, acessível somente a partir de 

uma síntese racional. Logo, ela afirma que “há inúmeras coisas que eu não vejo, 

certamente; mas as que vejo compensam todas as desaparecidas”7, já que é uma 

visão de fato, não maquiada nem embaçada, admirada com a beleza desfraldada 

sem rodeios e sem intermediações. Resta, a quem está privado desse espetáculo, 

ou que dele participa sem a consciência de fazê-lo, apegar-se a essa descrição 

que provém dos “olhos tortos” do poeta:   

 
A paisagem inumana oferece-me espetáculos que, devidamente narrados, 
enchem de displicente inveja os que me escutam. Duvidam, acham graça etc., 
mas em seguida começam a experimentar, cerrando as pálpebras e inclinando 
a cabeça a ver se são capazes de enxergar à minha moda... Mas não é fácil, 
porque isto é um prêmio de ter os olhos tortos...8 

 

A experiência poética, em última instância, passa a ser o modo pelo qual o 

mundo se renova e um prêmio para quem carrega essa deficiência nos olhos. Por 

fim, a curiosidade despertada por essa forma de olhar faz que todos sejam 

levados a pensar “em imagens de poesia que ando querendo misturar com a 

realidade”; na verdade, é o jeito mais latente de dizer que há toda uma realidade 

poética despontando nos horizontes embaciados de nossos pensamentos sobre 

as coisas, ali onde a razão semeou as ideias e acabou por esmaecer a 

contemplação verdadeira. 

Daí a necessidade da poesia, para que os olhos se abram, entortem à 

procura da visada certa, e para que o mundo efetivamente se descortine diante do 

espectador e seja descoberto em sua completude aparente, favorecendo quem o 

possa ver antes da própria significação mundo. E para que essa realização 

poética ocorra, também há a necessidade do olhar, para que a poesia não 

desprenda suas raízes do mundo e faça dele o mote primeiro de todo o seu labor. 

Foi com o objetivo de ressaltar esse aspecto da relação entre a consciência e as 

coisas que trouxemos, logo de partida, a crônica “Uns óculos”, de Cecília Meireles, 

                                                 
7 Idem, ibid. 
8 Idem, p. 31. 
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em que a poetisa mostra como o redirecionamento dos olhos e a intenção de sua 

mirada – incorporados na ideia dos “olhos tortos” – tendem a dar novos 

significados àquilo que se admira porque nos apresentam as pessoas, os objetos 

ou a natureza de forma diferenciada; como ela mesma diz, esse processo instiga 

os leitores, que “começam a experimentar, cerrando as pálpebras e inclinando a 

cabeça a ver se são capazes de enxergar à minha moda”. É assim que a poesia 

nasce, dessa relação especial; ela não é, pois, um mergulho solitário em uma 

interioridade qualquer, mas um mundo descortinando-se diante do olhar, uma 

paisagem lançando-se fora das sombras e iluminando seus próprios campos. Ela 

é, conforme dito anteriormente, uma maneira de olhar, ou melhor, de saber olhar.  

Definida assim nossa posição, pouco a pouco vamos distanciando-nos de 

uma conceituação da poesia calcada apenas na pura racionalidade, assentada 

exclusivamente na ideia de subjetividade e de eu lírico, a fim de recolocar o texto 

poético no plano da vida, aderido nas coisas e nelas plantado e encarnado. Por 

isso, na discussão do capítulo anterior, preocupamo-nos com uma descrição 

fenomenológica da consciência, abolindo as noções de sujeito e de objeto e as 

definições delas decorrentes para o campo literário, visto que, visando à 

compreensão da poesia a partir dessa fenomenologia da percepção, a 

desconstrução da ideia de sujeito lírico é uma atitude precípua neste trabalho. 

Entendemos que a certeza da análise pode ser abalada de acordo com o olhar 

que o leitor crítico dirige aos textos com o propósito de explorar esse mundo 

revelado pelo poeta. Isso porque o que a poesia apresenta, como resultado de um 

ato perceptivo vivido por seu autor, pode ultrapassar as expectativas da análise 

uma vez que, conforme vimos na discussão de uma possível ação subjetiva, os 

textos poéticos, tomados como experiências originárias enraizadas no mundo e 

somente visíveis nele, subvertem a relação entre o “eu e o mundo” e não deixam 

transparecer uma subjetividade que distancie a consciência das coisas a partir, 

apenas, de um trabalho do eu em seu recuo à memória. Alguns poemas podem 

suspender essa possível relação direta entre sujeito e objeto à proporção que, por 

exemplo, não apresentam quem ali fala das coisas. Foi isso que ocorreu nos 

versos de Cecília já analisados: “Pousa sobre esses espetáculos infatigáveis / 
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uma sonora ou silenciosa canção”, e, mais adiante, “Por ela, os homens te 

conhecerão”9. Com a presença exclusiva da segunda pessoa do discurso, o que 

dizer do sujeito lírico se ele não faz parte da própria enunciação? Aqui, a 

onipresença de um eu lírico fica bastante fragilizada. 

A obra de Cecília Meireles, nesse sentido, oportuniza-nos um 

estreitamento com essa emergência clara e bem definida da percepção por meio 

da palavra poética, já que tende a colocar o consulente diante do mundo com a 

simplicidade com a qual as coisas se apresentam, e ao mesmo tempo com a 

profundidade dos significados assegurados na maneira visível de as paisagens 

virem à luz. Cecília permite-nos vislumbrar, em seus textos, o nascer da poesia 

em sua expressão mais verdadeira, desvenda-nos o espetáculo da vida sem nele 

interferir, sem nele realizar os acréscimos provenientes de uma razão ferina 

propensa à manipulação das sensações à determinação da experiência através 

das ideias. Sua poesia não enfeixa conclusões, mas abre horizontes de análise a 

cada debruçamento que nela se efetua, tal como a percepção nos mostra 

diferentemente as coisas no alvor de nossas miradas a elas. Além de saber olhar, 

Cecília ensina-nos como fazê-lo, e por ser tão genuína nas sensações a que 

recorre, sua obra é a manifestação irrefragável da essência mais autêntica da 

poesia sendo tecida diante dos olhos de quem a lê. É o que observamos, por 

exemplo, no poema “Reinvenção”, da obra Vaga música, de 1942: 

A vida só é possível 
reinventada. 
 
Anda o sol pelas campinas 
e passeia a mão dourada 
pelas águas, pelas folhas... 
Ah! tudo bolhas 
que vêm de fundas piscinas 
de ilusionismo... — mais nada. 
 
Mas a vida, a vida, a vida,  
a vida só é possível 
reinventada. 
 
 

                                                 
9 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. I, p. 227. 
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Vem a lua, vem, retira 
as algemas dos meus braços. 
Projeto-me por espaços 
cheios da tua Figura. 
Tudo mentira! Mentira 
da lua, na noite escura. 
 
Não te encontro, não te alcanço... 
Só — no tempo equilibrada,  
desprendo-me do balanço 
que além do tempo me leva. 
Só — na treva,  
fico: recebida e dada. 
 
Porque a vida, a vida, a vida,  
a vida só é possível  
reinventada. 10 

 
Nessa composição, o que se vê logo de início, nos versos “A vida só é 

possível reinventada”, é uma alusão ao atributo precípuo do fenômeno perceptivo: 

a ecceidade, porquanto ele jamais deixa de ser único, um processo que a cada 

instante atualiza as vivências e engrossa, com as novas visadas, os significados 

antes percebidos nas coisas. “Reinventar” pressupõe “tornar a descobrir”, admitir 

que não há certezas no mundo vivido, pois as experiências, mesmo as mais 

corriqueiras e as que envolvem os objetos mais familiares, revestem-se de novos 

predicativos ao passo que o olhar capta sempre novas perspectivas. E é nesse 

sentido que Cecília diz que a reinvenção é a única possibilidade à existência da 

vida, porque, fora disso, compreendemo-la como um raciocínio acerca do que é 

existir, e não como uma existência de fato. Segundo Merleau-Ponty (1999, p. 38), 

perceber dois termos ou dois momentos como o mesmo seria admitir que “sua 

ecceidade é ultrapassada”. No entanto, todo raciocínio que fazemos a respeito da 

percepção só se torna anterior à própria percepção quando, em lugar de 

“descrever o fenômeno perceptivo como primeira abertura” 11  ao mundo, nós 

supomos em torno dele um campo em que estejam já inscritas as explicações e as 

intelecções que somente a atitude analítica pode obter, uma espécie de mundo 

apriorístico, um pensamento racional que antecede o ato perceptivo, que faça a 
                                                 
10 Idem, p. 411-412. 
11 Cf. Merleau-Ponty, 1999, p. 40. 
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percepção efetiva perder seu caráter de fenômeno originário para se tornar 

percepção analítica. Ao fazermos isso, Merleau-Ponty (1999, p. 40) diz que “nós 

subtraímos à percepção a sua função essencial, que é a de fundar ou de 

inaugurar o conhecimento, e a vemos através de seus resultados”. 

Contudo, fundada a definição de poesia não só no caráter perceptivo que 

o texto instiga, mas também na percepção pela qual ela se origina e no fundo 

inumano de onde ela irradia, podemos entender que os versos enunciam uma 

verdade pertinente à própria natureza da composição poética, visto que a poesia e 

a vida imiscuem-se; esta se torna o berço segundo o qual aquela nasce embalada 

pelos sentidos mais vívidos, pela reinvenção das experiências à sua volta. Tanto é 

assim que, nos versos da segunda estrofe, a percepção da natureza, daquele 

momento em que o sol, de passagem pelas campinas, acaricia as águas e as 

folhas, não passa de bolhas de “fundas piscinas de ilusionismo”, de bolhas em 

águas paradas, pois ela – a natureza representada pelo sol em sua luminosidade 

– não permanece a mesma, não esgota as possibilidades do vivido e não 

abandona sua ecceidade. O que se vê é o que outrora não se via e o que, logo em 

seguida, não mais se verá, por isso são bolhas, cuja brevidade é o símbolo de que 

o espetáculo é único e, em pouco tempo, esvai-se, passa a ser ilusão. Por esse 

motivo, Merleau-Ponty (1975, p. 308) afirma que “a expressão do que existe é 

uma tarefa infinita”, porque a emergência dos significados não cessa de ocorrer, 

porque a vida – quatro vezes repetida nos últimos versos a fim de que não perca 

seu caráter real – deve ser reinventada. Cabe, por conseguinte, à poesia uma 

função: “o da existência incessantemente recomeçada”. 

Nas últimas estrofes, percebe-se que a coisa mesma, no caso a lua, nas 

aparências em que se revela, parece ultrapassar o campo fenomênico e estender 

sua presença a muitos espaços, como se tivesse, para tanto, a capacidade da 

onipresença. Por isso, nos versos, a percepção a convoca a fim de lhe retirar “as 

algemas dos meus braços”, como se esse empecilho fosse o único obstáculo que 

não a permitiria projetar-se nos espaços “cheios da tua Figura”. Entretanto, essa 

projeção é mais uma ilusão, uma “mentira”, não do objeto em si, mas do 

pensamento que antecipa a totalidade da coisa e a faz presente em todos os 
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lugares possíveis. Para a razão, a lua não é particularidade de uma paisagem 

específica, não está aqui e se furta alhures, mas enche os espaços acessíveis a 

uma consciência perscrutadora; já para a percepção, essa aparição totalizada da 

lua não é verdadeira, porque não se pode antecipá-la quando a visibilidade é um 

fenômeno presente e reduzido: vê-se o que está ao alcance do olhar. A coisa, fora 

de seu contexto visual, é uma vida encerrada na consciência do espectador, está 

representada no pensamento antes que se perceba em que ponto do horizonte se 

encontra ou qual de suas faces está revelando. Nesse sentido, os versos – 

quando falam da lua – insistem que, a partir dessa redução racional, “não te 

encontro, não te alcanço”, uma vez que tentar percebê-la dessa forma significa 

cair nos ardis dos sentidos interiorizados, cobertos pela ideia que se tem da lua; 

em outras palavras, significa não vê-la de fato. Destarte, livre do balanço “que 

além do tempo me leva”, ela permanece no “tempo equilibrada”, lançada na “treva” 

do derredor como objeto dado de um mundo que está igualmente dado a nossos 

sentidos “na vibração das aparências que é o berço das coisas” (MERLEAU-

PONTY, 1975, p. 310). 

Até o “tempo” e o “espaço”, tomados como definições sistemáticas da 

experiência espaço-temporal, necessitariam de superação, tendo em vista que 

viver é lançar-se nessa reinvenção do mundo. Contudo, falamos de um 

ultrapassamento das ideias, ou dos conceitos, de tempo e de espaço, não da 

vivência desses elementos, atitude, sem dúvida, primordial, pois não há existência 

que não se efetive na malha temporal do mundo ou que não tenha uma 

espacialidade compartilhada com os outros seres, fator, inclusive, que a coloca em 

comunicação com as coisas e coabitando o entorno delas. Não fosse assim, 

próximo ao que encorpa o mundo da vida, nada se reinventaria. Além disso, o 

poema fala em “projetar-se no espaço” e “equilibrar-se no tempo”, ou seja, em 

experienciar o tempo no espaço, na exata dimensão existencial em que ambos se 

entrecruzam e nada os pode separar. 

Por fim, a vida, trazida à tona com a força de sua facticidade, na única 

condição possível à sua representação sensível, é posta também como elemento 

dado e efetivada a partir da ecceidade que a caracteriza como fenômeno 
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renovável e aberto ao espanto, à admiração contínua, à reinvenção. Assim, 

Cecília Meireles nos remete à natureza das aparências singulares e nos orienta ao 

refinamento do olhar e à superação da mera especulação racional a fim de 

idealizarmos um mergulho na visibilidade desse mundo da vida ao qual já estamos 

lançamos e pelo qual, muitas vezes, perdemos o apreço em virtude de uma falsa 

“saúde” dos olhos responsável pela rigidez de nossas expectativas com relação às 

novidades desfraldadas na paisagem. É dessa maneira que se compõe a 

espiritualidade de Cecília: no comprometimento com o resgate do mundo a si 

próprio, com a reintegração da visão à sua máxima potência e à sua plena 

satisfação sensorial. Quando os sentidos estão aguçados, todas as significações 

do mundo, as mesmas que representam a plena realização da imagem poética e 

que são próprias da ordem do percebido, saltam à vista. Azevedo Filho (2003, p. 

9-10), por exemplo, fala que a expressão literária da poetisa é inconfundível não 

só pela “leveza do estilo”, mas também pelo “poético sentimento do mundo”, 

“sempre perplexa diante do espetáculo da vida, dos seres e das coisas”. Cecília 

alcançou tal deslumbramento infindo com as belezas dos diferentes aspectos da 

natureza graças a seus “olhos virginais”, que buscaram, na essência íntima de 

tudo, surpreender o encanto transitório e único das coisas. 

Essa perplexidade com as coisas, em Cecília, encontra eco em todas as 

circunstâncias e em quaisquer sentimentos deslumbrados, sejam eles vividos ou 

contados, suscitados pelas percepções mais inusitadas e nas situações mais 

ordinárias e triviais. No poema “Balada do soldado Batista”, presente em Mar 

Absoluto e Outros Poemas, obra de 1945, a história contada, do soldado que sai 

para pelear ao sabor das águas do mar, fixa uma imagem de amargura que não é 

a de seus feitos ou a de seu fim trágico, mas a de seus pais, idosos, à espera de 

notícias. Aqui, o maravilhamento apresenta-se justamente na conduta do velho 

casal, que, por ser simples nos atos e nas palavras, encarnam um comportamento 

poético digno de contemplação. O filho, o tal soldado Batista, por sua vez, não 

escapa a seu destino, visto que 

Era das águas, vinha das águas; 
trazia sua sorte escrita 
na palma das mãos, o soldado Batista. 
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No entanto, os pais, expectantes aflitos do conflito armado, roubam a cena 

dos fatos, porque, 

Nos primeiros dias de sangue, 
uma velhinha chorava aflita 
soletrando o seu nome na lista. 
 

Quando a guerra começa a cobrar seu preço, são eles os que mais sofrem 

o desembaraço: 

Era das águas, vinha das águas: 
fora batizado Batista. 
A velhinha chora. O velhinho medita. 
 
Não vem carta? Onde está, que não manda uma letra? 
Que demora tão esquisita! 
Perto do mar. Longe da vista. 
 

E uma aflição comovente, repleta de humanidade e de esperança, torna 

amargurada esta andança, a do soldado Batista, perto do mar, longe da vista, 

porque “O primeiro torpedo atinge e precipita” o navio do qual era passageiro: 

O velhinho reflete: “Oxalá não tenha 
ido para longe... para a África: e assista 
horrores...” E a velhinha responde, contrita: 
 
“Era das águas, vinha das águas, 
que Deus o proteja, e a Virgem bendita, 
e seu padrinho, São João Batista!...” 

 
Os velhinhos tomam a decisão de velarem a realidade e de recearem do 

outro uma reação adversa à morte, já anunciada, do filho desafortunado: 

Ambos se afligem. (Quem sabe, nas águas...?) 
Mas não dizem nada. Nenhum acredita 
e receia também que o outro não resista... 
 
Era das águas, vinha das águas. 
Fora-se nas águas, na data prevista 
pela curva da vida, em ambas as mãos inscrita. 

 
Mas as águas, das quais vinham os infortúnios daquele casal, não se 

apiedaram e cumpriram seu papel: deixaram a dor da distância instransponível e o 

anseio de jamais ouvir um desfecho por demais cruel: 
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Nas cadeiras de vime, os velhinhos sentados 
perguntam a quem chega: “Quanto dista 
a África do Brasil? Que distância infinita!” 
 
Era das águas, vinha das águas, foi-se nas águas... 
Os jornais já trazem, o rádio já grita: 
só eles não sabem! – Morreu no mar o soldado Batista. 
 
Só eles não sabem! Não saberão por muito tempo... 
O amor preserva. O amor ressuscita. 
Enquanto não souberem, sonharão que ainda exista 
 
em algum lugar seu filho, o soldado Batista.12 

 
A comoção pela morte do soldado Batista, para além de sua trágica 

situação nas águas do mar, estampa-se verdadeiramente na contemplação da 

conduta de seus pais idosos, sentados nas cadeiras de vime, recusando ouvir a 

indesejada notícia, porquanto na ignorância poderiam suportar a perda e 

transcender a realidade, imaginando que, embora a espera fosse longa, ela não 

apagaria a esperança de que o filho estivesse vivo e apenas impossibilitado de 

mandar uma carta. E a trajetória do casal é marcada por instantes pontuais que 

colorem o quadro da angustiante experiência: primeiro vem a consulta à lista, 

depois a oração, o apego místico ao auxílio divino, então aparecem as lágrimas – 

por parte da mãe, mais propensa às emoções – e a meditação – por parte do pai, 

mais afeito à dureza e à estabilidade emotiva –, para, por fim, ocorrer a 

resignação, não com a morte, mas com a distância e com a ausência de 

informação a respeito do moço, cuja ventura estava ligada às águas (não à toa 

mencionadas dezessete vezes no poema a partir do verso anafórico “Era das 

águas, vinha das águas”). Sabia-se que a elas – às águas – estava o soldado 

destinado, até na inscrição trazida na palma das mãos (“trazia sua sorte escrita / 

na palma das mãos, o soldado Batista”), e estavam, também, os pais fadados, 

porque de lá vinham os desencantos, de lá o futuro já desmoronava e a sorte do 

filho se traçava; os temores sempre “vinham das águas” e, desde sempre, “eram 

das águas”. 

                                                 
12 Idem, p. 495-497. 
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Na trajetória desse texto, dois planos podem ser identificados: o da 

realidade e o da espiritualidade. O plano real pode ser percebido na notícia 

fatídica chegando, na lista sendo consultada, no nome sendo soletrado e nas 

lágrimas sendo vertidas porque Batista estava lá, representado pelas letras de seu 

batismo. “O primeiro torpedo” lançado e precipitado à embarcação não deixa 

dúvidas de que ele não sobreviveu: “fora-se nas águas, na data prevista”, e os 

jornais e o rádio noticiam que “Morreu no mar o soldado Batista”; dessa certeza 

não se escapa, trata-se da imagem desdita dessa família, que as estrofes 2, 4, 7, 

10, 11 e 13 confirmam sem equívocos. Já o segundo plano, o da espiritualidade, 

está representado pela tentativa de superar o fato a partir da oração e do apego à 

esperança; significa fazer-se de desentendido e buscar, no monólogo interior e na 

invocação divina, o rastro de vida que ainda poderia habitar a alma do filho 

perdido nas águas. A velhinha clama “que Deus o proteja, e a Virgem bendita / e 

seu padrinho, São João Batista”; o velhinho, inconformado, medita nos confins de 

seu coração “Não vem carta? Onde está, que não manda uma letra?”, e cria a 

expectativa que só o espírito, naquele instante, poderia oferecer: “Oxalá não tenha 

/ ido para longe...”, desejando que regressasse logo, o soldado Batista. Por fim, 

ambos aflitos, mas esperançosos, na fé voluntariosa semeada na alma, negam 

para si a morte (“Nenhum acredita / e receia também que o outro não resista...”) e 

não veem a hora do reencontro e perguntam quanto dista a África do Brasil e 

quanto ainda esperariam para vê-lo ou para dele ter notícia; eles continuam 

sonhando e, assim, no devaneio, ainda mantêm o filho vivo, porque o “amor 

preserva”, “ressuscita”, não deixa de confirmar que, alhures, mesmo que somente 

no coração de cada um, ainda exista o filho, soldado, batizado Batista. 

A delicadeza das palavras de Cecília comove, pois expõe o sofrimento 

desses velhinhos e nos dá a possibilidade de acompanhar essa angústia, passo a 

passo, como se estivéssemos ao lado de ambos, presenciando os gestos, as 

decisões, as interrogações, a reza desesperada, os pensamentos utópicos e 

aflitos. Nesse processo, não se representa uma ideia, mas se corporificam 

pessoas, existentes reais, repletas de sua visibilidade única, habitantes do mundo 

da vida e viventes cujas almas se escancaram em cores e em traços vívidos. Não 



 122 

se trata, portanto, de uma espiritualidade qualquer, mas a do espetáculo do 

mundo, a dos seres que se mostram, a das coisas palpáveis e atingíveis através 

da experiência sensitiva. É possível acolher esses velhinhos, “nas cadeiras de 

vime”, porque eles estão acessíveis à extensão do olhar, foram pintados a partir 

dos traços da angústia que transborda do corpo próprio. “O espírito vê-se e lê-se 

nos olhares, que são apenas conjuntos coloridos”, disse Merleau-Ponty (1975, p. 

308); “os outros espíritos só se oferecem a nós encarnados, aderentes a um rosto 

e a gestos”. 

Assim Damasceno (1983, p. 19) refere-se a esse traço da poesia de 

Cecília, presente nos textos até aqui analisados: 

 
Inventariar as coisas, descrevê-las, nomeá-las, realçar-lhes as linhas, a cor, 
distingui-las em gamas olfativas, auditivas, tácteis, saber-lhes o gosto 
específico, eis a tarefa para a qual adestra e afina os sentidos, penhorando ao 
real sua fidelidade. Esta, por sua vez, solicita o testemunho amoroso, já que o 
mundo é aprazível aos sentidos; a melhor maneira de testemunhá-lo é fazer do 
mundo matéria de puro canto, apreendendo-o em sua inexorável mutação e 
eternizando a beleza perecível que o ilumina e se consome. 

 

Na crônica “Imagem”13, por exemplo, também vemos essa característica 

destacada por Damasceno, a de penhorar “ao real sua fidelidade”, tanto quanto a 

observamos na “Balada do soldado Batista”. E à semelhança do poema, na 

narrativa o elemento retratado “solicita o testemunho amoroso” em virtude da 

condição em que se apresenta. 

Na história de “Imagem”, um gato atravessa, de repente, o caminho da 

narradora e passa a segui-la durante uma caminhada na montanha. Impressiona a 

descrição do animal: trata-se de um gato preto, “um pobre bichinho débil, que 

miava silêncio”, o qual aparentava ser cinzento tamanha era a sua sujeira; estava 

maltratado, “com um olho desfazendo-se em gelatina, e uma orelha empapada de 

sangue”. Mesclando sensações diversas, o texto nos coloca diante de um felino 

cuja aparência, por si só, suspira piedade, ainda mais porque, de tão abandonado 

que estava, voltava os olhos tristes a pedir ajuda: “olhou para mim tristemente, 

como nós às vezes olhamos para Deus”. A iniciativa de ajudá-lo, no entanto, 

esbarra num impasse que, aparentemente, ocorre no interior da narradora: 
                                                 
13 Melhores crônicas: Cecília Meireles, p. 17-22. 
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subitamente o caminho deserto tornou-se povoado por diversos espíritos que 

instigavam respostas diferentes diante do apelo do gato. Revelou-se, primeiro, o 

“espírito das superstições”, que estava preocupado com a aparência do animal, já 

que se tratava de um “gato preto”, sinônimo de mau agouro; surgiu, também, o 

“espírito científico”, que, por seu turno, defendia a tese da higiene e alertava 

contra os parasitas e as doenças; não faltou o “espírito prático da era 

contemporânea”, lembrando que estavam ambos num local deserto, sem nenhum 

tipo de auxílio à vista, sem teto e sem veículo; e, por fim, apareceu o “espírito  do 

amor”, o mais humano de todos, o qual fazia uma súplica a fim de que a narradora 

tomasse o pobre animal no colo e o levasse consigo. 

À medida que desciam a montanha, inesperadamente cercados de tantos 

convivas, a imagem do gato tornava-se mais terna e mais abandonada: a cauda 

arrepiara-se, o bicho já de uma pata manquejava, o pelo era ralo, e as pulgas 

vinham luzir sobre os arcos das costas. Para completar, o sangue da orelha ferida 

secara, aparentando ser uma pequena flor vermelha, escura, a adornar-lhe o lado. 

Sua urgência por socorro o fazia andar trôpego, porém depressa, ao lado da 

narradora, a ponto de, às vezes, adiantar-se e ter de esperar poucos metros à 

frente. Sem dúvida, aquele animal representava a imagem da piedade, e sua 

condição lastimável urgia de tal forma por ajuda, que a narradora não pôde mais 

apreciar a natureza à sua volta. Enquanto isso, “a assembleia dos espíritos que 

me rodeavam buscava pôr-se de acordo, sem satisfação”. 

O pobre gato não parecia importar-se com esses espíritos e seguia sua 

peregrinação, renovando a cada passo sua fé em uma possível salvação. Não 

deixou de caminhar. “Na montanha, porém, não havia salvação nenhuma para 

quem padece de fome ou sede”, e aqueles espíritos passaram a protagonizar os 

fatos, fazendo aparições frequentes na tentativa de dissuadir a narradora ou de 

induzi-la a uma atitude que não necessariamente envolvia o acolhimento do 

animal. Cada qual fortalecia sua pedida inicial, a do abandono, somente o espírito 

da superstição deixou de ser arredio para tornar-se contraditório, admitindo que 

gato preto até podia dar sorte. Mas, de fato, somente o espírito do amor era, 

desde o princípio, complacente e partidário da boa ação. Um a um, os espíritos 
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montaram argumentos e foram apresentando-os: “Vê como te acompanha”, dizia o 

do amor, “Como poderás dormir tranquila sem teres socorrido o miserável que 

pediu o teu auxílio?”; já o científico insistia “Qual ultramundo!” (em resposta à 

origem do bicho invocada pelo da superstição), “Isto é apenas um gato sem casa, 

maltratado pelos vadios, e que vai atrás de ti por instinto, procurando alimento e 

sossego”. Não houve, enfim, acordo, embora o espírito do amor segredasse a ela 

que não desse ouvidos aos demais e fizesse a benfeitoria. E por não haver 

concórdia, a narradora foi obrigada, no conflito das opiniões emitidas, a sentar-se 

“no meio dos espíritos”, com o gato diante de si já com os olhos chorosos, sem cor 

humana: só cor “puro choro”. Ele veio, então, com meiguice e tocou-lhe os 

sapatos, inclinando a cabeça doente, como se a perguntar “Por que pararam?”. Na 

distração das divagações, na indecisão da própria vontade, surgiu um transeunte 

que subia a montanha, e o “pobre bichinho, que devia estar zonzo de canseira, 

confundiu os pés que subiam com os que desciam” e foi embora seguindo os de 

caminhada oposta. Já sozinha, e repleta de saudade, restou à narradora a 

melancolia de não ter realizado a devida caridade. 

Em prosa ou em verso, o que Cecília mostra, em seus textos, é essa 

fixação do real, o qual é partejado, de seu estado presente, com a mesma força 

originária com que se esboçou à vista de quem o contemplou genuinamente. A 

poetisa, conforme destacado por Damasceno, sabe que o mundo é aprazível aos 

sentidos, por isso faz dele “matéria de puro canto”, eterniza sua “beleza perecível”. 

No caso da crônica “Imagem”, o pobre gato não perde seu aspecto físico e, por 

assim ser, traz consigo todos os outros adjetivos que o tornam um ser 

abandonado e enfraquecido – da situação dos pelos aos olhos gelatinosos e 

chorosos – o que sensibiliza o leitor a uma reciprocidade de sensações em 

relação a quem escreveu. Tem-se a mesma piedade e a mesma indecisão 

operante que não moveu quem narra a história a empreender uma atitude 

qualquer. Quanto aos espíritos, deixam de ser meras vozes da consciência, 

desculpa racional para o atordoamento da vontade de agir, e passam a ser figuras 

moldadas visivelmente, perceptíveis, seres falantes pelos quais sentimos estima 

ou aversão. É dessa forma que a própria narradora os vê: quando se senta, em 
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um dado momento, ao redor deles para uma confabulação coletiva, o antagonismo 

das opiniões não encoraja posição alguma, e ela nota não só mais traços de 

desespero e de desolação no animal, mas também um aumento de sua própria 

impotência, ao dizer: 

 
Por que não nascem entre as pedras arroios de leite para os gatinhos 
abandonados? Ah! Irmão Francisco, os lírios andam vestidos de seda, e os 
passarinhos por toda a parte encontram grãos que os sustente, mas os 
gatinhos, bem vês, não têm rato com que se distraiam e o transeunte humano 
nem o pode socorrer nem explicar... 

 

Se aqui temos o mundo vertido em canto, é porque a prosa é ultrapassada 

pela expressão poética; a uma poetisa “apuradamente visual”, não poderia 

escapar a seus olhos “o desempenho de cada ser na mecânica do mundo”, já que 

“sobre a vastidão da realidade física estendem-se os seus olhos, num 

levantamento rigoroso da vida em todas as suas manifestações” (DAMASCENO, 

1983, p. 21). “Imagem” pode até se tratar de uma narrativa, mas Cecília escreve 

como quem faz poesia, e ela a realiza plenamente nessa prosa poética que 

resgata, em sua densidade visual, o mundo e as coisas que o compõem. Cada 

descrição, envolvida de alta sensibilidade, deixa os seres se manifestarem a seu 

modo, cercados de suas qualidades mais proeminentes, e os apresenta com as 

imagens poéticas que colorem verdadeiramente o mundo e para as quais 

deixamos de voltar a atenção por causa de nossas visões embaciadas da vida. 

Por isso a necessidade dessa visão do poeta, de seus olhos tortos, para nos 

arrebatar ao mundo novamente e devolvê-lo à sua transparência.  

 

4.2 O ENIGMA POÉTICO DO OUTRO 

 

Expusemos até agora como a obra de Cecília Meireles apresenta, frente 

às pessoas, aos seres e às coisas, um comportamento pautado sempre por uma 

certa forma de olhar. Nos quatro textos destacados anteriormente, esse olhar se 

desdobra em diferentes maneiras de se colocar diante do espetáculo do mundo, 

desvelando, assim, seus próprios atributos. Em “Uns óculos”, ele afirma sua 

posição como descobridor das coisas, como aquele que revela o mundo a quem 
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deixou de vê-lo efetivamente. Já no poema “Reinvenção”, destaca a importância 

de ser renovador dos nossos modos de ver, visto que as coisas não deixam de 

surpreender a visão e, por isso, precisam ser descortinadas em suas mutáveis e 

significativas formas de apresentação. Em “Balada do soldado Batista”, esse olhar 

define-se como penetrante, capaz de avançar às coisas e às suas condutas para 

perceber os sentimentos que se afloram em suas tentativas de compreender os 

desdobramentos de suas existências. Por último, na crônica “Imagem”, ele se faz 

complacente, porque, no momento em que faz vir à tona as imagens poéticas do 

mundo, solidariza-se com as situações enfrentadas por todos os seres visíveis. 

Se a compreensão que temos da poesia é justamente ligada a essa 

maneira de olhar e de se comportar diante do mundo, capturando-o em sua 

densidade originária, então os textos da poetisa, mais que revelar um ideário 

literário, encarnam profundamente a veia poética e nos permitem compreender 

exatamente o que é e como nasce a poesia em sua essência mais plena, voltada 

à vida, embebida da percepção elementar das paisagens e repleta das 

significações mutáveis que delas emergem. Todos os pensamentos de Cecília, 

presentes nos poemas e nas crônicas, são contingências dessa postura tomada 

com relação ao que entendemos por mundo da vida. Portanto, não é o eu lírico ou 

sua sempre atenta subjetividade que constroem a imagem do mundo: ele próprio, 

quando descrito com as cores mais vivas e reais, manifesta a sua visibilidade. 

Isso significa que o próximo passo desta análise seria compreender em 

que medida a comunicação pelo olhar não recorre à ideia de sujeito lírico a fim de 

tornar acessível o mundo, conquanto aparentemente seja por meio do crivo desse 

sujeito que as coisas se revelam. Alfredo Bosi14 (2007, p. 14), por exemplo, inicia 

uma caracterização da poética de Cecília Meireles, comentando uma frase 

confessional da poetisa na qual ela enfeixa o maior defeito que vê em si mesma: 

“uma certa ausência do mundo”. A partir disso, o crítico inverte o juízo da 

proposição da autora e a torna uma qualidade, a fim de que seja uma indicação 

que sugere uma certa linha mestra, de Viagem a Solombra, da temática que mais 

Cecília perseguiu: “precisamente o sentimento de distância do eu lírico em relação 
                                                 
14 BOSI, Alfredo. “Em torno da poesia de Cecília Meireles”. In: GOUVÊA, Leila V. B. (org.). Ensaios sobre 
Cecília Meireles . São Paulo: Humanitas; Fapesp, 2007. 



 127 

ao mundo”. Por mundo, esclarece, deve-se entender “o fluxo das experiências 

vividas, tudo quanto foi visto, amado e sofrido”, as coisas que subsistem “dentro 

do eu graças aos trabalhos da memória”. Aqui se vê que o empenho analítico, na 

síntese da visão de mundo feita a partir da leitura de um autor, corrobora para a 

elucidação da ideia de subjetividade contida na expressão poética a que fizemos 

referência no estudo anterior: não se pode ignorar o eu comunicativo falando de 

seu mundo interior. 

Entretanto, não queríamos seguir essa linha de análise. É justamente na 

esteira da desestabilização ocasionada pela possível ausência de um sujeito, de 

um eu, que este estudo pretende analisar a figura sempre onipresente do eu lírico, 

um dos pressupostos para a análise de poesia segundo Moisés (2002, p. 41). Na 

verdade, conforme proposto, já que confrontamos as denominações de “eu”, de 

“sujeito” e de “objeto” com as de “coisa mesma” e de “consciência”, presentes na 

filosofia merleau-pontiana, podemos agora questionar, a partir da leitura de uma 

obra, a validação do uso do termo eu lírico, e por consequência do termo 

subjetividade, nas análises das composições poéticas e, diante disso, verificar se 

há uma designação específica para o enunciador poético a qual respeite a 

natureza desse tipo de texto. Para tanto, selecionamos a obra Cânticos15, de 

Cecília Meireles, porque ela não se encaixa nos modelos tradicionais de um eu 

voltado para si mesmo, mas faz, o tempo todo, referência direta a uma segunda 

pessoa – um tu – sem nomeá-lo e sem identificá-lo com um interlocutor 

determinado. Cânticos traz, por isso, uma espécie de desintegração do eu a favor 

exclusivamente da figura do tu, ou seja, de um outro. Em termos fenomenológicos, 

é como se a consciência se ocultasse a favor da manifestação direta da existência 

das coisas. Nos vinte e sete poemas que compõem a obra, nenhum sujeito se 

pronuncia, não existe movimento interior porque todas as invocações da 

expressão poética não são centradas na primeira pessoa, mas na segunda. No 

                                                 
15 Obra composta de 27 poemas. O primeiro não é numerado, os demais recebem numeração de I a XXVI. A 
datação do manuscrito, 1927, vem de informação dos familiares. As referências da presente leitura são da 
edição MEIRELES, Cecília. Poesia completa . Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, a qual, para inserir 
Cânticos na reunião das obras completas, resgatou a seguinte publicação: MEIRELES, Cecília. Cânticos . 
São Paulo: Moderna, 1981. 
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poema de abertura vê-se o indício de uma primeira pessoa que se desfaz tão logo 

a figura do outro aparece: 

Dize: 
O vento do meu espírito 
Soprou sobre a vida. 
E tudo que era efêmero 
Se desfez. 
E ficaste só tu, que és eterno...16 

 
É bastante tênue a consideração de um possível eu aqui interessado em 

falar das coisas de seu espírito. O pronome possessivo “meu” (primeira pessoa) 

aproxima quem fala ao vento e, consequentemente, à efemeridade do “sopro”: tão 

logo se declara, se desvanece, só permanecendo o tu, o outro, a que as palavras 

fazem referência como sendo “eterno”. Se o espírito é vento que sopra, ele mais 

do que outra coisa é o que se desfaz, segundo os versos (“E tudo que era efêmero 

/ Se desfez”), revelando logo de partida a dissolução do sujeito representado pelo 

espírito feito vento. O que resta, então, é a alteridade, a única coisa que fica, o 

eterno, o tu cravado na percepção do mundo. A partir daí só ele conduzirá o que 

se diz e o que se dispõe verso a verso, e a eternidade que a ele é atribuída lhe 

afiança a permanência acima do próprio eu e lhe reveste de uma espiritualidade 

contida na ligação entre o espírito e o eterno, fazendo-o elemento quase divino.  

Aliás, a própria escolha do título da obra já é um convite a essa aparição 

do tu – acima do eu – como indício de um traço espiritual, divino, transcendental; 

não é um convite à deificação do outro, mas à incursão na possibilidade de tocá-lo 

e de celebrá-lo na materialidade de sua condição manifesta aos sentidos (nesse 

poema, por exemplo, através do tato instigado pelo “vento”). A palavra cântico 

pressupõe todas as composições laudatórias que são dirigidas a uma divindade, 

independente da natureza dela, e que lhe devotam diferentes formas de honraria. 

Segundo Cunha (2010, p. 122), no Dicionário etimológico da língua portuguesa, 

cântico (s.m. derivado de cantar) é o “canto em honra da divindade” (do latim 

cantĭcum, cuja origem remete à “canção da comédia romana cantada por uma 

pessoa, acompanhada de música e dança; elegia, canção” 17 ). O Dicionário 

                                                 
16 Cânticos, p. 121. 
17 Referência à definição etimológica da palavra cântico contida no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
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Houaiss (2009) explica cântico  como canto, “ode ou poema de caráter religioso”, 

geralmente em “louvor à divindade”, e como “canto devocional”. É seguindo essa 

proposta de composição que muitos textos religiosos, bíblicos, honram a Deus a 

partir da reafirmação de suas qualidades, de sua onipotência e de sua bondade. 

No entanto, o alvo da laudatória nem sempre é o ser divino, concebido como o 

criador onipresente, onisciente e perfeito por natureza. Basta recorrer, nos 

próprios textos sagrados cristãos, ao livro dos Cânticos dos cânticos para reparar 

nele um outro alvo de devoção: 

Ah! Beija-me com os beijos de tua boca! 
Porque os teus amores são mais deliciosos que o vinho, 
e suave é a fragrância de teus perfumes; 
o teu nome é como um perfume derramado: por isso amam-te 
as jovens. 
Arrasta-me após ti; corramos!18 

 
Nesses versos, destacam-se os atributos do ser amado e se sublimam os 

prazeres perenes que ele proporciona: “teus amores” são deliciosos, “teus 

perfumes” são de uma doce fragrância e “teu nome”, por si, já é um bálsamo 

regozijador. Exalta-se, em última instância, o amor carnal entre o homem e a 

mulher numa devoção cujo intento diviniza, eleva.  

O mesmo ocorre com outro texto dessa natureza, cuja representatividade 

o coloca entre os mais conhecidos de nossa literatura. Trata-se do Cântico do 

calvário, de Fagundes Varela, em que a figura do filho do poeta, morto no 

alvorecer da vida, é relembrada, por exemplo, nas seguintes louvações: “Eras na 

vida a pomba predileta”, “Eras a estrela” que apontava o caminho ao pegureiro, 

“Eras a messe de um dourado estio”, “Eras o idílio de um amor sublime”, “Eras a 

glória, a inspiração, a pátria”, “O porvir de teu pai!”. Cada metáfora que recompõe 

a singularidade da criança é uma celebração às suas qualidades meritórias, 

permitindo sublimá-lo acima da condição humana. Nesse sentido, ambos os textos 

aqui apresentados realizam a intenção do cântico: elevam e glorificam o que 

retratam – o amor e o filho – e vertem por eles verdadeira devoção. Mas, acima de 

tudo, dirigem-se a uma segunda pessoa – o tu – e a envolvem de uma 

                                                 
18 Do livro Cântico dos cânticos (Ct 1,1-4). Citação da edição Bíblia Sagrada : edição de estudos. São Paulo: 
Ave-Maria, 2011, p. 986.  
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espiritualidade que, longe de ser apenas uma idealização, passa a ser uma 

realidade física, ao alcance dos sentidos. Basta seguir as aproximações dos 

poemas: em Cântico dos cânticos, temos os “beijos”, a “boca”, o “vinho”, a 

“fragrância” e os “perfumes”; no Cântico do calvário, a “pomba”, a “estrela”, a 

“messe”, o “estio”, o “idílio” e a “pátria”. 

Isso quer dizer que, na obra de Cecília, a aproximação do outro a uma 

espiritualidade sensorial também faz parte da devoção contínua à exterioridade, e 

a coisa celebrada é, essencialmente, o outro. A revelação desse tu em Cânticos, 

tão claro, também, nos outros textos, desperta um questionamento vital: de quem 

se trata? E por que torná-lo centro da expressão poética? Caso recorramos a uma 

reflexão estritamente racionalista, em que a única certeza evidente para a 

consciência é a da própria existência uma vez que é a certeza de si a partir do 

cogito reflexivo, fica difícil imaginar a identidade desse tu, o outro, porquanto, 

conforme destaca Silva19 (2012, p. 23), a eleição do sujeito como referência única 

da teoria e da prática não permite passar facilmente da singularidade do eu à 

presença do outro, porque o conhecimento subjetivo é restrito a esse eu. Por isso, 

diz Silva, “não posso habitar a consciência do outro da mesma maneira que habito 

a minha”, visto que o ponto de partida sempre é o sujeito pensante encerrado na 

representação que faz de si, não só absolutamente “certo de si mesmo, mas 

também prisioneiro dessa certeza”. É o que tradicionalmente em filosofia 

denomina-se solipsismo, ou a inevitável certeza que o sujeito tem de si, porém 

com uma total incapacidade de definir com evidência a existência do outro. 

Reside aí um dos problemas que gostaríamos de tratar inicialmente, antes 

da passagem aos demais poemas de Cânticos. A identidade desse tu pode nos 

dizer muito a respeito do movimento que a consciência realiza no mundo e da 

maneira pela qual ela se dirige às coisas para, na própria vizinhança delas, 

efetivar uma percepção. Por meio dessa perspectiva assentada na relação entre 

consciência e coisa mesma, seria possível distanciar-se da ideia de sujeito e de 

objeto porque, como já vimos, essa dicotomia só faz pensar em um ato subjetivo 

sem o qual não haveria constituição dos objetos que compõem o mundo, que, por 

                                                 
19 SILVA, Franklin Leopoldo e. O outro . São Paulo: Martins Fontes, 2012.  
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sua vez, seria pré-concebido e não dado. Aliás, uma redução das coisas a esse 

nível de compreensão significaria lançar a consciência em um estado de poder 

inteligível tal que, para que haja o outro, ele necessita ser reduzido a objeto de 

visada, destituído, ele mesmo um sujeito, de sua condição existencial a fim de 

poder encaixar-se no modelo de apropriação do mundo a que aspira o cogito 

reflexivo. Assim, a partir do momento em que um eu torna-se outrem de alguém, 

ele não permite mais existir uma relação entre sujeitos porque um está reduzido 

ao objeto do outro; idealiza-se, aqui, uma anulação na qual uma consciência pode 

ser, ao mesmo tempo, sujeito para si e objeto para outrem assim que, na 

experiência vivida, as posições se inverterem. Destarte, o outro acabaria por 

atribuir ao sujeito uma essência que não é sua, isto é, faria colapsar a capacidade 

que ele mesmo tem de constituir o mundo e os outros segundo sua atividade 

pensante. 

 Silva (2012, p. 25-26) explica isso, ao apresentar a relação entre o sujeito, 

o outro e a liberdade em Sartre, comentando que, para o filósofo francês, o sujeito, 

mesmo às voltas com ele mesmo, conta com sua própria liberdade para definir 

sua essência: “Nessa trajetória, que deveria ser de autorrealização, o sujeito 

depara com a existência de outros, ou seja, de outras liberdades, de outros 

projetos, de outras intenções que procuram, igualmente, realizar-se”. Entender 

essa relação pressupõe considerar que só há um sujeito livre, já que, à medida 

que alguém toma para si a liberdade, anula a dos outros ou os faz perdê-la, 

submetendo-os a objetos 20  sobre os quais ele próprio exerce sua liberdade 

absoluta. Surge, como aponta Silva (2012, p. 26), o problema da 

intersubjetividade: “a única possibilidade de estabelecer uma relação com o outro 

é tomá-lo como objeto; a relação verdadeiramente intersubjetiva (entre sujeitos) é 

impossível”. Em suma, no momento da relação entre o sujeito e o outro, a 

liberdade de um se afirma enquanto a do outro se anula: “o outro tende a me 

determinar, fazendo de mim um objeto, o que significa a paralisação de meu 

processo existencial numa imagem definitiva. O outro me constitui e me define 
                                                 
20 Diz Sartre: “o outro me aparece como presença concreta e evidente, que de modo algum posso derivar de 
mim mesmo e de modo algum pode ser posta em dúvida nem tornar-me objeto de um redução 
fenomenológica ou qualquer outra ‘epoqué’. Com efeito, se me olham, tenho consciência de ser objeto”. In.: 
SARTE, Jean-Paul. O ser e o nada . Tradução de Paulo Perdigão. Petrópolis: Vozes, 1997, p. 348. 
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atribuindo-me de fato uma essência que, de direito, não possuo”. Nesse sentido, 

tanto o pensamento de Sartre, cujo existencialismo pressupõe que a existência 

precede a essência, daí a importância da liberdade para a autorrealização e a 

autoafirmação do sujeito segundo sua vontade, quanto o racionalismo de 

Descartes, embora opostos, têm em comum o sujeito como origem: “ambos 

confiam na segurança oferecida pelo princípio da subjetividade” (SILVA, 2012, p. 

26). 

Já Merleau-Ponty (1999, p. 476) afirma que “nós nivelamos o Eu e o Tu 

em uma experiência para vários”, ou seja, “apagamos a individualidade das 

perspectivas” para considerar tão-somente um sujeito absoluto, dono de si e 

capaz de representar sozinho todas as coisas e todos os outros. Nisso, completa o 

filósofo, “se o Eu que percebe é verdadeiramente um Eu”, assim concebido 

exclusivamente como poder de inteligibilidade, então “ele não pode perceber um 

outro Eu”, mas a si como projeção de suas qualidades. Isso ocorre porque não se 

pode perceber esse tu dentro das condições de um ato de intelecção, mas no 

mundo, encarnado nele, como um outro comportamento que se depreende das 

ações que outrem realiza: percebemos o luto e a cólera em sua conduta, em seu 

corpo que se apresenta sob certa perspectiva, em seu rosto e mãos, “sem 

empréstimos” a uma “experiência interna” do luto ou da cólera, mas como 

variações “do ser no mundo, indivisas entre o corpo e a consciência” (MERLEAU-

PONTY, 1999, p. 477). Percebemos o outro porque ele também tem uma 

existência factível cravada no mundo. E mesmo esse comportamento ou as falas 

de outrem “não são outrem”, não posso constituí-lo por meio dessas 

características que apresenta, já que as significações do luto ou da cólera, por 

exemplo, não são as mesmas para nós; se, para ele, essas coisas são “situações 

vividas”, “para mim são situações apresentadas”. Essas diferenças, que se 

apresentam do ponto de vista das “significações do percebido” dadas a ambos 

separadamente, revelam que cada qual tem sua própria identidade independente 

do outro; cada qual, portanto, tem o mundo revelado a si sob aspectos diferentes. 

Toda experiência, em síntese, não é coletiva, porém se faz como parte de uma 

certa “coexistência” que deve ser vivida por cada um. 
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O poema XVII de Cânticos ilustra bem essa existência factível de outrem: 

Perguntarão pela tua alma. 
A alma que é ternura, 
Bondade, 
Tristeza, 
Amor. 
Mas tu mostrarás a curva do teu voo 
Livre, por entre os mundos... 
E eles compreenderão que a alma pesa.21 
 

Por mais que se queira ver a alma por meio de todos os sentimentos que 

ela carrega, como a “ternura”, a “bondade”, a “tristeza” e o “amor”, elementos 

imateriais da constituição do ser, isso não faz que seja apreendida pelos sentidos, 

pois a interioridade de outrem só é acessível através da percepção, quando 

ternura e tristeza, por exemplo, podem ser lidas nos olhares e nos gestos, na 

“curva do voo”, “entre os mundos”, pesando como algo real ao alcance das 

sensações. Se não se torna uma aparência fincada no mundo, “uma alma que 

pesa”, o outro passa a ser uma pura ideia, não um existente que habita a 

realidade. 

É justamente nesses termos, fundando a possibilidade da alteridade no 

mundo vivido, que Merleau-Ponty (1999, p. 484) diz que “o olhar de outrem só me 

transforma em objeto, e meu olhar só o transforma em objeto se nós dois nos 

retiramos para o fundo de nossa natureza pensante, se nós dois olhamos de modo 

inumano”, ou seja, se ambos se fecham em suas substâncias pensantes a fim de 

afastar qualquer relação direta com os existentes factíveis, a fim de subordinar a 

percepção de outrem ao pensamento. No entanto, a consciência está num espaço 

de experiências, frequenta um campo fenomenal, e nessa frequentação ela não 

está só, mas aberta à comunicação, aos outros. Além disso, no instante em que 

ela se abre, esses dois termos – a solidão e a comunicação pertinentes a ela 

enquanto formas de existência – não se tornam excludentes, mas “dois 

movimentos de um único fenômeno” os quais mostram que de fato “outrem existe 

para mim” porque a consciência não é só para si, mas sobretudo movimento para 

o mundo. Como coloca Ferraz (2006, p. 189), é por meio dos engajamentos 

particulares que a consciência “está em contato com o meio, com as coisas e 
                                                 
21 Cânticos, p. 129. 
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também com os outros”, sendo necessário admitir que “outrem figura na 

experiência do mundo e do corpo próprio”, o que o faz aparecer “sem problemas” 

uma vez que a própria consciência está localizada nas situações vividas, no 

mundo, e não fora dele. Nas palavras de Merleau-Ponty (1999, p. 482), “é preciso 

que de alguma maneira minha experiência me dê outrem, já que, se ela não o 

fizesse, eu nem mesmo falaria de solidão e nem mesmo poderia declarar outrem 

acessível”. Esse movimento em direção ao outro, ao mundo, é parte do que é a 

própria consciência de si, por isso a existência de outrem se afigura como algo 

fundamental para que esse desvelamento de si possa manifestar o que de fato a 

consciência é. 

Fica claro que, para Merleau-Ponty, o outro faz parte das experiências que 

se tem do mundo e sempre está posto como horizonte permanente nessa relação 

direta com as coisas. Aliás, ele diz (1999, p. 482), o que nos é dado inicialmente é 

uma “reflexão aberta a um irrefletido”, um retorno às coisas mesmas, à percepção 

originária, e, do mesmo modo, “é a tensão de minha experiência em direção a um 

outro cuja existência no horizonte de minha vida é incontestada, mesmo quando o 

conhecimento que tenho dele é imperfeito”. Não se pode, por conseguinte, negar 

outrem visto que ele está sempre na perspectiva de um ato perceptivo, no duplo 

movimento da consciência de reconhecimento de si e de explosão22 voltada ao 

exterior. O fenômeno fundador de uma transcendência em direção a outrem é o 

fato de a consciência ser dada a si mesma, isto é, ser engajada em um mundo 

físico, factível, e sem dissimulação, sem uma representação que a faça títere de 

uma inteligibilidade anterior. Dessa forma, conforme Merleau-Ponty (1999, p. 484), 

não podemos admitir a consciência fora do mundo, fora da existência, e por isso 

sem comunicação, em alhures, com um outro. Isso quer dizer que o solipsismo 

apenas é “rigorosamente verdadeiro para alguém que conseguisse constatar 

tacitamente a sua existência sem ser nada e sem fazer nada, o que é impossível, 

já que existir é ser no mundo”23. Quando afirmamos conhecer alguém, para além 

das qualidades que a pessoa possa apresentar, visamos um “fundo inesgotável” 
                                                 
22 Para aproveitar a expressão usada por Sartre. 
23 Ele ainda coloca que o filósofo, em seu retiro reflexivo, “não pode deixar de arrastar os outros porque, na 
obscuridade do mundo, ele aprendeu para sempre a tratá-los como consortes, e porque toda a sua ciência 
está construída sobre este dado de opinião” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 484-485). 
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de perspectivas que podem “estilhaçar” a imagem presente que se faz dela, 

porquanto é a “este o preço” que, para nós, existem as coisas e os outros, “não 

por uma ilusão, mas por um ato violento que é a própria percepção”. 

Quando Cecília diz, a respeito do outro, “E ficaste só tu, que és eterno”, 

não é a busca da identidade do tu o que mais importa, uma vez que ela pode, em 

um ato perceptivo qualquer, colapsar-se numa imagem distinta mas 

absolutamente válida à circunstância da percepção presente. O que é mais 

importante é constatar a existência de outrem, reconhecê-lo no campo fenomenal 

dessa consciência que enuncia algo, e não tratá-lo como mero objeto de visada, 

para não reduzi-lo a um construto do pensamento, mas como elemento autônomo 

capaz de não permitir que a própria consciência – embora não claramente definida 

no discurso por qualquer marca – efetive sozinha o conhecimento de si como 

parte do projeto existencial em que se assenta a poesia. A identidade desse tu se 

modifica, conforme se modifica a visada em direção às coisas e a ele próprio. Na 

primeira imagem, por exemplo, ele é o “eterno” em contraste ao “efêmero”, algo 

tão impreciso que parece estar sempre aberto a receber novos predicativos. 

Nos versos do segundo poema (a partir do primeiro eles são numerados e 

denominados “Cântico”), iniciam-se as mais frequentes marcas da aparição do tu 

ao longo de toda a obra: os imperativos. Nessa composição, cada exortação vai 

tecendo a conduta do outro a fim de confirmar sua condição eterna na 

temporalidade da poesia e de abrir sua identidade às possibilidades do percebido: 

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 serás 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.24 

                                                 
24 Cânticos, p. 121-122. 
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O direcionamento ininterrupto à segunda pessoa faz que qualquer ideia de 

um sujeito lírico se dilua à medida que nada sobre ele é declarado: não há 

tentativa de construção – nem linguística, nem racional – do eu a partir do outro, 

até mesmo porque cada poema é exclusivamente para esse tu, mas ocorre a 

revelação de ambos durante o fenômeno de aparição deles como seres-no-mundo 

no momento em que se encontram num instante singular da existência. O que se 

percebe, então, é que o eu e o tu são tão-somente manifestos e não elaborados 

pela linguagem ou pelo pensamento; aqui não há tentativas de analisá-los ou de 

representá-los conforme uma ideia pré-determinada, e o imperativo do verso 

“Faze-te sem limites no tempo” já mostra que não pode haver restrições nessa 

aparição a que o outro – o tu – tem pleno direito: ele está no campo fenomênico 

das possibilidades de manifestações e da reinvenção. 

Se fôssemos admitir, ao contrário do que está nos versos, como marca um 

sujeito que chafurda sua memória e suas experiências antes de declará-las em 

forma de discurso poético a fim de, assim, revesti-las de uma roupagem que não 

lhes pertence, mas que lhes fora dada convenientemente, tenderíamos a pensar 

que a própria significação do percebido, original e tal qual as coisas mesmas a 

revelaram, já teria desbotado na maior parte de sua composição. O que é singular 

no mundo perceptivo é o modo como as próprias coisas escolhem para aparecer, 

sem necessitar de um sujeito perscrutador que as represente, ou seja, elas agem 

com a liberdade de posicionar-se, de ocultar faces, de obrigar diferentes visadas 

de diferentes perspectivas no horizonte em que se inserem. O sentido, no ato 

perceptivo, não é propriedade de quem percebe, mas qualidade do que é 

percebido. Por esse motivo, o poema não traz definições a respeito do outro, mas 

sugestões acerca de comportamentos, que possibilitam desvelá-lo de formas 

distintas: “Não sejas”, “não suspires” e “não queiras”, dizem os versos. Os 

imperativos aqui, mais que imposições, representam instigações de como a 

identidade desse tu pode mudar ao longo das experiências vividas.  

Nesse poema, também, outrem é exortado a não se apegar a um tempo 

determinado, já que passado, presente e futuro, “hoje”, “ontens” e “amanhã”, são 

convenções do homem para demarcar ações temporais. Não deve haver limite no 
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tempo e por isso os instantes temporais são suspensos: não ser aquele de hoje, 

não ter saudade das coisas do passado e não desejar ser aquele do futuro. 

Diferente do poema “Reinvenção”, aqui se trata de um tempo que se desenrola 

sem espaço. A visão da vida deve se espraiar por todas as origens, todas as 

existências e todas as mortes, ou seja, deve ultrapassar a vida singular e aspirar 

ao que é transcendente, e ser assim para sempre, conforme é o projeto natural da 

consciência: ela de fato ultrapassa a si mesma para não de reduzir a uma 

“configuração parcial” de outrem, a um objeto que se define antes mesmo de ser 

visado. A existência em ato – marcada pela palavra passagem – sendo efêmera, 

não pode ser detida nem capturada como ideia, logo prossegue em constante 

movimento e confunde-se com a própria eternidade; na verdade, o que perdura é 

a condição de a existência não ser interrompida e, por isso, prosseguir sempre. A 

temporalidade como pensamento a respeito do tempo é ineficaz para apreendê-la 

como experiência vivida. O próprio tu, se quiser viver a eternidade, deve assumir 

essa experiência do tempo, encarnar o “para sempre”, efetivá-lo na transitoriedade 

da vida. Como diz Merleau-Ponty (1999, p. 556), o “tempo constituído”, visto como 

sequência de sucessões temporais, ou série de relações possíveis entre o antes e 

o depois, “não é o próprio tempo”, mas “seu registro final”, o resultado de uma 

mensuração feita após sua passagem o qual o “pensamento objetivo sempre 

pressupõe e não consegue apreender”. Para o filósofo, o tempo enquanto “objeto 

imanente da consciência” não é mais tempo; ao contrário, ele só existirá durante 

uma experiência direta com ele, porque “é essencial ao tempo fazer-se e não ser, 

nunca estar completamente constituído” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 556). 

É nesse sentido que os versos se constroem, sugerindo uma vivência para 

além de definições acerca do tempo ou da existência, porque o que mais importa 

é ser, simplesmente, experienciar a temporalidade e vivê-la nas circunstâncias em 

que ela aparece. Em “Não queiras marcar a tua passagem”, essa ideia fica clara: 

recorrendo novamente a Merleau-Ponty (1999, p. 556-557), devemos buscar um 

tempo verdadeiro “em que eu apreenda aquilo que é a passagem ou o próprio 

trânsito”, e nele, talvez, alcance a eternidade a que se refere o poema. Para tanto, 

qualquer tipo de eternidade só será encontrada “no coração de nossa experiência 
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do tempo e não em um sujeito intemporal que estaria encarregado de pensá-lo e 

de pô-lo”. Como afirma o filósofo francês, só aprendemos a conhecer o curso do 

tempo e a tomar contato com ele num “campo de presença”, ou seja, num espaço 

em que possamos vislumbrar a jornada transcorrida e o horizonte aberto para as 

ações futuras. Em resumo, como parece evocar o poema, nós não representamos 

nossa jornada, “ela pesa” sobre nós “com todo o seu peso”: os acontecimentos 

acabam nos reenviando “ao campo de presença como à experiência originária em 

que o tempo e suas dimensões aparecem em pessoa, sem distância interposta e 

em uma evidência última”. Enfim, é nesse fundo de existência vivida, em que a 

consciência movimenta-se em direção às coisas, que o outro busca a eternidade, 

personifica-a, assume-a, encarna-a, podendo ser muitos e podendo, também, ter 

“todas as existências”. 

Essa presença do tu como algo que perdura e que se livra das amarras da 

temporalidade convencional é perseguida em outros poemas. No poema XII, por 

exemplo, essa temática ressurge: 

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.25  

 
O imperativo desse poema sugere a perpetuação de outrem por meio da 

palavra que não se finda, eternizada em todos os tempos, propagada pela voz que 

permanece. Para que esse propósito se realize, é preciso não falar o que é 

perecível: a voz humana, “as palavras dos homens”, cujo ciclo natural a torna 

tênue, sujeita ao esquecimento, afinal essas “palavras com vida humana” nascem, 

crescem e morrem, têm uma vida apartada do eterno. A voz perpetuada sempre 

está nos ouvidos, nos corações, em toda parte, é a “palavra perfeita” das “coisas 

                                                 
25 Idem, p. 127. 
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eternas”; trata-se da voz tal como é percebida na existência e a que afiança a vida 

do outro enquanto comportamento que “Vive em todos os tempos” no mundo. 

Aqui, continua a ser marca forte a ideia da eternidade assentada em uma vivência 

enraizada nas coisas e nunca fora delas, já que o outro é constantemente 

convidado a repetir-se “para sempre”.  

Ambas as atitudes reveladas pelo poema, falar a “palavra perfeita” e viver 

“todos os tempos”, mostram que, no mundo, toda existência, seja a da consciência 

ou a de outrem, possuem a mesma “modalidade existencial” sempre posta adiante 

da experiência numa transcendência que permite à coisa mesma manifestar seus 

“lados ocultos” e mostrar o caráter inacabado do mundo percebido. As ideias de 

falar a “palavra perfeita” e de viver “todos os tempos” parecem ser uma realização 

absurda do ponto de vista racional, uma vez que se afiguram inatingíveis numa 

concepção que fecha o sujeito em si mesmo sem que ele participe da realidade 

factível em que vive. No entanto, toda percepção transcende o ato presente 

porque o ultrapassa em direção às formas não reveladas pelas coisas, tende a 

colocar a consciência “num universo de seres que se mostram”, sendo que ela 

mesma faz parte desse horizonte de possibilidades em que cada face das coisas 

aparece em alhures a uma outra, e assim sucessivamente até que a paisagem se 

componha em sua totalidade. Por isso, conhecer e equivocar-se faz parte do plano 

perceptivo, visto que, segundo Merleau-Ponty (1999, p. 504), a percepção “me 

abre a um mundo, ela só pode fazê-lo ultrapassando-me e ultrapassando-se”, 

dessa forma a “síntese perceptiva” precisa ser algo inacabado porque ela “só pode 

oferecer-me um ‘real’ expondo-me ao risco do erro” e a um mundo em cuja 

investida percebamos ser necessário à coisa que, “se deve ser uma coisa, tenha 

para mim lados escondidos”. No campo fenomenal, palavras perfeitas e todos os 

tempos são percepções possíveis porque nele ocorre sempre, na relação entre a 

consciência e as coisas, uma “ultrapassagem de si nas diferentes situações 

vividas”26 e porque o verdadeiro Eu possui atos de uma tal natureza que “eles 

ultrapassam a si mesmos” sem permitir uma intimidade da consciência que não 

seja com o mundo em que está lançada. Por esse motivo, “a consciência é de um 

                                                 
26 FERRAZ, Marcus S. A. Op. cit., p. 179. 
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lado ao outro transcendência”, nunca passiva, mas sempre “ativa”, porque ela não 

está fechada na notação de dados psíquicos, deixando-nos incertos quanto à 

realidade das coisas vividas; pelo contrário, “ela é a própria efetuação da visão”, 

assegurando-nos “de ver vendo isto ou aquilo”, despertando em nós “uma 

circunvizinhança visual”.     

Se pretendemos, por meio da leitura da obra de Cecília Meireles, discutir a 

natureza da poesia, admitindo que os textos da poetisa servem como parâmetro 

para a manifestação genuína da composição poética em seu estado nascente, 

então precisamos levar em conta que a poesia é uma comunicação incessante 

com outrem, nessa ultrapassagem que consciência faz de si mesma. Essa 

inferência nos vem exatamente da maneira como Cecília tece, por meio das 

palavras, a experiência visual, coadunando o trabalho do olhar, a atenção à 

visibilidade ao redor, com o enigma do outro, mostrando que o eu, como 

identidade epistemológica, é ulterior a todo o processo de percepção e de captura 

da paisagem. Ele só aparece quando a atitude analítica tenta atribuir ao ser a 

responsabilidade pela mediação do mundo, encontrando na subjetividade a 

explicação para essa forma de olhar que o poeta descortina. Mas, liberta desse 

compromisso racional, Cecília adere à poesia autêntica do início ao fim, à 

consciência livre irrompendo em direção a tudo, numa delicadeza feminina, 

“aflorando as coisas, os seres, com dedos fugidios, tocando-os de 

encantamento”27. 

Compreendendo assim os atos da consciência, fica claro dizer porque a 

poesia não é tão-somente a redução de um contato entre sujeito e objeto atestado 

depois da percepção por meio de uma série de imagens provenientes da memória, 

mas a própria manifestação do movimento da consciência no mundo, e a 

linguagem, mais que mera mediação28, é a efetuação desse ato. Conforme coloca 

Ferraz (2006, p. 179), “a operação expressiva excede as significações das quais 

parte para formular um sentido inédito” surpreendente até para a própria 

consciência que o formula, ou, nas palavras de Merleau-Ponty, é preciso afirmar 

“não que haja atrás da linguagem um pensamento transcendente, mas que o 
                                                 
27 LEÃO, Cunha. “Um caso de Poesia Absoluta”. In: MEIRELES, C. Obra poética . RJ: Nova Aguilar, 1983. 
28 No próximo capítulo aprofundamos o problema da linguagem. 
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pensamento se transcende na palavra”, ou se realiza por meio dela, e o 

“movimento de transcendência do pensamento na linguagem atesta seu contato 

com as situações” (FERRAZ, 2006, p. 179). Por isso as diversas afirmações no 

poema apontam para um além da experiência que se coloca justamente como 

abertura às possibilidades da percepção exortando outrem inclusive a repetir-se 

“para sempre” como apelo a uma possibilidade de renovação perpétua. Os temas 

a que recorre a obra tangem essas prováveis regiões de atuação da consciência: 

Renova-te. 
Renasce em ti mesmo. 
Multiplica os teus olhos, para verem mais. 
Multiplica os teus braços para semeares tudo. 
Destrói os olhos que tiverem visto. 
Cria outros, para as visões novas. 
Destrói os braços que tiverem semeado, 
Para se esquecerem de colher. 
Sê sempre o mesmo. 
Sempre outro. 
Mas sempre alto. 
Sempre longe. 
E dentro de tudo.29 

 
Aqui o renascimento de si e o resgate da inocência do primeiro contato 

com as coisas, dos olhos que nunca viram e dos braços que nunca semearam, 

revelam que há uma espécie de onipresença que se renova, que está e não está, 

que reconhece a importância de ser e de transmutar-se sendo o mesmo e outro 

constantemente, longe e perto, paradoxalmente, como um “pensamento que se 

transcende” no registro feito em palavras. Quando o poema diz para outrem criar 

outros olhos “para as visões novas”, está constatando a ideia de a operação 

expressiva exceder as significações daquilo que a percepção presente oferece, 

deixando a existência de outrem aberta às variações próprias de um existente no 

mundo. Este é o enigma do outro nesses poemas de Cecília Meireles: o da 

transmutação que o faz ser muitas coisas de acordo com a expectativa da 

consciência que o observa e o percebe segundo um ponto de vista. Por esse 

motivo é tão importante focá-lo nos poemas, visto que ele não pode ser alguém 

senão para alguém que o observa e dirige a ele um olhar de acordo com a 

                                                 
29 Cânticos, p. 127-128. 
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“circunvizinhança visual” de ambos. Ele está no “campo de presença” perceptiva 

da consciência que o apreende, por isso sua identidade não é fixa, mas tem com 

ela uma relação direta de envolvimento transcendental no momento em que a 

consciência realiza, durante a percepção, a ultrapassagem de si mesma. 

Levando em consideração essa prerrogativa, podemos afirmar, seguindo o 

pensamento merleau-pontiano, que outrem está para a consciência assim como 

ela se põe a si mesma. Nesse processo, a existência dessa consciência não é 

uma posse do ponto de vista cartesiano, mas ela não é estranha a si mesma, 

porque essa existência “é um ato ou fazer, e porque um ato, por definição, é a 

passagem violenta daquilo que tenho àquilo que viso, daquilo que sou àquilo que 

tenho a intenção de ser” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 511). 

Bosi (2007, p. 16-17) destaca esse enigma do outro quando fala dos eixos 

temáticos que perpassam a obra de Cecília Meireles. No processo de expressão 

da poetisa, o tu, segundo ele, “é sempre fonte de beleza e maravilhamento”, ele é, 

em última instância, “enigma, porque a sua perenidade (...) corresponde à 

transitoriedade no tempo”. Esse tu efetiva uma relação poética tão intensa que, 

segundo Bosi, ele emerge como “símbolo de uma existência plena, vital, jubilosa”, 

mas sujeito à efemeridade enquanto dura o instante da enunciação poética, ou o 

ato perceptivo que lhe dá origem. E essa sustentação existencial, embora 

transitória, não deriva de uma ideia que se tem de outrem, mas da certeza de si 

que a consciência enunciadora tem, porque a certeza de existir não provém do 

pensamento, da premissa “eu penso ser”, mas, segundo Merleau-Ponty (1999, p. 

512), “a certeza que tenho de meus pensamentos deriva de sua existência 

efetiva”, ou seja, de um ato que os torna acessíveis à consciência numa relação 

direta e comprometida com o mundo vivido, onde também se localiza outrem: “eu 

faço minha realidade e só me encontro no ato”. Daí, por exemplo, o outro ser 

traduzido, no último poema lido, nas ações que o fazem existente factível a uma 

consciência perceptiva: é preciso renovar-se, renascer, multiplicar, destruir, criar e 

ser. Assim ele é enigma, na instabilidade entre o perpétuo e o passageiro; é 

perpétuo justamente na constituição poética e passageiro na duração da 

experiência do texto: 
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Não marques limites ao teu caminho. 
A Eternidade é muito longa. 
E dentro dela tu te moves, eterno. 
Sê o que vem e o que vai. 
Sem forma. 
Sem termo.30 

 
Percebe-se que o esforço, ao longo dos poemas, é fazer o outro tornar-se 

efêmero para, assim, alcançar a eternidade, não uma eternidade estática, definida 

e à espera de outrem, mas algo aberto ao movimento e ao porvir. O outro deve 

mover-se nessa eternidade, ir e vir; deve ser projeto aberto “sem forma” e “sem 

termo”, sem a delimitação que o constitui fora da ação perceptiva em que se 

envolvem ambos, a consciência e outrem. 

Nota-se que em Cânticos o desenrolar dos poemas parece mergulhar-se 

numa interlocução de que não participa o próprio sujeito; a ele não se pode atribuir 

qualquer sentimento, nem sequer a ideia implícita de que existe como enunciador, 

como responsável pelas palavras de cada poema. Nessa obra ele não se faz 

presente, não há indícios de que participa da revelação das imagens do mundo. 

Lançado para fora de si, encontra no outro justamente a materialização do seu 

próprio eu; é como se o sujeito deixasse de ser ele próprio e se assumisse o outro, 

como se a ideia de subjetividade não regesse a construção poética ou 

estabelecesse a fissura entre o eu e o mundo exterior, visto que nos poemas só 

há o outro. Se recorrermos às ideias de Merleau-Ponty, é como se a consciência 

de fato não realizasse a mediação do percebido, mas o deixasse à vontade como 

“coisa” a fim de ele próprio revelar-se como ser perspectivo: fazendo uso da 

descrição do filósofo francês, seria a consciência sendo pouco a pouco introduzida 

na “realidade carnal das coisas” e o “eu” permitindo a si mesmo ser apenas “a 

coisa que o transcende”. Não podemos esquecer que a consciência é, antes de 

tudo, ser no mundo e que ela, por meio de seu movimento de transcendência 

constante, é responsável pelo desenho da textura e das articulações do mundo, 

justamente porque não se coloca fora dele, mas enraíza-se nele como plano 

existencial para fazer dele o “berço das significações, sentido de todos os sentidos 

                                                 
30 Idem, p. 128. 
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e solo de todos os pensamentos” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 576). Nada se 

pronuncia – e em poesia não seria diferente justamente porque ela é produto 

dessa relação existencial – sem ter o mundo como ponto de apoio. Assim 

Merleau-Ponty o pensa, como o princípio de nossas experiências, uma realidade 

independente de uma razão constituinte e como que a “pátria” de nossa 

racionalidade: 

 
“O mundo tal como tentamos mostrá-lo, enquanto unidade primordial de todas 
as nossas experiências no horizonte de nossa vida e termo único de todos os 
nossos projetos, não é mais o desdobramento visível de um Pensamento 
constituinte, nem uma reunião fortuita de partes, nem, bem entendido, a 
operação de um pensamento diretriz sobre uma matéria indiferente, mas a 
pátria de toda racionalidade” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 576). 

 

Também em Cânticos, se admitimos que outrem integra a paisagem, não 

poderia faltar uma referência à morada natural em que ele habita, o mundo antes 

mencionado e aqui identificado com o próprio tu, conforme vemos no poema XXIV: 

A tua extensão prolonga-se em todos os sentidos. 
O teu mundo não tem polos. 
E tu és o próprio mundo.31 

 
É assim que o discurso poético se realiza, no “solo do mundo”, cravado 

nele e o tempo todo amparado por ele, o que distancia da poesia a relação 

meramente formal, dicotômica, entre sujeito e objeto. Por isso, não se pode mais 

pensar na explicação da poesia segundo a qual o sujeito mostra seu “eu” voltado 

para si mesmo à procura das marcas que os objetos, na experiência, deixaram 

nele. Nesse caso, é preciso reconhecer que já não se trata do mundo pré-

reflexivo, da experiência encarnada em seu substrato vivo, na “realidade carnal” 

das próprias coisas, mas de uma experiência mediada pela linguagem, em que o 

sujeito codifica o mundo exterior como princípio da expressão poética depois de 

interiorizar as ações e os sentimentos vividos. Longe disso, a questão que a obra 

Cânticos impulsiona – uma vez que nela não se usa o artifício do “eu” para 

declarar algo – é se de fato o modelo tradicional da subjetividade se aplica à 

poesia, pois não existe uma relação entre um sujeito e sua interioridade que possa 

ser suporte de uma definição da composição poética. Vemos, ao contrário, que a 
                                                 
31 Idem, p. 134. 
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poesia se efetiva no desvelamento do mundo e não num processo subjetivo 

intrínseco à observação dele. No poema XX, por exemplo, até os existentes são 

evocados na associação à imagem nascente do tu: 

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.32 
 

Esses versos permitem uma relação imagética muito clara enquanto 

apresentam a existência do tu associada aos existentes factíveis e não a uma 

projeção da subjetividade de um eu lírico. A evocação dos atributos da coisa, “a 

árvore que floresce”, “frutifica”, “se dispersa no chão” e agasalha os famintos, só 

faz aparecer uma representação do tu livre dos vestígios de um sujeito 

cognoscitivo capaz de determinar a natureza do outro; a própria linguagem aqui dá 

a ver o outro e o representa na medida em que o relata segundo sua aparição na 

ordem natural do mundo percebido, sem se preocupar com predicados assumidos 

fora do ato perceptivo. Para tanto, recorrer ao olhar como elemento de visada é 

essencial, pois, segundo Merleau-Ponty (1999, p. 575), não há outra maneira de 

saber o que o mundo é, ou como se apresenta, senão olhá-lo, já que a 

significação dele e das coisas, ele afirma, “só se revela se nós os olhamos de um 

certo ponto de vista, de uma certa distância e em um certo sentido”; resumindo, é 

preciso colocar “nossa convivência com o mundo a serviço do espetáculo”. 

Praticando esse movimento, aí veremos o outro, feito as coisas do mundo ao 

alcance de um olhar que as tateia, revelando-se a partir das imagens dispostas no 

poema como algo real, acessível ao olhar, como parte da paisagem desfraldada a 

qualquer consciência. Ao falar sobre a visão, Merleau-Ponty (1975, p. 278) diz que 

é preciso também considerar o corpo como “operante e atual”, pensá-lo como um 

entrelaçamento de “visão e movimento”. O corpo móvel “conta no mundo visível, 

faz parte dele, e é por isso que eu posso dirigi-lo no visível”, ele se desloca no 

                                                 
32 Idem, p. 131. 
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meio da paisagem e vai em direção às coisas. A visão, segundo ele, pende desse 

movimento do corpo: as coisas vistas acabam compondo um “mapa do visível”, 

figuram como a nossa paisagem, e a percepção a partir do corpo próprio nos 

permite conhecer o que está no mundo, além de nós mesmos, como parte desse 

quadro do visível, pois, como diz Merleau-Ponty (2000, p. 124) lembrando Husserl, 

“um indivíduo que só tivesse olhos não teria um conhecimento de si mesmo”. 

Tudo o que vemos está ao nosso alcance, “pelo menos ao alcance do 

meu olhar”, não para que tomemos posse do mundo e das coisas que o 

compõem, mas para que nos posicionemos no mesmo horizonte, porquanto “o 

vidente não se apropria daquilo que vê: só se aproxima dele, abre-se para o 

mundo” (MERLEAU-PONTY, 1975, p. 278). Por isso, no poema citado 

anteriormente havia uma exortação ao olhar: “Multiplica os teus olhos, para verem 

mais”, dizia o verso, ou seja, outrem necessita saber a importância da visão a fim 

de, acompanhado do corpo próprio como unidade percipiente, fazer parte por 

inteiro da paisagem. No último poema da obra, por exemplo, a derradeira 

exortação representa um chamado à riqueza do olhar que não deve se repetir, 

mas reinventar-se – de acordo com a mudança das coisas – a fim de ver melhor: 

Estende sobre a vida 
Os teus olhos 
E tu verás o que vias: 
Mas tu verás melhor...33 

 
Nesse sentido a natureza precisa ser evocada para representar a imagem 

do outro como vidente e como visível na composição desse espetáculo aberto ao 

olhar, e nos poemas de Cânticos essa referência se dá de maneira pontual e 

significativa. Logo no poema I, por exemplo, as imagens da Terra e do Céu são 

postas (“Não dividas a Terra” e “Não dividas o Céu”) para mostrar o pertencimento 

de outrem a todos os lugares e não a uma “pátria” definida, a uma terra produto da 

seção da Terra em porções em uma das quais ele pudesse instalar-se. Já no 

poema XI, a correlação entre a natureza e o estado de visibilidade é mais 

evidente, visto que o outro é diretamente identificado com a natureza, a nuvem ou 

a chuva: 

                                                 
33 Idem, p. 134. 
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Tu és a própria nuvem. 
O próprio vento. 
A própria chuva sem fim...34 

 
Nesses versos não há uma simples referência à localização espacial de 

outrem, mas uma assertiva que propõe seus atributos a fim de efetivar-lhe uma 

identidade: enquanto for qualquer elemento da natureza, o outro é um espetáculo 

visível, ele materializa-se no seu próprio campo de presença e mostra-se, como 

deve ser, elemento de visada. Se ele é a nuvem, o vento e a chuva, é porque deve 

ter, conforme já destacado, pertencimento à já mencionada “circunvizinhança 

visual” da consciência que o apreende como tal. Por conseguinte, é no mundo que 

o outro se revela, mostrando, segundo está no poema XXII, que tudo é ele e pode 

também estar nele: “O que é, és tu”, diz um verso, “Está em ti”, bem como “a gota 

esteve na nuvem”, “na seiva”, “no sangue”, “na terra” e “no rio que se abriu ao 

mar”. Outrem só pode ser – ou assumir – o que o torna efetivamente manifesto. 

Esse movimento encaixa-se bem no que Gerd Bornheim35 (2001, p. 163) 

fala da poesia, quando propõe que ela “instaura um modo originário de ver o 

mundo” porque está, o tempo todo, assentada no terreno da experiência, no solo 

do mundo a partir do qual tudo transborda e essa “experiência se cristaliza no 

poema”. Para o autor, a poesia não se limita a recolher tudo o que acontece à sua 

volta, não almeja a tradução do mundo, não quer possuí-lo por completo, mas 

pretende ser um acontecimento “em si própria” e mostrar que nela “as coisas 

como que encontram a si próprias através do ato poético, o que quer dizer que 

elas são devolvidas à sua densidade originária”. Logo, a poesia restituiria a 

primeira contemplação do mundo com base no retorno às coisas mesmas e nessa 

“densidade originária” com que elas se apresentam desde seu anúncio ainda 

mudo na experiência silenciosa do mundo percebido. Ali, a verdade que ela 

representa não é a metafísica interior do poeta, porque o texto poético não pode 

ter toda a sua veracidade reduzida à ideologia de quem o compõe ou a uma 

significação exterior que limite sua compreensão como um simples movimento de 

“caça às metafísicas”. Ao contrário, do fundo da experiência, a verdade de toda 

                                                 
34 Idem, p. 127. 
35 BORNHEIM, Gerd. “Filosofia e Poesia”. In: Metafísica e Finitude . São Paulo: Perspectiva, 2001. 
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obra poética tem um compromisso com o “sentido do ser”, por isso, segundo 

Bornheim (2001, p. 161), ela “subverte a maneira usual de ver as coisas, 

inserindo-as numa nova perspectiva” que termina transformando qualquer visão 

do mundo por arrancá-lo de seu estado estacionário. Assim, sem se furtar de seu 

pacto com o real, e empenhada em revelar diretamente a existência das coisas, a 

poesia estabelece “um acordo entre homem e mundo”, sendo que a “experiência 

poética é a experiência poética do mundo, no mundo” (BORNHEIM, 2001, p. 165), 

o que só tende a enriquecer a compreensão da própria existência “entendida 

como solo primeiro do homem no mundo”. E é nesse solo que transitam a 

consciência e o outro. 

Como vimos no poema XVII, a alma é preterida a favor de uma existência 

no mundo. Não é ela que importa, embora seja “bondade”, “ternura”, “tristeza” e 

“amor”, uma vez que não se afigura no horizonte da visão, no horizonte da 

visibilidade que caracteriza a experiência instalada no mundo e nas possibilidades, 

abertas por ele, de uma relação direta e originária com as coisas mesmas. 

Quando perguntarem a respeito dessa face de outrem que é escondida, dada 

apenas ao pensamento, à reflexão, deve-se mostrar a materialidade da 

experiência, “a curva do voo” ocorrido no mundo, movimento por si só livre porque 

não se define, apenas se revela, longe da amarra que pesa sobre a necessidade 

de mover-se nas alturas. Por isso a alma é o “corpo amargo”, ela não se 

apresenta, é ensimesmada e não se faz conhecer como parte da natureza ou do 

campo visual da consciência. Esses são aspectos importantes da perenidade da 

existência do outro: compor a paisagem acessível ao olhar, perdurar como 

horizonte eterno e pertencer ao “mundo social” que possibilita à consciência 

comunicar-se com outrem. Como alerta Merleau-Ponty (1999, p. 485), 

“precisamos redescobrir, depois do mundo natural, o mundo social, não como 

objeto ou soma de objetos, mas como campo permanente ou dimensão da 

existência: posso desviar-me dele, mas não deixar de estar situado em relação a 

ele”. E também porque é nesse mundo que se revela o outro, que continua, em 

Cânticos, sua jornada de aparição sobrepondo-se a qualquer referência a um eu 

ou a um sujeito lírico implicitamente declarado. 
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Cabe ressaltar que essa leitura, em que a noção de sujeito se dissipa no 

instante em que a do outro se revela nas marcas dessa segunda pessoa, o tu,  

dilui qualquer presença de um eu lírico. Em muitos textos que formam a obra de 

Cecília Meireles é possível identificar esse processo, por exemplo, visto em 

Cânticos, já que, como afirma Bosi (2007, p. 16), na poesia de Cecília há um “eixo 

matriz” em cujos polos estão o outro e o eu, na verdade não um Eu constituído, 

produto do pensamento, mas vivenciado conforme analisado nos poemas até 

agora, o que possibilita, segundo cada experiência poética, uma multiplicidade de 

imagens de outrem. Damasceno (1983, p. 19) diz que “o conjunto de seres e 

coisas que latejam, crescem, brilham, gravitam, se multiplicam e morrem (...) é 

gozosamente apreendido” por Cecília, “que vê no espetáculo do mundo algo digno 

de contemplação”. Dada a pluralidade das coisas ao alcance do olhar, dos seres 

às inquietações do espírito, só poderia se desvelar nos textos dessa poetisa uma 

igual pluralidade de formas de expressão, a qual gravitaria, consoante Bosi, entre 

o eu e o outro. E interessa à presente análise também o destaque a uma certa 

afeição ao movimento do “outro” sobrepujado à onipresença do “eu”, destituindo-o 

de sua posição de destaque na compreensão da própria poesia. 

Menotti del Picchia36 entende que “a hipersensibilidade” de Cecília é capaz 

de criar “um profundo mundo subjetivo que dá uma deliciosa consciência poética 

ao irracional”, como se o universo do “eu” fosse procurado sem a intenção direta 

de violá-lo. Acompanha essa assertiva a ponderação de Nuno de Sampaio37 sobre 

um certo misticismo lírico presente na obra da poetisa, o qual apontaria a uma 

interiorização não racional, mas “simples” e “natural” das experiências do mundo. 

Se aqui fosse garimpada grande parte da fortuna crítica sobre Cecília Meireles, a 

ideia do ”eu” ainda apareceria com certa insistência sob a forma de tendências 

diferentes: “o culto da beleza imaterial, a preferência pela abstração, o desapego 

do ambiente real, a dissimulação do lirismo”38, entre outros. 

Mas essa aparição do “eu”, como em qualquer texto poético, não é uma 

necessidade lírica proveniente da natureza da própria poesia, mas um índice de 
                                                 
36 MEIRELES, C. Obra poética, p. 45. 
37 Idem, p. 47. 
38 Segundo palavras de Paulo Rónai no texto “As tendências recentes”, referente à obra Mar Absoluto. In: 
MEIRELES, C. Obra poética . RJ: Nova Aguilar, 1983, p. 50-52.  
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que há uma consciência voltada para o mundo sem querer manipulá-lo em todos 

os seus sentidos, mas habitá-lo a fim de simplesmente revelá-lo. É dessa forma 

que procuramos pensar, até o momento, a composição poética, não como artifício 

de um eu lírico, que aliás já se mostrou inconsistente em Cânticos, mas como 

retorno ao substrato da experiência em que as significações próprias do percebido 

emergem geralmente ocultadas em uma leitura focada no domínio do eu, do 

sujeito lírico. Se há lirismo, é preciso destacar, não é o do interior do poeta, mas o 

do próprio mundo, visível e real, o qual é devolvido, na ação poética, à sua 

“densidade originária”, segundo as palavras de Bornheim. 

Assim podemos constatar, por exemplo, na “Fala inicial” do Romanceiro 

da Inconfidência, em cuja composição parece haver um eu explícito apresentando 

as imagens de sua interioridade: 

Não posso mover meus passos,  
por esse atroz labirinto  
de esquecimento e cegueira  
em que amores e ódios vão:  
– pois sinto bater os sinos,  
percebo o roçar das rezas,  
vejo o arrepio da morte,  
à voz da condenação; 

 
A maneira pela qual a primeira pessoa é introduzida, a partir dos verbos 

“posso”, “sinto”, “percebo” e “vejo” e do pronome “meus”, já poderia ser um indício 

de uma forma de análise que pressuporia que o texto delineia as impressões que 

esse eu tem do lugar. No entanto, antes dessa prerrogativa, antes das imagens de 

um si ou de qualquer sentimento que nele possa surgir, há um espaço de ações, 

factível e real, descrito com todas as nuanças que apareceram a essa consciência 

dirigida ao mundo, assumida a partir de um eu explícito apenas do ponto de vista 

linguístico mas que se revela verdadeiramente como parte do mundo, num certo 

espaço de atuação, entre as coisas. Como o outro dos poemas de Cânticos, a 

paisagem se compõe com força de visibilidade diante do leitor: as ruas são 

labirintos “atrozes” onde é possível esquecer-se dos amores e dos ódios que 

percorreram aqueles caminhos; o soar dos sinos e o “roçar das rezas” remetem à 

sensação da “morte” e à “voz da condenação” que ali ainda ecoam. O cenário 
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revelado, de desolação, a princípio não é o que está no sujeito, interiorizado nele, 

mas o que está no mundo, do jeito como ele tem de aparecer sem a interferência 

de um pensamento. Esse é o mundo natural, porta de entrada no mundo social e 

nas relações entre a consciência e as coisas, responsável por descobrirmos o 

“verdadeiro transcendental”, que não é o “conjunto das operações constitutivas”39 

de um mundo opaco e sem sombras, mas “a vida ambígua” em que se faz a 

origem “das transcendências” que nos põem em contato com as coisas mesmas 

em sua “contradição fundamental” propensa, por exemplo, a “amores e ódios”40. E, 

como horizonte permanente nesse espaço, o enunciador, como consciência no 

mundo, ultrapassa-se para não ser espectador imparcial, mas partícipe desse 

espetáculo diante do qual se coloca. Não é portanto, o lirismo que assalta o sujeito 

ou um eu posto a distância, mas o próprio mundo que arrebata à consciência sem 

que ela pense ou interfira nesse processo; sua tarefa, apenas ser parte desse 

mundo vivido.  

No poema acima vemos demarcada a suposta interiorização de um 

acontecimento, ao passo que na primeira parte, “Cenário”, vemos de fato seres e 

paisagens atrelados puramente à experiência do enunciador: 

Passei por essas plácidas colinas  
e vi das nuvens, silencioso, o gado  
pascer nas solidões esmeraldinas.  
 
Largos rios de corpo sossegado  
dormiam sobre a tarde, imensamente,  
- e eram sonhos sem fim, de cada lado. 

 
A natureza toda posta, desfraldada diante do olhar, é a maior prova da 

facticidade do ser no mundo: passar entre as colinas e ver o gado pascer e os rios 

de águas calmas dormirem é posicionar-se e não interferir nessa aparição natural, 

é deixar o poema surgir como percepção atual e presente de um espaço que 

sempre será horizonte permanente, porquanto a poesia não é a expressão de um 

eu lírico estático em seu mergulho interior, mas o movimento vivo de coisas que 

se mostram a uma consciência investida nelas. 

                                                 
39 Cf. Merleau-Ponty, 1999, p. 489. 
40 Idem, ibid. 
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Assim, nos textos de Cecília Meireles, conforme pudemos ver, da mesma 

forma que a enunciação do eu – produto linguístico – assume rapidamente o palco 

da representação, o outro a ele se opõem, faz aparições constantes e protagoniza 

poemas em que a figura propriamente dita do sujeito é dissipada, criando no 

interior da obra uma tensão matizada pela aproximação entre o eu e o outro. Em 

Viagem, no texto “Desventura”, percebemos isso: 

Tu és como o rosto das rosas: 
diferente em cada pétala. 
Onde estava o teu perfume? Ninguém soube. 
Teu lábio sorriu para todos os ventos 
e o mundo inteiro ficou feliz. 
Eu, só eu, encontrei a gota de orvalho que te alimentava, 
como um segredo que cai do sonho. 
Depois, abri as mãos, - e perdeu-se. 
Agora, creio que vou morrer. 

   
O poema abre com a imagem do tu, o outro revelado na evocação da 

segunda pessoa (tu és, teu perfume, teu lábio). Em seguida, ele divide espaço 

com um eu que insiste em afirmar coisas acerca de si mesmo: “Eu, só eu, 

encontrei a gota de orvalho”, numa renitente repetição da expressão de si (“eu, só 

eu”) para depois falar das próprias ações (“abri”, “creio” e “vou”). Isso porque 

ambos, consciência e outrem, coabitam o mesmo espaço e, daí, da relação de um 

com o outro nesse ato perceptivo encarnado, a própria consciência pode ser, 

como está no texto, consciência de si mesma, pois está embebida da tarefa de 

viver próxima de si e dos outros. Em Romanceiro da Inconfidência, também, tão 

logo se encerra o “Cenário” e os romances começam, a explicitação do tu se 

reacende: 

Nos sertões americanos,  
anda um povo desgrenhado:  
gritam pássaros em fuga  
sobre fugitivos riachos; 
(...) 
Súbito, brilha um chão de ouro:  
corre-se – é luz sobre um charco. 
(..) 
(Que é feito de ti, montanha,  
que a face escondes no espaço?) 
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Novamente o sujeito se dissipa e aparece apenas a figura do outro: é o 

povo desgrenhado que anda no sertão sob o som dos pássaros e dos riachos. 

Como o cenário – o espaço da atuação – é o que primeiro se mostra, o “chão de 

ouro” rapidamente é caracterizado a partir do brilho súbito que propaga em meio 

ao charco, e a montanha, a identidade provisória do tu e aqui sua evocação 

imagética mais latente, diante da luz “esconde a face”. Nesses dois últimos 

versos, com essa aproximação à “montanha”, o outro ganha contornos mais 

concretos e mais precisos. 

Esse trecho mostra que existe uma tensão entre o eu e o outro na poesia 

de Cecília Meireles, com invocações que intercalam ambas as pessoas na 

enunciação a fim de revelar que não é o eu lírico o condutor da poesia, mas as 

coisas e a consciência em movimento duplo no solo comum da experiência. 

Verifica-se, então, que não é preciso passar pela ótica da subjetividade para se 

falar das coisas tais como habitam o mundo, porque elas mesmas se apresentam 

quando da constituição do próprio discurso poético assim como as coisas são 

manifestas, no próprio ato da percepção, à consciência. Esta, por sua vez, 

“sempre se encontra já operando no mundo”, voltada à verdadeira natureza, a 

“que a percepção nos mostra” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 579).  Daí a ausência 

de um eu a favor exclusivamente do tu, que, em Cânticos, assume a marca da 

transitoriedade, da passagem, da identidade esfacelada em uma eternidade que 

não se captura, não se define, mas que se efetiva conforme o olhar volta-se a ela 

e a revela num ato puro de percepção. São muitos os poemas dessa obra em que 

a imagem do eterno passa a ser outrem, inapreensível, por assim dizer, a 

qualquer tentativa de relacioná-lo a um eu lírico meditativo. No poema de abertura, 

por exemplo, a definição do tu aparece na afirmação “E ficaste só tu, que é 

eterno”. O segundo poema termina com uma evocação a essa natureza transitória 

do tu: “tua passagem”, dizem os versos, “é a tua eternidade”, ou a eternidade que 

“és tu”, marca ambígua da própria existência humana, que se divide entre o 

efêmero e o duradouro. Já no sexto poema, essa duração no tempo como ser de 

permanência e de mudança, ao mesmo tempo, figura como o medo de não ser 

mais eterno e de acabar:  
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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. 41 

 

A finitude de si é um medo; cada ser acaba-se todos os dias, os 

sentimentos, o “amor”, a “tristeza”, a “dúvida” e o “desejo”, levam à morte. No 

entanto, aquilo que leva à morte traz a renovação e os sentimentos de outrora, 

além de fazer o indivíduo ser outro, diferente, o mesmo e outro ao mesmo tempo. 

A finitude é inevitável, morre-se com idades avançadas, mas outrem, nessa 

experiência do fim, extinguirá o medo e se lançará na eternidade que, do ponto de 

vista racional, é errônea e impensável, mas que, na vivência de um campo 

fenomenal, é uma atitude, uma ação possível delineada por uma existência que é 

certa no mundo. E mais certo do que essa atitude é o fato de a poesia, acercada a 

esse mundo, só poder expressar essas contradições entre o perpétuo e o 

passageiro porque suas raízes jamais se desprendem do solo da vida. Merleau-

Ponty (1999, p. 579-580) diz que, na percepção de outrem, transpomos “em 

intenção a distância infinita” que sempre separará nossa consciência das demais e 

superamos a impossibilidade conceitual do outro com a constatação de outro 

comportamento ou de outra presença no mundo, ainda que seja contraditório pois 

se apresenta como o mesmo e o diverso em um só. Na verdade, nada melhor 

para expressar o enigma do outro – e sua ambiguidade subjacente na percepção 

dos contrários – do que seu contraponto posto nas palavras “morte” e “eterno”. 

                                                 
41 Cânticos, p. 124. 
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4.3 O SUJEITO LÍRICO  EM COLAPSO 

  

Toda a discussão anterior permite concluir que a presença do outro não é 

uma suposição realizada pelo sujeito pensante. Se o outro aparece à consciência 

como uma transmutação, como uma percepção aberta à pluralidade de 

significações, à ambiguidade e a diversas formas de aparição, se ele está ao 

alcance dos olhos, do tato, da audição – e, por isso, não pode ser compreendido 

como uma figura projetada pela inteligência de um “eu” –, então sua existência 

aproxima-se muito daquilo que a poesia pratica em sua essência: ele deve ser 

considerado como um “ser encarnado” para o qual a consciência dirige sua mirada 

e com quem o discurso poético dialoga quando traz à tona a visibilidade do 

mundo. O outro habita a paisagem da mesma forma que a consciência que o 

percebe e que as coisas visíveis (com as quais ele divide espaço para compor um 

espetáculo para o olhar). Levando em consideração essas observações, 

delineadas a partir do terceiro capítulo deste trabalho até o momento, podemos 

agora sublinhar uma espécie de colapso da noção de sujeito lírico e, com isso, a 

inexistência da ideia de subjetividade na poesia. O que Cecília nos apresenta, em 

seus textos, acaba por abrir outro caminho a ser trilhado no processo de leitura 

dos textos poéticos: o da existência incessantemente recomeçada que se revela 

diante dos olhos à medida que o poema se desenvolve. 

Uma definição que aproxima a poesia a um trabalho lírico de um “eu” 

mergulhado em sua interioridade não é compatível ao movimento apresentado 

antes, já que uma existência recomeçada pede que o vidente não se aproprie das 

coisas, mas se aproxime delas a fim de mostrá-las tais como são no mundo. 

Nessa aproximação, vista como um deslocamento de conduta entre a consciência 

e as coisas, tornam-se acessíveis os diferentes significados da paisagem, os 

quais, entrecruzados entre si e mutáveis em virtude das transformações de 

perspectiva que sofrem as coisas, sempre oferecem os sentidos mais inusitados, a 

revelação de algo impensado e nunca antes descrito. O que se vê, no poema, não 

é uma imagem cujo sentido pré-concebido e fixo é capturado por uma 

representação inteligível, mas uma imagem produto de uma representação de 
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outra ordem: é a que apresenta o mundo, afeta a consciência e a faz parceira 

desse processo de desvelamento, obrigando-a a reorganizar todos os sentidos 

para os quais, talvez, já pressupunha uma significação fechada e definitiva. Ler 

poesia, portanto, é estar aberto ao insuspeitado e à eterna renovação do olhar. 

A leitura dos poemas de Cecília nos leva a essa abertura. Conforme vimos 

até agora, não há como se posicionar de outro modo quando a poetisa, em seu 

trabalho de garantir ao real sua fidelidade, leva-nos a experimentar, de maneira 

mais viva, as coisas e os outros, subvertendo nossa forma habitual de olhar. Logo, 

redirecionando o olhar da poesia sem fazê-la um mero artifício de um “eu lírico”, 

ela contribui, também, para o desmoronamento da ideia de sujeito lírico. No 

poema XXIII de Cânticos, por exemplo, vemos uma convocação a um certo 

engajamento com o resgate do mundo a si próprio e à sua facticidade: 

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.42 
 

Esse poema, como os demais da obra a que pertence, não traz a marca 

de um enunciador e dirige-se o tempo todo a um outro, evocado no primeiro verso 

a partir de um imperativo que lhe apresenta, inicialmente, uma conduta existencial: 

“não faças de ti um sonho a realizar”, “vai”. De partida, outrem é avisado a não ser 

uma mera projeção, fruto das ideias de alguém, mas reintegrar-se à realidade e 

simplesmente “ir”, seguir sua existência como algo pertencente ao mundo, e não 

fora dele. Todavia, esse seguir também implica o desprendimento: outrem não 

deve ter o caminho marcado, predeterminado, porque ele é “o de todos os 

caminhos”; deve estar acessível em todos os lugares e deve ser uma realização 

                                                 
42 Idem, p. 133. 
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aberta a qualquer significação e a qualquer visada. Para tanto, ele necessita ser 

somente “uma presença”, pois, assim procedendo, de todos os campos da 

paisagem e de qualquer horizonte, ele será uma aparição possível e fecunda ao 

olhar de quem a ele se dirigir. Ademais, essa presença deve ser “invisível 

presença silenciosa”, porquanto ela não desdobra de imediato todos os seus 

sentidos e não alardeia sua voz como se desejasse revelar-se em uma imagem 

pré-fixada. A fim de sua presença ser pronunciada, outrem necessita estar contra 

o fundo de silêncio que o envolve e o enreda; apenas assim poderia dizer algo a 

respeito de si mesmo e ser ouvido, afinal as coisas do mundo “esperam a luz”, ou 

seja, a percepção certa dirigida a elas a qual as descubra a partir desse fundo 

sobre o qual se colocam e do qual se desprendem para mostrar quem são. Isso 

significa que as coisas “esperam”, mas não “falam que esperam”, caso contrário 

quebrariam a relação do silêncio e desapontariam suas aparições, deixariam de 

transparecer suas presenças e de indicar que elas estão ali, à espera da 

consciência que as desvele. 

Aqui, se ponderarmos que os textos de Cecília nos conduzem à conclusão 

de que, em poesia, estamos sempre diante de um sujeito em colapso, isto é, 

desfeito pelas características envolvidas na produção da composição poética, 

temos condições de, analisando o poema XXIII de Cânticos, destacar que 

características são essas e de que modo elas acarretam esse colapso do sujeito 

lírico. Primeiro, levando em consideração a exortação contida nos versos iniciais, 

podemos dizer que a poesia não é projeção, mas realização: 

Não faças de ti 
Um sonho a realizar. 
Vai. 

 
Dirigindo-se a outrem, o poema aconselha-o a não ser um “sonho” 

instalado no porvir, como se estivesse incubado na trama do pensamento 

esperando ser descoberto. Essa exortação conduz a uma prática de vida factível, 

desapegada da inteligibilidade das coisas e enraizada na vida, porquanto não é na 

região das ideias que nasce a poesia; ela está diretamente ligada à realidade e ao 

comportamento que as próprias coisas manifestam. Trata-se, nesse sentido, de 

um convite à aparição efetiva do ser desvencilhada de uma projeção que 
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envolveria um sujeito por trás das imagens do mundo. Por isso o verbo “vai” não 

possui complementos, não necessita de muitas informações, já que nele há uma 

sugestão bem pontual: “lança-te”, seja uma existência efetiva e não um projeto 

ponderado pela astúcia de alguém. Devemos lembrar que a poesia é um 

acontecimento em si mesma no qual as coisas se encontram no ato poético, logo 

o outro precisa fazer-se ser-no-mundo. 

A partir dessa noção, é possível inferir uma segunda característica que 

nos mostra o colapso a que nos referimos: as coisas não necessitam de um 

sujeito que sustente suas existências, que seja suporte de suas representações, o 

que nos distancia ainda mais da ideia de subjetividade. A coisa mesma não 

espera por uma projeção, porque é um existente real e, como tal, apresenta-se a 

si mesma. Se o poeta a dominasse por completo, ela deixaria de ser parte do 

mundo para se tornar parte de uma ideia sobre o mundo, sem que houvesse 

respeito à sua ecceidade. 

Vai. 
Sem caminho marcado. 
 

Não ter caminho definido é a oportunidade de a coisa expor inteiramente 

sua singularidade e de estar sempre aberta à percepção, supondo, para isso, que 

a expressão “sem caminho marcado” implica dois entendimentos: seguir um 

percurso para o qual não há um sentido preestabelecido capaz de reduzir a coisa 

em si e sua aparição a uma ideia preconcebida ou considerar que o trajeto trilhado 

não deixa rastros, não marca passagem, tendo em vista que cada momento de 

visada é único e, portanto, não condicionado a uma pista anterior que indique a 

direção correta de sua trajetória. Não importa, contudo, a que compreensão o 

verso aponte, já que ambas as possibilidades fazem da poesia uma composição 

que não depende de um sujeito para evocar as coisas e torná-las visíveis. 

Com isso, chegamos a uma terceira característica: se não há um “eu” que 

manipule as coisas, então a consciência – lançada no mundo – não é elemento de 

posse, mas de coparticipação com a paisagem. Se ela não é fundamento para a 

existência de um objeto, só pode ser componente do mundo, habitante da 

realidade revelada e, por isso, um ser – ela própria – de mirada: 
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Tu és o de todos os caminhos. 
Sê apenas uma presença. 

 
Dessa forma, ser “o de todos os caminhos” não é encerrar a existência em 

uma função inteligível, mas espraiar-se por todos os lugares, ser o advento do 

vidente e do visível ao mesmo tempo, entrecruzados, e, para tanto, rejeitar a ideia 

de se apresentar como uma consciência pura desencarnada. Não condiz com a 

poesia um pensamento que a faça experiência de sobrevoo, como se o poeta 

elevasse sua reflexão aos cumes do mundo para vislumbrar de lá todas as 

representações de seu espírito deixadas pelo contato com as coisas. Contra essa 

atitude, o poema alerta “sê apenas uma presença”, isto é, acena para o papel de 

participação da consciência, e não para o de separação. 

Isso nos leva à quarta característica da composição poética, o que pouco 

a pouco vai efetivando o colapso do sujeito lírico: ela não se constrói na oposição, 

mas na relação entrecruzada das diferenças. Não existe cisão no mundo entre o 

interior e o exterior, entre o sujeito e o objeto, entre sentir e pensar, pois essas 

dicotomias justificariam uma distância entre um possível protagonista da 

experiência e aquilo sobre o qual ele se debruçaria. A partir do momento em que o 

poema fala em ser “todos os caminhos” e ser uma “presença”, ele convoca outrem 

a não se considerar parte de uma divisão de planos, em que se coloca, de um 

lado, o pensamento, e, do outro, a percepção. Recorrer a essa separação é, em 

última instância, supor uma vida fora do mundo, ou aceitar uma consciência 

encerrada em si mesma, sem se deixar envolver pela densidade originária das 

coisas. Caso a poesia se fundamentasse assim, sobrevoando o mundo e 

distanciando-se dele para avalizá-lo, cada imagem que teceria, por meio de uma 

representação, não seria uma apresentação dele mesmo, mas uma efígie 

desbotada de qualquer ideia que se impõe para substituí-lo. As coisas, entretanto, 

não transcendem suas condições empíricas a favor de um pensamento definidor; 

elas simplesmente são, dessa forma se tornam acessíveis ao olhar de quem 

quiser vê-las: 

Sê apenas uma presença. 
Invisível presença silenciosa. 
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Toda presença que se revela tacitamente não abandona o fundo de sua 

existência, o plano sobre o qual a sua visibilidade e o seu pronunciamento se 

fazem mais fortes e perceptíveis. Se o que melhor define a consciência é a 

coparticipação e não a posse, então uma presença “invisível” e “silenciosa”, 

conforme está no texto, é a condição precípua para o arrebatamento dessa 

consciência à sua posição no mundo e para o desvelamento das coisas. É o 

invisível que faz ver o visível porque o sustenta por dentro; é o silêncio que faz 

ouvir a fala, porque a sustenta por dentro43. Nesse sentido, não é a oposição, a 

cisão dicotômica, que define o ato poético, mas a diferença entre o estado bruto 

das coisas – aquele que as torna seres intocados, indizíveis e invisíveis no mundo 

– e o de sua aparição a partir de uma simultaneidade e de um entrecruzamento 

entre ambos os estados. Um elemento não sustenta seu antípoda reduzindo-o a 

um produto de sua ação, de seu modo de representá-lo, como se disséssemos 

que não há objeto sem sujeito ou um mundo sem a subjetividade para perscrutá-

lo. O que de fato ocorre é uma sustentação por dentro, como a “nervura secreta 

que sustenta e conserva unidas as partes de uma folha, dando-lhe a estrutura que 

mantém diferenciados e inseparáveis o direito e o avesso” (CHAUÍ, 2002, p. 154). 

Por esse motivo, a quinta característica, advinda dessa ausência de 

relações dicotômicas, mostra que a poesia não é mergulho numa interioridade, 

mas explosão em direção às coisas. Ela não necessita de um “eu” soberano 

porque o desvelamento que efetiva é o resultado dos engajamentos particulares 

da consciência no meio, nas coisas e nos outros. Quando se propõe a ver o que 

nunca antes foi visto e a revelar significados antes insuspeitados, ela não deixa 

aflorar um possível lirismo que a acompanha e a guia na introspecção de suas 

vivências, mas permite que o mundo venha à tona com toda a sua visibilidade. 

Esse processo, aliás, representa a sexta característica: não existe a busca – e 

consequentemente a expressão – de um lirismo semeado pelo sujeito enunciador, 

como se ele já estivesse plantado no mundo; apenas há os atributos visíveis das 

coisas. Se houvesse essas relações líricas na poesia, elas não pertenceriam às 

coisas em si, mas àquele que as projetou como modo específico criado por ele 

                                                 
43 Cf. Chauí, 2002, p. 154. 
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para vê-las, e o poema não passaria de um trabalho intelectual desligado da 

realidade vivida. Ao contrário, é abrindo espaço para o transbordamento da visão 

que a poesia, para Bornheim, “instaura um modo originário de ver o mundo”:  

Todas as coisas esperam a luz, 
Sem dizerem que a esperam, 
Sem saberem que existe. 
 

À medida que os versos mostram que as “coisas esperam a luz”, sinalizam 

para as características postas em mira: a poesia não intermedeia uma relação 

lírica com o mundo, mas expõe a visibilidade intrínseca a ele, a qual só se torna 

possível caso uma luz seja lançada sobre as coisas, descobrindo-as do lugar em 

que estão, e caso, também, se abandone, para tal feito, a ideia de um interior que 

fala de suas impressões depois que os objetos exteriores o afetaram de alguma 

forma e se admita o movimento de explosão da consciência em direção ao mundo. 

Essa “luz” não é um pensamento, uma ideia que desvenda o mistério da aparição 

da paisagem, mas uma percepção voltada às coisas mesmas, que aguardam em 

silêncio o momento de manifestarem suas qualidades. Elas não sabem que luz as 

banha do fundo de sua natureza invisível porque, no campo em que ocorre o 

fenômeno da aparição, não importa de que luz se trata e de onde provém; apenas 

importa a emergência de uma visibilidade que carrega consigo as propriedades 

imanentes às coisas e que sempre rearranja, por causa das diversas perspectivas 

em que se apresenta, os significados suscitados por elas. Esses predicativos, 

reunidos todos no ato poético, levam ao colapso do sujeito lírico porquanto o 

fundamento teórico que o apoia, ligado à expressão de um “eu” mergulhado em si 

mesmo, passa a ser incompatível com essa realização da própria poesia, que 

deixa de ser dependente de uma visão do eu lírico para estar mais aberta à 

presença deveras marcante do tu, do outro. 

Todas as coisas esperarão por ti, 
Sem te falarem. 
Sem lhes falares. 
 

Por fim, os versos que fecham o poema apontam à última característica 

quando destacam que “todas as coisas esperarão por ti”: a consciência atua em 

um mundo já dado, não pressuposto, anterior a qualquer análise que se possa 
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fazer sobre ele44. Por esse motivo, a consciência, no processo perceptivo, não 

precisa constituí-lo como pensamento, isto é, formar a respeito dele uma ideia, 

mas constatar que está lançada nele a fim de conhecê-lo. Assim, um passo 

importante a ser admitido para se definir o ato poético é o movimento de retorno 

“às coisas mesmas” 45 , das coisas tal como elas aparecem à consciência, 

afastando-se de uma formulação teórica racionalista cuja proposta é reduzir o 

mundo a uma síntese do espírito. Distanciar-se desse pensamento significa 

reconhecer que estamos ligados ao “tecido sólido” 46  do real, a uma certa 

facticidade da própria existência, e que a poesia não poderia nascer fora desse 

solo único já que ela faz parte, também, do espetáculo do mundo. Na verdade, ela 

torna acessível para nós esse mesmo espetáculo. Portanto, segundo os versos, 

“as coisas esperarão” por outrem porque já estão lá; aliás, elas não falam e nem 

pedem que sobre elas se fale algo porque a certeza de sua ecceidade é a garantia 

de que podem, o tempo inteiro, modificar a visão que temos delas mesmas e do 

mundo a nós revelado sem cessar. Por isso, o poema XXIV de Cânticos, a 

exemplo do texto “Reinvenção” já analisado, fala da importância da renovação do 

olhar para contemplar o novo e o inusitado: 

Estende sobre a vida 
Os teus olhos 
E tu verás o que vias: 
Mas tu verás melhor... 

 
Se o mundo sempre é realidade já dada e, ao mesmo tempo, uma 

novidade, a poesia vem justamente retirá-lo de qualquer estado estacionário sobre 

o qual ele possa assentar-se. Ela não provém de um trabalho subjetivo, mas 

compromete-se com o desvelamento do ser-no-mundo enquanto este vive com 

intensidade sua condição de participante da paisagem desfraldada ao olhar. 

Destarte, não há subjetividade na poesia, somente o modo pelo qual ela manifesta 

essas características e traz o mundo e as coisas novamente à sua força originária. 

Cecília Meireles, cujas composições penhoram ao real sua fidelidade, 

conduz-nos a essa reformulação do conceito de poesia a partir de seu olhar 

                                                 
44 Cf. Merleau-Ponty, 1999, p. 5. 
45 Idem, p. 4. 
46 Idem, p. 6. 
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subversivo e da maneira pela qual se compromete com o sentido do ser, com o 

resgate do mundo a si próprio e com a reintegração da visão à sua máxima 

potência. Nesse processo, ela transparece nos seus poemas os atributos antes 

destacados: foge da ideia de projeção, indicando que a poesia não nasce de um 

pensamento puro; mostra que não há um sujeito sustentando a representação do 

mundo porque a consciência não é elemento de posse, mas de participação; não 

atua no campo das dicotomias, mas no dos entrecruzamentos entre o visível e o 

invisível, entre o silêncio e a fala, no fundo sobre o qual salta a expressão viva das 

coisas; não desnuda um lirismo porquanto ele não existe, só há a visibilidade do 

espetáculo do mundo que ela faz aparecer; e, por fim, não mergulha em qualquer 

interioridade que possa predeterminar a percepção e reduzi-la a um conceito 

sobre as coisas, visto que sua poesia faz-se desvelamento o tempo todo. Em 

síntese, o que temos nos poemas de Cecília, e que definitivamente colapsa 

qualquer ideia de um sujeito lírico, é a transparência duradoura de uma existência 

incessantemente recomeçada. 

É assim, por exemplo, que no “Romance LIII ou Das palavras aéreas”, 

poema da obra Romanceiro da Inconfidência, a poetisa fala da natureza volúvel e 

ao mesmo tempo permanente das palavras e da maneira como elas transmutam o 

sentido das coisas e pendem à renovação de todas as nossas visadas: 

Ai, palavras, ai, palavras, 
que estranha potência, a vossa! 
ai, palavras, ai, palavras, 
sois de vento, ides no vento, 
no vento que não retorna, 
e, em tão rápida existência, 
tudo se forma e transforma! 
 

Sois de vento, ides no vento, 
e quedais, com sorte nova! 
 

Ai, palavras, ai, palavras, 
que estranha potência, a vossa! 
Todo o sentido da vida 
principia à vossa porta; 
o mel do amor cristaliza 
seu perfume em vossa rosa; 
sois o sonho e sois a audácia, 
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calúnia, fúria, derrota... 47 
 

A palavra que manifesta a poesia também toma para si a mesma natureza 

do mundo e a de suas ambiguidades, visto que ela o revela tal como aparece, 

envolvido nas suas lacunas e aberto a diversas significações possíveis. A palavra, 

segundo o poema, é “vento”, cuja “rápida existência” tudo forma e transforma, e 

cuja “estranha potência” tudo desvela, com “sorte” renovada. Ela passa e deixa 

atrás de si um rastro que transforma a maneira de ver e de significar o mundo, por 

isso, mesmo sendo vento, propensa à efemeridade, permanece, queda-se, e 

assim pode transmutar o “sentido da vida” que às suas portas principia. E esse 

princípio às suas portas, esse sentido emergente, refere-se ao começo da 

existência das coisas como imagens poéticas, já delineadas por uma 

representação que não pretende fixá-las, mas torná-las acessíveis a outras 

experiências. Isso indica que o dizer poético, estruturado nas palavras, efetiva o 

desvelamento do mundo que, a princípio, ocorre a partir do contato entre a 

consciência e as coisas. O “mel do amor”, o “perfume” na rosa, o “sonho”, a 

“audácia”, a “calúnia”, a “fúria” e a “derrota” convertem-se em existentes visíveis, 

tem suas vidas ao alcance das palavras, que lhes afiançam uma certa maneira de 

ser no mundo. Até “a liberdade das almas”, segundo o poema, “com letra se 

elabora”; entre a “verdade” e a “galhofa” andam as palavras, deixando as coisas 

do mundo ganhar os contornos de uma existência revelada: 

Ai, palavras, ai, palavras, 
que estranha potência, a vossa! 
Éreis um sopro na aragem... 
– sois um homem que se enforca! 
 

A palavra poética, com a força da linguagem que a habita, articula a 

totalidade significativa do poema e faz aparecer ao olhar uma experiência que, 

sem ela, ficaria encerrada no ato perceptivo, na consciência que a viveu. Sem 

qualquer sustentação em uma subjetividade, a trajetória das palavras é a de uma 

potência misteriosa, a da revelação das coisas, uma vez que elas são capazes de 

exprimir o mundo e de acentuar as qualidades intrínsecas ao percebido sem 

                                                 
47 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. I, p. 879. 
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descolorirem ou reduzirem a intensidade de suas aparições. A mesma vivacidade 

com que a palavra foi um dia o “sopro na aragem”, agora ela pode ser o “homem 

que se enforca”, pois, na prática de sua existência, ela pode ser o que se esvai e o 

que perdura: separando ambos os acontecimentos está tão-somente uma energia 

tácita própria do trabalho da linguagem. Como diz Heidegger, a poesia é a 

“instauração do ser pela palavra”48. Essa potência misteriosa é a marca do dizer 

poético e da maneira como ele fala o mundo sem recorrer a um sujeito lírico que o 

manipule, mas entregando-se exclusivamente à volubilidade da experiência que 

carrega em si a perenidade da expressão. No entanto, é preciso entender de que 

forma esse dizer atua dentro da linguagem para que ele não seja considerado 

uma simples mediação ordinária, fruto da atividade de um “eu” instalado atrás da 

comunicação linguística. 

 

 

                                                 
48 Cf. Cavalcanti, 2012, p. 23. 
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5. A LINGUAGEM, AS COISAS E O GESTO DO MUNDO  

 

 

Chegamos a um desafio ao tratar a poesia como o texto que nos permite 

regressar ao contato originário com o mundo e reviver a densidade de sua 

visibilidade presente na experiência perceptiva que temos dele. Quando Cecília 

Meireles fala da propriedade intrínseca de seus olhos tortos – a saber, a 

capacidade de oferecer à sua visão o que mais ninguém, dotado de olhos sadios, 

consegue ver: o mundo desvelado em sua singularidade e em seus contornos 

absolutamente insuspeitados –, ela releva a importância, para a realização do 

discurso literário, não só do olhar mas também do desapego às imagens pré-

fixadas do mundo, cujas cores, já esmaecidas e rotineiramente revividas como 

uma experiência sem muita relevância, desmatizaram a vida como um todo e 

retiraram dela o espanto. Por esse motivo, a manifestação poética surge como o 

alicerce para o processo de entortamento dos olhos, para a percepção atenta do 

outro e para uma experiência vivaz, real, das coisas. Trata-se da fuga da 

representação inteligível dos seres em troca de um mergulho concreto na sua 

facticidade pulsante, sem que o poeta tenha de perder-se em si mesmo e nas 

suas especulações acerca do que viveu; ao contrário, o próprio mundo vem à 

deriva de sua aparência mais tônica. 

Entretanto, parece que uma relação tão originária com a paisagem 

pressuporia um contato igualmente imediato com ela, abolindo a necessidade de 

qualquer elemento mediador entre o espectador e o horizonte contemplado. Mais 

do que isso, a presença de um mecanismo que se interpusesse entre ambos 

poderia naufragar a tentativa de resgate da percepção pura emergente nas coisas. 

E, em se tratando de poesia, não se pode ignorar a construção do discurso como 

agente engendrador, efetivador, dessa experiência que se torna compartilhada por 

meio do uso das palavras. Isso significa que o nosso desafio agora é compreender 

de que maneira o uso da linguagem interfere no processo poético, se ela o 

empobrece, tendo em vista a concepção de poesia que aqui defendemos, ou se o 

auxilia definitivamente com as significações inusitadas que carrega. Mais decisivas 
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ainda para este trabalho são as seguintes perguntas, suscitadas por esse desafio: 

será a linguagem a prova de que o mundo só se manifesta por intermédio do 

sujeito e do modo como manipula as representações que estão em seu 

pensamento? Se a resposta for afirmativa, a utilização da linguagem nos obriga a 

reconhecer a condição sine qua non da subjetividade e a existência latente do eu 

lírico na poesia? 

A fim de refletir os aspectos teóricos levantados por essas perquirições, 

recorreremos à obra Poemas escritos na Índia, de 19531, em que Cecília Meireles 

procura expor, em cada poema, diferentes quadros das pessoas que habitam esse 

país, de suas rotinas e das múltiplas impressões sensoriais que advêm dos 

hábitos, dos cenários, das comidas, da cultura e dos comportamentos locais. Há, 

portanto, dois movimentos que se coadunam nos textos que compõem essa obra: 

o aspecto descritivo – concreto, por assim dizer, uma vez que cada poema é 

minucioso na apresentação de tudo que excita os diferentes órgãos dos sentidos e 

os surpreende com um fenômeno cultural ímpar – e o aspecto interior – decorrente 

do transbordamento de significados e de impressões, frutos de uma sensibilização 

perceptiva e dos sentimentos assomados ao pensamento de quem se encantou 

com a paisagem. Cabe ressaltar, no entanto, que essa interioridade não é, 

segundo uma análise racionalista, a somatória de ideias construídas por uma 

consciência perscrutadora, aquela que pensa assenhorear-se das coisas; trata-se 

da extrapolação aparente das qualidades das coisas, do sentido já nascente que 

elas próprias impõem e que remonta a suas intrínsecas propriedades perceptivas. 

No texto “Pobreza”, por exemplo, um desses Poemas escritos na Índia, a 

descrição e a interioridade se entrecruzam na referência a um indivíduo padecente 

e cercado pela peculiaridade da indigência: 

Não descera de coluna ou pórtico, 
apesar de tão velho; 
nem era de pedra, 
assim áspero de rugas; 
nem de ferro, 
embora tão negro. 

                                                 
1 Cecília escreveu essa obra depois de uma viagem que fizera à Índia, no mesmo ano, a convite do então 
Primeiro-ministro do país, Nehru. Lá, a poetisa foi condecorada com o título de Doutora Honoris Causa da 
Universidade de Delhi. 
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Não era uma escultura, 
ainda que tão nítido, 
seco, 
modelado em fundas pregas de pó. 
 
Não era inventado, sonhado, 
mas vivo, existente, 
imóvel testemunha. 
 
Sua voz quase imperceptível 
parecia cantar – parecia rezar 
e apenas suplicava. 
E tinha o mundo em seus olhos de opala.2 

 
As palavras empregadas tecem o plano visível, apresentam, a partir de um 

jogo de comparações, uma pessoa cuja aparência envelhecida a faz, também pela 

judiação dos traços, retrato da pobreza que habita aquele país. O vocabulário 

predominante na primeira estrofe refere-se a descrições do mundo concreto, 

acessíveis aos olhos de qualquer espectador: a “coluna”, o “pórtico”, a “pedra”, as 

“rugas” e o “ferro” servem de base para a composição fisionômica da senectude 

desse homem. Suas feições são tão velhas, que ele parece ter descido de uma 

coluna, parece ser uma estátua que se tornou ambulante, feita de “pedra” ou de 

“ferro”, à semelhança daquelas que ostentam, nas alturas, a imponência das 

formas e que aparentam preservar-se sem deixar notar o envelhecimento dos 

detalhes ou a corrosão e o desgaste provocados pelo tempo. A concessiva 

“apesar de” sentencia a velhice do homem, mas não o atesta como um objeto dos 

pórticos; serve, na verdade, para justificar o deperecimento de seu corpo, o 

esgotamento paulatino dos traços do rosto. De tão velho, assemelha-se a alguma 

escultura descida de sua base, mas não é uma; de tão negro, sujo, parece ser 

feito de ferro, mas não é; suas “rugas” só demonstram a aspereza com a qual sua 

feição está matizada. Na primeira estrofe, o realismo da descrição evoca o vigor 

da pobreza exposta, faz o chamamento do ser para que ele se coloque diante do 

leitor admirado, tal como ocorreu quando a poetisa o viu em uma rua daquele 

lugar. 

                                                 
2 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. II, p. 978. 
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O contraste das palavras, de acordo com o sentido a que remetem, torna 

essa descrição ainda mais marcante. Se os termos “coluna”, “pedra” e “ferro” 

expressam solidez, longevidade, e traduzem algo feito para atravessar firmemente 

os anos, sinônimos, enfim, de durabilidade, as palavras “rugas”, “velho” e “seco”, 

na segunda estrofe, transparecem a fragilidade da condição do ser humano 

lançado ao desamparo e à decrepitude. Seu estado imagético deplorável é “tão 

nítido” quanto a escultura à mostra, sua secura não se esconde sob as “fundas 

pregas de pó”, mas, à medida que se mostra nesses cortes empoeirados e 

cravados na pele, revela-se com ainda mais força à percepção do transeunte que 

não pode furtar-se a essa visão escancarada. E essa nitidez, facilmente 

identificada nos vocábulos representativos da concretude da vida, é o alicerce da 

figura poética, porquanto confere a todas as imagens uma existência em ato. 

Segundo Heidegger (2011, p. 14), “o poema tece imagens poéticas mesmo 

quando parece descrever alguma coisa”. Entretanto, não se pode relacionar esse 

tecido imagético a um ardil da consciência ou a uma invenção do espírito, como se 

o velho apresentado por Cecília fosse uma personagem cujas referências diretas 

no mundo da vida inexistam. Ao contrário, o próprio texto expõe, na terceira 

estrofe, que o homem “não era inventado” ou “sonhado”, ou seja, ele não fora 

projetado como artifício da poesia para sensibilizar o leitor acerca da pobreza em 

que estava, como tantos outros, lançado, mas era “vivo”, “existente”, feito da 

mesma matéria das coisas visíveis, tais como a pedra e o ferro. Era “imóvel 

testemunha” de si mesmo, condenado a contemplar a própria penúria. 

A esse aspecto descritivo, calcado no âmbito visual, une-se outra 

sensação, a audição, que, na quarta estrofe, ganha relevância na “voz quase 

imperceptível” do homem. Em virtude da fraqueza com que os sons são 

pronunciados, eles exteriorizam-se à semelhança de um canto ou de uma reza, 

não como tais, já que “parecia cantar”, “parecia rezar” (e parecer não é ser), mas 

configurando-se como uma tentativa aflita de expressão da súplica derradeira, 

atenuada, por pouco “imperceptível”. No entanto, o que mais marca esse clamor 

quase mudo é a nossa percepção, mesmo que momentânea, dessa voz do 

silêncio, ou seja, dos sons que superam a lógica fundamental da cena, a da 
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condição subumana em que o velho está imerso, enfraquecido e impossibilitado 

de pedir ajuda. Contra essa lógica da impossibilidade e da certeza da mudez débil, 

do fundo do silêncio amargurado, uma voz é ouvida. E numa rogativa que se 

desvanece e se deprecia, pois se move do cantar ao rezar e ao suplicar, parece 

restar apenas o mundo em si, exterior e vibrante nas córneas do velho homem, 

que “tinha o mundo em seus olhos”, refletido para outrem, penetrante para ele. 

A linguagem do poema torna-se o próprio aspecto descritivo, ela mesma 

fala, evoca a imagem poética segundo a existência em ato que ela suscita. Aqui, 

não é a mera representação que se faz ver, ou que dá a ver uma imagem mental 

escondida sob o significante das palavras; é o existente existindo, revelando-se, 

nos meandros do tecido do mundo, como o ser da própria coisa. Pela linguagem 

poética, pela evocação, para a palavra, do ser descritível, as coisas se fazem 

coisa diante de nós, e, “fazendo-se coisa, as coisas dão suporte a um mundo” 

(HEIDEGGER, 2011, p. 14). A interioridade, o segundo aspecto presente no 

poema e ao qual nos referimos anteriormente, liga-se à descrição porque a coisa 

em si não se separa da significação que lhe é imanente e não pode, por 

conseguinte, revelar-se sem dizer as suas propriedades intrínsecas dadas no ato 

perceptivo e, posteriormente, na enunciação poética. O ser que se revela, no texto 

“Pobreza”, diz a si mesmo, compõe o quadro de suas idiossincrasias, fala que se 

trata de um velho pobre, bem velho, quase uma “estátua” feita de “pedra” ou de 

“ferro”, muito “negro”, “seco”, “modelado em fundas pregas de pó”, um ser “vivo”, 

“existente” e que tem o “mundo em seus olhos”. Em contrapartida, vê-se sua 

pobreza, seu desfalecimento, a dor é ainda mais nítida no retrato de seu 

abandono, na súplica de sua voz quase muda:   

Era um homem tão antigo 
que parecia imortal. 
Tão pobre 
que parecia divino.3 

 
Por mais abstrata que seja a imortalidade, aqui ela é visível, ela é a 

imagem da velhice avançada; por mais fugaz e vaga que seja a ideia de 

divindade, vemo-la na pobreza, no desapego à matéria, na vida assim despojada. 

                                                 
3 Idem, p. 979. 
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5.1 O FALAR DA LINGUAGEM  

 

Levando em consideração a análise até aqui feita a respeito do poema 

“Pobreza”, da obra Poemas escritos na Índia, é preciso destacar que as questões 

levantadas no início deste capítulo, pertinentes ao uso da linguagem na poesia, já 

têm condições de receber suas primeiras contrapropostas. Isso porque, de partida, 

quando se define a linguagem a partir da representação que ela opera sob 

manipulação do sujeito pensante, limita-se a compreensão do que ela própria tem 

a dizer e deixa-se de considerá-la como ser que fala. De acordo com Heidegger 

(2011, p. 8), qualquer colocação sobre a linguagem não deve conduzi-la à nossa 

expressão, mas à dela própria, em outras palavras, devemos “conduzir nós 

mesmos para o lugar de seu modo de ser”. Só assim enxergaremos a visibilidade 

do mundo que ela nos traz ao requisitar para si o texto poético. 

Destarte, a fim de discutir a primeira questão colocada logo no começo, 

deve-se reconhecer que a linguagem fala, por isso, sob esse ponto de vista, é 

preciso penetrar na sua fala, “a fim de conseguirmos morar na linguagem, isto é, 

na sua fala e não na nossa” (HEIDEGGER, 2011, p. 9). Toda a análise que nos 

guiou até agora e todas as considerações acerca da poesia assumidas até o 

momento só fazem sentido se nosso posicionamento redundar nessa perspectiva. 

E, conforme vimos por enquanto, nos textos de Cecília Meireles esse horizonte é 

pertinente e necessário para explicar os diferentes caminhos que a obra da 

poetisa segue. Fica, com isso, também exposta uma oposição à segunda pergunta 

inicial, pois, se a linguagem fala, ela é um ser coexistente à consciência 

perceptiva, ela não é o próprio sujeito, ou eu lírico, logo a justificativa da existência 

dessa figura de enunciação, ou da própria subjetividade, não encontra aqui apoio. 

Verificaremos, a seguir, porque isso se dá. 

O problema é que, tradicionalmente, considera-se que a experiência só se 

efetiva verdadeiramente quando se transforma em uma ideia, e esta, por sua vez, 

só vira expressão quando se reveste das palavras, quando é mediada por nossa 

capacidade inteligível. Assim, costuma-se caracterizar o processo da linguagem 

como uma interdependência entre o pensamento e a expressão, visto que, 
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segundo aponta Garcia (2010, p. 173), “as palavras são o revestimento das ideias” 

e, sem elas [as palavras], “é praticamente impossível pensar”. Pensar uma ação 

seria prefigurar mentalmente aquilo a que ela remete, usando, para isso, termos 

equivalentes exclusivos do universo linguístico. Garcia completa afirmando que 

“as próprias impressões colhidas em contato com o mundo físico, através da 

experiência sensível, são tanto mais vivas quanto mais capazes de serem 

traduzidas em palavras”. Por isso, no entendimento de Heidegger (2011, p. 14), há 

uma representação da linguagem, predominante há séculos, segundo a qual ela é 

considerada a “expressão humana de movimentos interiores da alma e da visão 

de mundo que os acompanha”. Conforme o filósofo alemão, devemos nos 

perguntar se é possível romper com essa definição e percorrer outra forma de 

compreensão a respeito do problema da linguagem.  

De acordo com o que foi exposto até o momento, essa ruptura com uma 

visão mais tradicional pode ocorrer, e o vínculo entre a linguagem e o mundo pode 

ser analisado a partir de uma perspectiva calcada na fala da linguagem. Nos 

Poemas escritos na Índia, por exemplo, toda a constelação sensorial que se faz 

presente termina nos levando a trilhar um caminho distinto, mostra que nossa 

atenção deve estar voltada àquilo que a linguagem diz, à sua fala propriamente 

dita e – nas palavras de Heidegger – à convocação das coisas que habitam o 

mundo. Convocar, aqui, tem o sentido de chamar à proximidade, de criar uma 

dobra que transponha a distância entre os seres visíveis e os videntes, entre a 

consciência e o mundo. É o que vemos em “Som da Índia”: 

Talvez seja o encantador de serpentes! 
 
Mas nossos olhos não chegam a esses lugares  
de onde vem sua música. 
 
(São uns lugares de luar, de rio, de pedra noturna, 
onde o sonho do mundo apaziguado repousa.) 
 
Mas talvez seja ele. 
 
As serpentes, em redor, suspenderão sua vida, 
arrebatadas.4 

                                                 
4 Idem, p. 976. 
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O primeiro contratempo que o poema encontra para expor o trabalho 

realizado pelo “encantador de serpentes” é a arte a que ele recorre, pois se trata 

de um ofício em cujas bases está uma expressão que não fala: a música. Não fala 

porquanto os sons que estimulam o animal não se verbalizam, mas reverberam-se 

pelo espaço até que o seduzam a fim de ele erguer-se e esgueirar-se pelo ar em 

movimentos rastejantes. Mas a linguagem fala; fala do som que se ouve e das 

possibilidades que ele desperta, dos lugares a que ele remete, e termina por 

constituir uma teia de sentido que vai emoldurando a imagem do mundo, não 

como representação, mas como apresentação das coisas à medida que as 

convoca a superar a iminente ausência delas. Em última instância, é o som que 

fala. Aquilo que o encantador produz é uma sugestão sensitiva aberta a diversos 

modos de apreensão, por isso o poema não afirma que se trata do homem, não o 

firma de modo a submetê-lo a uma representação objetivável, mas faz uma 

conjetura a respeito dele, inicia-se com a palavra “talvez” para tornar essa 

experiência sonora ampla e duvidosa com relação à verdadeira natureza da 

musicalidade que surge a distância. Percebe-se a existência de algo que está fora 

do alcance da constatação visual; pode ser o encantador de serpentes, mas pode 

não ser, pois “os olhos” não alcançam a realidade por trás do som, não “chegam a 

esses lugares” de onde provém a música. No entanto, se a origem desse som é 

imprecisa, as imagens que ele carrega consigo não o são. 

Logo que a música reverbera, sua procedência só é mencionada a partir 

dos lugares nos quais possivelmente ela reside, e as indicações que levam a essa 

“morada do som” materializaram-na no espaço, no retrato da noite e dos 

elementos que a compõem: os lugares aos quais os olhos não chegam são “de 

luar”, “de rio” e “de pedra noturna”. Essa visibilidade torna esses elementos o 

berço do “sonho do mundo”, o lugar do repouso tranquilo e da simbiose que a 

linguagem propõe: a “música”, a “noite” e o “sonho” habitam o mesmo espaço e, 

na interação de suas propriedades – a “música” com seu compasso harmônico de 

repetições, a “noite” com seu manto negro de recolhimento e o “sonho” com sua 

imagística multiplicadora de projeções –, mostram que o “som da Índia” não é uma 

impressão sensível isolada, uma nota que escapa de um certo instrumento, mas 
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produto dessa mutualidade das diferentes percepções, ou seja, unidade fundadora 

da identidade daquele país. “Talvez seja ele”, o encantador de serpentes, o artífice 

que nos brinda com essa música da Índia, porém ele próprio é parte do cenário 

que se teceu paulatinamente, e, como tal, não pode constituir o elemento 

primordial da paisagem. Por isso a palavra “talvez” é repetida, visto que até as 

“serpentes”, eriçadas, ao suspenderem suas vidas, contribuem com seus gestos 

para a configuração das gradações visuais e sonoras do espaço. Esse é o 

arrebatamento a que todos se submetem enquanto espectadores atentos; essa é 

a maneira pela qual a linguagem diz o mundo no momento em que nos convoca 

às próprias coisas e permite que o “nosso pensamento em serpentes se eleva / na 

aérea música azul que a flauta ondula”: 

Por um momento, o universo, a vida 
podem ser apenas este pequeno som 
enigmático5 
 

A “vida” e o “universo” tornam-se esse “som enigmático” no exato instante 

em que dura a experiência transbordante com a música entoada, no instante em 

que a linguagem poética coloca-nos diante dessa experiência e revela-nos que a 

consciência está aderida ao mundo e, consequentemente, que somos seres-no-

mundo. É nesse momento que recuperamos em nós a densidade de nosso 

contato originário com as coisas. Segundo Nunes (2012, p. 191), a linguagem 

poética, “como forma de uso não instrumental das palavras”, revela o ser-no-

mundo e “projeta a proximidade do mundo”, recuperando “as possibilidades do 

ouvir e do dizer”. É nesse sentido que os versos de Cecília ilustram esse 

movimento, uma vez que restabelecem à consciência o espetáculo de que ela 

mesma participa, e, também, recolocam-na no mundo da vida. 

Heidegger (2011, p. 14) destaca que o poema é uma “imaginação poética” 

delineada ao longo do ato de poetizar, e que, durante esse ato, “o poeta imagina 

algo que poderia existir realmente”. Não que todos os existentes evocados no 

poema são construtos do pensamento, invenções criativas, mas, à proporção que 

a linguagem os enuncia, ela nos oferece um espetáculo que se basta a si mesmo6 

                                                 
5 Idem, ibid. 
6 Cf. Merleau-Ponty, 2004, p. 59. 
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e restaura uma comunicação com as coisas sobre a qual perdemos o controle 

enquanto permanecemos numa postura prática e utilitária7. A poesia, portanto, 

desliza para o interior das coisas tentando aprender seu modo de dizer e tentando 

expressar a vida delas a partir da força com que se revelaram no seu momento 

instituinte, quando o ser vem a ser8. Nessa esteira, a composição poética ocorre 

como uma forma de expressar essa imaginação através da fala do poema, cuja 

linguagem é “uma múltipla enunciação”, ou um território fértil para a emergência 

de novos significados e de novas relações interpretativas antes insuspeitadas. Se 

recorrermos à contraposição feita no início da leitura dos Poemas escritos na 

Índia, em que destacamos os aspectos descritivo e interior dos textos que 

pertencem a essa obra, a afirmação de Heidegger ganha mais força, porque não 

se pode separar as coisas do sentido que suscitam9, ou da maneira como impõem 

suas próprias qualidades. Segundo Nunes (2012, p. 192), “o jogo verbal da poesia 

desinstrumentaliza as palavras”, numa conduta incomum, e “cuida da linguagem 

sem dela dispor”, cria “o domínio do revelado – da exposição do homem a si 

mesmo e ao ser”. Em outras palavras, esse jogo “desinstrumentaliza” ao requisitar 

das palavras aquilo que não é do trato corriqueiro, do campo das significações 

sedimentadas 10 ; “cuida da linguagem sem dela dispor” porque nos deixa 

disponíveis a ela, não o contrário, e, como jogo de que participam a sensibilidade 

e o entendimento “através da imaginação”, é capaz de fazer a consciência ter 

acesso a si mesma, ao ser das coisas e ao ser da própria linguagem. 

Isso quer dizer que a imaginação, enquanto elemento primacial na 

composição poética, conforme coloca Heidegger, reporta-nos a uma espécie de 

representação para a qual temos de voltar a atenção a fim de compreender em 

que sentido ela se dá, pois não se trata de uma representação inteligível do ponto 

de vista racionalista, de um ideário preconcebido por trás da experiência e sem o 

qual ela não é coisa alguma, mas de um processo que desvela seus próprios 

segredos sem pressupor, implícito nele, uma rede de analogias. 
                                                 
7 Idem, p. 1. 
8 Cf. Chauí, 2002, p. 152. 
9  Segundo Merleau-Ponty (2004, p. 56), “aprendemos que nesse mundo [o da percepção] é impossível 
separar as coisas de sua maneira de aparecer”. 
10 Mais adiante, ainda neste capítulo, discutimos esse uso incomum das palavras segundo a perspectiva de 
Paul Ricoeur. 
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Considerando essa discussão, a obra de Cecília aqui citada pode ilustrar 

extensamente o que se propõe acerca do trabalho poético. Conforme expusemos 

no capítulo anterior, faz parte da poesia que ela realiza a tentativa de “penhorar ao 

real a sua fidelidade”, de admirar-se com as coisas e com os seres – que 

oferecem ao vidente um sem-número de cores e de vibrações sensitivas – e de 

dotá-los de valor referencial para que sejam visíveis e significativos à experiência 

de quem os ignora ou que não tem olhar para eles. Já que Cecília compartilha de 

uma percepção verdadeiramente voltada para o espetáculo do mundo, explodindo 

a intencionalidade de sua consciência sempre em direção a ele, sendo, para tanto, 

a exterioridade de que a expressão necessita para se fincar nas coisas e não fora 

delas, os textos da poetisa encarnam os elementos do jogo verbal a que nos 

referimos, sem tentar fazer, com eles, um mero discurso de similitudes semânticas 

e de correspondências cognitivas. Se o real vem à tona, por meio dos versos, na 

sua imagem mais fidedigna, ele não pode ser desbotado pela regulamentação 

significativa do ato de inteligibilidade, uma vez que o mundo não esgota sua 

visibilidade e não esgota os sentidos provenientes dessa visibilidade. Assim a 

Índia emerge nas imagens poética de Cecília, como no poema “Os cavalinhos de 

Delhi”: 

Entre palácios cor-de-rosa, 
ao longo dos verdes jardins, 
correm os cavalinhos bizarros, 
os leves, ataviados cavalinhos de Delhi.11 

 
Os “cavalinhos de Delhi”, além de representar uma singular ostentação, 

em virtude dos muitos ornamentos que trazem, contrastam com a paisagem 

porque carregam em si um suntuoso caleidoscópio feito da diversidade de 

adornos que os fazem “bizarros” e, ao mesmo tempo, “ataviados” cavalos 

indianos. O poema fala, na sequência, de “plumas”, “flores”, “colares” e “xales” que 

enfeitam esses equinos e os destacam por onde passam. “Tudo que enfeita a vida 

está aqui”, diz o poema, há “penachos de cores brilhantes”, “ramais de pedras 

azuis”, “bordados”, “correntes” e “pingentes” pendendo das crinas e das franjas, 

                                                 
11 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. II, p. 981. 
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há, entre as flores e os laços, o cintilar dos dentes claros desses ágeis “cavalinhos 

de Delhi”. 

Comparando esse cenário, em seu contexto, ao do poema “Pobreza”, lido 

anteriormente, percebemos o contraste das realidades do país, em que a privação 

e o luxo se entrecruzam num ambiente de desigualdade, em que o velho homem, 

pobre e maltrapilho, sussurra pedindo ajuda enquanto os “cavalinhos”, seres 

“como belas princesas morenas”, andam a enfeitar as ruas e a reluzir bens 

valorosos com a única finalidade de transportar “seus carrinhos encarnados”. 

Portanto, eles não se prestam somente à contemplação dos que passam, à 

exibição aberta das joias, das correntes, dos bordados e de outros penduricalhos, 

mas trabalham disparando ligeiro feito “cometas” para não renunciar à fiel 

servidão: 

Mas de repente disparam com seus carrinhos encarnados 
e parecem cometas loucos, dando voltas pelas ruas, 
os caprichosos cavalinhos de Delhi. 

 
A sujeição ao trabalho torna-se aspecto secundário mediante a qualidade 

dos atavios que esses cavalos trazem no corpo e que irradiam, do fundo da 

obscuridade de suas condições servis, o sentido latente do desperdício supérfluo. 

Por isso os animais são “caprichosos”, andam pelas ruas a mover cargas sem se 

aperceberem da visão da opulência que provocam. 

Talvez não seja assim. Talvez os bichos, naquele mundo, cercados de 

seus convivas, os seres humanos, não denotem o retrato de uma ostentação fútil, 

mas ajudem a compor uma parte excêntrica dos hábitos indianos sem que 

despertem, naqueles que ali vivem ou nos olhos que os observam, sentimentos 

antagônicos de aprovação ou de reprovação. Talvez esses cavalos sejam 

reconhecidos, de fato, como simples transportadores “caprichosos”, como parte 

integrante da unidade que, ao lado das outras facetas sensitivas arroladas, edifica 

a identidade local. A riqueza dessas impressões fica por conta da poesia que, 

delineada com acuidade por Cecília, não fixa uma significação, mas amplia os 

horizontes interpretativos. As “joias”, os “colares” e as “cores brilhantes” esbarram 

na disparada alucinada dos “cometas loucos” que carregam seus “carrinhos 

encarnados” – as pessoas – pelas ruas. Conforme vimos em Heidegger e em 
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Nunes, a imaginação poética, aquela que se expressa na fala do poema e meio 

pelo qual a sensibilidade – a disposição à receptividade sensória – e o 

entendimento – a faculdade de avaliar os sentidos – alinham-se transversalmente, 

oferece uma “múltipla enunciação” justamente na medida em que requisita 

universos semânticos que se chocam na formulação de uma nova maneira de ver 

as coisas, de ver o próprio mundo. Para Paul Ricoeur, esse choque semântico, 

responsável por oferecer ao texto uma inovação semântica, é a maneira pela qual 

a imaginação se manifesta no discurso, porque é por meio dela que a construção 

do que ele chama de enunciação metafórica se efetiva e, consequentemente, abre 

espaço para uma referência ao mundo dita de segundo grau, não ostensiva, ligada 

a essa nova significação metafórica. Mais adiante, ainda neste capítulo, essa 

perspectiva está exposta com mais detalhes. 

Essa referência aos cavalos, presente nos versos de Poemas escritos na 

Índia, não é a única feita por Cecília a esse animal específico. Em Romanceiro da 

Inconfidência, é possível vê-los novamente, porém com uma carga poética ainda 

mais intensa, visto que a evocação do papel que desempenharam no episódio da 

Inconfidência Mineira sobreleva a importância de suas figuras em todo o contexto 

trágico e melancólico que foi vivido e que percorreu diferentes trajetos: das 

inocentes travessias pelas serras ao transporte dos conspiradores; dos sonhos e 

testemunhos escutados ao perecimento deles próprios e de todos os seus donos 

condenados. 

Assim se inicia o “Romance LXXXIV ou Dos cavalos da Inconfidência”:  

Eles eram muitos cavalos, 
ao longo dessas grandes serras, 
de crinas abertas ao vento, 
a galope entre águas e pedras. 
Eles eram muitos cavalos, 
donos dos ares e das ervas, 
com tranquilos olhos macios, 
habituados às densas névoas, 
aos verdes prados ondulosos, 
às encostas de árduas arestas, 
à cor das auroras nas nuvens, 
ao tempo de ipês e quaresmas.12 

                                                 
12 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. I, p. 962-963. 
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Se a sensibilidade é um elemento precípuo que compõe a imaginação 

poética ou responde por parte de sua estruturação, nesse poema ela ganha 

contornos nítidos para o entendimento de quem lê o texto. Mais do isso, ela 

fortalece a fala do poema e o dizer da linguagem para que toda a visibilidade do 

mundo irrompa a superfície das palavras e dê espaço à contemplação desse 

episódio histórico perpassado por diferentes vibrações sensitivas e protagonizado 

aqui não pelos homens, mas por aqueles que, surdamente, desempenharam 

papel vigoroso. 

O texto começa com uma frase que, ao longo de toda a composição, 

tornar-se-á o estribilho marcante da passagem desses animais por um evento de 

grande relevância para a nossa História. O verso “Eles eram muitos cavalos” alude 

não apenas à quantidade de bichos soltos pelas serras e aos quais os homens 

recorreram para realizar trabalhos, mas também, indiretamente, na frequência 

com que aparece – ao todo são quatorze repetições –, representa sonoramente o 

galope da marcha desses cavalos rumo ao destino de suas vidas como 

transportadores. Mesclado aos outros versos, esse especificamente é como uma 

montaria que, posta no topo da poesia e em seus entremeios, conduz à percepção 

mais vivaz da cavalgada pelos prados e encostas de “árduas arestas”. Os sons 

das palavras que constituem o enunciado “eles eram muitos cavalos”, o ritmo 

provocado pelas intercalações de fonemas vocálicos e consonantais, lembram as 

batidas dos cascos nas pedras e reverberam durante a leitura desse poema. 

Com essa sonoridade marcante, esses animais gozavam a liberdade, 

tinham suas crinas revoltas ao vento, trotavam pelas terras e pelas águas como 

quem tem domínio do território por que pastam. Nada além das “densas névoas”, 

dos “verdes prados” e das “auroras nas nuvens” se interpunha no horizonte livre 

desses cavalos. No entanto, mesmo sendo “muitos cavalos” nas margens dos rios, 

atentos ao canto dos escravos, às “músicas cheias de suspiros”, dos amigos e dos 

inimigos ouvindo as vozes e continuando o galope de sua labuta, agora já eram 

cativos do mando e do desmando de “coronéis, magistrados, poetas, furréis, 

alferes e sacerdotes”, os quais os levam a todo canto e os esperavam sempre 

“rijos, destemidos, velozes”. Disfarçadamente, os bichos iam conhecendo os 



 180 

segredos e as intrigas, eram brindados com sonetos, odes e liras, mas não 

abandonavam o posto, não fugiam à responsabilidade de atravessar sol e chuva, 

ranchos e pastos, para garantir a chegada das mensagens e a transmissão da 

esperança por onde passavam. “Eles eram muitos cavalos”, no tropel dos cascos 

no xisto, “entre sonhos e contrabandos”; viram muitas algemas, o sangue correr 

impiedoso sob o cadafalso, testemunharam crimes e recompensas e a revolução 

desfalecer-se sem forças, vítima dos homens que os domavam. Uns foram postos 

à venda, outros obrigados a carregar o alferes sentenciado: 

(...) 
levaram o Alferes cortado 
em braços, pernas e cabeça. 
E partiram com sua carga 
na mais dolorosa inocência.13 

 
“Eles eram muitos cavalos” e morreram por aquelas serras, “montes”, 

“campos” e “abismos”, jazem misturados “à frescura aquosa das lapas”, no 

anonimato que lhes foi imputado depois de protagonizarem muitos galopes pelas 

diferentes veredas da inconfidência. Embora tenham servido a muitos homens, 

eles eram animais de cujos nomes mais ninguém se lembrava; no fim, não se 

sabia coisa alguma a respeito deles, nem a pelagem nem a origem, eles próprios 

“nunca pensaram na morte”, “nunca souberam de exílios”, apenas fizeram seu 

papel como alguém entregue inteiramente à causa a que se filia; apenas 

renunciaram a si mesmos dedicados a seu “duro serviço”: 

A cinza de seus cavaleiros 
neles aprendeu tempo e ritmo, 
e a subir aos picos do mundo... 
e a rolar pelos precipícios...14 

 
Os cavalos da Inconfidência são os antípodas de seus semelhantes de 

espécie, os “cavalinhos de Delhi”. Os primeiros, mais do que apresentados como 

componentes da paisagem, elementos inconfundíveis da natureza, das serras por 

que passam, também nela atuam, dando-lhe, além de cores singulares, uma 

configuração distinta a partir das ações a que se sujeitam. Eles galopam, transitam 

                                                 
13 Idem, p. 964. 
14 Idem, p. 965. 
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pelo cenário e pelos fatos da História, transportam os homens, escutam os cantos 

e compactuam com os planos, veem o perecimento da revolta sigilosa, a morte de 

seus idealizadores, e dispersam-se já destituídos de suas funções mais 

elementares, abandonados ao revés de suas primitivas sortes sem qualquer atavio 

que chamasse a atenção. Ao contrário dos animais indianos, graciosos e 

enfeitados como chamarizes dos hábitos locais, eles não são um “capricho” da 

paisagem, não se predispõem à mera jactância visual, mas conduzem o fardo das 

tarefas incumbidas, realizam o “duro serviço” para o qual os homens os 

designaram, são espectadores privilegiados da poesia que aflora no meio das 

tramas silenciosas do ato libertário. Na verdade, nessa composição de 

Romanceiro da Inconfidência, os cavalos são a própria poesia, porquanto, dando a 

ver a si mesmos, mobilizam a linguagem a fim de expressá-los conforme a 

maneira de falar mais propícia ao mérito da participação deles no acontecimento 

poetizado. O processo da Inconfidência, nesse poema, é tecido por todas as 

significações edificadas a partir do olhar desses animais, sob uma ótica que não 

podia ser dita de maneira diferente da que está no texto. 

Se na Índia os cavalos, ao carregarem seus “carrinhos encarnados”, 

apresentam-se como uma extravagância do panorama local, visto que “tudo que 

enfeita a vida está” neles, fazendo de suas figuras, apesar de carregadores, uma 

atração nitidamente peculiar e necessária, nos prados que representam o pano de 

fundo da Inconfidência há mais do que essa significação. A imaginação poética, 

enquanto remonta uma das facetas da sorrateira rebelião de acordo com o papel 

exercido pelos cavalos, cria dois movimentos distintos, que, ao final, redundam em 

um aparente sentido paradoxal. Isso quer dizer que, ao longo de toda a sua fala, a 

linguagem permite que o ser de visibilidade, fundado na dinâmica da completude 

envolvendo a percepção e a significação dela decorrente, venha à deriva no 

mundo. E, como ato ulterior, à medida que traz as coisas para a revelação em 

ambos os movimentos, a própria linguagem traz o mundo inteiro à tona conforme 

a identidade produzida pelos novos sentidos subjacentes. 

Num primeiro momento, como resultado do trabalho da sensibilidade, o 

poema traça um perfil visual da localização, dos seres que nela se encontram e da 
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existência que levam. Para que tal movimento se concretize, as palavras são as 

mais fidedignas ao mundo que se pretende desvelar: vê-se, no início, referência 

às “serras”, às “águas”, às “encostas”, às “ervas” e aos “prados”. Essa 

caracterização erige o ambiente natural vivenciado pelos animais que traziam 

consigo os “olhos macios” e “tranquilos” de quem está habituado às “densas 

névoas”. Na sequência, a composição poética fala gradualmente das experiências 

dos cavalos – sempre “rijos”, “destemidos” e “velozes” – em diferentes 

circunstâncias, fazendo-os partícipes de fatos relevantes: eles viram “escravos” 

cantando, guardaram no ouvido “o som das catas e dos cantos”, enquanto eram 

“picados de insetos”, e transportaram no seu galope “esperanças” e “mensagens”, 

além de muitos homens que confessavam “sonhos”, “segredos”, “odes” e “liras”. 

Nesse primeiro movimento, portanto, assim que a visibilidade se efetiva e a 

linguagem faz o ser vir a ser, o sentido que se depreende daqui, ou o 

entendimento por essas palavras despertado, sobreleva a atuação dos animais e 

os faz, por instantes, protagonistas do processo histórico, verdadeiros heróis da 

Inconfidência, sem os quais as “paixões dos donos” não teriam destino seguro. 

Num segundo momento, os mesmos cavalos, abnegadas figuras 

destemidas, vivem o reverso da história, pois assistem passivamente ao sacrifício 

dos antigos donos e transportam, “na mais dolorosa inocência”, os restos mortais 

e os corpos como derradeira “carga” desumanizada. Depois, soltos ou 

abandonados, “morreram por esses montes”, foram “postos à venda”, e deles não 

mais se sabiam nem os “nomes”; a “pelagem” e a “origem” eram desconhecidas, e 

seus jazigos não têm demarcação, sequer mencionam a dura lida que 

enfrentaram, porquanto estão espalhados nas serras, “misturados ao quartzo e ao 

xisto”, impossíveis de serem localizados. 

Paradoxalmente, como resultado dos dois movimentos apresentados, 

esses cavalos foram e não foram peças importantes dos fatos descritos: na 

mesma medida em que executaram tarefas essenciais e presenciaram instantes 

de rara singularidade, terminaram como anônimos e suas atuações não mudaram 

o rumo dos acontecimentos, logo todo o empenho que realizaram foi embaciado 

pela natureza animal de seus executores. Dessa forma, ensinaram aos homens o 
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“tempo” e o “ritmo” das façanhas da vida, que um dia nos põe “a subir aos picos 

do mundo”, e no outro, “a rolar pelos precipícios”. 

A única maneira de perceber essa recontagem do episódio histórico 

através do olhar dos cavalos e dos papéis que desempenharam é distanciar-se da 

tradicional definição de linguagem como representação da interioridade de um 

sujeito pensante. No poema de Cecília analisado, por exemplo, não há sujeito de 

enunciação, não há lírica senão a do mundo visível e a da própria linguagem que 

fala e que faz ouvir sua voz enquanto fala, visto que, no uso das palavras às quais 

recorre, traz imagens poéticas inesperadas e dá a ver aquilo que, sozinhos, não 

conseguiríamos observar. De acordo com Heidegger (2011, p. 14), “o que 

buscamos no poema é o falar da linguagem”; “o que procuramos se encontra, 

portanto, na poética do que se diz”. Nesse sentido, há um dizer poético que não 

pode ser confundido com um mergulho numa constelação de signos da língua 

para daí dispor dos melhores enunciados e dos melhores painéis semânticos 

possíveis, compondo, com essa lida, uma lírica da onipresença de um eu lírico 

articulador e arcabouço de toda a poética pronunciada. A melhor forma de se 

pensar em uma verdadeira lírica, a do desvelamento do ser-no-mundo, não é 

aproximando-a de um determinado Eu que a manipula ou a fabrica com base em 

um gênio facultado pela razão, mas fundando-a na linguagem que, predisposta a 

convocar as coisas para realçar o mundo da vida, agasalha em si os homens e os 

guia pelos caminhos da expressão. E, quando ela assim se porta, levando para si 

os homens, todos os significados de que fala, às vezes tidos como costumeiros, 

sofrem reviravoltas no fenômeno do dizer. Ainda seguindo o pensamento de 

Heidegger (2011, p. 28), pode-se afirmar que “a conversa do pensamento com a 

poesia busca evocar a essência da linguagem para que os mortais aprendam 

novamente a morar na linguagem”. 

Se Cecília não se portasse de modo a aderir a esse dizer, a habitar essa 

morada da qual nascem as “imagens poéticas”, sua poesia não reverberaria forte, 

não reconfiguraria o mundo e não dava ao ser da linguagem a oportunidade da 

experiência do desvelamento de si e do ser-no-mundo. Mas a poetisa, no seu 

talento de desapegar-se de suas vontades e da quase inevitável intenção de 
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manipular o mundo, deixa-o todo escancarado para os olhos de quem lê, para a 

admiração ingênua daqueles dedicados animais: 

Eles eram muitos cavalos, 
entre sonhos e contrabandos, 
alheios às paixões dos donos, 
pousando os mesmos olhos mansos 
nas grotas, repletas de escravos, 
nas igrejas, cheias de santos.15 

 
Por esse motivo, todos os seus cavalos podem retinir os cascos, onde 

quer que galopeiem, com o frenético passo que embala suas existências 

despertadas e manifestadas no interior de cada poema. 

 

5.2 A OBSTINAÇÃO DA LINGUAGEM 

 

Sendo a poesia um ato de desvelamento do ser-no-mundo, porquanto 

posiciona a consciência diante de si mesma, fazendo-a coexistente com as coisas 

de sua circunvizinhança e revelando-a um ser lançado no mundo, parte 

imprescindível do que Merleau-Ponty chama de Carne do Mundo – expressão que 

traduz “aquilo que é visível por si mesmo, dizível por si mesmo”, ou o 

“entrecruzamento do visível e do invisível, do dizível e do indizível” (CHAUÍ, 2002, 

p. 155-156) –, ela não pode ser pensada fora de um ato de existência, como mero 

produto intelectual. É nesse sentido que a obra de Cecília apresenta-nos um ser 

atuante, um existente alcançável pela experiência perceptiva, para cujas nuanças 

voltamos nossa atenção assim que a linguagem o faz ser visível, coisa do mundo: 

Varre o chão de cócoras, 
Humilde. 
Vergada. 
Adolescente anciã.16 

 
Nesses versos, do poema “Humildade”, também pertencente aos escritos 

da Índia, a reincidência da experiência da pobreza só agrega novas imagens e 

novas formas de expor esse problema social do país. Com descrições variadas, 

anteriormente focadas na figura do homem velho e na sua aparência decrépita, o 
                                                 
15 Idem, p. 964. 
16 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. II, p. 984. 



 185 

desvelamento a que se aspira aqui está mirado na imagem dessa adolescente 

anciã, um humilde ser vergado de cócoras no chão a varrê-lo, em cuja efígie se 

materializa a contradição das percepções, já que a idade a faz moça, mas a dura 

vida imputa-lhe os traços senis. O uso das palavras “adolescente” e “anciã”, sendo 

a segunda uma adjetivação inerente à primeira, não deixa dúvidas quanto à débil 

aparência retratada. Embora seja feita de “Prata nas narinas / nas orelhas / nos 

dedos / nos pulsos”, o que estampa em si resulta em indigência: 

Pulseira nos pés. 
 
Uma pobreza resplandecente. 
 
Toda negra: 
Frágil escultura de carvão.17 

 
Mesmo o adorno dos pés e as pratas que cintilam nas orelhas, nos dedos 

e nos pulsos não ofuscam sua carente condição, não deixam de fazê-la uma 

negra “escultura de carvão”, tamanha a sujeira que lhe cobre o corpo, e não 

escondem o estado de frágil criatura “resplandecente” varrendo o próprio rastro, 

vergando-se sobre o chão. Nota-se que a visão recuperada dessa indiana e de 

sua adolescência extenuada está posta na sensibilidade com que a linguagem 

tece a efígie da pobre jovem: cada verso não se atém a analisá-la, mas a 

singularizá-la nos seus aspectos mais conspícuos, e eles próprios demandam uma 

significação que supera quaisquer qualidades que se queira investir nela. 

Esse estado de decrepitude e de abandono vivido pelas adolescentes 

indianas, e resgatado expressivamente na descrição dos versos a partir de uma 

espécie de encanto subjacente à contemplação daquela figura carente e humilde, 

assemelha-se às “velhinhas” de Baudelaire, presentes nos poemas de seus 

“Quadros parisienses” de As flores do mal. A visão delas provoca, ao mesmo 

tempo, duas sensações simultâneas: o horror pela condição alquebrada das 

chamadas “velhas capitais”, com suas pregas sinuosas, e o fascínio que tal 

imagem produz, percepção muito próxima à evocada pelas “moças anciãs”: 

Nas sinuosas pregas, velhas capitais, 
Onde tudo, até horrores, ficam fascinantes,  

                                                 
17 Idem, p. 985. 
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O poeta francês, então, espreita esses “seres singulares, caducos, 

tocantes”, “esses monstros disformes” que um dia já “foram mulheres” virtuosas e 

dedicadas, respeitadas efígies, e que agora “trotam” como “marionetes”: 

Eponina ou Laís! Monstros tortos, corcundas 
Alquebrados, amemo-los! pois esses seres 
São almas sob as saias rotas, frias e imundas18 
 

Essas velhas, já se arrastando como “animais feridos”, não têm beleza 

aparente, não podem seduzir alguém porque perderam seus atrativos físicos e 

tornaram-se “monstros tortos”19. Porém, em se tratando de “almas” sob as vestes 

maltrapilhas e “imundas”, devem ser amadas, e para isso o chamado poético 

assim convoca: “amemo-los”, pois, apesar da aparência repugnante, sob o estado 

deplorável – em que também se encontram as moças da Índia – há a condição 

humana, inconfundível, que só o poeta pode enxergar porquanto consegue 

superar a alheação do olhar habitual ainda preso às imagens comuns já incapazes 

de surpreender as novas visadas. 

A desatenção de nossa visão ordinária pode nos privar de imagens como 

essas e desencorajar a mirada que dirigimos às coisas, por isso o fundamento da 

linguagem provém do mundo e dos seres habitantes desse mundo. Conforme diz 

Merleau-Ponty (1975, p. 278), “só se vê aquilo que se olha”, e, se não fosse 

assim, só saberíamos compor, acerca das coisas, uma visão do espírito, uma 

estampa dos objetos pré-moldada e fixada na memória, a qual corresponderia a 

uma representação distante do que as coisas, de fato, são. Ver, segundo essa 

concepção, é não ver, porquanto não se olha para ver, conjetura-se o que poderia 

ser a visão. Daí a importância da poesia, que, ao contrário, não se presta a essa 

dedução sobre a natureza do olhar, mas ao seu desvelamento em ato: a partir da 

imaginação poética, o que se vê é o que antes nunca se tinha visto, as próprias 

coisas, porque o olhar deixa de ser uma tarefa longe delas para, enfim, coexistir 

com elas, na fissura do mundo aberta pelo falar da linguagem. Por isso esse olhar 

descortina verdadeiramente o ser; realmente ensinar a ver. 

                                                 
18 BAUDELAIRE, C. As flores do mal, p. 117. 
19 No texto original, assim escreveu Baudelaire: “Ces monstres disloqués furent jadis des femmes, / Eponine 
ou Laïs! Monstres brisés, bossus / Ou tordus, aimons-les! ce sont encor des âmes. / Sous des jupons troués et 
sous de froids tissus”. 



 187 

Dissolvidas as falsas imagens do espírito, resta o ser-no-mundo. E, em 

seu espaço existencial, ele se realiza, encontra-se com todas as coisas e consigo 

mesmo, percebe que ele, dotado do olhar para ver tudo ao seu redor, pode 

reconhecer-se no que vê, pode experimentar o “outro lado de seu poder vidente”20. 

Para tanto, essa sua experiência vidente não se consuma sem que ele retorne à 

linguagem a fim de, por meio dela, ter acesso ao entendimento que o arrasta à 

mudança de suas formas de ver. E, levando em consideração que o entendimento 

ocorre posteriormente à visão, já no ato de pensar, é exatamente nesse ponto, 

segundo Heidegger (1987, p. 33), que o ser tem acesso à linguagem e pode 

compreender, em definitivo, que a “linguagem é a morada do ser”: é nessa 

“habitação do ser que mora o homem”. É nessa pertença, por conseguinte, que 

está a segurança do pensamento e de todas as realizações que se efetuam na 

experiência perceptiva. Nela o ser pode experimentar as coisas e a si mesmo, 

pode entender que a única maneira de manifestar-se, de efetivar sua atuação no 

mundo, de aderir a ele e de vir a ser, é abrigar-se nos domínios da linguagem. E, 

de modo que nada ocorra fora do solo dessa morada, “os pensadores e os poetas 

são os guardas desta habitação” porque ambos cumprem o papel de “consumar a 

manifestação do ser, na medida em que a levam à linguagem e nela a conservam” 

(HEIDEGGER, 1987, p. 33).  

Para Heidegger, o poetizar é uma das realizações que pode fazer o ser 

habitar a morada da linguagem e escutar o falar que é próprio dela, afinal, nesse 

território, a manifestação do ser é tácita. Esse falar, no entanto, não nega o 

homem enquanto ser dotado de fala, apenas tenta aproximá-lo da expressão 

originária do mundo e de como ele se deixa ver através do dizer da linguagem. 

Quando o poema diz, por exemplo, que ali havia uma “adolescente anciã”, o que 

ele comunica com o enunciado que representa esse verso? Ele apenas nomeia ou 

intitula um ente, fazendo-o uma parte distinta da vida dos homens a partir do nome 

que recebeu? 

Seguindo o pensamento heideggeriano, o objetivo dessa nomeação é 

mais do que atribuir palavras de uma língua a um objeto, ou seja, é mais do que 

                                                 
20 Cf. Merleau-Ponty, 1975, p. 278. 
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distribuir títulos. Nomear é, antes de tudo, “evocar para a palavra. Nomear evoca. 

Nomear aproxima o que se evoca. Mas essa aproximação não cria o que se evoca 

no intuito de firmá-lo e submetê-lo ao âmbito imediato das coisas vigentes. A 

evocação convoca” (HEIDEGGER, 2011, p. 15). A maneira de a composição 

poética evocar não é a mesma realizada por um pensamento puro, em que o 

objeto é fixado como imagem e representação inteligível, porquanto, no poetizar, 

nenhuma coisa é criada a fim de se tornar a insígnia de uma ideia imediata e 

universal, mas a evocação da poesia provoca a coisa evocada para que ela se 

aproxime dos homens e suplante a distância resguardada entre ambos. As coisas 

recebem uma convocação de maneira que, como coisas, possam “concernir aos 

homens”. A “adolescente” do texto de Cecília, por exemplo, não representa uma 

simples pessoa que está na juventude depois de atravessar a puberdade, embora 

o nome sugira isso. A adolescente do poema, ao contrário, sobrepujou a tenra 

idade e se fez “anciã”, débil e enfraquecida, o que convoca, ao poema, por meio 

dessa adjetivação, uma jovem maltratada pelas marcas da pobreza e pelo 

sofrimento experimentado em virtude de uma condição desumana de vida. Logo, o 

choque semântico do binômio “adolescente anciã” vem relacionar-se com os 

homens não na perspectiva de uma significação ostensiva, em que o sentido é 

dado pela definição mais precisa e direta daquilo sobre o qual se declarou algo, 

mas na forma de um chamamento que deixa vir a intimidade própria do mundo e 

das coisas na maneira que eles têm de se revelar. Segundo Heidegger (2011, p. 

22), “a linguagem fala deixando vir o chamado coisa-mundo e mundo-coisa”. 

Basta ver os versos de “Bazar” para constatar esse chamado: 

Panos flutuantes de todas as cores 
Às portas do vento, no umbral da tarde 
(...) 
Jardins bordados: roupas, sandálias 
Como escrínios de seda para alfanjes.21 

 
Há, no trecho acima, evocações de muitas coisas: os “panos” de todas as 

cores que flutuam, as “portas do vento”, o “umbral da tarde”, os “jardins bordados”, 

as “roupas”, as “sandálias”, os “escrínios de seda” e os “alfanjes”. Elas convidam a 

                                                 
21 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. II, p. 990. 



 189 

quais chamamentos? Conquanto os panos, como tecidos, não estejam flutuando, 

mas agitando-se contra as correntes de ar, a referência à flutuação é resultado da 

impressão que o ondular daqueles panos provoca quando eles são excitados pelo 

movimento da ventania. Isso quer dizer que, segundo a imagem poética 

delineada, eles de fato flutuam. Já os “jardins” deixaram as casas ou os campos, 

abandonaram a matéria-prima verde e multicolor de que são feitos, a terra, o 

orvalho e o odor de suas flores e folhas, para se tornarem “bordados”, estampas 

nas tapeçarias, detalhes sutilmente lavrados nas texturas, belas figuras a enfeitar 

as roupas e as sandálias. Estas, por seu turno, são comparadas a “escrínios de 

seda”, parecem forjadas para um propósito diferente àquele que habitualmente se 

prestam, porque aqui, talvez por causa da quantidade posta lado a lado, além de 

calçados, elas sustentam as lâminas do pequeno sabre, recebem em sua base os 

“alfanjes”, tornando-se repouso ideal trabalhado pelo fio confortante e delicado da 

seda. Todas essas coisas se instalam num cenário que tem como pano de fundo o 

“umbral da tarde”, ou seja, o portal que representa o início desse período do dia, o 

momento em que a luz solar mais banha a paisagem com seu brilho e seu calor. 

Se considerada dessa forma, a tarde, ao começar a impor sua força, deixa-se 

entrever como porta de entrada de uma experiência visualmente escancarada aos 

homens, com cores vibrantes e sensações aquecidas. 

Ainda recorrendo à ideia de Heidegger, nesse instante em que as coisas 

se mostram, porquanto foram “evocadas para as palavras”, toda distância se 

encurta logo que o desvelamento ocorrido no texto traz à deriva o verdadeiro 

pertencimento delas àquilo que o filósofo chama de “quadratura do mundo”. No 

nomear, ele diz, “as coisas nomeadas são evocadas em seu fazer-se coisas”,  e, 

fazendo-se assim, “dão suporte a um mundo”. E, por esse motivo, por serem 

propriamente coisas, elas são “gesto do mundo” (HEIDEGGER, 2011, p. 17). 

Como um prolongamento de suas ações existenciais e factuais, “panos”, “roupas” 

e “sandálias”, por exemplo, mostram suas pertenças a essa quadratura à medida 

que se fazem coisas e, como tais, acenam aos homens a fim de gestualizar o 

mundo. Por isso, vemos o “bazar”, tateamos seus produtos, colocamo-nos diante 

das ofertas e das pechinchas, de “todas as cores” que saltam das coisas, da 
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ondulação dos tecidos agitados pelo vento. Esse aceno nada mais é do que uma 

extensão da conduta da linguagem e do dizer que lhe é próprio e que evoca as 

coisas: 

A evocação que nomeia as coisas evoca e provoca também a saga do dizer 
que nomeia o mundo. O dizer confia o mundo para as coisas, abrigando ao 
mesmo tempo as coisas no brilho do mundo. O mundo concede às coisas sua 
essência. As coisas são gesto do mundo. O mundo concede coisas. 
(HEIDEGGER, 2011, p. 18-19) 

 

Logo, a linguagem, como morada do ser, evoca, por meio de seu dizer, as 

coisas que, por sua vez, são gesto do mundo. Pode-se pensar, com isso, que a 

saga da linguagem também é a da gestação do mundo, porque torna manifesta a 

quadratura dele à medida que concede aos homens as coisas. É por isso que o 

poetizar tem sentido e lugar no desvelamento dessa gestação, ou seja, tem papel 

vital no lançamento da consciência à “quadratura do mundo”, pois adere todo o 

seu pronunciamento à dinâmica desse desvelamento: primeiro arrebata o ser à 

sua morada, a linguagem, e leva-o a experimentar a realidade vivida em seus 

domínios, também como parte dela; depois, ao nomear as coisas, evoca-as para 

que convoquem o mundo e para que este restaure a essência delas enquanto as 

concede como gesto de si mesmo; ao final, permite ao ser, no arrojamento a que 

se submeteu, ser no mundo. Por conseguinte, no cerne da realização da poesia 

está a gestualização do mundo, processo para o qual todo o chamamento das 

coisas para as palavras está voltado, afinal “as coisas visitam os mortais com um 

mundo” (HEIDEGGER, 2011, p. 17). 

Assim, antes de todas as metáforas e de todos os sentidos, vêm as coisas 

propriamente ditas. Delas irradia o brilho do mundo e as significações novas 

assumidas pelo percebido como consequência desse desvelamento, que não visa, 

inicialmente, ao pensamento. No entanto, como via natural não só da relação do 

poema com a pertença à quadratura do mundo, mas também daquilo que a 

composição poética provoca, o entendimento trabalha para encaminhar o ser à 

sua casa. Nesse encaminhamento, embora se faça presente a atitude de pensar, 

nenhuma colocação sobre a poesia pode substituir, ou mesmo direcionar, a 

“escuta dos poemas”. Para Heidegger (2011, p. 29), “a colocação do pensamento 



 191 

pode, no máximo, elevar a escuta à dignidade de uma questão e, no melhor dos 

casos, a algo para se pensar ainda mais o sentido”. Proceder assim implica levar o 

entendimento a outro patamar, que começa na interação sensitiva com os versos 

lidos para depois fazer deles uma questão propensa à reconfiguração de todos os 

sentidos. Compreender dessa forma a poesia não é predeterminar a ela uma visão 

de mundo, nem subordiná-la a um conjunto de características que conduzem sua 

produção e sua recepção. Pensá-la a partir da escuta é, primeiramente, deixar-se 

surpreender pelos sentidos, é embarcar no gesto do mundo que se distende para 

nos alcançar e para nos afetar. No poema “Cavalariças”, por exemplo, outro texto 

dos escritos na Índia, Cecília traz velhos personagens que assumem novas 

atitudes e novas formas de enxergá-los: 

Os cavalos do Marajá 
são de seda bruna, são de seda branca, 
e estendem o pescoço com imensa doçura, 
e alongam olhos humanos e límpidos, 
onde se vê numa luz dourada um mundo submerso. 
 
Os olhos dos cavalos são como rios passando.22 

  
Estes cavalos, delicadas figuras de seda adornados, docemente dispostos 

para servir ao Marajá, movimentam os pescoços e colocam em alerta seus olhos 

como se eles fossem “olhos humanos”, alongados para alcançar uma visão 

distante, sem deixar de serem “límpidos”, e nos quais se percebe um “mundo 

submerso”. De que se trata? Por que esse olhar é comparado a rios passando? A 

compreensibilidade do que se diz, segundo Heidegger (2005, p. 222), só se torna 

clara “a partir de uma possibilidade existencial inerente ao próprio discurso” e à 

qual fizemos referência: a escuta do poema. Escutar, para ele, é um “estar aberto 

existencial” à presença de outrem, é admitir que o ser existe coexistindo aos 

outros. O primeiro despertar do entendimento, portanto, deve ser a admissão da 

existência das coisas próximas de quem escuta, numa relação que antecede até 

mesmo a cadeia sonora ouvida. Aproximamo-nos dos “cavalos”, de suas vestes 

de “seda”, dos “pescoços” estendidos e dos “olhos” que se alongam; temos, com 

isso, um anúncio de uma vivência despertada à nossa vizinhança. Essa presença 

                                                 
22 Idem, p. 1015-1016. 
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faz sentir a existência das coisas, ouvi-las como parte do quadro existencial de 

que faz parte também o ser-no-mundo. Depois de apreender esse traço como uma 

abertura primordial à presença daquele sobre o qual o discurso fala, passamos a 

entender o que realmente se fala a respeito dele. Sabemos, no poema de Cecília, 

que são cavalos abastados, revestidos de um tecido fino, e que são dóceis porque 

servem a alguém socialmente importante, são bem tratados, e também são 

mansos porque zelam por sua carga valiosa. Além disso, possuem olhos 

“humanos” porquanto, ao alongar a visão em direção ao mundo, veem as coisas 

com profundidade, com vista penetrante – visto que guardam em si a paisagem 

que admiram – e com a limpidez propensa ao reflexo das cores, assim como os 

rios, que fazem de suas águas um espelho transparecendo a natureza ao redor. 

De fato, os cavalos de Cecília têm múltiplas faces: 

Eles eram muitos cavalos 
(...) 
desabafando o seu cansaço 
em crepusculares relinchos. 

 
A visão humanizada dos animais da Inconfidência, desabafando seu 

cansaço “em crepusculares relinchos” como se de fato quisessem falar, é uma 

marca da poesia ceciliana que, na evocação das coisas corriqueiras, sobreleva o 

valor dos seres considerados ínfimos, humildes, para lhes conceder voz, sentido e 

destaque em meio à paisagem que habitam, já que lhes compete, na vida que 

levam, desempenhar uma existência na qual estão lançados. Assim ocorre com o 

“Caramujo do mar”, de Mar Absoluto, num momento único em que o molusco tem 

a chance de falar de si: 

Caramujo do mar, caramujo, 
nas areias seco e sujo...  
 
“Fui rosa das ondas, da lua e da aurora, 
e aqui estou nas areias, cujo 
pó vai gastando meu dourado flanco, 
sem azuis e espumas, agora. 
 
Vai secando o sol meu coração branco, 
meu coração d’água, divino, divino, 
onde a origem do mundo mora. 
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Vou ficando ao vento todo cristalino, 
quanto mais me perco, me transformo e fujo 
do intranquilo mundo de outrora. 
 
Minha essência plástica e pura 
docilmente se transfigura 
e vai sendo vida sonora. 
 
Morto-vivo, em silêncio rujo; 
da praia rasa, absorvo a altura, 
e celebro as ondas, as luas, a aurora... 
as águas que dançam, a espuma que chora...” 
 
Caramujo do mar, caramujo, 
nas areias seco e sujo...23 
 

Cecília, num ato de desprendimento, dá voz ao pequeno caramujo do mar, 

ente diminuto que compõe a paisagem e que dificilmente é notado. No poema, 

além de fazê-lo protagonizar o ato poético, deixa-o dizer os anseios de seu ser e 

expor os instantes de sua vida nas areias da praia. Ali, fora da água e secando ao 

sol, o molusco, cujo coração “divino”, feito “d’água”, o enobrece e o faz criatura 

dileta e humana sob certo aspecto, mostra que o mundo afora – o mar de onde 

veio – reside dentro de si, por isso, à medida que o sol o cristaliza, o embranquece 

e o transfigura e ele se perde, desgasta seu “dourado flanco”, deixa para trás o 

azul e a espuma marinhas e torna-se “morto-vivo” na “praia rasa”, assume, depois 

da transmutação, uma “vida sonora”: ele absorve a altura da praia, abandona sua 

“essência plástica e pura”, o aspecto de outrora, e passa a celebrar, dentro de si, 

as ondas, “as águas que dançam, a espuma que chora”. Com sensibilidade ímpar, 

Cecília deixa o caramujo relatar, antes de sua secura, a transformação por que 

passa e o processo no qual desabita sua morada para fazê-la eco eterno das 

ondas que, a partir de agora, nele se perpetuarão. Não fosse essa atitude de 

auscultação das coisas e das criaturas do mundo, marca emblemática da poesia 

ceciliana, o caramujo não teria a chance de dizer que ele próprio, antes a “rosa 

das ondas, da lua e da aurora”, é a perene dança das águas do mar, o choro da 

espuma que ecoa, “em silêncio”, do interior de seu casco sujo abandonado na 

areia. 
                                                 
23 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. I, p. 477-478. 
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Colocamo-nos, assim, diante da obstinação da linguagem, que evoca toda 

essa escuta24, que desvela o ser-no-mundo. Segundo Merleau-Ponty (1975, p. 

331), talvez o prodígio que define a linguagem é o fato de ela ensinar-se a si 

mesma e sugerir “a própria decifração”. Se pensarmos que a língua cotidiana a 

que recorremos na nossa fala é feita de signos, e que enfrentamos, nas palavras 

do filósofo francês, “arquiteturas de signos cujo sentido não pode ser considerado 

à parte”, mas na maneira como eles se comportam, perfilados entre si, uns em 

relação aos outros, então esse nosso dizer habitual e corriqueiro, fruto dessa 

cadeia de elementos simbólicos, só significa algo quando está “todo empenhado 

na linguagem”. 

Sendo, pois, a “morada do ser”, conforme expressão heideggeriana, a 

linguagem traz aos homens o mundo e as coisas para torná-los visíveis a seu 

modo, não segundo um sentido preestabelecido, pontual, “fruto de um índice 

indiferente e predestinado”, mas de acordo com a dinâmica que movimenta sua 

própria existência. Essa dinâmica supõe, para Merleau-Ponty, que cada 

significação exista inicialmente como “valor de referência” – como coisa, fazendo-

se coisa, para aproveitar a ideia de Heidegger já destacada –, para, na sequência, 

despertar um entendimento. Isso a torna, por conseguinte, uma dupla articulação 

entre a coisa e o seu sentido: primeiro a linguagem está assentada no plano 

existencial e a ele recorre para atrair os homens a seus domínios, a seu jeito de 

falar, e para aí fazer aparecer as coisas a fim de elas serem gesto do mundo; 

depois, como fruto dessa aproximação ao mundo, ela excita os significados para 

os quais ela própria aponta. Segundo Merleau-Ponty (2012, p. 194), o “mistério é 

que, no momento mesmo em que a linguagem está assim obsedada por si própria, 

lhe é dado, como que por acréscimo, abrir-nos a uma significação”. Por isso, o 

filósofo insiste em dizer que “a linguagem é algo como um ser e por isso pode tão 

bem trazer-nos alguém à presença” (MERLEAU-PONTY, 1975, p. 334). Nesse 

sentido, para evocar essa presença, ela não pressupõe sua “tábua de 

correspondências”, ou uma rede de significações já dadas e sedimentadas, mas 

                                                 
24 “Poetizar significa: dizer seguindo a proclamada harmonia de espírito do desprendimento. Antes de tornar-
se um dizer, ou seja, um pronunciamento, poesia é na maior parte de seu tempo escuta” (HEIDEGGER, 2011, 
p. 59). 
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“ela mesma desvela seus segredos”. Essa atitude da linguagem pode ser bem 

representada nos versos do poema “Participação”, de Poemas escritos na Índia: 

De longe, podia-se avistar o zimbório e os minaretes 
e mesmo ouvir a voz da oração. 
 
De perto, recebia-se nos braços 
aquela arquitetura de arcos e escadas, 
mármores reluzentes e tetos cobertos de ouro. 
 
De mais perto, encontrava-se cada pássaro 
embrechado nas paredes, 
cada ramo e cada flor, 
e a fina renda de pedra que bordava a tarde azul. 
 
Mas só de muito perto se podia sentir a sombra das mãos 
que outrora houveram afeiçoado 
coloridos minerais 
para aqueles desenhos perfeitos. 
E o perfil inclinado do artesão, 
ido no tempo anônimo, 
um dia ali de face enamorada em seu trabalho, 
servo indefeso. 
 
E só de infinitamente perto se podia ouvir 
a velha voz do amor naquelas salas. 
(Ó jorros de água, finíssimas harpas!) 
E os nomes de Deus, inúmeros, 
em lábios, paredes, almas...25 
 

Chamam a atenção, nesse poema, as diferentes perspectivas que são 

apresentadas e que fazem o percurso da lonjura à proximidade. A visão vai aos 

poucos fechando o foco e detalhando as imagens que se alcançam de cada 

distância assumida: “de longe”, “de perto”, “de mais perto”, “de muito perto” e, por 

fim, “de infinitamente perto”. De longe, avista-se o templo sagrado pela cúpula que 

está sobressalente, e as orações são momentaneamente bulícios remotos. De 

perto, a arquitetura de ricos “mármores reluzentes” já ganha contornos mais 

delineados, fazendo saltar à vista os “tetos cobertos de ouro”. De mais perto, os 

pequenos pássaros empoleirados já podiam ser vistos, e cada flor também podia 

exibir os detalhes da sutileza de seus traços. De muito mais perto, as imagens 

                                                 
25 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. II, p. 980-981. 
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lavradas nas paredes do templo eram capazes de mostrar até a “sombra das 

mãos” do artesão “anônimo” que as cunhou, revelando, em virtude da proximidade 

com que se observa, o sentimento por ele depositado em cada uma delas. De 

infinitamente perto, as salas do templo ecoam as vozes antigas, as preces e os 

nomes santos proclamados em diferentes tempos, levando quem contempla a 

uma verdadeira penetração nos rastros imateriais ali sacralizados que, por meio 

de uma aguda percepção, pode-se ver. Nas palavras de Bosi (2007, p. 23), a 

respeito desse poema, “cada uma das cinco perspectivas não só revela aspectos 

plásticos diferentes como faz subirem ao plano da consciência significados à 

primeira vista despercebidos, e que vão produzindo no leitor o sentido do lugar 

sagrado”. 

Esse poema mostra bem o movimento da linguagem a que se referiu 

Merleau-Ponty: como um ser, cuja ação é evocar as coisas e nos colocar diante 

delas, ela as traz à nossa presença e tão espontaneamente vai revelando o tecido 

do real para o qual voltamos o nosso olhar só depois de ela ter nos impelido a 

uma visada mais atenta e paulatina que descortina os seres na mesma medida em 

que rearranja os significados investidos em cada verso. Não só o aspecto material 

se apresenta com força, mas também o imaterial é evocado por meio dos sentidos 

suscitados. 

Para apreender esse alcance da obstinada referência da linguagem a si 

mesma, de suas “voltas e redobras” sobre si, é preciso entregar-se à singularidade 

significativa que ela nos abre, sem que nosso pensamento tenha a pretensão de 

defini-la como um construto racional, como instrumentalização do Cogito: quanto 

mais entregues à linguagem, mais evidente ela nos será; quanto mais pensarmos 

em seu movimento, mais equívoca parecerá, visto que ela se coloca à revelia da 

posse direta e, ao mesmo tempo, dócil e acessível a uma evocação confiante e 

desprendida. Com efeito, torna-se “algo como um universo, capaz de abrigar em si 

as próprias coisas, após tê-las mudado para seu sentido” (MERLEAU-PONTY, 

1975, p. 334). 

A poesia deve ser pensada nessa mesma esteira por causa da relação 

profícua que tem com um dizer que lhe é peculiar, à semelhança da linguagem. Se 



 197 

nesta o mais impressionante é a capacidade de falar e de impor seu próprio modo 

de existir, naquela há um “dizer da palavra poética que emana do poema”26, 

sendo, por isso, vital acostumar-se a esse dizer para depois falar algo sobre ele27. 

A poesia também carrega consigo seu sentido como índice de sua existência e 

como vestígio de seus gestos, da mesma forma que os passos denotam o esforço 

e o deslocamento de um corpo. Nela estampa-se o trabalho do poeta e se acentua 

o ato de poetizar como maneira de proclamar as coisas e, por meio dessa lida, 

descobrir novos sentidos. O escritor, destaca Merleau-Ponty (1975, p. 335), labuta 

às avessas: “preocupa-se unicamente com a linguagem e em sua trilha vê-se de 

repente rodeado de sentido”. 

É com essa forma de conduzir a linguagem que a poesia de Cecília 

Meireles se expressa. Todos os atributos que marcam o fazer poético, da maneira 

como o entendemos neste trabalho, confluem na obra da poetisa: da perseguição 

da visibilidade do mundo à escuta das coisas, do posicionamento existencial do 

ser-no-mundo à revelação do outro, enigma poético que, em Cecília, ganha 

contornos acentuados. Agora, diante da questão pertinente à linguagem, 

percebemos que esses elementos só se efetivam realmente por meio desse dizer 

dos poemas o qual os torna uma expressão genuína de uma poesia assentada no 

mundo e não fora dele. Não obstante, é preciso ressaltar que é também através 

desse dizer que a obra da poetisa supera a ideia de subjetividade e demonstra o 

colapso do sujeito lírico, elemento tradicionalmente tido como arcabouço da 

realização poética, conforme destacado no capítulo anterior. Cada poema exposto 

até o momento pôde ilustrar a maneira pela qual não há como falar de poesia 

ainda recorrendo a algum eu lírico ou a alguma subjetividade que lhe seja 

subjacente, visto que ela, de fato, não existe.  

Seguindo as orientações teóricas de Heidegger e de Merleau-Ponty, a 

melhor forma de falar da poesia é aproximar-se do dizer poético inerente a ela. Se 

tomarmos a obra Poemas escritos na Índia, cujas composições foram destacadas 

anteriormente, e recorrermos a outras leituras sob a perspectiva dos autores 

citados, os versos de Cecília, por si só, reforçarão as ideias postas. Em “Parada”, 
                                                 
26 Cf. Werle, 2005, p. 14. 
27 Idem, ibid. 
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a organização dos elementos da paisagem, em meio a um desfile, aproxima-nos 

da escuta da multifacetada cultura local, representada por diversos personagens, 

em cujas cores está refletida a essência do lugar: 

Veremos os jardins perfeitos 
E as plantas esmaltadas. 
 
As mulheres ostentarão cascatas de joias, 
vestidas das mais finas sedas, 
deixando voar daqui para ali 
as andorinhas negras e brancas de seus olhos.28 

 
Vemo-nos à beira dessa marcha em que há “jardins perfeitos” e “plantas 

esmaltadas”. Por ali, passarão as mulheres vestindo “sedas finas” e ostentando 

“cascatas” de pedras preciosas a reluzirem em seus corpos. Seus olhos bicolores 

voam de um lado para o outro, acompanhando o movimento das cabeças, 

dançando conforme os membros. Toda a nomeação do poema evoca jardins e 

plantas a se mostrarem, chama as peculiares figuras femininas e as convoca a 

concernir, com seus ornatos, a quem assiste à parada passar. Inicialmente é isso 

que se vê, toda a linguagem provoca a proximidade a fim de as coisas descritas 

terem “valor de referência”. O que está diante do olhar é um mundo que gesticula 

para convidar à admiração de sua visibilidade, para “conceder coisas” que, assim 

representadas, passam à pertença da “quadratura” desse mundo. Toda a cena se 

edifica como uma atitude existencial da linguagem, que vem, como vimos, 

conceder coisas e, por consequência, gestualizar o mundo. Uma parada não é 

somente um elemento destacado, não é um movimento no espaço que se 

coordena e se sincroniza consigo mesmo, atraindo a atenção para as suas 

particularidades, mas um conjunto que se harmoniza, desprendido de suas partes, 

e que forma uma unidade antecedente a essas parcelas tomadas separadamente. 

À primeira vista, é esse o desvelamento apresentado. 

Entretanto, na trilha do visível descortinado, há um sentido para o qual 

todo dizer poético aponta e para o qual o chamamento do visível conduz. Mesmo 

apoderada de si mesma, conforme diz Merleau-Ponty, a linguagem abre-se 

misteriosamente a uma significação, faz os signos empenharem-se nela. O mundo 

                                                 
28 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. II, p. 1016. 
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a que o texto se refere, em imagens poéticas, é um convite a uma parada de 

“jardins perfeitos” e de “plantas esmaltadas”, ou seja, uma realidade projetada na 

qual se investem diferentes excentricidades, de “jardins” e “plantas” fabricados. 

Esses elementos se coadunam às descrições das mulheres, ricamente adornadas 

por “sedas finas” e “joias” em abundância. Não que tudo se trate de uma ilusão, 

mas faz parte de uma construção visual que não condiz com a situação de 

pobreza do país e que está retratada em outros poemas. De fato, o desfile é um 

existente factível e não representa uma fuga do real, mas, ao contrário, 

demonstra-o, não com as cores ordinárias, mas com a fabricação de um mundo 

cujo objetivo é entreter os transeuntes e impressionar com o exagero das riquezas 

e com a opulência das formas. As mulheres, com suas “cascatas de joias” e seus 

vestidos de seda fina, por mais que estejam adequadas à cultura local, suscitam 

novas referências ao esbanjarem, em meio à indigência e à penúria, um requinte 

destoante. 

Somam-se a essas imagens inicias as “crianças delicadas”, os “enormes 

elefantes”, os “canhões”, os “bailarinos cintilantes” e os “carros” da imensa parada 

que representa o “festival da Pátria”. Nele, entretanto, os velhos não são como o 

de “Pobreza”: 

Veremos os velhos com um sorriso de milênios, 
embrulhados em sabedoria, 
deixando passar o rio da vida, 
entre as margens da memória.29 

 
Os anciãos desse festival não são “modelados em fundas pregas de pó”, 

como o velho do poema “Pobreza”, parecido a uma estátua descida do pórtico, 

deveras antigo e pobre. Os da “Parada”, ao contrário, têm um sorriso milenar que 

transparece a sabedoria com que se embrulharam na distinta experiência do longo 

curso – o “rio” – de suas vidas, em cujas margens – a “memória” – depositou-se o 

justo conhecimento proveniente dos anos aproveitados. Esses são diferentes 

porque suas vozes são ouvidas, suas memórias são sabedoria, diferente do 

sussurro quase mudo do pobre abandonado. 

                                                 
29 Idem, p. 1017. 
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É a partir dessa totalidade significativa da obra que o sentido desses 

elementos desperta e que o tal festival passa a ser uma realidade fabricada, 

antítese da que se vê nas ruas, nos pedintes sussurrantes, nas adolescentes 

abatidas e envergadas. A exposição desses contrastes faz a obra de Cecília ser 

um trabalho genuíno da poesia, sem as interferências de uma enunciação 

tendenciosa ou falsamente pintada pelas cores das impressões desbotadas, cujos 

matizes não provém do próprio mundo, mas daquele fabricado pelo entendimento. 

Se durante a leitura dos poemas realizamos qualquer movimento de compreensão 

e lançamos luz a uma ideia suscitada pelos versos, é porque antes essa luz foi 

lançada sobre o mundo e ele deixou de ser uma ideia tardia sobre as coisas para 

realmente nos conceder as próprias coisas. É dessa forma, pelo empenho em se 

dedicar ao dizer poético, que as composições de Cecília comunicam a verdadeira 

poesia e nos ensinam a falar mais claramente a respeito da natureza dela. 

Aproveitando as palavras de Heidegger (2011, p. 27), “a grandeza de um poeta se 

mede pela intensidade com que está entregue a essa única poesia a ponto de 

nela sustentar inteiramente o seu dizer poético”. 

Nos Poemas escritos na Índia, como vimos, essa intensidade não é 

propriedade de um texto, não é marca de um verso, não está na escolha de certos 

signos impactantes, mas na totalidade da obra, em todas as descrições e 

revelações que são um retrato das muitas faces daquele país. A ideia do contraste 

cultural, por exemplo, não está num poema específico, mas na maneira como ele 

dialoga com os demais e se integra a seus significados, a fim de sugerir, a partir 

daí, entendimentos inusitados. “Nenhum poema isolado e nem mesmo o conjunto” 

de poemas de um autor diz tudo; cada poema fala “a partir da totalidade dessa 

única poesia, dizendo-a sempre a cada vez” (HEIDEGGER, 2011, p. 28). 

No texto “Ganges”, percebe-se essa poesia que totaliza em si as imagens 

daquele lugar:  

Eis o Ganges que caminha pelas vastas solidões, 
com suas transparentes vestimentas entreabertas, 
pisando a areia e a pedra. 
Seu claro corpo desliza entre céus e árvores, 
de mãos dadas com o vento, 
pisando a noite e o dia. 
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Eis o Ganges que diz adeus à terra, 
que saúda os verdes jardins e os negros pântanos, 
que recolhe as cinzas dos mortos em seu regaço d’água.30 
 

A história do rio mais conhecido da Índia começa nas encostas em que ele 

nasce solitário, no meio da natureza primitiva, “pisando” areia e pedra. Pouco a 

pouco ele desce e concede, de sua transparência, de suas vestes “entreabertas”, 

de suas fluentes e “claras” águas, a visibilidade do entorno, o céu e as árvores 

refletidas, com o vento avançando com ele lado a lado. Quando se despede de 

suas origens, saúda os jardins e os pântanos, abraça a terra, chega aos homens e 

recebe em seu regaço as cinzas dos mortos lançadas em suas águas. 

Sendo essa obra de Cecília um desvelamento dos contrastes da Índia, 

sendo cada poema um dizer cada vez mais intenso dessa poesia totalizadora, em 

“Ganges” o próprio rio não foge dessa perspectiva, visto que ele nasce puro e 

mistura-se aos restos mortais que lhe sujam as vestes e que, aparentemente, lhe 

corrompem as águas. Dizer “adeus à terra” significa abandonar sua primitiva 

condição, a natureza que o gestou, e descer aos “verdes jardins” e aos “negros 

pântanos” para servir aos propósitos dos homens, às suas exigências mundanas. 

Sua tarefa é confinada ao recebimento das cinzas. 

O rio, contudo, mais altivo que a sujeira que nele se deposita, tem 

desígnios divinos, pois, aproximando-se do “pátio de cristal do mar”, fortalece a 

crença de que suas águas são benditas e devem, por isso, aos céus ascender: 

Eis o Ganges que sobe as escadas do céu. 
Que entrega a Deus a alma dos homens. 
Que torna a descer, no seu serviço eterno, 
submisso, diligente e puro.31 

 
Como índice de sua doação aos homens, o Ganges recolhe as almas e as 

leva a Deus, regressando diligentemente, tornando-se novamente “puro”, como se 

a estadia no céu recompusesse a sua forma originária. Em seu “serviço eterno”, 

emerge das encostas da natureza primitiva e se lança na impureza das cinzas dos 

mortos, para, assim, ascender ao céu, purificar-se ele mesmo e descer para se 

misturar de novo ao borralho dos corpos. Dessa forma, o rio, submetido à sua 
                                                 
30 Idem, p. 1021. 
31 Idem, ibid. 
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transmutação para consumar seu propósito, trabalha no limite entre as condições 

opostas, faz-se divino e impuro ao mesmo tempo, tal como o povo de cuja cultura 

ele é icônico. 

 

5.3 A POESIA DO MUNDO E O MUNDO DA POESIA  

 

De acordo com Merleau-Ponty (1975, p. 333), a cultura nunca nos dá 

“significações absolutamente transparentes”, já que a “gênese do sentido jamais 

se conclui”. Se a poesia é uma forma de pronunciamento da linguagem calcado 

num dizer poético que não cessa de desvelar as coisas e o mundo, isso mostra 

que a realização poética está sempre aberta à reinvenção dos sentidos, ou seja, 

nela a gênese do sentido não se esgota, a exemplo da maneira “indireta e alusiva” 

de a própria linguagem se comportar quando nomeia as coisas. O poema 

reconfigura a realidade à medida que acomoda as coisas na quadratura do mundo 

e almeja o desvelamento do ser-no-mundo; nesse instante, ele assiste às 

transmutações do ser e percebe-o em diversos ângulos, habitando diferentes 

horizontes, aberto, ele próprio, a múltiplas visões das quais uma significação, 

totalmente inusitada, sempre se desprende, num processo que, inclusive, é a base 

para o reconhecimento da especificidade de um certo poeta. Envolvido por 

possibilidades, o texto poético inicia sua saga na escuta das coisas e no 

distanciamento do pensamento para que, em vez de copiá-lo, possa deixar-se “por 

ele desfazer e refazer” a partir das cadeias de sentido que se despertam 

(MERLEAU-PONTY, 1975, p. 335). Assim, o dizer poético, renunciando aos 

sentidos sedimentados e “predestinados”, caminha rumo ao desconhecido e ao 

despojamento de suas certezas. 

Nesse sentido, o trabalho da visão é fundamental para esse desvelamento 

poético. Rimbaud, em suas Lettres dites du “voyant”, afirma que, para ser poeta, “é 

preciso ser vidente, fazer-se vidente”. Completa ainda destacando que “o poeta se 

faz vidente por meio de um longo, imenso e pensado desregramento de todos os 

sentidos”. Esse desregramento é a garantia de que não será puxado às palavras 

mais corriqueiras, aos sentidos mais banais e às sensações mais óbvias. O poeta 
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necessita, desse modo, demolir quaisquer visões para restaurá-las ou reinventá-

las a partir da percepção do mundo que lhe serve de pano de fundo: 

 
Todas as formas de amor, de sofrimento, de loucura; ele busca por si mesmo, 
esgota em si todos os venenos, para guardar apenas suas quintessências. 
Inefável tortura em que ele precisa de toda a fé, de toda a força sobre-humana; 
em que ele se torna entre todos o grande doente, o grande criminoso, o grande 
maldito, – e o supremo Sábio! – Pois ele chega ao desconhecido! Já que 
cultivou sua alma, já rica, mais que qualquer outro! Ele chega ao desconhecido; 
e quando, enlouquecido, acabar perdendo a inteligência de suas visões, ele as 
viu!32 

 

Assim, para Rimbaud, o poeta esgota em si todas as paixões como 

“venenos” (“poisons”) que consomem sua alma. Ele o faz para garantir-lhes as 

“quintessências” (“quintessences”), ou as intensidades que marcam aquela “única 

poesia” de que fala Heidegger. Só depois de despojar-se, numa indescritível 

tortura – contra a qual luta com fé e forças sobre-humanas e para a qual se 

entrega, convindo a ele, por isso, os epítetos de doente, criminoso e maldito –, é 

que ele alcança o “desconhecido” (“l’inconnu”), o impensado, o insuspeitado, e de 

maldito torna-se o supremo sábio (“et le suprême Savant!”), pois já não vê as 

coisas como os outros. Mais do que isso: com a alma cultivada e mais rica, o 

poeta vê diferente e melhor, aumenta, se assim podemos dizer, a envergadura de 

seu olhar, perde a “inteligência de suas visões”, isto é, a atenção aos sentidos 

preestabelecidos, para ganhar uma visão mais nítida, sem resquícios de ideias, 

genuína e fidedigna ao espetáculo do mundo. Segundo Rimbaud, para a poesia, 

perder é ganhar; deixar de ver um pensamento sobre as coisas significa vê-las 

realmente (“il finirait par perdre l’intelligence de ses visions, il les a vues!”). 

Entendemos que essa reflexão de Rimbaud é bastante pertinente à 

natureza própria da poesia. Vimos que Cecília Meireles tocou nessa mesma 

questão ao mencionar, na crônica “Uns óculos”, que ela era uma pessoa de “olhos 

                                                 
32 Je dis qu’il faut être voyant, se faire voyant. 
Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes 
d’amour, de souffrance, de folie; il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons, pour n’en garder que les 
quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre 
tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit, – et le suprême Savant! – Car il arrive à l’inconnu! 
Puisqu’il a cultivé son âme, déjà riche, plus qu’aucun! Il arrive à l’inconnu; et quand, affolé, il finirait par perdre 
l’intelligence de ses visions, il les a vues! (RIMBAUD, Arthur. « Lettres dites du voyant ». In: Poésies, Une 
saison en enfer, Illuminations . Paris: Gallimard, 1973, p. 202-203) 
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tortos” e que, por causa desse entortamento, conseguia ver o que os outros não 

viam. Percebemos, com isso, que só depois de enfrentar um processo de 

despojamento da visão ordinária é que a verdadeira poesia do mundo revela-se, 

ela que habita as coisas à espera do olhar que a translade à linguagem e que a 

permita dizer as coisas. A paisagem inumana, diz Cecília, oferece espetáculos na 

maioria das vezes ignorados por nós, e o poeta, fazendo-se vidente por meio da 

sensibilidade e da educação de seu olhar, desvela-os a fim de eles deixarem de 

ser apenas uma longínqua e embaçada percepção do mundo. Essa linha de 

pensamento, no entanto, ainda nos oferece outras interrogações: residindo na 

morada da linguagem, de que maneira, ao poeta, é possível fugir dos signos da 

língua, os quais já carregam consigo uma concepção do mundo alheia à sua 

observação e percepção? Refletindo de maneira mais radical, pode-se fazer 

poesia renunciando completamente a esses signos, sem representar as coisas de 

alguma forma para, assim, suscitá-las e evocá-las? 

Para responder a essas indagações, é preciso inicialmente reconhecer 

uma ideia enfatizada por Merleau-Ponty (1975, p. 335): o escritor, ele diz, “instala-

se por entre signos já elaborados, num mundo já falante, e de nós nada requer a 

não ser uma capacidade de reordenar as significações conforme a indicação dos 

signos que propõe”. O problema, nesse caso, não é considerar os signos, mas 

pensá-los como unidades independentes e autônomas. Porém, conforme já vimos, 

eles só fazem sentido porque se perfilam uns em relação aos outros, só podendo 

existir enquanto se comportam dessa maneira e enquanto se empenham na 

linguagem. 

Logo, a questão não é o signo, mas o significado que dele extraímos 

depois de vê-lo aplicado no contexto das frases, até porque seu uso nomeia as 

coisas a fim de evocá-las, de convocá-las, e seu compromisso é fazer ver o 

mundo e não substituí-lo por uma significação sobre o mundo. Essa significação, 

proveniente da forma como as palavras estão articuladas no poema, não faz 

somente referência a um existente visível e real, mas também a um referente “não 

imediato”, pressuposto nas relações significativas do discurso e desdobrado dos 

sentidos aos quais a linguagem nos aproxima. Embora, para Merleau-Ponty, 
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qualquer sentido tenha de existir antes como “valor de referência”, os 

desdobramentos a que ele se submete é o processo natural que lhe afiança todas 

as reordenações no quadro das significações já conhecidas. Segundo a 

compreensão de Paul Ricoeur, por exemplo, esses desdobramentos são produto 

de um choque semântico e da instauração, no discurso, do que ele chama de 

“enunciação metafórica”. Dessa forma, para nos disponibilizar a poesia do mundo, 

a linguagem atua como discurso e nos revela que há, em termos de construção 

enunciativa, um “mundo da poesia” do qual o dizer poético faz-se porta-voz. 

Para Ricoeur (1989, p. 111), o discurso é um acontecimento que envolve 

mais do que os signos da língua: algo acontece quando alguém fala. Sendo assim, 

é preciso entendê-lo como uma coisa que “se realiza temporalmente e no 

presente” e que, por ser uma realização dotada de sentido, supera a dicotomia de 

Saussure entre língua e fala: ele passa da unidade simbólica para a significativa, 

ou seja, do signo à frase, já que esta última é a unidade do discurso e “suporta a 

dialética do acontecimento e do sentido”. E como realização, ele comporta, no 

entendimento de Heidegger (2005, p. 219), uma função existencial; para o filósofo 

alemão, o discurso é o fundamento ontológico-existencial da linguagem, pois nele 

ocorre a articulação de uma compreensibilidade já inerente ao discurso, visto que 

ele se abre, de modo originário, à compreensão33, e, por ele, a linguagem tem sua 

existência posta em ato. Sendo assim, estando à base de toda interpretação, ele 

também sustenta o sentido, pois este deve ser entendido como aquilo que “pode 

ser articulado na interpretação”, e, portanto, “mais originalmente, no discurso”. 

Heidegger (2005, p. 219) ainda diz que a “totalidade significativa” é aquilo 

que “se estrutura na articulação do discurso”, e que essa articulação, como tal, 

“pode desmembrar-se em significações”, em possibilidades dotadas de sentido. 

Sempre que o discurso se articula em uma realidade diferente, visando a coisas 

igualmente diferentes, não há limites para os desdobramentos de significados. 

Nesse sentido, não é à toa que o pensamento merleau-pontiano fala a respeito de 

uma inesgotável “gênese do sentido”, cuja base ontológica é a eterna abertura à 

originalidade do mundo. 

                                                 
33 Pensando em termos de linguagem, a evocação das coisas sempre suscita os sentidos delas provenientes. 
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Porém, segundo Ricoeur (1989, p. 112), o discurso como acontecimento é 

sempre sobre alguma coisa: “ele refere-se a um mundo que pretende descrever, 

exprimir ou representar”. Isso não significa, todavia, que a referência a um mundo 

solaparia essa gênese continuada do sentido sob o pretexto de que só haveria 

uma referência imediata para um mundo também imediato, como se houvesse 

apenas uma significação, descrição ou expressão possíveis a esse mundo. Como 

diz o próprio filósofo, o acontecimento “é a chegada à linguagem de um mundo por 

intermédio do discurso” que “não tem apenas um mundo, mas tem um outro, uma 

outra pessoa, um interlocutor ao qual ele se dirige” e com o qual dialoga. Dessa 

maneira, sob um fundo existencial e coabitando o espaço de sua atuação com as 

coisas e com seus interlocutores, esse discurso sempre será uma rede de 

possibilidades e uma fonte sempre aberta à criação de novos significados. 

Por conseguinte, o problema não é a natureza do discurso, mas, seguindo 

o pensamento de Ricoeur, as suas diferentes formas de articulação as quais 

podem fazê-lo mais propenso às referências imediatas ou, por outro lado, às não 

imediatas. Por esse motivo, Ricoeur (1976, p. 57) identifica dois tipos distintos de 

discursos: o literário e o científico, cujas características estão na forma como cada 

um utiliza as palavras e seus sentidos e na maneira como referenciam as coisas. 

Para ele, no segundo tipo, a palavra pode ser tomada em seu sentido literal, pois 

das obras científicas é exigida uma precisão de sentido verificável nos conceitos a 

que aspiram. As obras literárias, por sua vez, estão ligadas a um transbordar de 

sentido próprio do movimento metafórico de que fazem uso (RICOUER, 1976, p. 

57).  

O filósofo francês (1989, p. 115) ainda aponta que “a obra literária é o 

resultado de um trabalho que organiza a linguagem”, não determinando sua 

natureza ou subordinando-a a uma estrutura, mas reordenando-lhe os sentidos, 

que se ajustam à chegada das novas possibilidades significativas. Por isso é 

necessário compreender de que modo ocorre essa (re)organização e de quais 

recursos ela faz uso para conduzir à articulação de um tipo de discurso e não de 

outro. E, levando em conta toda a discussão já realizada neste capítulo, não se 

pode deixar de destacar que, acima de tudo, não existe sentido que não esteja 
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empenhado na linguagem, logo sempre se deve considerar a forma pela qual a 

própria linguagem, como “pronunciamento do discurso”, arrasta os significados às 

palavras a fim de nelas brotarem34 outras palavras (HEIDEGGER, 2005, p. 219). 

O modo de pronunciamento do dizer poético ilustra bem as ideias postas 

até o momento. As questões do sentido e das diferentes referências, por exemplo, 

podem ser vistas no poema “Loja do astrólogo”, de Cecília Meireles, também um 

texto de Poemas escritos na Índia: 

Era astrólogo ou simples poeta? 
Era vidente do ar. 
Tinha uma loja azul-cobalto, 
claro céu dentro do bazar. 
Teto e paredes só de estrelas: 
e a lua no melhor lugar. 
 
Sentado estava e tão sozinho 
como ninguém mais quer estar. 
Conversava com o céu fictício 
que em redor fizera pintar. 
Que respostas recebiam 
as perguntas de seu olhar? 
 
(Dentro da tarde inesquecível, 
houve o céu azul num bazar, 
perto da alvura da mesquita, 
na fresquidão de Tchar Minar. 
Viu-se um homem de além do mundo: 
era o vidente do ar!)35 

 
No primeiro verso desse poema há uma aproximação inusitada de sentido: 

as figuras do “astrólogo” e do “poeta” são colocadas lado a lado a partir de uma 

interrogação implícita: de quem se trata? Se quisermos, por extensão, outra 

pergunta pode ser feita: por que confundi-las, se ambas são pessoas distintas? A 

pertinência da dúvida está posta no segundo verso, que, de certa forma, leva a 

uma dupla interpretação: é o “vidente do ar”. Na primeira dessas interpretações, 

lembrando Rimbaud, o poeta é um vidente, aquele que trabalha com o 

“desregramento” de todos os seus sentidos a fim de despojar-se das visões 
                                                 
34 Heidegger inverte a ideia de que as palavras são dotadas de significados. Ele diz: “A totalidade significativa 
da compreensibilidade vem à palavra. Das significações brotam palavras. As palavras, porém, não são coisas 
dotadas de significados” (HEIDEGGER, 2005, p. 219). 
35 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. II, p. 1031-1032. 
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habituais para ver o que mais ninguém vê. Sua vidência é descortinar os sentidos 

não acessíveis às demais pessoas. Mas o astrólogo também o é, de outra forma, 

porquanto, para ele, a palavra “vidente” significa a capacidade de ver o oculto com 

a clarividência de quem enxerga o passado e profetiza o futuro de alguém. 

Destarte, ambos, dentro de suas condutas, são videntes, por isso não se pode 

definir quem é. A segunda possibilidade interpretativa contida nos versos surge de 

uma combinação das ideias anteriores: o astrólogo não é vidente, já que essa 

faculdade de vaticinar não é intrínseca ao ser humano, tratando-se apenas de 

uma criação que representa um meio de vida. Por esse motivo, ele seria mais um 

poeta, que empresta sua vida a contribuir com o trabalho da linguagem para trazer 

os significados às palavras. Nesse caso, a vidência do astrólogo não é um 

fenômeno paranormal, mas uma manifestação do dizer poético em forma de 

predição. 

Esses dois primeiros versos representam bem a ideia que perpassa a obra 

de Cecília, e à qual já nos referimos em outras análises, a saber, a exposição das 

contradições do país retratado. No poema “Loja do astrólogo”, essa ideia se faz 

presente logo no início e deixa o leitor entre duas possibilidades significativas: o 

que se vê é o astrólogo ou o poeta, ou o poeta fingindo ser astrólogo? A 

apropriada duplicidade interpretativa do texto segue a totalidade significativa da 

obra, alterando os sentidos literais a partir da aproximação dos sentidos e da 

reordenação deles em novas relações semânticas. 

O complemento usado no segundo verso (“do ar”), na expressão “vidente 

do ar”, reforça a ambiguidade inicial do poema, visto que tanto o astrólogo quanto 

o poeta buscam o “ar”, as “alturas”, para a elevação de seus ofícios a um patamar 

mais profícuo. Toda a enunciação, na sequência de seus signos, convida às 

palavras diferentes choques significativos: 

Era astrólogo ou simples poeta? 
Era vidente do ar. 
 

Ricoeur dedica parte de seus estudos para a compreensão desse choque 

entre os sentidos, o qual ele chama, conforme já mencionado, de “enunciação 

metafórica”, elemento, para ele, primacial do discurso poético. Na sua visão, esse 
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tipo de texto tem a capacidade de provocar novos sentidos justamente porque 

multiplica a formulação desses enunciados, à semelhança do que se vê no início 

de “Loja do astrólogo”. O percurso que o filósofo realiza, sobretudo na obra A 

metáfora viva, vai da palavra à frase, para depois chegar ao discurso, 

pretendendo, com isso, formular uma teoria da metáfora que possa evidenciar a 

existência de uma “verdade metafórica”. Ricoeur considera que a metáfora produz 

uma nova ordem do discurso, porque aproxima dois sentidos cujas vidas antes 

isoladas passam, no processo metafórico, a comungar de uma cumplicidade. No 

texto analisado, “astrólogo” e “poeta” dividem o mesmo espaço e contribuem um 

com o outro na construção da ambiguidade inicial do poema. Enriquecendo ainda 

mais as relações, os termos “vidente” e “ar” completam a totalidade significativa 

que abre a leitura dessa poesia. 

O problema da metáfora, segundo Ricoeur (2000), é que ela sempre foi 

considerada uma figura de estilo, um tropo que comporta uma variação de sentido. 

Na retórica clássica, por exemplo, essa variação, a serviço da eloquência pública, 

permitia criar analogias que não passavam de “simples ornamento e puro deleite” 

(RICOEUR, 2000, p. 18). Já Aristóteles a via como a transferência de um nome de 

um objeto para outro, ou “a aplicação a uma coisa de um nome que pertence a 

outra” (RICOEUR, 2000, p. 24). Ele ainda enfatizava que cada palavra tem um 

significado denominado corrente, habitual, e que, em um determinado contexto, o 

autor pode empregá-la não nesse sentido corrente, mas aproximando-a de um 

objeto que comumente ela não denomina. Logo, a metáfora seria um defeito no 

uso habitual da palavra, seria uma violação da ordem natural desses usos, 

recebendo de Aristóteles, por esse motivo, a denominação de uso estranho, ou 

allotrios36. Essas relações, no entanto, já não parecem adequadas porque insistem 

na ideia de que cada palavra sede um significado, ou o empresta, às coisas no 

momento em que as nomeia. Em contrapartida, conforme vimos em Heidegger, as 

palavras não são dotadas de um significado, mas brotam dele próprio. 

                                                 
36 Essa ideia de allotrios, conforme diz Ricoeur (2000, p. 37), tende a aproximar três ideias distintas: “a ideia 
de desvio em relação ao uso ordinário, a ideia de empréstimo a um domínio de origem, e a de substituição em 
relação a uma palavra comum ausente mas disponível”. 
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Além disso, na posição aristotélica há uma persistência em relacionar a 

metáfora a um nome, a uma propriedade supostamente intrínseca a ele, quando, 

na verdade, ela ocorre no enunciado todo, na correlação entre todos os signos da 

frase, como vimos nos versos de Cecília: 

Era astrólogo ou simples poeta? 
Era vidente do ar. 
Tinha uma loja azul-cobalto, 
claro céu dentro do bazar. 
Teto e paredes só de estrelas: 
e a lua no melhor lugar. 

 
A partir do terceiro verso, o uso da expressão “vidente do ar” se fortalece 

por causa da descrição feita do lugar: era pintado de “azul-cobalto”, com estrelas 

por todos os lados e uma lua em posição de destaque. Quando se lê “claro céu 

dentro do bazar”, à primeira vista, pode parecer um ambiente em cujo topo não há 

cobertura para protegê-lo, ou seja, o céu acaba sendo o próprio teto do bazar. 

Mas as relações significativas apresentam uma loja toda enfeitada para reproduzir 

um céu estrelado, convidando seus ocupantes, na pertinência das aproximações 

entre “céu” e “ar”, a imergir no mundo que se oferece. E aqui outro contraste se 

revela: deve-se imaginar no céu, mesmo se estando na terra. 

Partindo da ideia de que a metáfora, antes de ser requisito de um nome, é 

a pertença própria de uma significação ao enunciado todo, os versos de Cecília 

até aqui apresentados ilustram o que se pretende dizer. Para Ricoeur, a metáfora 

desarranja a rede de significações, portanto ela não pode ser tomada como 

simples ornamento, mas como construção necessária para a dinâmica dos 

sentidos na linguagem; ela é, em outras palavras, o alimento de todo o dizer 

poético. Além disso, ao produzir a reordenação dos sentidos, produz também um 

conhecimento, evoca uma compreensão, inerente à própria linguagem, e faz o 

discurso abrir-se a uma “re-descrição da realidade”. 

A partir do contexto da frase, é possível concordar com Ricoeur (1976, p. 

61) que a metáfora ocorre a partir de uma predicação e não de uma denominação; 

ela nasce da articulação dos signos entre si e não de uma ideia isolada. Por isso, 

o filósofo francês passa a falar em “enunciação metafórica” e não em uso 
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“metafórico da palavra”, dizendo que “a metáfora é, antes, um uso desviante dos 

predicados no quadro da frase completa” (RICOEUR, 1989, p. 217). 

Pensando dessa forma, ela provoca uma transgressão nos sentidos 

ordinários e passa, na análise de Ricoeur, a ser tomada como uma impertinência 

semântica, tendo em vista a subversão que realiza nas relações significativas que 

já residem na linguagem. Por isso, não sendo propriedade de um nome, mas 

pertencente ao conjunto da frase, ela deixará de ser chamada de metáfora para 

ser enunciado metafórico. Assim, a metáfora é, na verdade, uma impertinência 

semântica do enunciado. Na aproximação entre os termos dentro desse 

enunciado impertinente, surge o que Ricoeur (1989, p. 217) chama de choque 

entre dois campos semânticos distintos. A resposta a esse choque faz surgir uma 

“nova ordem”, ou uma nova pertinência semântica. Se o significado habitual do 

termo não se aplica mais no contexto, é preciso então um novo significado, 

denominado inovação semântica. Como, na poesia, o dizer poético evoca o 

mundo para que ele conceda as coisas, no momento em que ele pronuncia algo, 

chama as coisas e os sentidos que as acompanham, encurtando a distância entre 

nós e o mundo. Nesse chamamento, e na dança dos sentidos que esse dizer 

poético provoca durante o chamamento, sobrevém o choque inevitável entre os 

significados que insistentemente buscam37 as palavras para nelas habitar. É assim 

que o poema diz as coisas; é assim que a poesia nos traz o mundo. Com isso, 

Ricoeur mostra que a dinâmica do movimento da linguagem, de sua eterna 

revitalização, ocorre nesses rearranjos que a enunciação metafórica suscita. Por 

isso que ela é a porta-voz de todo dizer poético. 

Retomando o poema de Cecília, nele a voz desse dizer, articulada por 

essas enunciações metafóricas, soa claramente. Primeiro há o astrólogo-poeta, ou 

poeta-astrólogo, segundo a ambiguidade que é pertinente aos versos; depois há o 

bazar cuja decoração nos abre um céu, não a própria abóbada celeste, mas uma 

fabricação “azul-cobalto” que parece ser um céu, o ambiente propício para as 

divagações visuais desse “vidente do ar”: 

 

                                                 
37 Cf. Heidegger, 2005, p. 219: a totalidade significativa vem às palavras. 
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Sentado estava e tão sozinho 
como ninguém mais quer estar. 
Conversava com o céu fictício 
que em redor fizera pintar. 
Que respostas recebiam 
as perguntas de seu olhar? 

 
Livre da presença dos homens, esse não é o estado que melhor lhe 

convém. Sozinho e sentado, como ninguém mais gostaria de estar, ele conversa 

com o “céu fictício” sem que se revelem as coisas sobre as quais ele dialoga. O 

que se sabe é que faz “perguntas com o olhar”, e fica à espera das respostas, 

fitando aquele imenso estrelado forjado. O estranhamento das significações está 

presente nas expressões “conversar com o céu” e “perguntas do olhar”, as quais 

compõem diferentes enunciações metafóricas voltadas à maneira de agir do 

“astrólogo ou simples poeta” dentro daquele bazar. Ele está sozinho, mas ao 

mesmo tempo conversa com o céu, como se ele personificasse uma presença e 

extinguisse a solidão reclamada nos primeiros versos. Como a ambiguidade 

representa a totalidade significativa do poema, ela se espalha por cada expressão 

e cada frase. Nas “perguntas com olhar”, o sentido anterior não se esvai: ele fala 

sem se pronunciar, porque fala com o “olhar”. Aqui, a visão diz bem mais que as 

palavras. 

(Dentro da tarde inesquecível, 
houve o céu azul num bazar, 
perto da alvura da mesquita, 
na fresquidão de Tchar Minar. 
Viu-se um homem de além do mundo: 
era o vidente do ar!) 

 
Na última estrofe, o contraponto fica por conta dos dois planos 

apresentados: o do bazar e o da mesquita, realidades antípodas que, na “tarde 

inesquecível”, se encontram. O céu azul da loja é o lugar das visões humanas, das 

elucubrações do “astrólogo poeta” e dos vaticínios profanos, já que representam 

engenhos do próprio homem. Na mesquita, em sua “alvura”, só o divino comunica 

e não aceita a rivalidade das predições mundanas. Por isso, o instante em que 

ambos se tocam passa a ser um momento “inesquecível” em virtude da visão que 

daí se desprende para realçar a imagem do “homem de além do mundo”, o 
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“vidente do ar”. Aqui, nesse entrecruzamento das paisagens, a ambiguidade se 

reafirma com toda a sua intensidade: que homem é esse? É o vidente mundano 

ou o vidente divino? O do bazar ou o da mesquita? De onde vem? De “além do 

mundo” do espírito ou de “além do mundo” da presciência? Em meio a tantas 

perguntas, só resta pensar num homem: o “poeta”, vidente por natureza, 

responsável por trazer à visão o “além mundo” distante, separado de nós apenas 

pela força das metáforas, as mensageiras de um dizer poético altamente sagaz. 

A vivacidade das imagens evocadas por Cecília testifica a extensão 

significativa de sua obra, ela que, conforme explanado no capítulo anterior, realiza 

a poesia em todos os âmbitos até aqui levantados. No poema analisado, por 

exemplo, ainda fica um último aspecto a ser demonstrado: percebemos que, além 

de as imagens nos trazerem um sentido, também provocam uma compreensão a 

partir das referências sugeridas. Esse é o segundo aspecto importante do 

processo da enunciação metafórica destacado por Ricoeur (2000, p. 331): “o que 

diz o enunciado metafórico sobre a realidade?” Já que ele é marcado por uma 

“frase singular de complexa interação de significações”, em sua articulação ele 

produz conhecimento porque uma metáfora sempre “nos diz algo novo acerca da 

realidade”, permitindo que se traga à linguagem “novos modos de estar no mundo, 

de aí viver e de nele projetar as nossas possibilidades mais íntimas” (RICOUER, 

1976, P. 72). Para falar a respeito da abertura que a enunciação metafórica 

pratica, é preciso recorrer àquilo que o filósofo chama de postulado da referência.  

O texto, para Ricoeur (2000, p. 336), é uma entidade complexa, 

discursiva, é prioritariamente um “discurso como obra”. Por obra ele entende “uma 

sequência mais longa que a frase que suscita um novo problema de compreensão 

relativo à totalidade finita e fechada, que a obra como tal constitui” (RICOEUR, 

1989, p. 115). Cabe ressaltar dois pontos importantes nessa definição: primeiro, a 

ideia de que a obra é uma totalidade significativa, logo o sentido do conjunto 

precede o entendimento de cada uma das partes, com o todo transcendendo a 

estrutura finita e limitada dos signos presentes em sua composição; segundo, 

essa constituição significativa desperta novas formas de compreensão que não 

podem ser pensadas fora da mensagem totalitária a que se vinculam e da qual 
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nascem. Nesse sentido, o discurso é, antes de tudo, “a sede de um trabalho de 

composição”, e a obra deve ser entendida como uma singularidade, correlato de 

um fazer. O processo de interpretação, por isso, precisa dirigir-se ao texto como 

obra, como disposição, como composição; não seria possível, diante disso, 

contentar-se somente com a estrutura da obra, porque ela arrasta para si outros 

elementos que não fazem parte apenas da ordem estrutural, mas que pressupõem 

o sentido que despertam e as referências a que direcionam. Por causa desse 

fator, Ricoeur (2000, p. 337) aponta que se deve pressupor “um mundo da obra”.  

Nesses termos, o filósofo francês diz que “interpretar uma obra é 

desvendar o mundo ao qual ela se refere em virtude de sua ‘disposição’, de seu 

‘gênero’ e de seu ‘estilo’” (RICOEUR, 2000, p. 337). Uma busca dirigida ao mundo 

desvelado pela obra é a oportunidade de vermos que o enunciado metafórico, 

embora suspendendo qualquer referente imediato por causa da reconfiguração 

dos sentidos que propõe, pode estabelecer sua própria referência, chamada por 

Ricoeur de referência metafórica. Isso permitiria a realização de diferentes leituras 

de uma obra, principalmente da poesia, já que, dentro das possibilidades dessa 

referência metafórica, basta penetrar no mundo que ela desvela38.  

Proceder assim é pensar além das referências ostensivas e diretas. E, 

para que isso aconteça, Ricoeur diz que precisamos levar em consideração a 

existência de diversas naturezas de obras, especialmente as que chamamos de 

literárias. A produção desse tipo de texto, ele diz, significa justamente que a 

relação do sentido à referência é “suspensa”. Suspende-se essa relação direta 

para a instauração de uma referência de segundo grau. Para uma análise da 

poesia, segundo Ricoeur, a dicotomia entre denotação e conotação deve ser 

superada, já que essa cisão nos diz que a linguagem denotativa, por ser direta e 

real, possuiria também um referente direto e real, mas a linguagem conotativa, por 

ser figurativa e alusiva, não possuiria um referente. Por conseguinte, essas 

denominações (de denotação e de conotação) perdem sua validade no movimento 

                                                 
38 Para Ricoeur (1989, p. 119), “é essencial a uma obra literária, a uma obra de arte em geral, que ela 
transcenda as suas próprias condições psicossociológicas de produção e se abra, assim, a uma sequência 
ilimitada de leituras, também elas situadas em diferentes contextos socioculturais. Numa palavra, o texto deve 
poder, tanto do ponto de vista sociológico como psicológico, descontextualizar-se de maneira a deixar-se 
recontextualizar numa situação nova: é o que faz, precisamente, o ato de ler”.   
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realizado pela inovação semântica e pelos referentes de segundo grau que ela faz 

surgir, porquanto o fazer artístico, para Ricoeur, não é desprovido de referência, 

mas exige a configuração de um novo postulado da referência: a obra literária 

somente desvela um mundo “sob a condição de que se suspenda a referência do 

discurso descritivo” (RICOEUR, 2000, p. 338). Essa ideia mostra que o enunciado 

metafórico não desliga qualquer relação com uma referência, porém deixa claro, 

conforme acredita Ricoeur (2000, p. 338), que ele conquista seu sentido 

metafórico “sobre as ruínas do que se pode chamar referência literal” e constrói o 

que chamamos de referência de segundo grau: 

 
A minha tese é a de que a abolição de uma referência de primeira categoria, 
abolição operada pela ficção e pela poesia, é a condição de possibilidade para 
que seja libertada uma referência de segunda categoria que atinge o mundo, 
não apenas ao nível dos objetos manipuláveis, mas ao nível que Husserl 
designava pela expressão Lebenswelt e Heidegger pela de ser-no-mundo. […] 
interpretar é explicitar o modo de ser-no-mundo exposto diante do texto. 
(RICOEUR, 1989, p. 121)  

 

É por meio dessa referência de segundo grau, alcançada pela articulação 

dos enunciados metafóricos, que o dizer poético edifica o “mundo da poesia”, para 

o qual o olhar se volta enquanto os novos significados, surgidos do choque entre 

os antigos e os inusitados sentidos emergentes, vem habitar as palavras do 

poema. Cada enunciado do poema, em seu comportamento em relação aos 

outros, enriquece o alcance da nossa visão à medida que se entrega à linguagem 

e torna acessível a “poesia do mundo” que estava impregnada nas coisas e que 

necessitava desse dizer poético para se colocar. Esse movimento tende a se 

enraizar no mundo da vida (Lebenswelt) e contribuir para o desvelamento do ser-

no-mundo. Segundo Ricoeur, compreender esse processo é, em última instância, 

“explicitar o modo de ser-no-mundo” já que essa referência metafórica se faz à 

maneira de um “ver como” que implica um “ser como”. 

Em virtude de não estar preso à malha sedimentada do conceito e à 

univocidade da linguagem própria dos discursos científico ou filosófico, “ninguém é 

mais livre do que o poeta”, pois ele está “liberto da visão ordinária do mundo”, 

libertou-se para tornar-se o ser que deve trazer o novo à linguagem (RICOUER, 
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1976, P. 72). Esse comportamento, conforme já visto, faz parte da poesia de 

Cecília, que incorpora tão bem essas referências metafóricas em seu poetizar: 

houve o céu azul num bazar, 
perto da alvura da mesquita, 
(...) 
Viu-se um homem de além do mundo: 
era o vidente do ar! 

 
No texto “Loja do astrólogo”, a ambiguidade não permite a identificação de 

um referente direto, por isso sua relação com uma referência de segundo grau. O 

homem do poema é o vidente que alcança esse mundo novo que, antes da 

experiência poética, jaz no silêncio. Mais do que dividido em mundano ou divino, o 

vidente é o poeta que, taciturno, penetra nessa mudez para se fazer todas as 

coisas e poder desvelar essas mesmas coisas. No dizer poético, como diz 

Merleau-Ponty (1975, p. 336), devemos “considerar a palavra antes que seja 

pronunciada, contra o fundo de silêncio que sempre a envolve e sem o qual nada 

diria”, pois é esse silêncio que manifesta a oposição entre o ouvir e o dizer, afinal, 

“a linguagem diz peremptoriamente quando renuncia a dizer a coisa mesma” 

(MERLEAU-PONTY, 1975, p. 335). Assim, manifestada essa antinomia, sobrevém 

esse novo mundo revelado que, à proporção que invoca uma interpretação sobre 

suas novas referências, abre novas possibilidades de ser-no-mundo, até mesmo 

porque, nas palavras de Ricoeur (1989, p. 122), a compreensão “torna-se uma 

estrutura do ser-no-mundo”. 
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6. CONCLUSÃO: COLAPSAR-SE PARA REINVENTAR-SE 

 

 

As reflexões encaminhadas até agora permitem algumas conclusões a 

respeito da natureza da poesia de Cecília Meireles e da especificidade da obra tal 

como foram abordadas neste trabalho. Diante de tudo que foi exposto, queremos 

partir de duas premissas capitais, a fim de delinearmos nossas considerações 

finais. 

Primeiro, é necessário reconhecer que a poesia – entendida como 

realização significativa da linguagem e manifestação do gesto do mundo a partir 

das enunciações metáforas que o tornam acessível – não depende de quaisquer 

análises para que seus atributos sejam realçados. Ela própria, na convocação à 

releitura das diversas dimensões da vida, convida à sua decifração. Para tanto, ela 

não pode ser encerrada em fórmulas que tentam apresentá-la como fruto de um 

artifício intelectual, pois sua liberdade expressiva não pode ser capturada numa 

equação do trabalho criativo (por exemplo, a que determina ser ela o resultado da 

relação “sujeito + objeto”). Todavia, é essencial assumir uma postura diante desse 

tipo de texto. A maioria das leituras tende a acentuar parte da riqueza do discurso 

poético e a direcionar a visão para um entendimento peculiar do alcance das 

significações do poema, as quais não se esgotam em instante algum, visto que o 

desvelamento do mundo que praticam é incessante e sempre aberto à 

transmutação dos sentidos iniciais. Nem o próprio autor domina todos os 

significados de um texto porque, como nos apresenta Ricoeur, a obra, assim que é 

produzida, ganha autonomia e tem a capacidade de desvendar, por si mesma, seu 

próprio mundo. Nesse caso, o cotejamento das diferentes interpretações de um 

certo tipo de discurso é um índice de sua pluralidade e de sua abrangência. 

Segundo, independente do tipo de investigação proposta acerca da 

poesia, é importante que não se percam os predicativos essenciais da composição 

poética e não se pratique uma redução das verdadeiras potencialidades inerentes 

a ela. Isso quer dizer que o princípio de toda leitura é o reconhecimento imediato 
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desses predicativos, a fim de que não se subverta nenhuma qualidade intrínseca à 

natureza do texto analisado. 

Este foi o esforço do presente trabalho desde o começo: reunir essas 

premissas em uma análise que, antes de tudo, delimitasse os contornos do 

discurso poético e demonstrasse, por meio de uma obra, a de Cecília Meireles, 

como se pode realizar uma leitura sem perder as dimensões que perpassam a 

essência da poesia, porquanto nenhum estudo alterará a natureza sobre a qual 

ela se edifica. A preocupação maior, nesse sentido, foi balizar o campo de atuação 

da atividade poética e desconstruir noções que frequentemente são atreladas à 

constituição dessa prática textual, tais como as ideias de subjetividade e de eu 

lírico. Depois de trilhar o caminho da poesia e a maneira como a linguagem a 

revela na organização linguística que lhe cabe, acentuamos como essas ideias 

ligadas ao subjetivismo do “eu” são falaciosas e não traduzem o comportamento 

do enunciado poético, identificando, na obra de Cecília, como ocorre a superação 

dessas noções a partir de uma nova atitude frente a essa modalidade de texto. 

Sobre isso, foi essencial ao desenvolvimento deste trabalho escolher, 

como referência teórica, a fenomenologia merleau-pontiana, já que, trabalhando 

com os poemas de Cecília a partir dessa linha de análise, pudemos compreender 

a especificidade da obra da poetisa e trazê-la à discussão para ilustrar a tese que 

defendemos sobre a natureza do discurso poético e sobre o processo de colapso 

do sujeito lírico. Nesta conclusão, optamos por seguir o mesmo percurso – das 

considerações sobre a poesia aos textos cecilianos – para sublinhar ainda mais os 

traços peculiares de ambos e para reafirmar o enlace existente entre Cecília e o 

que denominamos características essenciais de uma genuína expressão poética. 

Aliás, a poetisa encaixou-se tão bem às observações referentes aos atributos 

poéticos, que ela própria, a cada poema, ajudava a sustentar a ideia de que a 

poesia está enraizada no mundo e, por isso, é produzida por uma consciência 

sempre voltada para descortiná-lo, sem se interpor nessa relação como uma pura 

inteligibilidade, um “cogito soberano”. A respeito disso, dedicamos, ao longo desta 

conclusão, algumas apreciações. 
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Assim, seguindo esse raciocínio, a conclusão inicial que pretendemos 

enfatizar é também a que norteia as demais considerações finais: segundo uma 

leitura fenomenológica, em se tratando de poesia, não há espaço para a ideia de 

subjetividade, porque, ao ler o poema, deparamo-nos com o colapso do sujeito 

lírico, a figura que serve de sustentação para as possíveis relações subjetivas 

presentes no texto poético. Conforme diálogo feito com o pensamento de Merleau-

Ponty, a subjetividade só pode ser encontrada no mundo depois de “sobrevinda a 

reflexão”, ou seja, depois de o fenômeno da percepção ser ignorado e de ele ser 

tomado como um contato inicial, “antepredicativo”, com as coisas sem qualquer 

relevância, já que, nesse primeiro momento, nossa relação com o mundo seria 

incipiente e ainda não estaria revestida pelas ideias que corresponderiam a ele. 

No entanto, contra essa ideia, devemos considerar que, caso percamos esse 

fenômeno, perdemos também a significação do percebido, o momento em que ele 

se revela em face de todas as outras coisas e se singulariza à consciência voltada 

a ele. A poesia é justamente o desvelamento desse acontecimento perceptivo, 

logo é uma maneira de apreender a significação das coisas no instante em que 

nascem para uma existência efetiva diante de um olhar que as contempla 

atentamente. É assim que os versos de Cecília, por exemplo, apresentam a 

facticidade das coisas do mundo, desapegada de uma inteligência que as 

constitua: 

Pelas ondas do mar, pelas ervas e as pedras, 
pelas salas sem luz, por varandas e escadas 
nossos passos estão já desaparecidos. 
 
Diálogos foram frágeis nuvens transitórias. 
Multidões correm como rios entre areias 
inexoráveis, esvaindo-se em distância.1 
 

Nesse poema de Solombra, o que se vê é a imagem da transitoriedade da 

vida, das experiências que se esvaem e não deixam marcas por onde passam. 

Por conseguinte, para que essa imagem – inicialmente uma percepção de um 

estado de alma efêmero – seja acessível, precisa da aparência visível das coisas, 

precisa ser uma experiência inserida na “quadratura do mundo” e evocada com a 

                                                 
1 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. II, p. 1263. 
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mesma densidade que a tornou única para a consciência que a viveu, visto que 

não vê o transitório, não se toca a fragilidade do presente, mas ambos podem ser 

avivados no plano real através dos seres que os despertaram. Por esse motivo, as 

coisas convocadas no poema estão ao alcance do olhar, são materialidades no 

mundo – não fora dele – e encarnam a existência do transitório: as “ondas do mar” 

sempre inusitadas e surpreendentes em seu contínuo vai e vem; “as ervas” e a 

brevidade de suas folhas; as “pedras” e a corrupção que o tempo é capaz de 

impor a elas; “as salas sem luz” a impedir a certeza da visão do horizonte e a 

impossibilitar, por isso, um passo seguro; as “nuvens” vitimadas pelo destempero 

dos ventos e desfeitas tão logo o sopro do ar as alcança; “os rios” e a correnteza 

que remexe as águas e as leva a terras distantes, sem que se vejam seus rastros. 

Isso nos leva a uma outra conclusão, derivada da primeira, a respeito dos 

atributos que vemos na poesia. Consideramos, nesse conjunto de características 

que pressupõem a singularidade da composição poética, que ela é uma 

reapresentação do mundo sem necessitar de um sujeito que lhe seja suporte, sem 

necessitar de um “eu”, mergulhado em sua interioridade, descobrindo em si as 

imagens que as coisas gravaram nele a fim de, então, representá-las como 

projeção e simulacro delas próprias. Só haveria a necessidade de um sujeito caso 

a existência do mundo não pudesse ser efetivada sem um Cogito que lhe desse 

apoio. Porém, o mundo é toda essa visibilidade que o texto ceciliano desvela no 

ato poético, ele já é algo dado; dessa forma a dicotomia entre sujeito-objeto, 

postulada na ideia de que o primeiro determina a essência do segundo, não 

encontra lugar nessa relação. Como reparamos nos versos de Cecília, a ideia do 

transitório só ganha força quando emerge da experiência real com as coisas 

visíveis. 

Destarte, vemos, na poesia, o colapso do chamado sujeito lírico porque a 

presença de um “eu” – elemento linguístico que não pode ser confundido com uma 

“consciência perscrutadora” – não se sobrepõe à evocação das próprias coisas e 

ao valor de referência que elas carregam para acomodar o texto e a experiência 

nele desvelada na “quadratura do mundo”. As coisas, nas palavras de Merleau-

Ponty, “mediatizadas por seus aspectos perspectivos”, oferecem-se pouco a 
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pouco, nunca completamente, e sem “um meio” racional “interposto”, já que 

possuem uma conduta frente à consciência que as percebe e só transparecem os 

significados ligados a um horizonte específico no qual se revelam para a 

percepção atual. Portanto, não é a subjetividade que as resgata do fundo da 

memória do poeta, porque ela não está no mundo esperando ser encontrada, mas 

é essa “mediatização” – fundada na perspectiva dos seres – que “nos introduz na 

realidade carnal das coisas” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 290-291). 

No poema de Cecília, o elemento mediador entre a consciência e o mundo 

é o olhar da poetisa, atento ao espetáculo do visível e responsável por uma nova 

forma de existir do discurso poético. Quando os versos declaram que 

Diálogos foram frágeis nuvens transitórias. 
Multidões correm como rios entre areias 
 

na verdade estão fazendo a realidade vir à tona a partir do que se vê, 

lançam-nos na atitude existencial assumida pela poesia, pois as comparações 

levam à imagem do transitório: os “diálogos” são “frágeis nuvens” e as “multidões” 

são “rios entre areias”; no momento, essa é a perspectiva que representa a 

experiência das lembranças e dos passos que se apagam durante a trajetória. 

Por meio do olhar, o poeta desvenda o mundo e o faz aparecer para nós, 

tornando a poesia, consequentemente, a manifestação desse olhar. Sendo, pois, 

essa manifestação um dos compromissos do discurso poético, sua composição, 

longe de estar atrelada à expressão de um sujeito lírico, fundamenta-se na 

aparição da realidade, à consciência que se dispõe a percebê-la, com a mesma 

força com que se apresentou na experiência originária. Por isso insistimos, ao 

longo de todo este trabalho, em destacar a presença desse atributo da poesia na 

obra ceciliana: 

Tomo nos olhos delicadamente 
esta noite – jardim de puro tempo 
com ramos de silêncio unindo os mundos.2 
 

Nesse poema, também de Solombra, há uma evocação da imagem da 

noite, que “delicadamente” aparece aos olhos, que mostra sua face como “jardim 

                                                 
2 Idem, p. 1278. 
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de puro tempo”. Nessa apresentação poética, o próprio tempo, como vivência 

abstrata, materializa-se no jardim, “com ramos de silêncio”, alastra-se com 

taciturnidade, e une os “mundos” porque faz o interior das coisas ser, por inteiro, 

exterioridade. Embora, nesse texto, haja uma espécie de mística em torno da 

experiência, como se a poetisa falasse que a noite, por meio dos olhos, adentra a 

alma e a leva a opor o mundo interior ao mundo exterior, trata-se justamente de 

uma significação possível inerente ao tempo, engajada, por sua vez, nessa 

aparição vivaz dos seres. Como lembra Heidegger, toda evocação traz consigo 

um entendimento, desperta um sentido para o qual ela aponta, sem que esse 

processo transforme a percepção em uma atividade puramente inteligível. 

É exatamente essa evocação que caracteriza outro elemento mediador, 

aquele sem o qual o discurso poético não se efetivaria e toda a aparição do 

mundo, igualmente, não se manifestaria. Não é apenas por meio dos seus 

“aspectos perspectivos” que as coisas são “mediatizadas”; elas necessitam 

também que a linguagem as fale e, nesse falar, coloque-nos em contato com elas 

à medida que as convoca a dizer suas próprias qualidades. Para entender isso, 

deve-se superar a definição de linguagem que a considera simples representação 

que nasce no espírito do sujeito e que manipula as palavras a fim de ajustá-las à 

melhor expressão. Esse tipo de pensamento não estaria de acordo com as ideias 

aqui destacadas a respeito da natureza da poesia, porquanto a lançaria 

exclusivamente no campo da inteligibilidade e justificaria o uso da noção de 

subjetividade para se referir ao processo – por ela realizado – de intermediação 

entre o sujeito e o mundo. Por isso, acompanhando as ideias de Heidegger, 

acreditamos que é preciso reconsiderar esse pensamento e admitir que a 

linguagem fala, ou seja, que ela cumpre um papel de concernir as coisas aos 

homens realizando o “chamado coisa-mundo e mundo-coisa” e evocando, para 

isso, essas mesmas coisas a fim de elas nos concederem o mundo e a visibilidade 

que o acompanha. Deve-se entender, portanto, que não se pode manipular a 

linguagem, mas, antes, aderir ao seu dizer que nos permite mergulhar 

inteiramente na “intimidade do mundo”. Essa adesão pressupõe penetrar na fala 

da linguagem para que consigamos habitar nela, pois, segundo Nunes (2012, p. 
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187), “é na linguagem original” que a consciência se encontra aderida ao mundo, 

“e é nela que o mundo se antepõe ao Cogito”. 

É dessa forma, também, que almejamos entender a poesia, como um 

regresso, por meio desse dizer, à essência da linguagem, à sua “morada”, para aí 

aderir ao mundo e adentrar no domínio dos seres que se revelam. A leitura dos 

poemas assim nos lança nesse solo comum da existência e nos resgata uma 

experiência que o pensamento racional aos poucos vai desbotando. A composição 

poética, sendo “uma múltipla enunciação”, ou, conforme já destacamos, um 

território fértil para a emergência de novos significados e de novas relações 

interpretativas antes insuspeitadas, altera nossa forma de ver as coisas porque 

nos aproxima delas e nos coloca à escuta de seu interior: 

Não há quem não se espante, quando 
mostro o retrato desta sala, 
que o dia inteiro está mirando, 
e à meia-noite em ponto fala. 
 
Cada um tem sua raridade: 
selo, flor, dente de elefante. 
Uns têm até felicidade! 
Eu tenho o retrato falante.3 
 

Em “O retrato falante”, de Vaga Música, por exemplo, Cecília mostra que 

até as coisas mais corriqueiras, como um quadro, podem surpreender a 

percepção e, por esse motivo, adquirir um sentido inusitado. O texto expõe, a 

partir do dizer poético que o caracteriza, da linguagem que nele fala, um ser que 

se revela e que impõe uma qualidade muito peculiar à sua natureza: a autonomia 

de falar e de expressar seu interior. Esse diálogo com as coisas só é possível 

porque a poesia as faz existir no momento em que se abre ao dizer da própria 

linguagem para, assim, evocá-las em suas peculiaridades. No poema de Cecília, a 

imprevista atitude do quadro causa “espanto” às pessoas porque elas se 

habituaram apenas ao que é rotineiro – o “selo”, a “flor”, o “dente de elefante” e a 

“felicidade” – e agora têm de lidar com o comportamento excêntrico de um certo 

“retrato falante”, de dia “mirando” e à noite “falando”: 

                                                 
3 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. I, p. 375-376. 
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Minha vida foi sempre cheia 
de visitas inesperadas, 
a quem eu me conservo alheia, 
mas com as horas desperdiçadas. 
 
Chegam, descrevem aventuras, 
sonhos, mágoas, absurdas cenas. 
Coisas de hoje, antigas, futuras... 
(A maioria mente, apenas.) 
 
E eu, fatigada e distraída, 
digo sim, digo não – diversas 
respostas de gente perdida 
no labirinto das conversas. 
 
Ouço, esqueço, livro-me – trato 
de recompor o meu deserto. 
Mas, à meia-noite, o retrato 
tem um discurso pronto e certo. 
 

Dessa maneira, Cecília salienta que a vida do poeta sempre é cercada 

das “visitas inesperadas” dessas coisas falantes, que chegam, “descrevem 

aventuras”, “sonhos, mágoas, absurdas cenas”, e, por mais alheio que ele tente 

permanecer, é obrigado, a certa altura, a “dizer sim” ou “dizer não” a elas, 

porquanto, diante de tal revelação, não pode permanecer passível ou ignorar o 

chamamento da linguagem que convoca a consciência a se acercar do mundo em 

que vive. O próprio poeta descobre a si mesmo nesse processo de diálogo com as 

coisas; descobre que ele coexiste com elas, que ele é um ser vivendo “entre 

coisas”, e que a comunicação entre eles revela todos os significados presentes no 

mundo e para os quais, geralmente, não voltamos nosso olhar. Fica claro, com 

isso, uma outra conclusão a respeito dos atributos da poesia: todas essas 

descobertas que ela efetiva ocorrem por meio de um dizer poético inerente à sua 

fala, o qual “desinstrumentaliza” os sentidos mais ordinários das palavras para 

expor o ser a si mesmo e ao mundo. Em outras palavras, ela pratica o 

desvelamento do ser-no-mundo depois de evocar as coisas, de trazê-las à 

proximidade e de revelar o exato momento em que o ser vem ser. 

Essa maneira de o dizer poético se comportar na linguagem, rearranjando 

os significados e levando o ser, no plano existencial, a reconhecer-se ao lado das 
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coisas, decorre de uma organização específica da poesia que, segundo Ricoeur, 

cria “enunciações metafóricas” e leva às palavras diferentes sentidos, aqueles 

mais inesperados. Isso quer dizer que a expressão poética, como resultado de um 

trabalho diferenciado da linguagem, suspende as referências mais imediatas das 

palavras ao aproximá-las e promover entre elas um choque, um encontro entre 

significados inusitadas, denominado “inovação semântica”. Exemplo disso está na 

própria expressão que intitula o poema de Cecília, “retrato falante”, que carrega 

um sentido pouco habitual, pois o termo supõe um objeto inanimado dotado de 

fala ou de uma característica humana não pertinente a ele e, por isso, inusual. No 

entanto, essa composição é válida no domínio poético justamente porque permite 

a criação do que Ricoeur chama de “referência suspensa”, ou um modo de falar 

sobre o mundo de maneia indireta. Conforme lembra Gentil (2004, p. 190), a 

metáfora, e por consequência o discurso poético, “faz referência a algo que não 

pode ser dito de modo direto, a uma dimensão da realidade que não pode ser 

alcançada de maneira direta”, porém é capaz de revelar um mundo que se basta a 

si mesmo, que pode sugerir seus próprios sentidos a partir da reconfiguração da 

significação ordinária, alimentando-a com novas perspectivas e mantendo-a 

sempre atualizada e aberta a novas relações: 

Ouço, esqueço, livro-me – trato 
de recompor o meu deserto. 
Mas, à meia-noite, o retrato 
tem um discurso pronto e certo. 
 

Embora o leitor não veja na manifestação do quadro uma animação real 

do objeto, é isso que ocorre; embora ele considere que a fala do retrato seja, na 

verdade, uma projeção de certas conjecturas que ocorrem no próprio pensamento 

da poetisa, mesmo assim essa fala não está descartada, ela é uma realidade, o 

quadro de fato “tem um discurso pronto e certo” diante da relutância de quem o 

escuta e tenta, gradativamente, “ouvir”, “esquecer” e “livrar-se”. A ambiguidade 

aqui exposta, longe de ser uma falha significativa do texto, é uma característica do 

próprio mundo, que, dependendo do horizonte a partir do qual é visto, apresenta 

lacunas e diferentes possibilidades de visão, ampliando, com isso, seus modos de 
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aparição. Recorrendo novamente a Cecília, esse ponto de vista se expressa em 

sua “Ponte”, de Vaga Música: 

Frágil ponte: 
arco-íris, teia 
de aranha, gaze 
de água, espuma, 
nuvem, luar. 
Quase nada: 
quase 
a morte. 
 
Por ela passeia, 
passeia, 
sem esperança nenhuma, 
meu desejo de te amar.4 
 

A ponte, na perspectiva de quem a vê, pode ser muitas coisas, pode ser 

feita de diversas maneiras: o “arco-íris é uma ponte”, a “teia de aranha” une dois 

lugares, a “gaze de água”, a “espuma”, a “nuvem” e o “luar” transportam de um 

ponto ao outro; mas nenhum deles é ponte pela qual se passa ou se atravessa 

fisicamente, porque todos são “quase nada”, ou “quase a morte”. O importante não 

é a materialidade da ponte, mas sua efetiva capacidade de ligar; fundamental é 

ela permitir que o desejo de amar, mesmo “sem esperança”, passeie: 

E esta ponte 
que se arqueia 
como um suspiro 
– tênue renda cristalina – 
será possível que transporte 
a algum lugar? 
 
Por ela passeia,  
passeia 
meu desejo de te amar. 
 

Não sabemos se há ponte ou se não há, se ela é feita de “tênue renda 

cristalina” ou se transporta a algum lugar; mas no poema a ponte existe, ela “se 

arqueia como um suspiro”, porque mais forte que a dificuldade de encontrar uma 

                                                 
4 Idem, p. 362. 
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estrutura real que possa conduzir alguém de um lugar a outro, é o “desejo de 

amar”. 

Percebe-se que, sendo uma forma de manifestar esse mundo, a poesia 

também é ambígua porque é reflexo do modo igualmente ambíguo de as coisas 

existirem. Como não está fechado em uma fórmula de composição, o dizer 

poético, em suas enunciações metafóricas, realça essa ambiguidade e a encarna 

como aspecto positivo a ser considerado na relação entre a consciência e o 

mundo. Basta lembrar que a poesia pode subverter todas as formas de 

compreendê-la e apresentar horizontes cada vez mais inusitados, porque “a 

expressão não é uma curiosidade do espírito, mas sua existência em ato” 

(MERLEAU-PONTY, 1975, p. 361), logo, como existência, está sempre aberta a 

múltiplos estados. Se relacionarmos essa característica da ambiguidade poética 

com a ideia de “referência suspensa” que esse tipo de texto suscita, então 

podemos concluir que a poesia, por meio do mundo, revela muitos outros mundos, 

acessíveis pelas possibilidades do percebido; ela revela diversos mundos atrás do 

mundo, nos quais é possível um “retrato falar” e uma “ponte ser feita de espuma”. 

Com isso, podemos definir algumas ideias que fecham a discussão da 

primeira parte dessas considerações finais. Em se tratando da poesia, a atitude 

inicial assumida diante dela, a fim de compreendê-la, deve ser de desconstrução 

das noções de subjetividade e, consequentemente, de sujeito lírico, visto que 

ambas não revelam a existência dos seres no mundo, cuja expressão está sempre 

no horizonte da atividade poética. Se fossem levadas em conta, essas ideias só 

falariam de um “mundo interior” e da comunicação de um “eu” consigo mesmo, 

porquanto ele dispensa a percepção e dialoga com as coisas no pensamento, por 

isso acaba expressando somente a si. Como a consciência que percebe 

coparticipa do espetáculo visível, ela não pode ser elemento de posse. Depois de 

constatada essa primeira atitude, devemos considerar o que de fato marca a 

essência da natureza da poesia: ela é a reapresentação do mundo – sem um 

sujeito como mediador – por meio da atuação de um olhar que se efetiva no falar 

da linguagem à medida que, na evocação das coisas, rearranja os sentidos 

preestabelecidos e lhes aponta novos caminhos. Esse trabalho específico da 
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linguagem marca a manifestação de um dizer poético expresso nos enunciados 

metafóricos que permeiam o poema e na maneira como eles gestualizam o 

mundo, suspendendo as relações habituais e criando outras. Assim, a composição 

poética, como resultado desse processo, surpreende nossa compreensão e nossa 

visão do mundo e nos permite vê-lo de modo diferente, fazendo que a consciência 

tenha acesso a si mesmo e que o desvelamento do ser-no-mundo seja, de fato, o 

verdadeiro caminho para a natureza da poesia, fora dos grilhões da subjetividade 

e de qualquer outra forma de interioridade. 

Nesse sentido, o sujeito, como agente do pensamento e como suposto 

fundamento do mundo, necessita colapsar-se, pois somente nas ruínas de sua 

pretensa inteligibilidade haverá espaço para a reinvenção de sua potência vidente. 

Somente desapegado do pensamento sobre as coisas e de tudo que tenha 

aprendido sobre elas é que pode experimentar o espetáculo do visível, animando, 

com isso, seu maior atributo vidente: a certeza de que aquele que vê também 

pode ser visto em alhures por outrem. Essa reinvenção do olhar é o caminho 

poético para uma imersão na visibilidade de si e das cercanias do horizonte 

aparente, permitindo que as próprias coisas gestualizem o mundo e que a poesia 

nasça desse contato, dessa eterna novidade; “já não se trata de falar do espaço e 

da luz, e sim de fazer falarem o espaço e a luz que aí estão” (MERLEAU-PONTY, 

1975, p. 290). A respeito disso, conforme sugere Merleau-Ponty, embora já se 

saiba o que as coisas são, elas sempre são novas; não se deve buscá-las “uma 

vez na vida”, senão “por uma vida toda”. Por isso a escolha de Cecília Meireles 

neste trabalho: em seus textos, ela se faz participante dessa visibilidade, encarna-

a em sua realização mais plena, como vidente e visível ao mesmo tempo, e 

conduz o olhar para a contemplação desse lado poético da experiência do mundo, 

afirmando, em face disso, que 

A vida só é possível 
reinventada. 
 

Assim, essas ponderações levam a assinalar bem as especificidades da 

obra de Cecília, mostrando que sua poesia é uma expressão genuína das 

características até aqui apontadas, ilustrando-as com precisão. Uma leitura 
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fenomenológica dos textos da poetisa acentua ainda mais essas peculiaridades e 

o modo como ela se entregou verdadeiramente ao processo de criação poética, 

visto que seus textos representam uma explosão em direção ao exterior, uma 

comunhão com o mundo e com as coisas que o compõem sem que haja qualquer 

mergulho numa interioridade: seus textos evidenciam a clarividência de uma 

realidade que é constantemente devolvida à densidade de sua aparição original: 

Assim moro em meu sonho: 
como um peixe no mar. 
O que sou é o que vejo. 
Vejo e sou meu olhar. 
 
Água é o meu próprio corpo, 
simplesmente mais denso. 
E meu corpo é minha alma, 
E o que sinto é o que penso.5 
 

Definindo-se nesses versos de Solombra, a última obra que publicou em 

vida, Cecília não só reitera a importância do olhar, como também declara que ela 

“é tudo que vê”, ou seja, diz que o seu ser implica necessariamente uma forma de 

olhar: “o que sou é o que vejo / Vejo e sou meu olhar”. Destarte, ela define a visão 

como um ato existencial sem o qual ela nada seria, porquanto “ser é olhar” e 

“olhar é ser”. Para tanto, o corpo, mergulhado na existência e na “carne do 

mundo”, é o que possibilita a densidade dessa visada, pois, por meio dele, ela 

sente as coisas e elas chegam ao pensamento: se não houver a atividade 

sensitiva, não há o que pensar (“o que sinto é o que penso”). Essa ideia lembra 

Alberto Caeiro, heterônimo pastor de Fernando Pessoa, no livro O guardador de 

rebanhos, quando ele diz, no poema VII, “eu sou do tamanho do que vejo / E não 

do tamanho da minha altura”, reiterando essa condição precípua do olhar, no 

poema XXIV, ao afirmar que “O essencial é saber ver”, 

Saber ver quando se vê 
E nem pensar quando se vê 
Nem ver quando se pensa. 
 

Se um poeta acaba sendo uma forma de olhar, então Cecília é exemplo 

disso, da atividade poética pura, sem intelectualismos. Nela vemos um interesse 

                                                 
5 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. II, 1088. 
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pelo espetáculo do mundo e por todos os seres que o compõem, como o 

“Caramujo do mar”, destacado no capítulo anterior, o qual ganha voz e passa a 

relatar as transmutações de sua vida na praia. Não é à toa que Damasceno diz 

que a poesia ceciliana “representou a vida em sua plena manifestação” a partir 

dos “olhos tortos” que ela mesma disse possuir. Partindo dessa importância do 

olhar, todas as outras coisas que representam a essência da natureza poética 

nela se efetivam: do olhar como prática existencial ao resgate da manifestação do 

real em suas cores mais vivas; da comunhão com as coisas que habitam o mundo 

à evocação de um dizer poético que nos lança novamente, a cada leitura, na 

“quadratura do mundo”. Foi também à escuta dos seres, com “acuidade sensorial”, 

que ela pode sobrelevar suas vidas na forma de poesia e fazê-los participantes do 

ato criativo: 

Cigarra de ouro, fogo que arde, 
queimando, na imensa tarde, 
meu nome, sussurrante flor. 
 
(Estudei amor.)6 
 

Além disso, ela trouxe à poesia a imagem de outrem por meio do uso 

constante da segunda pessoa, o tu, sobretudo na obra Cânticos, em que todos os 

poemas são direcionados a essa pessoa: 

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.7 
 

A alteridade também comporta uma nova maneira de ser-no-mundo, visto 

que, por meio da experiência do outro, a consciência tem acesso a si e reconhece, 

além de sua pertença a um mundo de “seres que se mostram”, também sua 

própria acessibilidade a outrem, que fulgura nas perspectivas do ato perceptivo. 

Sendo dada a si mesma, essa consciência transcende a si em direção ao outro e 

o faz horizonte possível de sua atuação no meio das coisas. Conforme vimos, em 

                                                 
6 MEIRELES, C. Poesia completa, vol. I, p. 399. 
7 Cânticos, p. 122-123. 
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Cecília, o enigma do tu está ligado à transmutação de seus estados de aparição 

tão logo se altera a visada em direção a ele. É nesse sentido que, nos versos 

citados, outrem é convidado a adormecer ao som da “música da vida”, a 

“encantar-se” e a “esquecer-se”: deve assumir em si a “dispersão” e não ser “ele 

próprio”, mas “a alma infinita de tudo”, o interior de todas as coisas, que não 

esgotam seus significados e não param de surpreender a visão. Esse tu, bastante 

usado pela poetisa, é o enigma que ajuda a superar definitivamente a 

subjetividade e a figura do sujeito lírico, porque, enquanto o poema se volta a 

outrem, a consciência perceptiva ultrapassa a si – sem realizar qualquer mergulho 

em seu “eu” – e admite uma existência compartilhada com outros seres, mostra 

que ela mesma é a “própria efetuação da visão”. Nesse processo, o tu não se 

torna um outro eu para a consciência, pois assim seria apenas uma ideia de 

atividade inteligível fora dela, quando, na verdade, ele é uma outra conduta, ou os 

vários sentidos do mundo que se desdobram, além do ser que desperta nessa 

consciência a experiência de sua “circunvizinhança visual”. 

Com toda essa riqueza criativa, Cecília Meireles abriu caminho na 

literatura brasileira e ganhou destaque com uma produção que impressiona pelo 

desprendimento e pela emancipação poética, em uma época, como afirma 

Lamego8, de modernismo e de literatura “masculina”. Conforme lembra a autora, 

até o final da década de 1930, Cecília era reconhecida apenas como professora e 

como jornalista, até ganhar o prêmio da Academia Brasileira de Letras por seu 

livro Viagem. Mesmo nesse aspecto, destaca Lamego (2007, p. 219), ela chama a 

atenção, já que “na década de 30, a Academia e a sociedade estiveram fechadas 

para as mulheres e para as escritoras”9. Dessa forma, “Cecília foi de uma geração 

pioneira no estabelecimento de um lugar para a mulher na vida pública. Sua 

presença na direção da seção de um jornal representa um poder que poucas 

mulheres daquela época conheceram” (LAMEGO, 2007, p. 219). Seu último 

grande reconhecimento público ocorreu em 1965, quando a Academia Brasileira 

                                                 
8 LAMEGO, Valéria. “A combatente: educação e jornalismo”. In: GOUVÊA, Leila V. B. (org.). Ensaios sobre 
Cecília Meireles . São Paulo: Humanitas; Fapesp, 2007. 
9 Ela lembra, por exemplo, que as mulheres só passaram a votar em 1934 e que, “no início de 1930, a 
escritora Amélia Bevilácqua pleiteou uma vaga na Casa de Machado de Assis e a perdeu por unanimidade 
para Otávio Mangabeira” (LAMEGO, 2007, p. 219). 
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de Letras lhe atribuiu, post mortem, o prêmio Machado de Assis pelo conjunto da 

obra. Isso mostra que Cecília de fato representou, e ainda representa, uma das 

maiores expressões poéticas de nossa língua. 

Empenhada, conforme destacamos, na observação atenta de todos os 

seres e na revelação vivaz de cada um, ela procurou reparar em tudo segundo 

uma perspectiva conspícua, a partir da qual está sempre nos surpreendendo. Ela 

encarnou a poesia em todos os seus atributos essenciais. Em um comentário 

sobre o poema “Participação”, da obra Poemas escritos na Índia, Bosi (2007, p. 

23) fala do olhar poético de Cecília, cujo empenho contribuiu sobremodo para o 

enriquecimento da vida e dos seres que a habitam: 

 
O olhar de Cecília, que penetrou fundo no longo tempo de uma vida, até nele 
divisar a eternidade; o olhar de Cecília, que viu de perto o despojamento do 
pobre, até nele pressentir a divindade; esse olhar construiu uma imagem da 
Índia que impressiona pela complexidade de perspectivas. Olhou de longe, de 
perto, de mais perto, de muito perto, de infinitamente perto. 
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