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Escrever sobre Cecília Meireles implica algumas escolhas, 
já que essa mulher em sua vida foi múltipla e variada como 
nosso título referencia. Poeta, educadora, jornalista, profes
sora, folclorista, música, desenhista, mãe, é difícil captá-la em 
totalidade, objetivo que sua face escorregadia, com um sorriso 
sempre enigmático, logo de início nos desautoriza. Assim, 
nosso percurso, embora busque uma certa linearidade, deixar
se-á levar pelas ondas cecilianas, indo como e até onde a voz 
da poeta nos levar. 

Nascida escorpiana, em 7 de novembro de 1901, Cecília, 
que tem nome de santa, a padroeira da música, e para quem 
escreveu o Romana de Santa Cecília (1957), teve sua vida mar
cada pela morte. Perde os pais e os três irmãos (Carlos, Vítor 
e Carmen) precocemente. Criada pela avó materna, a açoriana 
Maria Jacinta Benevides, e pela pajem Pedrina, considera a 
sua infância de grande importância para o desenvolvimento 
da sua personalidade. Para este período da sua �ida, escreveu 
Olhinhos de gato, publicado inicialmente na revista Ocidente, 
de Lisboa, de 1939 a 1940. Nessa autobiografia poética e às 
vezes melancólica, encontramos três personagens envolvidas 
nelas mesmas e, aà mesmo tempo, seduzidas e atemorizadas 
com o de fora, a rua, o destino, o que está por vir. Boquinha 
de doce, a avó, Dentinho de arroz, a ama, e Olhinhos de gato, 
a menina-autora, entrelaçam-se numa narrativa única, num 
tipo de memorialismo ainda pouco estudado, mediado pela 
prosa-poética de Cecília, que embaralha os gêneros e a própria 
história narrada: "O suspirar do vento matinal por aquela alta 
folhagem. E as mil coisas que começava a desenhar, sobre o céu 

149 



transparente, o seu sussurrante suspiro . . .  ". Já podemos notar 
neste texto uma característica essencial da poesia de Cecília: 
o uso "sussurrante" da língua, a exploração das possibilidades 
significantes dos fonemas, nesse caso a repetição do .1 elabo
rando textualmente o som do vento. 

Esse mesmo tom narrativo, que dá à prosa uma leveza 
inigualável, vamos encontrar em Giroflê-Giroflá, publicado 
em edição limitada em 1956 e reeditado em 1981. Composto 
de crônicas das suas viagens pela Índia e Itália, o livro está 
impregnado das impressões das viagens da escritora, onde nem 
sempre o mais importante é o fato em si, os pontos turísticos, 
as pessoas do lugar: 
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Tempo de ,giro(lê. A vida .rendo le11ada para longe, wmo 

ztm li!Jro, qtte tristes querttbins rontemplam, reúgna

dos. (. . .) Ab, mas as pálidas imagens ainda resistem: 

.raem doJ· .reu.r primitivos lugares, aparecem onde não 

esperávamo.r, desdobram-se de outras .fignras qzu nos 

apre.rentam . . . A bondade está ali- detrás daquela porta 

q11e se abre cm .rilénáo, na .rala onde a mesa e.rtá sempre 

posta. Inutilmente, o relógio marca dia e noite, poiJ a 

11ida é .remfim. 

A s s itn, m e s m o  c o m  
u m a  i n f â n c i a  m a r c a d a  p o r  
uma seqüência d e  perdas, seu 
desempenho na escola (Estácio 
de Sá, no Rio de Janeiro) foi de 
louvor, tendo recebido das mãos 
de Olavo Bilac uma medalha por 
sua distinção. Talvez esse amor 
aos estudos a levaria, mais tarde, 
a escrever um livro sobre Rui 
Barbosa, homem e intelectual 
que admirava: Rui Barbow: pequena 
hi.rtória de uma grande vida. 



Com forte tendência musical, ela estudou canto e violino, 
além de ter se dedicado aos estudos de língua, tornando-se pos
teriormente uma grande tradutora. Constam de suas traduções 
livros como Orlando (1948), de Virgínia Woolf, Bodas de sangue 
(1960) e Yerma (1963), de Frederico Garcia Lorca, e A canção de 
amor e de morte do porta-estandarte Cristóvão Ri!ke, de Rainer Maria 
Rilke, poetas por quem Cecília manifestava grande admiração, 
Poeta.r de I.rrae! (1962), Poemas t"hinms (1996), de Li Po e Tu Fu 
etc. Através do seu interesse pelo orientalismo, viaja à Índia, 
onde recebe o título de Doutor Honoris Causa da Universi
dade de Nova Dhéli. Sua relação com a Índia aprofunda-se 
com a aproximação do escritor indiano Rabindranath Tagore, 
ganhador do prêmio Nobel de Literatura em 1913, de quem 
Cecília traduz Sete poemas de Turavi e a peça O carteiro do rei 
e sobre quem escreve diversos estudos, entre eles "a Pintura 
de Tagore". 

A influência do hinduísmo na sua poesia mostra-se sobre
tudo na idéia da transitoriedade da vida, tema recorrente em sua 
obra. Desapegada das coisas materiais, superior aos desmandos 
dos governantes, ela mantinha, intuitivamente, uma relação 
íntima com a filosofia hinduísta que acredita na existência de 
um eu superior, acima das contingências da vida. 

Na vida pessoal, casa-se duas vezes, a primeira com o 
português Fernando Correa Dias, com quem tem três filhas: 
Maria Elvira, Maria Fernanda e Maria Matilde (nome da mãe 
da escritora). Fernando era conhecido dos escritores modernis
tas portugueses, ilustrador que foi da revista Águia, de 1912. 
Por conta dessa relação e da origem da avó, açoriana, Cecília 
mantém uma relação intensa e emotiva com Portugal. Muitos 
críticos, inclusive, apontam o solo português como o primeiro 
a reconhecer a excelência da poesia da escritora brasileira. Na 
primeira viagem que faz a Portugal, em 1934, lá passa dois 
meses com o marido, fazendo amizades valiosas: José Osório 
de Oliveira, Fenanda de Castro e Antonio Ferro, Armando 
Cortes-Rodrigues etc. Nesse intercâmbio cultural, tanto divulga 
a poesia brasileira, matéria da primeira conferência que faz em 
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Lisboa, "Notícias da poesia brasileira", quanto, ao voltar, pu
blica, no Brasil, Poeta.r novo.r de Portugal. Há, inclusive, um fato 
interessantíssimo sobre seu encontro com Fernando Pessoa, 
em Lisboa. A autora ficara, segundo se diz, à espera do poe
ta português em um certo restaurante durante muito tempo, 
mas ele não apareceu. Depois, Cecília recebe um pedido de 
desculpas de Pessoa, alegando que naquele dia seu horóscopo 
recomendava não sair de casa. 

Antes da viagem a Portugal, lança em 1927 Crianra, meu 
amor, livro que será adotado nas escolas. A partir dessa publi
cação, conhecemos uma outra Cecília, educadora, ativista das 
novas idéias, a mulher que funda a primeira biblioteca infantil, 
o Pavilhão Mourisco, em Botafogo. Depois essa biblioteca vai 
ser fechada por Getúlio Vargas, o Sr. Ditador, como Cecília o 
chamava. Dentro dessa atuação, assinou a Página de Educa
ção no Diário de Notícias e nela difundiu os ideais da Escola 
No,Ta, ao lado de Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo. 
Nessa páginas, pregava a não inclusão do ensino religioso nas 
escolas, a criação de colégios mistos etc. Por conta de posições 
avançadas para a época, Cecília será prejudicada em concurso 
público que presta para a cadeira de Literatura no Instituto 
de Educação, em 1929. Com a tese "O espírito vitorioso", 
ganha um oito e meio da banca, ficando em segundo lugar. 
Na verdade, a banca a considera pouco católica, menos que 
o necessário. Essa mesma retaliação ela vai sofrer quando da 
outorga do prêmio da Academia Brasileira de Letras ao seu 
livro Viagem. Cassiano Ricardo e Guilherme de Almeida, em 
sintonia com o movimento modernista, abraçaram a obra de 
Cecília em oposição aos membros mais conservadores. Em 
protesto Cecília não lê seu discurso na festa de premiação, já 
que ele sofreu várias censuras em algumas partes. 

É essa mulher liberta, que se recusou a fazer parte de 
grêmios literários, embora haja a aproximação clara com o 
grupo Festa, que encontramos em sua obra: sem vinculações 
diretas com facções intelectuais ou passagens obrigatórias por 
períodos literários diversos, ela é responsável por uma obra 
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poettca singular, única, que tem em Viagem o primeiro exem
plar de uma trajetória de mais de 30 livros. Ba!ada.r para E! Rei 
e E.opectro.r, livros de 1919, não são considerados pela exigente 
artista dignos de fazer parte da sua Obra Completa. 

A morte da avó, D. Jacinta, e posteriormente a do primei
ro marido, que se mata em 1935, trazem de volta a tragédia à 
vida desta mulher. Retoma as atividades de professora e conti
nua publicando muita poesia: Vaga músúa, Mar ab.ro!uto, Retrato 
natural etc. Por essa época já despertou o olhar da crítica e são 
muitos os escritores que se dedicam a salientar seus dons. Ma
nuel Bandeira é dos mais entusiáticos: "Cecília, és tão forte e 
tão ágil. Como a onda ao termo da luta. Mas a onda é água que 
afoga: Tu não, tu és enxuta. ( .. . ) Concha, mas de orelha, água, 
mas de lágrima, ar com sentimento- brisa,viração. Da asa de 
uma abelha." Sobre Vaga múJtú, Mário de Andrade assim se 
pronunciou: "é a melhor coisa de lirismo puro que já apareceu 
neste país." Em Portugal a admiração não é menor. Vitorino 
Nemésio, poeta e crítico, enfatiza a mulher culta: "humanista 
que libou o mel das grandes culturas." 

O grande destaque da poeta em nível nacional vem com 
a publicação do livro que é considerado sua obra-prima: Ro
manceiro da Im·onfidênáa. Considerado "Os lusíadas Brasileiro", 
o Romanceiro é fruto de um trabalho de pesqu�sa· exaustivo, 
que levou anos de estudo e dedicação. Nele Cecília exibe o 
máximo de concentração poética, de uso habilidoso das potên
cias poéticas da língua, da precisão que um romanceiro exige, 
do ritmo que acompanha as ações cantadas. Nele nada falta 
ou sobra, é uma leitura quase encantatória pelo ritmo que se 
impõe a cada cena, a cada quadro poético, a cada lira entoada. 
Somos levados aos tempos remotos, mortos para muitos, e 
escavados pela força poética de Cecília. No primeiro momen
to do livro, intitulado "Fala", pois é esse o tom que ela busca 
unprtmu ao poema, somos acordados entre os mortos, num 
mar de indignação e trevas: 
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Não posso mover meus passos 
Por esse atroz labirinto 
De esquecimento e cegueira 
Em que amores e ódios vão 

Nessa pequena introdução da "Fala", a poeta exprime seu 
estado d'alma, que deveria ser o de todos nós. A história é esse 
labirinto, onde ao final o Minotauro grego toma outra face, a 
do esquecimento, a da cegueira: baú de ossos dos mortos. Num 
esforço metonímico invejável. ela recupera nos pedaços e coisas 
de então um caminho para percorrer esse labirinto: 

___ pois sinto bater os sinos, 
Percebo o roçar das rezas, 
Vejo o arrepio da morte, 
À voz da condenação; 
___ avisto a negra masmorra 
E a sombra do carcereiro 
Que transita sobre angústias 
Com chaves no coração; 

Através de elementos significativos da época: rezas, mas
morra, carcereiro, ela costura a história e a traz de volta até 
nós. Desapossados do presente, entregues ao passado, somos 
conduzidos por uma voz: 

Ó meio-dia confuso 
Ó vinte-e-um-de-abril s1n1stro, 
Que intrigas de ouro e sonho 
Houve em tua formação? 

Tendo o tempo como algoz e aliado ao mesmo tempo, 
tema caro a Cecília, ela desenterra os mortos e reescreve uma 
nova história, cadáveres e palavras, masmorra e romances, 
cantar e contar: 
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Na mesma cova do tempo 
Cai o castigo e o perdão. 
Morre a tinta das sentenças 
E o sangue dos enforcados . . .  
Liras, espadas e cruzes 
Pura cinza agora são. 

Jorge Luis Borges, poeta argentino que mantém muitas 
semelhanças com Cecília, principalmente na abordagem do 
tempo, assim nos fala do poeta que tem a história como seu 
fazer: "Ao passo que os antigos, quando falavam de um poeta 
-um "fazedor' (título de um livro de Borges)-, pensavam nele 
não somente como quem profere agudas notas líricas, mas 
também como quem narra uma história." (Borges, 2000, p. S1) 
Lamentando a separação da poesia, "a poesia, como disse, foi 
fragmentada; ou melhor, de um lado temos o poema lírico e a 
elegia, e de outro o narrar uma história -o romance" (p. S6) , 
o escritor argentino profetiza: "mas acho que, se o narrar uma 
história e o cantar um verso pudessem se reunir o�tra vez, uma 
coisa muito importante talvez acontecesse." (p. 60) E é isso que 
Cecília faz, reanima a história por meio do verse, numa con
junção de mestre, retoma uma tradição que tem ·�m Homero 
um dos seus precursores: "Aqui, além, pelo mundo, /Ossos, 
nomes, letras, poeira . . .  /Onde, os rostos? Onde, as almas?" 

À pergunta de Cecília, poderíamos responder novamente 
com Borges: 

]\;{io creio que um dia os homens se ca1JJarão de contar 
ou ouvir hútórias. E se, junto com o prazer de nos ser 

coutada uma bi.rtória, ti1Jermo.r o prazer adicional da 
dignidade do JJerso, enfeio algo grandioso terá acontecido. 
( . .  ) Creio que o poeta haverá de ser outra t>ez um fazedor. 

Quero dizer, ronfará uma história e também a cantará. 

(Borges, 2000, p.62) 

Cecília Meireles (que no princípio asswava Meirelles 
com dois eles e depois, por uma questão de numerologia, dei-
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xou apenas um) concretizou essa profecia, unindo o contar e 
o cantar em uma mesma obra. Em poesia que virou música, 
"Motivo", ela assim já se colocava: "Eu canto porque o instante 
existe/ e a minha está completa". Borges, em "Arte poética", 
diz: "Mirar o rio que é de tempo e água, / e recordar que o 
tempo é outro rio, / saber que nos perdemos como o rio/ e 
que passam os rostos como a água." Cúmplices da fugacidade 
da vida, os dois poetas espelham-se no transitório da vida: 
"Irmão das coisas fugidias / não sinto gozo nem tormento / 
amanheço noites e dias no vento" (Meireles); "E sentir que 
a vigília é outro sonho / que sonha não sonhar, sentir que a 
morte,/ que a nossa carne teme, é essa morte/ de cada noite, 
que se chama sonho" (Borges). Mas o que fazer então se tudo 
se perde e é passageiro? Só a arte redime, só a arte é uma res
posta ao ultraje da morte, só a arte respira a eternidade. Borges 
diz: "E ver no dia ou ver no ano um símbolo / Desses dias de 
homem, de seus anos, / e converter o ultraje desses anos /em 
uma música, um rumor e um símbolo". Cecília canta: "sei que 
canto / e a canção é tudo. / tem sangue eterno a asa ritmada 
(verso mais bonito da literatura brasileira)/ e um dia estarei 
mudo / mais nada". 
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