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“Amar em silêncio 

com a maior leveza 

sem pedir em troca o amor. 

É preciso ter um corpo 

é preciso ter alma 

Appassionata.” 

(SILVA, 2008, p.26) 
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RESUMO 

 

Esta tese tem por objetivo o estudo das manifestações do sagrado na poesia de Dora 

Ferreira da Silva e Sophia de Mello Breyner Andresen. Selecionamos escritos de toda a 

obra poética das duas poetas estudadas, e nos valemos também da análise de contos e 

histórias infantis de Sophia e entrevistas, traduções e estudos de Dora, textos que 

contribuíram para aprofundar o tema proposto. Carl Gustav Jung, Gaston Bachelard, 

Mircea Eliade e Gilbert Durand foram alguns estudiosos da teoria do imaginário em que 

nos embasamos para interpretar a presença do sagrado nos versos das poetas, além de 

Joseph Campbell e seus estudos sobre a viagem e o peregrino que empreende essa 

jornada. Outros pesquisadores das obras das poetas e estudiosos de hermenêutica 

simbólica também colaboraram na composição deste estudo. O início do percurso rumo 

ao sagrado se dá quando os sujeitos líricos em Dora e em Sophia observam o mundo 

degradado, caótico e dessacralizado em que vivem e constatam o quanto os homens se 

afastaram da verdadeira essência das coisas, da pureza, da verdade, do antigo e do 

eterno. Analisamos o arquétipo da viagem, pois o herói, o peregrino, deixa o seu 

ambiente natal para uma aventura em busca de si-mesmo, do autoconhecimento, do 

Outro, do sagrado. Esse está na natureza, nas árvores, nos jardins, nos lagos, nos rios, 

nos mares, nos animais, nos bosques mais secretos, nas noites mais puras. Ao olhar tudo 

isso pela primeira vez, o sujeito lírico, nos poemas de Dora e Sophia, busca a essência 

verdadeira e a pureza de cada ambiente. E ambas empenham um retorno rumo ao Deus 

uno e soberano. E este, acreditamos, ser o estágio final do percurso iniciático. Ali, nesse 

lugar de unidade plena, só conseguem entrar os que se conhecem – sabendo de suas 

limitações e falhas humanas – e os que valorizam e possuem uma aceitação plena do 

sagrado. Este seria o estágio para o qual, aparentemente, ambas não se sentem prontas.  

Os sujeitos líricos, na poesia de Dora e de Sophia, embora não visualizem em perfeição 

Deus, entendem claramente que é para ali que devem caminhar, que chegar ali seria a 

plenitude, a completude e a vida.  

 

 

Palavras-chave: poesia, Teoria do Imaginário, sagrado, Dora Ferreira da Silva, Sophia 

de Mello Breyner Andresen. 
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ABSTRACT                                                                                                

 

This thesis aims to study the manifestations of the sacred in poetry of Dora Ferreira da 

Silva and Sophia de Mello Breyner Andresen. We select writings from all the poetic 

work of the two poets studied, we analyze also tales and children’s narratives by Sophia 

and interviews, translations and research of Dora, texts that help to understand the 

subject proposed. Carl Gustav Jung, Gaston Bachelard, Mircea Eliade and Gilbert 

Durand were some experts of Theory of the Imaginary that we use to understand the 

presence of sacred in the verses of poets, as well as Joseph Campbell and his studies 

about the journey and the pilgrim who embarks on this journey. Other academics that 

research the poetic works of the poets and symbolic hermeneutics scholars also 

contributed to the composition of this study. The beginning of the journey towards the 

sacred is when the lyrical subject in Dora and Sophia observe the degraded, chaotic and 

desecrated world in which they live and they realize how much people have gotten away 

from the true essence of things, from the purity, from the truth, from the ancient and 

from the eternal. We analyze the archetype of the trip, because the hero, the pilgrim, 

leaves his home environment for an adventure in search of self, of self-knowledge, of 

the Other, of the sacred. This is in the nature, in trees, in gardens, in lakes, in rivers, in 

seas, in animals, in the most secret woods, in the purest nights. When they look all this 

for the first time, the lyrical subject in the poems by Dora and Sophia seeks the true 

essence and purity of each place. And both strive to make a return to the one and 

sovereign God. And this, we believe, is the final stage of the journey of initiation. 

There, in that place of full unity, only would enter those who know your selves - and 

who know their limitations and their human error -, and those who value and have a full 

acceptance of the sacred. This would be the stage for which, apparently, the lyrical 

subjects don’t feel ready. They don’t see perfectly God, but they clearly understand that 

is for there that they must go, because arrive there would be the fullness, the 

completeness and the life. 

 

Keywords: poetry, Theory of Imaginary, sacred, Dora Ferreira da Silva, Sophia de 

Mello Breyner Andresen. 
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INTRODUÇÃO 

  

“Jardim, jardim perdido 

Os nossos membros cercando a tua ausência... 

As folhas dizem uma à outra o teu segredo, 

E o meu amor é oculto como o medo.” 

(ANDRESEN, 2011, p.183) 

 

“Louva esse tempo sem tempo 

Na escadaria do templo de Apolo” (SILVA, 

1999, p.402) 

 

Sophia de Mello Breyner Andresen, escritora portuguesa, nascida no Porto em 

1919 e falecida em Lisboa no ano de 2004, publica seu primeiro livro, Poesia, em 1945. 

Em 1964, recebe o Grande Prêmio de Poesia da Sociedade Portuguesa de escritores, por 

Livro Sexto. Além de uma dezena de outros, merece destaque o Prêmio Camões, em 

1999, sendo ela a primeira mulher portuguesa a recebê-lo. 

Durante sua carreira literária, traduziu O purgatório de Dante Alighieri, obras de 

William Shakespeare e de Paul Claudel, dentre outras. Também produziu ensaios sobre 

Luís de Camões, Cecília Meireles, sobre a antiguidade clássica e Hölderlin. Destacou-

se, ainda, por suas obras para as crianças. Em um depoimento publicado em 1986, 

Sophia declara que iniciou o trabalho por meio de contos infantis, quando, nas décadas 

de 40 e 50, seus filhos contraíram sarampo. Ao ler para eles, percebe que as obras 

disponíveis no mercado não poderiam atender às verdadeiras necessidades da infância. 

Assim, Sophia relata em entrevista à Luísa Soares (1986, p.19): 

 

Mandei comprar alguns livros que tentei ler em voz alta. Mas não suportei a 

pieguice da linguagem nem a sentimentalidade da “mensagem”: uma criança 

é uma criança, não é um pateta. Atirei os livros fora e resolvi inventar. 

Procurei a memória daquilo que tinha fascinado a minha própria infância. (...) 

Nas minhas histórias para crianças quase tudo é escrito a partir dos lugares da 

minha infância.  

 

José António Gomes (2006) ratifica que a ligação da poeta com a cidade do 

Porto está relembrada nas quintas, florestas e mares dos contos. A Quinta do Campo 

Alegre
1
 – hoje o Jardim Botânico do Porto – e a “Praia da Granja, a que A Menina do 

                                                 
1
 A quinta do Campo Alegre é um terreno de mais de quatro hectares que foi comprado, em 1895, por 

João Henrique Andresen Júnior (avó da escritora), que continuou a construção da casa e do jardim que já 

havia ali. Hoje, o casarão é nomeado de Casa Andresen e o jardim à sua direita de Jardim dos Jotas, este 

recebe esta designação devido à inscrição quatro vezes repetida de um par de letras ‘J’, as iniciais de João 

Henrique e Joana Andresen. Imagens da Casa Andresen e do Jardim dos Jota se encontram nos anexos 

desse trabalho.  
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Mar veio conferir uma certa auréola mítica” são lembranças não somente da biografia 

da autora, mas imagens que representam arquétipos universais da floresta e do mar. 

Imagens da natureza que simbolizam sentimentos da psique humana, como o medo, a 

alegria, a completude e o autoconhecimento. 

Abrangendo essa variedade de gêneros, a autora produziu cerca de 40 obras e 

nenhuma delas é encontrada – com fácil acesso – no Brasil. A Companhia das Letras 

publicou, em 2004, Poemas Escolhidos por Vilma Arêas, em que se figuram algumas 

composições de várias décadas da escrita andreseniana. Muitos estudos e artigos acerca 

da obra da poeta encontram-se no Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de 

Janeiro, onde também localizamos muitas de suas obras. Estudaremos a Obra poética, 

reunião de todo o tecido poético de Sophia, compilação da editora portuguesa Caminho. 

Contudo, também, recordaremos os seus ensaios e contos “infantis” e “adultos”, pois, 

neles, está, igualmente, essa busca pelo sagrado.  

Dora Mariana Ribeiro Ferreira da Silva – a outra poeta escolhida para o nosso 

estudo – nasceu na cidade Conchas/SP, em 1918, e faleceu em 2006, em São Paulo. Seu 

marido (o filósofo Vicente Ferreira da Silva) criou uma sociedade alternativa nas 

montanhas de Itatiaia (em Penedo). Por um curto período, então, Dora, seu esposo e 

amigos ali viveram. As paisagens de Conchas e Itatiaia permeiam a poesia de Dora. 

Hoje, o seu acervo pertence ao Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, lugar 

em que realizamos algumas semanas de pesquisa. Ali, encontramos cartas pessoais, 

primeiras versões de traduções, ensaios, alguns artigos sobre imaginário, suas anotações 

para aulas, palestras e discursos. Esses foram escritos muito relevantes, que ajudaram 

em nossa pesquisa.  

Dora recebeu três vezes o prêmio Jabuti: em 1970, por Andanças; em 1996, por 

Poemas da estrangeira; e em 2005, por Hídrias. Em 1999, foi congratulada com o 

Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, por Poesia reunida. Em 

1982, recebeu menção honrosa no Pen Clube de São Paulo por Talhamar. 

Dora se destacou – de igual maneira – por suas traduções. Muitas das obras de 

Carl Gustav Jung, que estudamos no Brasil, foram traduzidas ou revisadas pela poeta. 

Além disso, sua tradução de Elegias de Duíno é considerada a melhor versão para o 

português desses poemas de Rainer Maria Rilke. No acervo pessoal da escritora 

brasileira, que hoje se encontra no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, pudemos 

localizar o registro do início desse amor de Dora por Rilke. Segundo suas palavras:  
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Em 1943, Vicente deu-me de presente ‘Les Cahiers de Malte Laurids Brigge’ 

de Rainer Maria Rilke. Este foi um dos livros que marcou a minha vida, mais 

do que isto, Rilke passou a ser uma figura de fortíssimo convívio para mim. 

Redobrei o empenho no alemão. Queria ler no original as ‘Elegias de Duíno’, 

pois Rilke era em primeiro lugar um poeta. (INSTITUTO MOREIRA 

SALLES)
2
 

 

Nessa biografia, datilografada e depois corrigida a mão, a poeta também narra sua 

primeira participação em um encontro para discutir e apreciar a literatura: 

 

Lembro-me de uma reunião de intelectuais (Helena Silveira falava em 

reunião de família) e lá conheci essa criatura maravilhosa e grande poeta que 

foi Cassiano Ricardo. Sentia-me acanhada e tímida naquele ambiente. 

Armou-se de imediato uma enxaqueca e pedi ao Vicente que me levasse para 

casa. Jurei a mim mesma que não tentaria de novo entrar em ambientes 

letrados. (INSTITUTO MOREIRA SALLES) 

 

 Posteriormente, seria sua casa em São Paulo que se tornaria um ambiente de 

discussões e debates filosóficos e literários, entre as décadas de 1940 e 1960. Ali, seu 

marido, Vicente, alimentava enriquecedoras discussões com o filósofo português 

Agostinho da Silva, além de contar com a presença marcante de outros literatos e 

filósofos. Essa convivência com poetas e intelectuais, seus estudos como crítica literária 

(com estudos acerca de Rilke, Johannes Tauler, Angelus Silesius, San Juan de la Cruz, 

Saint-John Perse e Hölderlin, dentre outros), a leitura minuciosa da obra de Jung e sua 

experiência como tradutora influenciaram diretamente na produção de seus tecidos 

poéticos. Os mitos gregos, os arquétipos do mar, da casa, de Deus e da grande Mãe e 

um forte desejo de retorno a um mundo perfeito e primordial são questões que 

permeiam os poemas de Dora. 

 Alexandre Bonafim (2007, p.1), estudando Dora, defende que sua poesia é 

irrigada nas fontes do sagrado, por isso, “A palavra, para Dora, desvela, no chão do 

mundo, o mágico e o perene, numa busca pela face de um Deus sempre desperto e, ao 

mesmo tempo, oculto na matéria”. Com essa perspectiva de que há um deus camuflado 

no interior de cada coisa, a poeta olha a natureza e cada objeto com um primeiro olhar, 

buscando um retorno à essência e ao Criador de tudo. Bonafim ainda defende que a 

poesia de Dora é um caminho que guia os leitores para as hierofanias. Hierofania, um 

termo definido por Mircea Eliade (1992), como a manifestação de um mistério, posto 

que o transcendente não se revela e não se deixa conhecer de uma maneira completa.  

                                                 
2
 Pesquisa realizada no acervo do Instituto Moreira Salles em junho e julho de 2012. 
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 Assim como na obra de Sophia, selecionamos poemas de toda a Poesia Reunida, 

de Dora. Também serão objetos de estudo as duas últimas obras publicadas em vida, 

Hídrias e Cartografia do Imaginário, além da trilogia póstuma (publicada de maneira 

singular pelo Instituto Moreira Salles): Appassionata, O leque e Transpoemas. O 

derramar de amor pela vida em Appassionata, o silêncio sagrado durante a produção dos 

poemas (Transpoemas), a vida secreta presente na essência de cada coisa e cada 

movimento (como veremos em O leque), os mitos de Hídrias e a força dos arquétipos 

em Cartografia do Imaginário serão recordados durante a análise das oito obras 

poéticas presentes em Poesia Reunida. Desse modo, serão eleitos poemas 

representativos de cada livro, tendo em vista o tema em questão. 

 Klára Šimečková (2009, p.25-8), em sua dissertação para a Universidade de 

Brno (República Checa), defende que Sophia empreende dois tipos de retorno, um seria 

uma volta à natureza e outro seria o regresso ao imaginário grego, como a pesquisadora 

designou. Este último resume uma busca pelos valores mais puros e mais antigos, como 

a integridade, a sabedoria primordial, a verdade, a pureza e a completude do homem. 

Entendemos que esses dois caminhos representam um desejo comum de retorno ao 

sagrado. A natureza, Deus e um ser humano original e puro preenchiam o cenário dos 

primeiros momentos da criação. Nesse in illo tempore
3
, também estão contemplados os 

valores da Grécia antiga, sendo, ambos, movimentos de uma valorização de um tempo e 

espaço mítico, separado, único e sagrado. 

De igual maneira, Dora também se volta para a natureza e relembra os mitos e os 

valores gregos com muito apreço. Luiz Alberto Machado Cabral (2004, p.11) frisa que a 

ligação de Dora “com o mundo grego se dá por vias profundas e misteriosas, qual uma 

‘herança ancestral’”. De modo que não se trataria da apreensão do factual e episódico 

no mito grego, “mas de uma transferência direta para o seu âmago, onde ele é 

vivenciado na sua primordialidade essencial” (CABRAL, 2004, p.19). Essa 

primordialidade essencial estaria no tempo arquetípico da Grécia antiga.  

Poderíamos recordar a herança familiar de Dora. Sua avó materna, Marietta 

Locchi, era grega. Mas é o arquétipo figurado pela imagem da Grécia que nos interessa. 

Em uma apreciação acerca da obra de Dora, Constança Marcondes Cesar (1999a, p.469) 

                                                 
3
 In illo tempore e Illud tempus são termos do latim usados por Mircea Eliade, em O sagrado e o profano. 

Segundo ele, in illo tempore faz referência a um passado quando o tempo e espaço eram divinos, um 

“mundo divino” (ELIADE, 1992, p.81). O Illud tempus seria o tempo em que o “mundo viera pela 

primeira vez a existência” (ELIADE, 1992, p.73). 
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apregoa que a Grécia é a metáfora de uma paisagem interior com plenitude de vida, de 

luz e de festa, incluindo toda a alteridade que nos habita. A sacralidade antiga dessa 

Grécia imortal, que jaz em nós, resiste ao tempo. A própria figura do homem, na Grécia, 

“é uma imagem do infinito” (CESAR, 1999a, p.470). E a natureza e o mundo 

simbolizariam toda a riqueza do ser.  

Viviane Vasconcelos (2009, p.35), em um artigo em que estuda a obra de Dora e 

Sophia, sustenta que as escritoras tencionam instituir, em suas composições, uma 

“Grécia imortal não apenas como herança cultural, mas, sobretudo, como uma paisagem 

interior, uma plenitude da vida exaltada pela alteridade que nos habita e resiste ao 

tempo”. O sentimento da ‘Grécia antiga’ é envolto por um desejo de sacralidade que 

perduraria, por meio do tempo e do espaço, na relação com as coisas e com o mundo. 

Por isso, exilando-nos dos deuses, nos exilaríamos de nossa completude e inteireza.  

Esclarecendo, pesquisaremos esse arquétipo da Grécia, que – como dito – seria 

uma metáfora de uma paisagem interior com plenitude de vida, um espaço e tempo 

sagrados, onde os deuses (onde Deus) reina de forma soberana. Não nos 

aprofundaremos em mitos e pensamentos gregos (apesar de esse ser tema garantido na 

poesia de Dora e Sophia), por ser este um aspecto mais pesquisado em teses e 

dissertações. 

O livro, de Enivalda Nunes Freitas e Souza, Flores de Perséfone: a poesia de 

Dora Ferreira Da Silva e o sagrado (2014), é resultado de sua tese de pós-doutorado. 

Nele, a pesquisadora realiza um estudo acerca das imagens representativas do sagrado 

na obra poética de Dora, aprofundando em variados mitos gregos. Enivalda Souza 

também enumera os estudos concluídos acerca da poeta brasileira. Muitos ainda são 

artigos, ensaios e dissertações, existindo poucas teses e livros na área. Além disso, 

também percebe-se que os estudos, quando tratando das imagens sagradas, voltam-se 

para os mitos gregos predominantemente, e pouco ou raramente, para o Deus cristão. 

Portanto, nosso estudo acerca da poesia de Dora intenta ampliar a fortuna crítica da 

poeta, e contribuir para os estudos de sua obra, principalmente, por examinar a jornada 

percorrida rumo ao Deus cristão.  

Com relação à obra de Sophia, as pesquisas e estudos são em maior número e 

com uma fortuna crítica mais consistente. Mas, ainda assim, percebemos um destaque 

para a temática grega. Para citar alguns estudos de referência, António Manuel dos 

Santos Cunha (2004) publicou a dissertação no livro Sophia de Mello Breyner 

Andresen: Mitos Gregos e Encontro Com o Real; Camila Garcia Scramim (2006) 

http://www.wook.pt/authors/detail/id/35058
http://www.wook.pt/authors/detail/id/35058
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defendeu a dissertação A presença do helenismo de Ricardo Reis e da visão do mundo 

grego clássico na poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen; Vania Cristina 

Alexandrino Bernardo (2006) apresentou a tese Jerusalém e Atenas: uma leitura 

comparada da poesia de Adélia Prado e de Sophia de Mello Breyner Andresen.  

O nosso principal objetivo é estudar o caminho que os sujeitos líricos de Dora e 

Sophia percorrem rumo ao Deus cristão. E chegar a esse Deus seria a grande 

completude de si-mesmo, o grande entendimento do sagrado e do Outro. Mas 

entendemos que não seria suficiente estudar somente a deidade cristã, pois as vivências 

experimentadas na incompletude da cidade e na pureza da natureza preparam o sujeito 

lírico para o encontro com Deus. Os poemas em que Deus é o tema central fecham um 

círculo de buscas e desejos experimentados na cidade e no sagrado da natureza.  

A hipótese da nossa pesquisa é de que, na obra das duas poetas, esse trajeto 

percorrido pelo sujeito lírico – desde a cidade, passando pela natureza, até chegar a 

Deus – leva à completude, promove a unidade com o sagrado, permite-nos o 

conhecimento de si-mesmo, do Outro e de Deus. Procuraremos destacar não só os 

momentos na natureza, mas a chegada ao final da jornada que seria o Deus uno, pois 

entendemos que as revelações vivenciadas na natureza não tenham sido suficientes para 

possibilitar esse encontro pleno com o sagrado. Essa integração somente se daria com a 

proximidade do Deus cristão. E é isso que desejamos confirmar.  

A aproximação entre a obra poética de Sophia e Dora se torna relevante, 

considerando que a raiz cultural e histórica brasileira está fortemente marcada pelo 

imaginário português. Contemporâneas de geração, ainda que separadas por um oceano, 

as poetas possuem um espírito de época, uma sensibilidade política e social comum; um 

desejo de libertação e de fuga desta cidade dividida rumo a uma natureza sagrada e 

única. Projetamos demonstrar que a obra poética de ambas se assemelha, quando 

valoriza a escrita poética, quando traça um percurso rumo ao sagrado que envolve o 

autoconhecimento e quando estima a natureza e Deus como revelações de uma realidade 

sagrada plena e completa.  

Para a definição de sagrado, ancoramo-nos em Mircea Eliade. Ele argumenta 

que o sagrado e o profano constituem duas modalidades de ser no Mundo. Para o 

homem religioso, “toda a Natureza é suscetível de revelar-se como sacralidade cósmica. 

O Cosmos, na sua totalidade, pode tornar-se uma hierofania” (1992, p.18-27). Quando o 

sagrado se manifesta numa hierofania qualquer, há uma “revelação de uma realidade 

absoluta, que se opõe à não-realidade da imensa extensão envolvente”. Ou seja, a 
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manifestação do sagrado faz do tempo e do espaço algo particular e separado. Diferente 

do tempo e espaços profanos que se mantêm homogêneos e relativos.  

Definido que desejamos estudar a trajetória sagrada rumo ao Deus cristão nos 

poemas de Sophia e Dora, apresentaremos a divisão dos capítulos juntamente com a 

fundamentação teórica correspondente a cada um deles.  

Dividiremos a tese em três capítulos. O primeiro é composto por duas partes, 

sendo que, na primeira, nos dedicamos ao arquétipo da viagem, incluindo o herói seus 

medos e dificuldades. Na sequência, mostraremos os motivos que provocaram no 

sujeito lírico um desejo de regresso à natureza, ao sagrado e aos sentimentos mais puros 

e autênticos. As injustiças sociais, as ruas sujas, a desvalorização do homem, o 

distanciamento do sagrado e o rebaixamento da natureza são alguns fatores que enchem 

os olhos de choque e susto perante o real. Os poemas de Sophia e Dora são, 

frequentemente, permeados por esse sentimento de choque diante das mazelas da 

cidade, mas também se direcionam para o espaço que esse mundo ainda pode oferecer 

como refúgio: a natureza e suas belezas. Serão analisados poemas que relatam esse 

“mundo dividido” e sem esperança, debateremos conceitos como ‘bem’ e ‘mal’, 

levando em consideração quais são os princípios valorizados como elevados. 

Para esse primeiro capítulo, julgamos ser relevantes os estudos de Joseph 

Campbell (1904-1987). Ele foi um estudioso norte-americano que se dedicou a 

pesquisar mitos e religiões diversas, buscando neles semelhanças e particularidades. 

Privilegiaremos a sua obra O herói de mil faces, em que ele estuda a jornada iniciática 

do herói rumo ao autoconhecimento, rumo ao self, à iluminação e ao sagrado. Muitos 

conceitos de Carl Gustav Jung, como arquétipo e inconsciente coletivo, foram também 

analisados por Campbell em suas análises.   

Na sequência, para o debate acerca dos conceitos de ‘bem’ e ‘mal’, nos 

validaremos nas ideias de C. S. Lewis, privilegiando a obra Cristianismo puro e 

simples; em Johannes Angelus Silesius, com O peregrino querubínico; em Carl Gustav 

Jung, especificamente na obra Resposta a Jó; na Bíblia, e, por fim, em Joseph 

Campbell, em O herói de mil faces. Seja pelo teor cristão ou mitológico, essas obras nos 

auxiliaram a entender a dualidade cidade versus natureza, sagrado versus profano, o 

bem versus o mal.  

No segundo capítulo, estudaremos as hierofanias do sagrado no decorrer da 

jornada. O tecer poético, o mar e o jardins serão os momentos em que o sagrado se 

revela de maneira mais pura para o sujeito lírico. Primeiramente, veremos que a poesia 
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seria como uma luz, uma tocha sagrada, capaz de promover mudanças. A palavra 

possuiria o poder demiurgo de dar origem a um novo mundo, de criar e recriar 

realidades. Além disso, trataremos do arquétipo do jardim (que pode envolver as 

árvores, as flores ou o secreto inabitável de uma floresta escura) e do arquétipo da água 

(que se amplia na imagem das fontes e do mar), sendo essas imagens primeiras e 

ancestrais, que encaminham o indivíduo para um lugar mais transparente, mais 

verdadeiro e mais separado, mais sagrado. A análise dessas imagens nos permitirá 

esclarecer que a essência de cada coisa é reveladora de uma potência sagrada capaz de 

distanciar as poetas do tumulto da cidade e das mentiras das ruas. 

O arquétipo da viagem permanece nesse segundo capítulo. Portanto, 

relembraremos Campbell e também nos embasaremos em Carl Gustav Jung com seus 

conceitos de inconsciente coletivo e arquétipos. Carl Gustav Jung (1875-1961)
4
 foi um 

psiquiatra, psicólogo e professor universitário suíço que fundou a psicologia analítica. 

Esta se baseia no processo de individuação, ou seja, no caminho que o indivíduo 

percorre para conhecer a si-mesmo; e este seria o procedimento central do 

desenvolvimento humano. Jung fundou conceitos como inconsciente coletivo e 

arquétipo. O inconsciente coletivo (JUNG, 2007, p.15), diferente do inconsciente 

pessoal, não é resultado de nossos traumas e vivências individuais, ele “repousa sobre 

uma camada mais profunda, que já não tem sua origem em experiências ou aquisições 

pessoais, sendo inata. Esta camada mais profunda é o que chamamos inconsciente 

coletivo”. Seus conteúdos são “os mesmos em toda parte e em todos os indivíduos”, 

sendo denominados de arquétipos.  

 Os arquétipos são conteúdos psíquicos que indicam “a existência de 

determinadas formas na psique, que estão presentes em todo tempo e em todo lugar” 

(JUNG, 2007, p.53). A imagem do paraíso perdido ou “Jardim das delícias” (O 

ALCORÃO, [19--], p.87)
5
 para os muçulmanos é um arquétipo – uma imagem que 

nasce juntamente com o ser humano –, presente em nosso inconsciente coletivo. De 

igual maneira, a água (estudada também no segundo capítulo) é um arquétipo que 

envolve os mistérios da água turva e a pureza e o renovo da água límpida. E, como 

arquétipos, essas imagens da água e do jardim, por exemplo, não são resultado somente 

de vivências pessoais, mas envolvem o inconsciente coletivo. Jung entendia, então, que 

                                                 
4
 Jung, já em 1902, finaliza o seu doutorado na área dos estudos do inconsciente e permanece até os seus 

últimos dias, em 1961, estudando os símbolos e arquétipos humanos, finalizando a obra O homem e seus 

símbolos dias antes de morrer. 
5
 Sura 5 (A mesa servida): 65.  



17 

 

o autoconhecimento não se daria somente pela lembrança e superação de traumas e 

vivências pessoais, mas que esse processo de individuação seria pleno quando se 

levasse em conta também os arquétipos do inconsciente coletivo desse paciente, 

imagens que se manifestavam ainda em sonhos.  

Tendo em vista que, além da poesia, o sagrado se revelou na pureza das águas e 

no espaço dos jardins, escolhemos também os estudos de Gaston Bachelard (1884-

1962), que constituem fundamentação teórica importante para essa tese. Filósofo e 

poeta francês, Bachelard propôs a fenomenologia da imaginação. Na investigação do 

caminho de uma imagem ao emergir da consciência, ele percebe que, durante o 

surgimento da imagem, “o passado longínquo ressoa” (BACHELARD, 2008, p.2), 

contribuindo para que a imagem poética seja “essencialmente variacional. Não é, como 

o conceito, constitutiva” (BACHELARD, 2008, p.3). E ainda confirma: “as imagens 

não aceitam ideias tranquilas, nem sobretudo ideias definitivas” (BACHELARD, 2008, 

p.19). Ou seja, a imagem, ao sair da consciência, recebe influências do inconsciente 

coletivo, e isso concorre para que nenhuma imagem possa ser entendida de uma única 

maneira, denotativamente, excluída de seu contexto.  

Os estudos de Bachelard que mais nos interessam são seus livros sobre os quatro 

elementos naturais – terra, fogo, água e ar –, além das obras A poética do devaneio e A 

poética do espaço. Ele apresenta uma ampla visão sobre a água, sobre a terra, o ar 

(envolvendo a imagem do pássaro) e sobre o jardim que nos possibilita um melhor 

entendimento das imagens nos poemas. Também demonstra que há nas imagens 

variações de sentido e significado, dependendo de cada cultura, tempo ou situação em 

que ela se apresente, e isso nos permite aprofundar na interpretação dos versos de Dora 

e Sophia.  

No terceiro capítulo, examinaremos o arquétipo de Deus (o ponto auge da 

viagem iniciática, da trajetória percorrida pelo herói). Dividido em duas partes, 

ressaltaremos na análise dos poemas a importância do silêncio, da devoção, do respeito 

e do louvor ante o sagrado. A imagem do silêncio emerge também em alguns poemas 

que serão analisados no capítulo dois, em que o sujeito lírico se refugia na natureza. 

Mas a solidão, o silêncio e o nevoeiro (obscuridade) se intensificam na presença do 

inexplicável Deus. O transcendente seria – assim como a natureza – um retorno para o 

tempo da perfeição. Na poesia de Sophia e Dora, a deidade também é o Deus cristão, 

pai de Jesus Cristo, que reina soberanamente sobre os homens. Os mitos gregos e seus 
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deuses constituem imagens recorrentes, igualmente, nas composições de ambas, mas um 

mistério maior ainda está envolto no Deus cristão.  

Para o entendimento do arquétipo de Deus, interessam-nos os escritos de C. S. 

Lewis, Angelus Silesius e a Bíblia, já que o Deus que se apresenta nos poemas é uno e 

soberano, é mesmo o Deus cristão. Carl Gustav Jung (e seu conceito de arquétipo e 

inconsciente coletivo) também nos auxiliará nas análises e comparações das obras 

poéticas.  

A obra de Mircea Eliade (1907 -1986), com seus estudos sobre religião e 

mitologia, também será relevante suporte para esta tese. Esse professor romeno 

desenvolveu investigações comparadas acerca das religiões em diferentes tempos, 

culturas e espaços. Ele percebeu uma necessidade do homem pelo sagrado, 

caracterizando-nos como “homo religiosus”. Segundo Eliade (1992, p.16), “o homem 

tem o sentimento de sua profunda nulidade, o sentimento de ‘não ser mais do que uma 

criatura’, ou seja – segundo os termos com que Abraão se dirigiu ao Senhor –, de não 

ser ‘senão cinza e pó’ (Gênesis, 18:27)”. Esta maneira de sentir seria vencida, quando o 

indivíduo se afastasse de sua vida profana e comum e se aproximasse do sagrado, que – 

para o homem religioso – pode se manifestar nas mínimas partes da natureza. A 

aproximação com o sagrado possibilitaria uma união com Deus, fazendo com que este 

indivíduo entendesse muito de sua essência, se sentisse completo e pleno. Os peregrinos 

religiosos e os poetas místicos (como Angelus Silesius) almejam essa junção com a 

deidade, desejam ser um com Deus. Os livros Imagens e símbolos e O sagrado e o 

profano relacionam conceitos e explicações sobre o sagrado e suas representações, 

envolvendo diferentes culturas e épocas e, por isso, são referências teóricas importantes 

para a elucidação das questões que se apresentam nesse trabalho.  

Os estudos de Gilbert Durand (1921-2012) constituem suporte teórico 

fundamental a esta tese. Ele foi um professor francês com amplas pesquisas acerca de 

mitologia e imaginário, sendo um dos fundadores do Centro de Pesquisas sobre o 

Imaginário (na Universidade de Grenoble II). Durand, influenciado pelo pensamento de 

Gaston Bachelard, Carl Gustav Jung e Mircea Eliade, elabora a Teoria do Imaginário 

numa perspectiva antropológica. Para ele (DURAND, 2002, p.18), o imaginário é o 

capital pensado do homo sapiens, e, assim, surge-nos como o grande denominador 

fundamental em que se encontram todas as criações do pensamento humano. Para ele, o 

imaginário é o conjunto de imagens produzidas pelo homem e a relação entre elas.  
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Durand assevera que a produção das imagens se dá numa tensão entre as pulsões 

subjetivas individuais e as pressões objetivas do meio cósmico e social. Nesse trajeto 

antropológico, os arquétipos e símbolos se aproximam em grandes constelações de 

imagens, formando estruturas e dividindo-se em regimes da imagem. São dois os 

grandes regimes em que as imagens humanas podem ser agrupadas: diurno e noturno.  

Segundo o estudioso, o homem lida com a morte e com o tempo de maneiras 

diferentes. O regime diurno da imagem caracteriza-se pela separação, pela distinção, 

representada no desejo de separar a luz das trevas, a vida da morte, o ascensional e 

transcendente do profano e teriomórfico. Ele seria “o regime da antítese” (DURAND, 

2002, p.67), um regime de “expressão e de raciocínio filosóficos a que se poderia 

chamar racionalismo espiritualista” (DURAND, 2002, p.180). Sendo repleto de um 

“pensamento ‘contra’ as trevas, é pensamento contra o semantismo das trevas, da 

animalidade e da queda, contra Cronos, o tempo mortal” (DURAND, 2002, p.188). A 

espada do herói que separa, a luz diferente das trevas, o cume diferente do abismo são 

os arquétipos desse desejo de separação entre o bem e o mal. O regime diurno é 

dominado pela “dominante postural, a tecnologia das armas, a sociologia do soberano 

mago e guerreiro, os rituais da elevação e da purificação” (DURAND, 2002, p.58). 

O regime noturno se divide em místico e sintético. O regime noturno místico 

“estará constantemente sob o signo da conversão e do eufemismo” (DURAND, 2002, 

p.197), ele “reabilita o duplo e os símbolos do redobramento” (DURAND, 2002, p.210). 

Neste regime, há um desejo do homem de integrar o bem e mal, inclusive a morte pode 

ser vista como positiva – um momento de união com a natureza. O termo místico refere-

se ao movimento desse regime de ligar, de unir, e não propriamente um sentido de 

religião. Os arquétipos da morada, do centro, da taça e de estruturas circulares estão 

presentes nesse regime, pois ele comporta imagens de aconchego, de intimidade, um 

movimento de voltar-se para o mais íntimo do ser. Nas palavras de Durand,  

 

As figuras quadradas ou retangulares fazem recair o acento simbólico nos 

temas da defesa da integridade interior. O recinto quadrado é o da cidade, é a 

fortaleza, a cidadela. O espaço circular é sobretudo o do jardim, do fruto, do 

ovo ou do ventre, e desloca o acento simbólico para as volúpias secretas da 

intimidade. (DURAND, 2002, p.248) 
 

A imagem do círculo, da mandala, da floresta mais escura, do jardim mais 

protegido, remetem a esse sentido de integração, de proteção e de completude presente 

nestes símbolos.   
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O regime noturno sintético que engloba “uma estrutura de harmonização dos 

contrários” (DURAND, 2002, p.346), diz respeito à passagem do tempo, que – com 

esta visão – é entendida como cíclica e circular, como um eterno retorno. Imagens 

simbólicas do filho, da árvore, da espiral, da roda remetem a ideia de progresso, de 

conciliação e recomeço. Esses regimes do imaginário em que as constelações de 

imagens se agrupam representam maneiras diferentes do homem lidar com o tempo e 

com a morte.  

Para Durand, o símbolo é “uma representação que faz aparecer um sentido 

secreto, é a epifania de um mistério” (DURAND, 1993, p.12). Isso porque o símbolo 

revela algo não presente, mas não revela em sua totalidade, pois o objeto permanece 

sendo um mistério. O símbolo é formado por duas partes: uma visível (o significante) e 

outra invisível (o significado). Nesse sentido, ele possui a característica de uma prenhez 

simbólica, ele possui uma potência geradora de sentidos diversos.  

Em conformidade com Maria Zaira Turchi (2003, p.25), o símbolo “pelo seu 

caráter dual, é um mediador que complementa ou totaliza o consciente e o inconsciente, 

a subjetividade e a objetividade, o passado e o futuro, baseando a bipolaridade do 

símbolo na sua qualidade de unificador de pares opostos”. Dessa forma, o símbolo se 

apresenta “como o único meio através do qual o sentido pode manifestar-se ou realizar-

se, ou seja, como autêntica mediação da verdade”. 

Os estudos acerca da Teoria do Imaginário, no Brasil, foram fortalecidos pelas 

pesquisas de Maria Zaira Turchi. Sua obra Literatura e antropologia do imaginário 

(finalista do prêmio Jabuti de 2004, na categoria crítica), relaciona os regimes do 

imaginário teorizados por Durand com os gêneros literários. A obra reexamina a divisão 

tripartida tradicional dos gêneros lírico, épico e dramático à luz das estruturas 

antropológicas do imaginário. Os caminhos da similitude e da analogia, da repetição e 

do redobramento próprios das estruturas místicas do regime noturno são também as 

marcas específicas que caracterizam o gênero lírico. Turchi (2003, p. 63) não se refere 

às imagens simbólicas do poema lírico, que pode reunir imagens de quaisquer das três 

estruturas do imaginário. Refere-se ao modo de ser do gênero lírico que em sua essência 

é místico, sobretudo, pela analogia e repetição. O gênero épico, por sua vez, está 

relacionado com o regime diurno, pelos princípios da identidade, da exclusão e 

contradição que regem a estrutura desse regime e marcam a natureza própria da 

narrativa. O gênero dramático está relacionado ao regime noturno sintético por suas 
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características de ligar, atar as contradições pelo fator tempo, o que faz do diálogo a 

essência do drama. 

Pela escrita intimista, voltada para o sagrado, para si-mesmo, para o self e para o 

mais obscuro da alma, a lírica se apresenta como um gênero mais introspectivo. Esse 

sentimento introspectivo combina com a busca pelo sagrado e pelo autoconhecimento 

que a poesia de Dora e Sophia empreende. Os versos poéticos são caracterizados “pelos 

símbolos da inversão e da intimidade” (TURCHI, 2003, p.35), símbolos de 

recolhimento, segurança e sacralidade. Na lírica, cabe a imagem do “ser humano 

debruçado sobre si mesmo, íntimo e misterioso” (TURCHI, 2003, p.47). Cabe reafirmar 

que essas imagens do sagrado podem se tornar mais fortes e mais simbólicas na poesia, 

na lírica, do que em outros gêneros literários. Isso, pois é característica da lírica essa 

busca pelo self, pelo si-mesmo, pelo Outro, pelo sagrado,  

Além da teoria de Durand sobre o imaginário e de Turchi sobre os gêneros 

literários numa perspectiva dos regimes do imaginário, em especial, sobre o gênero 

lírico, os estudos de Ana Maria Lisboa de Mello e Enivalda Nunes Freitas e Souza 

acerca da poesia e do imaginário constituíram bibliografia indispensável a este trabalho.  

Buscaremos demonstrar a predominância do regime noturno místico nas 

imagens dos poemas analisados de Sophia e Dora. Como já exposto, esse regime 

engloba as imagens de intimidade, de proteção e de um voltar-se para si-mesmo. O 

percurso da viagem possui esse objetivo de autoconhecimento. As imagens do jardim 

secreto, da floresta escondida e escura, o reflexo da face no lago, o aconchego vivido no 

espaço sagrado e o desejo de união com Deus se enquadram no regime noturno místico. 

É um modo de encarar o mundo, o tempo e a morte, que envolve solidão, isolamento e 

um percurso de autoconhecimento.  

A poesia de Dora e Sophia – como é próprio do gênero lírico – possui uma 

maneira característica de retratar os sentimentos do sujeito lírico. A forma, a 

musicalidade, a rima ou a falta delas, a ausência de vírgulas ou a repetição de palavras 

(alguns recursos utilizados pelas poetas em seus versos) integram a temática de cada 

tecido poético. Um poema pensado, completo e fechado (unificando a temática e a 

forma), ‘protegem’ o sujeito lírico, o direciona para um centro e garante um sentimento 

intimista de voltar-se para si-mesmo e para o misterioso e secreto sagrado.  

Enfim, o nosso objetivo central de estudar a trajetória sagrada rumo ao Deus 

cristão em Dora e Sophia se torna mais claro e completo com o auxílio das teorias e 

estudos citados.  
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CAPÍTULO 1 

O INÍCIO DA VIAGEM: AS SENDAS DA ESCURIDÃO E O “TEMPO DIVIDIDO”  

 

“Cantaremos o desencontro: 

A vida errada num país errado 

Novos ratos mostram a avidez antiga” 

(ANDRESEN, 2011, p.664) 

 

“Esperança, grita em nossa boca: 

quando tudo estiver irremediavelmente perdido 

é preciso que Deus apareça!” 

(SILVA, 1999, p.74-75) 

 

 

 A poesia de Sophia e Dora registra uma cidade povoada por homens de lábios e 

corações impuros: o “tempo dividido”. Para fugir desse ambiente, seus versos 

constroem um caminho de retorno à pureza e à verdade por meio do sagrado. O caos 

seria reorganizado mediante uma relação respeitosa com a natureza, na retomada dos 

valores mais autênticos e antigos, na criação poética salvífica e libertadora, e por meio 

de uma devoção a Deus. 

 O retorno ao tempo e espaço sagrados se inicia com uma visão da escuridão e 

degradação da cidade. Começa nas sendas da escuridão e caminha para a luminosidade 

da natureza, do autoconhecimento e de Deus. Estudaremos como se daria essa trajetória 

iniciática, essa viagem e esse percurso para o herói, para o estrangeiro, peregrino, para o 

sujeito lírico e, posteriormente, veremos as cenas negativas que fizeram com que esses 

principiassem essa jornada.  

 

1.1 – A viagem como um retorno ao sagrado e ao si-mesmo 

 

A imagem da viagem envolve o arquétipo do herói. Um indivíduo que abandona 

sua terra, para aventurar-se em florestas escuras, vales desertos, em outras, cidades ou 

países. Em muitas ocasiões, esse peregrino segue sozinho, em outras irá acompanhado, 

receberá um auxílio divino ou de alguém mais idoso com alguma sabedoria ancestral. 

Mas, ainda assim, a sua jornada é solitária e voltada para o entendimento de suas 

próprias falhas, limitações e conquistas.  

Joseph Campbell realiza uma investigação acerca do percurso do herói em sua 

viagem iniciática. O estudioso esclarece que o primeiro passo seria a separação ou 

afastamento de sua cabana, cidade ou castelo para a aventura. Psicologicamente, seria 
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uma “radical transferência da ênfase do mundo externo para o mundo interno”. Mesmo 

estando, amiúde, em uma situação cômoda, a alma do herói se encontrava perturbada, e, 

com este afastamento, ele caminharia do “desespero da terra devastada, para a paz do 

reino sempiterno que está dentro de nós” (CAMPBELL, 1997, p.12). Em outras 

palavras, “a primeira tarefa do herói consiste em retirar-se da cena mundana dos efeitos 

secundários e iniciar uma jornada pelas regiões causais da psique”, sendo estas as 

regiões das sombras, dos demônios infantis; para que, posteriormente, possa “penetrar 

no domínio da experiência e da assimilação, diretas e sem distorções, daquilo que C. G. 

Jung denominou ‘imagens arquetípicas’” (CAMPBELL, 1997, p.12). 

O herói – que é um homem ou uma mulher que conseguiu vencer suas 

limitações históricas, pessoais e locais e que alcançou formas normalmente válidas, 

humanas – deverá aventurar-se além do limiar da passagem (uma floresta escura, uma 

cidade desconhecida, um castelo abandonado). Ele, então, principia a sua jornada 

repleta de provas. O seu triunfo pode ser representado por um “reconhecimento por 

parte do pai-criador (sintonia com o pai), pela sua própria divinização (apoteose)” 

(CAMPBELL, 1997, p.137). Essa é a recompensa que mais nos interessa, já que é 

justamente essa ligação do homem com o sagrado que a poesia de Dora e Sophia tanto 

buscam.  

Após todo esse percurso, resta ainda ao herói retornar ao seu meio, 

“transfigurado, e ensinar a lição de vida renovada que aprendeu” (CAMPBELL, 1997, 

p.13). O elixir, o fogo da sabedoria, conquistado na jornada, seria capaz de mudar o 

mundo. Mas o “primeiro problema do herói que retorna consiste em aceitar como real, 

depois de ter passado por uma experiência da visão de completeza, que traz satisfação à 

alma, as alegrias e tristezas passageiras, as banalidades e ruidosas obscenidades da 

vida”. O herói pode se perguntar: “Por que tentar tornar plausível, ou mesmo 

interessante, a homens e mulheres consumidos pela paixão, a experiência da bem-

aventurança transcendental?”. Ante isso, “o poeta e o profeta podem descobrir-se 

bancando os idiotas diante de um júri de sóbrios olhos. O mais fácil é entregar a 

comunidade inteira ao demônio e partir outra vez para a celeste habitação rochosa, 

fechar a porta e ali se deixar ficar” (CAMPBELL, 1997, p.125). Este último foi o 

caminho escolhido por Frodo no final da trilogia O senhor dos anéis, de J. R. R. 

Tolkien. Após uma jornada de aventura e seu triunfal retorno para sua terra natal, ele 

não mais se adapta à rotina do condado, escolhendo, então, o afastamento e a moradia 

com os elfos. 
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Porém, o que percebemos nos poemas de Dora e Sophia é um sentimento de 

responsabilidade para com os homens de seu tempo. Essa sabedoria adquirida na 

jornada iniciática está em cada verso de suas obras.  O sujeito lírico deseja coordenar os 

possíveis novos aventureiros e peregrinos a seguir uma jornada rumo ao centro mais 

sagrado. Uma viagem que afastaria os indivíduos da cidade, que se encontra perdida e 

caótica (povoada por indivíduos vaidosos), para direcioná-los à natureza mais 

verdadeira, ancestral e sagrada – sendo esses locais psicológicos e metafóricos ou não.  

Em A fada Oriana, Sophia contrapõe a realidade da cidade e da floresta. 

Apontando as questões da pureza dos jardins, bosques e florestas versus a sujeira, a 

mentira e a falsidade das cidades, Sophia convalida, em seus contos, o que seus versos 

já exclamavam: um desejo de retorno ao mundo sagrado (ao illud tempus), a um tempo 

de pureza, autenticidade e verdade.  

O conto A fada Oriana relata uma vivência milagrosa na floresta. A fada agia 

em favor de todos os moradores e era a única companheira do poeta. Todavia o caminho 

para o autoconhecimento e para os cantos mais escuros de sua essência fora traçado no 

espelho das águas.  

Assim como para Dora, Rainer Maria Rilke foi para Sophia uma influência 

marcante. Recordamos, então, um dos embates do narrador de Os cadernos de Malte 

Laurids Brigge acerca de si-mesmo, de sua individualidade e da imagem refletida no 

espelho:  

 

não sei como o espelho me obrigava a olhar para ele, ditando-me uma 

imagem; não, uma realidade, uma realidade estranha, inconcebível, 

monstruosa, que se entranhava em mim contra a minha vontade, pois agora 

ela era mais forte, eu era apenas o espelho. (RILKE, 1979, p.63).  

 

O espelho real ou o reflexo nas águas é um convite – sem retorno – a uma viagem 

iniciática para o inconsciente. 

Gilbert Durand (2002, p.95) pondera que “a água, além de bebida, foi o primeiro 

espelho dormente e sombrio”. Bachelard (1997, p.30) reforça, também, que o lago é um 

grande olho tranquilo, pois recebe toda a luz e com ela faz um mundo. Assim, “o 

reflexo sobre as águas é a primeira visão que o universo tem de si mesmo, que a maior 

beleza de uma paisagem refletida é a própria raiz do narcisismo cósmico” 

(BACHELARD, 2008, p.213). A água dormente nos detém em suas margens, nos 

hipnotiza, nos transporta para o passado, para as profundezas misteriosas e para o mais 
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denso de nós mesmos. A metáfora do lago “vem dar um corpo concreto a uma 

impressão difícil de exprimir” (BACHELARD, 2008, p.87). Ele nos fala do 

inconsciente, das profundezas, da sombra de nós mesmos. 

Marie Louise Von Franz (2008, p.289), estudando símbolos e imagens 

recorrentes no tratamento de pacientes, nota que a presença de águas montantes 

simboliza o risco de mergulharmos na inconsciência e de nos perdermos em nossas 

próprias emoções. A água parada, como espelho misterioso, pode configurar a 

capacidade de uma reflexão interior mais profunda e verdadeira. Sendo esse o caminho 

que Oriana traçará. Oriana – depois dessa experiência do conhecer-se por meio do 

espelho das águas – vive um período de adversidades, que poderíamos nomear, 

metaforicamente, de morte. Ela perde a sua magia, suas asas, seu poder e se vê sozinha 

na floresta. 

Ao se deparar consigo mesma, distrai-se, e esse foi o momento oportuno para 

que o peixe inflasse a sua humana vaidade. E ela se esquece de socorrer aos outros. 

Quando repreendida por uma fada superiora, ela explica: “O peixe encheu-me de 

vaidade com os seus elogios. Olhei tanto para mim que me esqueci de tudo” 

(ANDRESEN, 19[--], p.42). 

O peixe pode ser vida e morte. Ser dual é uma característica do símbolo, não 

podendo ser determinado denotativamente, sendo condicionado a um contexto. Esse 

animal, que vive em águas profundas, pode ter sentidos opostos. Ante essa 

ambiguidade, Gustav Jung ainda completa: “peixe e serpente são ao mesmo tempo 

atributos simbólicos de Cristo e do demônio!” (JUNG, 2007, p.365). Esse estudioso 

(1976, p.111) assegura que Leviatã seria um ser semelhante ao peixe e, por conseguinte, 

primitivo e de sangue frio, habitando as profundezas do Oceano. Além disso, o peixe 

retirado do fundo tem uma ligação misteriosa com Leviatã, pois é a isca com que se 

atrai e se pesca esse demônio. Aqui, destacamos o viés destruidor e maligno do peixe, já 

que este animal é quem ludibria, mente e segura Oriana na margem do lago. Carl Jung 

(1976, p.143), em Aion: estudos sobre o simbolismo do si-mesmo, intui que a margem 

do rio pode representar o limiar do inconsciente, e que o ato de pescar seria uma 

tentativa intuitiva de fisgar ou apreender os conteúdos (peixes) inconscientes.  

O lago do conto estava relativamente perto da cidade, mas encontrava-se 

protegido pelo bosque, guardado, assim, das intervenções da civilização. O arquétipo da 

floresta escura também é ressaltado por Jung como a imagem do inconsciente. Maria 

Luísa Sarmento de Matos (1993, p.33) defende que, em A fada Oriana, a floresta é o 
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espaço da transformação onde se efetiva a provação da heroína. Matos também avalia 

que o espelho seria um “operador mágico”, que revelaria os conflitos do ‘eu’.  

De maneira semelhante, Jolande Jacobi, em Símbolos de uma análise individual 

(2008, p.383), proclama que “O bosque é símbolo de uma área inconsciente, um lugar 

escuro onde vivem os animais”. Essa mata escura, reveladora do inconsciente da fada, 

dá-se para Oriana quando os moradores do bosque se mudam para a cidade e quando ela 

se percebe sozinha em uma mata triste e sem vida. Tentando trazê-los de volta à 

floresta, depara-se com a cidade: “As ruas estavam cheias de gente e Oriana sentou-se 

muito perdida e muito tonta no meio de tantas casas, de tanto barulho, de tanta 

agitação”, as pessoas passavam “sem sequer a ver” (ANDRESEN, 19 [--], p.54). Ao 

reencontrar seus queridos, Oriana os descobre magros, com fome, desiludidos, tristes, 

desempregados e sem esperança. A cidade se resumiu, para ela, em desumanização, 

infortúnios e descaso com o próximo. 

Maria Matos (1993, p.37) ainda elucida que a “cidade é, para Sophia, o local de 

vivência do tempo dividido”. É um espaço de perdição, de desencontro, de caos e um 

“topos de degradação”. Dentre as muitas pessoas que Oriana deixa de visitar na floresta, 

está o poeta. Sentindo a falta da sua amiga fada, o escritor exclama: “O mundo está 

desencantado. Quero ir para a cidade e quero tornar-me igual aos outros homens. Quero 

tornar-me igual aos homens que não acreditam em encantos e que não escrevem versos” 

(ANDRESEN, 19[--], p.53). Esse abandono do paraíso nos orienta à saída de Eva e 

Adão do Éden. Um caminhar rumo ao desconhecido em que eles têm a certeza de que 

não estão debaixo da proteção sagrada de Deus e da natureza.  

Esse é o percurso que a poesia de Sophia deseja refazer. Uma viagem de volta ao 

interior misterioso, imaculado e verdadeiro da floresta e, com isso, uma volta ao período 

em que não havia divisão entre tempo e espaço, sagrado e profano. Tudo o que se vive 

nesse ambiente primeiro é sagrado, é único e rememora o tempo da criação. Após seu 

arrependimento, Oriana busca seus queridos na cidade. Assim, pelo acúmulo de boas 

ações, a fada recupera suas asas e sua varinha de condão. Sendo esse o percurso final de 

sua experiência iniciática, em que adquire uma percepção profunda de si-mesma e do 

mundo, Oriana está, então, pronta para buscar o poeta. E, com ele, realiza o retorno 

completo à floresta, ao ventre protegido da natureza; finalizando, desse modo, o círculo 

iniciático do autoconhecimento.  

Sara Reis da Silva (2007, p.3-4), examinando A fada Oriana, comprova que a 

cidade é o caminho para a aniquilação do eu. E, após essa experiência de incompletude 
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no espaço urbanizado, o poeta e Oriana retornam aliviados para o centro do mundo. 

Dessa forma, a volta das “personagens ao espaço inicial e original, o 

autorreconhecimento de Oriana e a ‘expulsão do mal’, bem como essa espécie de 

reordenamento do caos em favor do Outro e da harmonia comum redundam, portanto, 

numa circularidade conclusiva”. 

Essa trajetória circular da viagem e esse retorno à floresta também se fazem 

presentes em “O cavaleiro da Dinamarca”. Esse homem parte em peregrinação para a 

Terra Santa e promete voltar no segundo Natal após aquele. O narrador enfatiza: 

“Naquele tempo as viagens eram longas, perigosas e difíceis, e ir da Dinamarca à 

Palestina era uma grande aventura” (ANDRESEN, 1986, p.11). Como em toda viagem 

iniciática, o herói pode não suportar o autoconhecimento, pode não ter sucesso ante os 

inúmeros obstáculos que encontrar pelo caminho. Por isso, “a mulher do Cavaleiro 

ficou aflita e inquieta com a notícia. Mas não tentou convencer o marido a ficar, pois 

ninguém deve impedir um peregrino de partir” (ANDRESEN, 1986, p.11-2).  

Em uma das paradas, junto aos frades, o viajante observa: “E das colunas, do 

murmúrio da fonte, das flores, das pinturas e das aves erguia-se uma grande paz como 

se os homens, os animais, as plantas e as pedras tivessem encontrado um reino de 

aliança e de amor” (ANDRESEN, 1986, p.45) e já quase chegando em casa – em uma 

noite escura e fria –, ele “Rezou a oração dos Anjos, o grande grito de alegria, de 

confiança e de aliança que numa noite antiquíssima tinha atravessado o céu transparente 

da Judeia” (ANDRESEN, 1986, p.70). Observa-se que, em um primeiro momento, esse 

homem admira a aliança e a perfeita convivência de paz existente entre os homens, 

plantas e animais. Mas é no momento pessoal, em que necessita de uma orientação, que 

o cavaleiro vivencia a verdadeira aliança com o sagrado. E essa aliança foi firmada 

como na mais antiga noite em que Jesus nasceu. 

Além desses contos, recordamos outro intitulado “Saga”, presente no livro 

Histórias da terra e do mar de Sophia, em que o personagem Hans sonha em ser 

marinheiro. Mesmo sem receber a benção dos pais, alista-se como grumete em um 

cargueiro inglês. Durante as mais diversas aventuras, Hans sempre busca a benção de 

seu pai por cartas, mas sua mãe, sucessivamente, lhe responde para não voltar a Vig 

(sua cidade natal). O não retorno desse herói à sua cidade lhe dá uma sensação de não 

pertencimento, de não completude. Assim: “Hans compreendeu que, como todas as 

vidas, a sua vida não seria mais a sua própria vida, a que nele estava impaciente e 

latente, mas um misto de encontro e desencontro, de desejo cumprido e desejo 
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fracassado” (ANDRESEN, 2000, p.95), isso porque, “no horizonte de Vig”, “Faltava 

algo que lhe era devido” (ANDRESEN, 2000, p.104).  

Diante dessa incompletude, “Hans não reconhecia o tempo”, “agora ele se 

espantava como se não tivesse à passagem reconhecido os dias e, por descuido, tivesse 

deixado passar os anos sem comparecer à sua própria vida”. Sua saga somente se torna 

completa quando, antes de morrer, pede para que construam um navio naufragado em 

sua sepultura e “é nesse navio que, nas noites de temporal, Hans sai a barra e navega 

para o Norte, para Vig, a ilha” (ANDRESEN, 2000, p.111). 

Enfim, essa aventura à cidade, à floresta ou ao mar se torna necessária, para que 

o herói desse ritual iniciático (o sujeito lírico, Oriana, Hans, o Cavaleiro) almeje, com 

todas as forças, o retorno para o centro de seu mundo pessoal. Jolande Jacobi (2008, 

p.377) defende que o processo de individuação pode ser, muitas vezes, representado por 

uma viagem de descobrimento. O estudioso ainda recorda as obras O peregrino, de John 

Bunyan, e Divina Comédia, de Dante Alighieri, em que os protagonistas vivenciam 

grandes aventuras em busca do outro (Deus ou Beatriz), que nada mais é do que uma 

faceta deles mesmos. 

Pensando na viagem como um retorno ao si-mesmo, Joseph L. Henderson, em 

Os mitos antigos e o homem moderno, argumenta que “a liberdade que as viagens 

proporcionam [...] não substitui a verdadeira libertação interior” (HENDERSON, 2008, 

p.197). Por isso, consideramos que essa imagem trabalhada pelas autoras se refere – 

mais do que a um passeio ao passado illud tempus – a uma trajetória que possibilitaria a 

centralização do homem em um espaço sagrado e sua religação com o eterno. 

Sobre essa viagem, essa trajetória iniciática, Maria Zaira Turchi (2003, p.205) 

afiança que “a finalidade da iniciação, quaisquer que sejam os cenários ou as 

disposições que regulam os ritos, é permitir ao ser humano transcender seu estado 

anterior, atingindo, através do contato com o sagrado, uma verdadeira transmutação”. É 

justamente isso que a poesia de Sophia e Dora anseia: uma mudança, uma transposição, 

uma viagem para o tempo e espaço sagrados.  

A retomada desses contos de Sophia ratifica conceitos tão caros à poeta: a 

aliança com a natureza e com o sagrado, a valorização do poeta, a revelação de um 

homem degradado que vive nas cidades, e a contraposição entre cidade e natureza.  

Alckmar Luiz dos Santos (1985, p.41), estudando as imagens e metáforas 

recorrentes nos contos de Sophia, aponta o caminho do autoconhecimento presente em 

“A viagem”. A vida é metaforizada por uma estrada e o desejo de transcendência pela 
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viagem. Assim, “o lugar buscado ganha contornos de superação da existência, passa a 

significar a busca da transcendência do corpóreo, a busca pela alma (vida eterna)”. A 

figura de Perséfone também pode ser relembrada por meio desse conto. A água bebida 

nos rios e lagos, as frutas e pães degustados durante a jornada parecem prender cada vez 

mais o casal de peregrinos em sua infinita caminhada. O carro, as pessoas que cruzavam 

seus caminhos, as fontes de água mais pura, as estradas, a floresta, o carreira e as flores 

desapareciam logo após ambos terem se alimentado de algo. A viagem finaliza, quando 

o casal se integra a essa natureza por meio de um abismo (que pode ter envolvido a 

morte deles). De maneira geral, o que se percebe é que o ato de percorrer a natureza e 

novos caminhos, cercado pela pureza dos cantos, levaria o homem a um sentido mais 

nítido para sua existência, direcionaria o seu olhar para o sagrado e eterno. 

José António Gomes (2006, n.p.) relata que os contos de Sophia, mesmo não se 

declarando claramente obras moralistas, revelam um sentimento de responsabilidade 

que a poeta portuguesa sente em relação ao próximo. Seus escritos valorizam a 

natureza, a harmonia, o equilíbrio e a justiça, “bem como a exaltação do humanismo 

cristão, do valor social e ético da obra de arte e da fidelidade a princípios antigos e 

universais”; e, em contraposição, condenam o egoísmo, o artificialismo, a vaidade e a 

avareza. Sophia encontra maneiras adequadas de revelar a beleza do mundo juntamente 

com a complexidade de sentimentos e sonhos de cada homem. 

 No poema “Viagem”, da obra Ilhas, também há o abandono da cidade, que a 

cada dia se apresenta mais desconfigurada: 

 

Naquele tempo era o Kaos 

E as palavras do poema não irrompiam já como palmeiras 

 

Por isso abandonou a cidade - o país natal 

País perdendo dia a dia o seu rosto: 

A pintura a cair das paredes - cães 

Farejando o lixo - 

Brutais os gestos - obscenas as palavras 

De cada coisa a beleza destroçada 

 

Por isso se evadiu e para Oriente  

Navegou e de noite e lentamente 

 

E um novo dia se abriu em sua frente 

 

E era um país de tigres e palmeiras 

Como em longínquo cismar adolescente (ANDRESEN, 2011, p.763) 
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 O poema trata de uma cidade, do “país natal”, cujas belezas foram todas 

perdidas. Neste ambiente, reinava o Kaos. Caos (do grego Khaos) foi o primeiro deus, 

segundo a mitologia grega, e que teria comandado antes da organização do mundo. Ele 

representava o vazio primordial. O verso “Naquele tempo era o Kaos” recorda-nos o 

versículo “No princípio era o verbo” (BÍBLIA, 1999, p.99)
6
. Seria como se o poema 

iniciasse ecoando a história bíblica da criação do mundo, porém, aqui, com um destaque 

para o reinado de degradação.  

 A cidade se encontra abandonada à sujeira e ao descaso. A pintura – que poderia 

ser uma criação humana ainda bela – está “a cair das paredes”. Os gestos e as palavras 

humanas perderam a beleza. O país perdeu “dia a dia o seu rosto”, sua identidade. 

Perante isso, o sujeito lírico se evadiu. Ele mais do que saiu para uma viagem, ele 

escapou, ele fugiu dessa realidade tão brutal e obscena. Navegando para o Oriente, sem 

pressa, lentamente, “um novo dia se abriu em sua frente”.  

Seria um novo país com ares de antigo e primordial. No segundo verso, estando 

na cidade, “as palavras do poema não irrompiam já como palmeiras”, não eram palavras 

que nasciam de um desejo pelo sagrado, de um anseio pelo ascensional. Mas, diante 

desse “novo dia”, o que se vê é um “país de tigres e palmeiras”. O poema, nesse novo 

lugar encontrado, poderia fluir de forma mais natural, as palavras iriam brotar entre 

purezas e não entre “cães farejando o lixo”. O tecido poético é aqui, mais uma vez, 

comparado à alma do poeta. Ambos sofrem, não se realizam, não se formam e não 

(re)nascem de maneira verdadeira e fluida.  

Ao deparar-se com esse país primordial, onde, novamente, o elo com a natureza 

é refeito, onde tudo é sagrado (“um país de tigres e palmeiras”), a sensação de abismar-

se, “um cismar adolescente”, renasce como se tudo fosse criado e revivido por primeira 

vez. Ali, o sujeito lírico sente-se participante do recomeço deslumbrante, em que, ao 

conhecer o próximo, conhece também a si-mesmo. 

Em dois poemas de Poesia, o sujeito lírico reflete sobre essa necessária viagem. 

Ele tenta entender qual seria o momento perfeito para “A hora da partida”, observa o 

jardim, o florescer e germinar das plantas e, por fim, declara que esse seria o momento:  

 

Soa quando no fundo dos espelhos 

Me é estranha e longínqua a minha face 

E de mim se desprende a minha vida. (ANDRESEN, 2011, p.59) 

 

                                                 
6
 João 1:1. 
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Essa ocasião, em que o indivíduo se viu dividido e irreconhecível, é o momento exato 

para o início da viagem. Um retorno para o centro de si-mesmo. Em outro poema, a 

necessidade de partir se dá – novamente – pela observação da cidade: 

 

Há cidades acesas na distância, 

Magnéticas e fundas como luas, 

Descampados em flor e negras ruas 

Cheias de exaltação e ressonância. 

 

Há cidades cujo lume 

Destrói a insegurança dos meus passos, 

E o anjo do real abre os seus braços 

Em nardos que me matam de perfume. 

 

E eu tenho de partir para saber 

Quem sou, para saber qual é o nome 

Do profundo existir que me consome 

Neste país de névoa e de não ser. (ANDRESEN, 2011, p.62) 

 

As cidades se apresentam ao longe, de uma maneira mais acalentadora. Agora, 

elas são inundadas pela lua, pelas flores, por um anjo e por nardos perfumados. Porém, 

mesmo que, na cidade, o sujeito lírico sinta que pode caminhar de maneira segura 

(“destrói a insegurança dos meus passos”), este ainda é um país de “névoa e de não ser”. 

Ainda são cidades “magnéticas”, com “negras ruas”, que possuem algo de inexplicado, 

escondido e fantasioso. Por isso, é necessária a viagem: “E tenho que partir para saber/ 

Quem sou, para saber qual é o nome/ Do profundo existir que me consome”. O sujeito 

lírico abandonará uma situação de segurança e comodidade para buscar o silêncio, a 

solidão, a peregrinação.  

Clara Rocha (1994, p.176) adverte que a necessidade de retorno é um sinal da 

obsessão da poeta pela completude e pela inteireza. E que, para tanto, muitos poemas 

andresenianos podem ser considerados como verdadeiros cultos ao tempo arquetípico. 

Isso se dá, pois, como já lembramos, a poeta se vê diante de um tempo dividido, 

confuso, estilhaçado, tirânico e mentiroso.  

Em uma referência ao mundo moderno, recordamos a renúncia do papa Bento 

XVI, no dia 28 de fevereiro de 2013, que anunciou que se isolaria – na pequena cidade 

Castel Gandolfo – para oração e sacrifícios a Deus. Em suas palavras: “Depois disso, 

serei simplesmente um peregrino que está começando a fase final de seu caminho nesta 

terra”
7
. Sua peregrinação não representa uma caminhada (ou uma viagem) 

                                                 
7
http://g1.globo.com/mundo/renuncia-sucessao-papa-bento-xvi/noticia/2013/02/da-sacada-de-castel-

gandolfo-papa-bento-xvi-se-despede-dos-fieis.html  
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denotativamente, mas envolve sacrifícios, jejuns e orações que o preparariam melhor 

para a entrada pela estreita porta do espaço celestial. A imagem de alguém que 

abandona sua casa e seu conforto e sai em peregrinação em busca de algo mais elevado, 

em busca da verdade, foi inspiração também a Johannes Angelus Silesius (autor caro à 

Dora), que escreveu O peregrino querubínico ou epigramas e máximas espirituais para 

levar à contemplação de Deus, e a John Bunyan, autor de O peregrino (de 1678, 

segundo livro cristão mais vendido, seguindo apenas a Bíblia). 

 Dora e Hubert Lepargneur desenvolveram um estudo acerca de Angelus Silesius, 

poeta místico germânico do século XVII. Segundo esses estudiosos, Silesius empreende 

um difícil trajeto em direção a Deus. Sua obra seria um “itinerário de viajante rumo ao 

abismo da Sabedoria divina, do Amor eterno” (LEPARGNEUR; SILVA, 19[--], p.31), 

um caminho sem volta rumo ao Absoluto. É uma demorada navegação do espírito em 

que o peregrino vivencia muitos acontecimentos – interiores e exteriores – que o leva 

para o conhecimento de Deus e de si-mesmo. Este viajante se direciona para o eu 

essencial, que nada mais é do que o indivíduo totalmente fundido com a divindade.  

Segundo Dora e Lepargneur, a poesia de Silesius exprimiu-se em um quadro 

platônico de pensamento, já que o “eu (sujeito da poesia) persegue um ‘eu’ concebido 

como ‘essência’ (e que ele mesmo chama de ‘eu essencial’), ao mesmo tempo 

identidade psico-ontológica e arquétipo junguiano (o Si-mesmo). Essa essência é divina, 

uma centelha divina” (LEPARGNEUR; SILVA, 19[--], p.28). O homem, em sua 

essência mais profunda, integrado à Divindade seria o alvo final do percurso dessa 

viagem. 

  Dora e Lepargneur defendem que “O místico é aquele sujeito que não recusa 

esta aventura para cima ou para o fundo, guiado por lampejos e fulgores que recebe 

gratamente como um tesouro” (LEPARGNEUR; SILVA, 19[--], p.65). Para suportar as 

provações dessa viagem, são necessários amor, fé e esperança. Isso porque, sem esses 

frutos do Espírito, o indivíduo ficaria “ancorado no Porto de uma triste cidade bem 

conhecida, num chão firme mas destituído do ‘pórtico partido para o Impossível’” 

(LEPARGNEUR; SILVA, 19[--], p.65). E o que veremos é que tanto a poesia de Dora 

como a Sophia encaram esse ‘Porto’ como um lugar de passagem para a viagem mística 

pelo mar. 

A obra O peregrino querubínico (na tradução de Dora e Lepargneur, Viajante 

querubínico) é composta por ensinamentos de como se aproximar e de agradar a Deus. 

Dentre essas questões, destaca-se o aceitar – como uma criança – o Reino de Deus, o 
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valor ao silêncio em contraposição ao muito falar, o objetivo maior de um cristão de 

tornar-se Cristo (o que, em outras palavras, seria tornar-se humilde, manso, amoroso) e, 

por último, o entendimento da grandiosidade de Deus (incluindo, metaforicamente, a 

imagem de uma Luz para os povos). Observa-se que esses são temas que se comunicam 

com as obras de Dora e Sophia. Notaremos que, seguindo as máximas espirituais de 

Silesius, o retorno ao sagrado e à essência do homem seria um caminho natural da 

espiritualidade do indivíduo. 

Nas palavras de Silesius (1996, p. 46), o amor seria a pedra filosofal, seria o 

diferencial que nos transformaria em Deus. Por isso, “Exercer o amor é trabalhoso: não 

temos de amar apenas, mas também, como Deus, ser amor” (SILESIUS, 1996, p.24). 

Para desejar essa aproximação de Deus e ansiar ser como ele, é, antes, necessário que o 

indivíduo se veja como falho e carente da graça, alguém necessitado de perdão. Para 

isso, é imprescindível a humildade, ela “é o fundo, a tampa e o estojo no qual estão 

arrumadas e guardadas todas as virtudes” (SILESIUS, 1996, p.27). 

Marcos Marcionilo, no prólogo de O peregrino querubínico, assegura que – para 

Silesius – o homem pode se tornar um com Deus pela graça. Não porque o homem se 

transmute em um Deus, mas porque todas as suas ações estão mais próximas daquilo 

que a deidade faria. Sentindo esse esvaziamento de seu ser para um preenchimento 

maravilhoso do transcendente, Paulo conclui, “logo, já não sou eu quem vive, mas 

Cristo vive em mim” (BÍBLIA, 1999, p.201)
8
. De igual maneira, Cristo mesmo já teria 

dito anteriormente acerca dessa entrega ao sagrado: “quem perder a vida por minha 

causa, achá-la-á” (BÍBLIA, 1999, p.21)
9
. Contudo, segundo Silesius, “perder-se assim é 

encontrar-se. O que aí despe o humano para revestir o divino é transformado em Deus” 

(MARCIONILO, 1996, p.10). 

Conforme Joseph Campbell, o herói pode retornar de sua aventura de duas 

maneiras. Na primeira possibilidade, tendo vivido uma experiência elevada, este 

indivíduo se torna um com o pai, sendo considerado o redentor do mundo, a chamada 

verdadeira encarnação, no sentido mais elevado do termo. Nesse caso, “Seus respectivos 

mundos alcançam proporções cósmicas. Suas palavras trazem consigo uma autoridade 

que ultrapassa tudo o que foi pronunciado pelos heróis do cetro e do livro” 

(CAMPBELL, 1997, p.178). Esse seria o grande objetivo de Angelus Silesius: tornar-se 

um com Deus. Além dessa possibilidade, o herói pode retornar como santo, como 

                                                 
8
 Gálatas 2:20. 

9
 Mateus 16:25. 
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aquele que renunciou ao mundo. Aqui, recordamos São Francisco, que abdica de toda a 

glória para tratar das coisas mais simples. Na maioria das vezes, esses ascetas e santos 

são envoltos pelo silêncio, pois palavra alguma seria capaz de descrever sua fabulosa 

experiência mística. 

Em ambas situações, esses heróis são considerados o centro do mundo, já que 

estiveram de maneira una com a deidade. Eles seriam: 

  

o ponto umbilical através do qual as energias da eternidade irrompem no 

plano temporal. Portanto, o Centro do Mundo é o símbolo da contínua 

criação: o mistério da manutenção do mundo através do contínuo milagre de 

vivificação que brota no interior de todas as coisas. (CAMPBELL, 1997, 

p.23) 

 

Como centro, esse herói representa uma fonte “de toda a existência, nele é gerada a 

plenitude do bem e do mal do mundo. A feiura e a beleza, o pecado e a virtude, o prazer 

e a dor, são igualmente produção sua." (CAMPBELL, 1997, p.24). Esta é uma das 

funções do poeta, segundo os versos de Sophia e Dora, direcionar e religar o mundo ao 

centro sagrado. 

 Esse percurso rumo ao elevado e ao conhecimento dá-se como uma árdua 

peregrinação que o sujeito lírico percorre. O assombro e o sentimento de incapacidade e 

de desesperança quanto ao futuro também inundam, em muitos momentos, a poesia de 

ambas. Como peregrino (ou estrangeiro, como preferia chamar Dora), o sujeito lírico 

enfrenta uma jornada repleta de desafios e tentações, mas caminha tendo em vista a 

cidade celestial, o Jardim mais puro.  

John Bunyan, em O peregrino, ilustra muito bem as fragilidades humanas. 

Cristão – o personagem peregrino – é vacilante e confuso “Não consegue evitar as 

agruras do Desfiladeiro do Desespero ou do Pântano da Desconfiança. No entanto, sua 

obstinação por alcançar a Cidade Celestial é a força que o leva mais além” (FERREIRA 

apud Bunyan, 2006). Todavia, resistindo a todas essas desventuras, ele atinge seu 

objetivo final de entrar para o Reino de Deus. Em certo momento de sua caminhada, 

Cristão é aconselhado por Evangelista, que diz: “é preciso passar por muitas tribulações 

para entrar no Reino dos Céus [...] vocês hão de encontrar grilhões e aflições, não 

devendo esperar portanto seguir na peregrinação sem tais coisas” (BUNYAN, 2006, 

p.121) 

Angelus Silesius também reforçou esse caminho exaustivo e dolorido que são os 

passos de um peregrino sobre a face da Terra. Assim, proclama: “Queres, peregrino, 
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subir ao céu,/ vem, anda em frente, pelo Caminho da Cruz.” (SILESIUS, 1996, p.178), e 

acrescenta: “Cristão, não fujas da cruz: tu deves ser crucificado/ Senão, jamais entrarás 

no Reino dos céus” (SILESIUS, 1996, p.215). Mas, de maneira reconfortante, assevera 

que o fardo que cada homem carrega não pode ser extenuante, já que Deus caminha ao 

lado dele. Caso o indivíduo renegue a si-mesmo, Deus se torna homem e labuta com ele 

pelo caminho. A peleja, durante o percurso, não deixa de existir, ela é diminuída pela 

boa companhia e ajuda do transcendente. A batalha é como um fogo que prova o 

homem: “Cristão, ninguém conheceu a vitória e o reconforto,/ Sem ter primeiro vencido 

o Inimigo no combate.” (SILESIUS, 1996, p.231). 

 Esse arquétipo da viagem é grandemente difundido em variadas histórias. Frodo, 

na obra Senhor dos Anéis, Alice que conhece o país das maravilhas, passando por um 

buraco ‘mágico’, as crianças d’As crônicas de Nárnia, que também se aventuram por 

diversos mundos presentes em cada lago. Enfim, os heróis dessas histórias abandonam 

seu mundo pessoal para viverem grandes perigos, provações e, por fim, superações e 

aprendizados. Eles terminam a viagem iniciática já adultos, mais sábios, iniciados ou 

com um relacionamento mais estreito com o sagrado. Eles, ao final, conhecem a si-

mesmos.  

Constança Marcondes Cesar aponta a forte presença desse indivíduo, que busca 

o transcendente, na poesia de Dora. Ela apregoa que  

 

Em Talhamar, a epígrafe de Kerényi mostra a intenção da autora: ‘...evocar 

certa melodia das origens ou uma imagem do originário’, pois o homem é um 

‘animal místico’ (epígrafe de Retratos da origem), um ‘estrangeiro’ (Poemas 

da estrangeira), um peregrino em busca do Absoluto. (CESAR, 1999b, 

p.478) 

 

A pesquisadora ainda completa que essa busca – investida pelo peregrino – em direção 

ao transcendente se desdobraria em uma tentativa de reavivamento do mito, de louvor 

aos deuses e da valorização do tema da viagem como o meio para essa procura. Os 

poemas de Dora seriam a contrapartida “de viagens efetivamente realizadas por Dora, 

em busca da terra ancestral, a Grécia do Épiro [...], refazendo a crônica imigratória da 

sua família, até Conchas, no Brasil” (CESAR, 1999b, p.478). Seu retorno à Grécia, 

assim como a volta a Conchas, representa a busca pelo sagrado e pelo eterno. 

Entretanto esse retorno se realiza com dor, com o exercício do desapego, e da 

prática da humildade. Gilberto de Mello Kujawski (1999, p.466) acentua que a vivência 

desse sofrimento possibilita a serenidade que cada verso da poeta brasileira ‘transpira’. 
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Isso só foi possível após serem superados a angústia, a dor, o dilaceramento da descida 

aos infernos (e aqui mencionamos os seus poemas à Koré). Essa viagem cheia de 

aventuras, morte e abnegação seria – segundo Kujawski – o itinerário de todo 

verdadeiro poeta. Porém alguns “ficam por lá, outros encontram a saída. Estes são os 

que alcançam a maturidade, a plenitude, aprendendo a pousar seu olhar sobre as coisas, 

nutrindo-se do que elas oferecem, sem oprimi-las com nossa ânsia de prodígios”. Essa 

viagem iniciática foi percorrida nos poemas de Dora, o que propicia o respeito às coisas 

e paciência durante o tortuoso caminho em busca do sagrado.  

É esse percurso que o sujeito lírico de Dora parece realizar no poema “A sibila”. 

Seu espaço sagrado, o centro de seu mundo, se dá no meio de deuses e poetas da Grécia 

antiga e, posteriormente, no encontro com o Deus cristão. Visto que “A autora, como a 

sibila, mora no segredo da vida, habita no centro da mandala da união dos contrários, 

onde se conciliam a carência e a plenitude, o próximo e o distante, o ontem e o amanhã” 

(KUJAWSKI, 1999, p.466). Observemos o percurso do sujeito lírico em direção ao 

sagrado: 

 

Nas praças, nos templos e olivais 

um grito de louvor à Terra, dançai! 

 
Vim sem o esplendor da aurora, mendiga, 

não como as musas de outrora, dadivosas Diotimas, 

vim mendigar o que há muito vos ofertei, Poetas: 

sopro-vos à garganta dilatada, vossos olhos ceguei 

para que o fundo olhar se liberte. Sibila em agonia, 

há tanto silenciada, falarei por vossas bocas, 

em vossos versos arquejará minha voz embriagada, rouca - 

sustos e soluços, gritos, silvos, neblinas de esgares, 

mares de canto e pranto. No tempo além do tempo 

meus lábios murmuram por ti e perto dos templos derruidos, 

a respiração do velho Mar, seus haustos e gemidos. 

Mostra-me o silêncio o lacre escarlate, verbo indigente 

dos mitos que sempre me uniram às setas de Apolo. 

Há tanto minha palavra foi calada, os deuses recuavam… 

Mas os poetas mantiveram-me viva. O mais ínfimo 

deu-me de beber e em sua hídria refresquei meu rosto. 

Sensíveis a meu sopro, os maiores coroaram-me de folhas verdes. 

O nascimento do Poema é o silvo que Apolo harmoniza e Orfeu faz cantar. 

Rompendo as cisternas escuras eu vim, raiz coleante 

por entre as pedras e a secura. Dilacerada, arquejante, 

acolhe-me Apolo em seus braços de névoa. 

Gemidos rasgam mil caminhos na gruta: aaaah, oooooh… 

A Sibila arrasta-se no pó, soluça, seus lábios deliram, 

traça no ar os gestos incertos dos agonizantes, colhe flores 

na neblina. aaaah, oooooh… Foram-se os deuses da Grécia, 

só espelhos reflectem espelhos, o eterno assim se dá e esconde. 
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Onde Afrodite, a de róseos tornozelos, ungida de óleo incorruptível, 

com seus perfumes, colares e pulseiras cintilantes? 

Onde Ártemis, a de doçura selvagem? Foram-se as ninfas 

e hamadríades! Nunca mais a vida estuante dos bosques, 

suas flores e clareiras, onde Zeus e Hera adormeciam ao calor do dia. 

Ai, ai, neblina, o que enlaçarão agora nossos braços? 

Não mais que névoa e vento. Apolo, assim te afastas, e me deixas presa 

à teia indecifrável destes sons selvagens? aaaah, oooooh… 

Em teu ombro dourado me apoiava, inventando poemas que ditavas 

a meu secreto entendimento. Infeliz de mim! Agora 

só posso tocar névoa e memória. Dissiparam-se Mundo e Palavra.  

A Sibila chorou.  

 

Nesse momento as coisas cessam, silenciosas,  

atemorizadas. Os ventos param de soprar,  

nas árvores as folhas não se movem.  

Os rios adormecem e gigantesco Mar  

é liso e sem ondas. Paira sobre tudo um  

SANTO SACRO SILÊNCIO  

 

Perde-se na neblina a medida do Tempo,  

tudo se abisma no silêncio, à espera  

do alto Deus, meta dos séculos.  

 

A Sibila abre os grandes olhos  

e vê o Deus que nasce.  

 

A Mãe, junto ao menino, parece uma vinha  

e enquanto a Lua surge, clara, ela adora  

o Filho em seus braços. De ouro vivo é a Criança  

e em resplendores toda a gruta se ilumina.  

Luz nascida como o orvalho descendo do Céu à Terra  

e em torno, suavíssimo aroma.  

Anjos perpassam, alígeras borboletas 

e cantam: Amém.  

 

A Sibila sorri.  

Um cântico novo brota em seus lábios, mas não é seu,  

o infinito o modulou:  

 

O aroma de teus perfumes é delicado  

e teu nome, óleo que se derrama.  

Serás nosso júbilo e alegria...  

Não repares em minha tez morena, que o sol queimou. 

Irados, meus irmãos fizeram-me guardar as vinhas,  

eu, esquecida da Vinha!  

 

Ouço a voz do meu Amado batendo à porta 

Lentos são meus pés e ao abrir a porta  

o Amado já se foi. Corre minha alma  

e o busca por toda a parte. Não respondes, Amor, 

ao meu chamado?  

Eu vos suplico, filhas de Jerusalém,  

se o encontrardes  

dizei-lhe que estou doente de amor.  

 

O que tem ele – elas perguntam –  

o que tem o teu Amado mais do que os outros  
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para que assim o busques, quase morta?  

 

Meu Amado é róseo e brilhante,  

meu Amado vermelho. Sua cabeça é de ouro puro,  

seus cachos, negro-azulados.  

Seus olhos são duas rolas  

perto de um lento riacho.  

Destila mirra  

o lírio de seus lábios.  

Sei que habita um jardim,  

companheiros, ouvem sua voz...  

Oh, faze que eu também te escute!  

 

Quem é essa que vem do deserto  

como um cântaro apoiado a um peito amoroso?  

Ele é um selo sobre seu coração,  

sobre seu braço moreno,  

pois o Amor é forte como a Morte,  

suas centelhas são de fogo:  

uma chama divina!  

 

Dissipa-se na névoa um rosto efêmero,  

mas a face do Amado permanece. (SILVA, 1999, p.479-481) 

 

 O sujeito lírico volta ao espaço sagrado – ao lugar onde pode encontrar deuses e 

poetas –, para buscar as palavras mais puras, os sentimentos mais legítimos. O canto de 

louvor à natureza se dá nos templos, mas também nas praças e nos olivais. O sagrado 

está, assim como Sibila, Apolo e Orfeu, povoando a natureza terrena.  

 O poema é intitulado “A sibila”. As sibilas formam um grupo de mulheres que 

profetizavam inspiradas pelos poderes de Apolo, deus da poesia e da arte. O sujeito 

lírico teria sido esse, inspirado, que aqui retornaria com a poesia, há muito ofertada aos 

poetas. Agora, ele regressa “sem o esplendor da aurora”, mendigo. Sem lugar de valor 

neste mundo, volta decaído e sem grandes exaltações. A sibila retorna “não como as 

musas de outrora”, mas para mendigar a voz do poema, a essência e a verdade. Ela é 

quem antes fechou os olhos dos “Poetas”, para que eles pudessem libertar o mais 

profundo olhar. Nesse momento, mesmo “em agonia,/ há tanto silenciada”, ela falará: 

“em vossos versos arquejará minha voz embriagada, rouca”.  

 Vendo a desvalorização da poesia e da arte, “sibila” sente a necessidade de um 

retorno ao princípio; volta, trazendo “mares de canto e pranto”. Seu regresso para o 

espaço sagrado das palavras possibilita o reavivamento da antiga valorização da poesia 

e do poeta. Segundo Priscilla da Silva Rocha (2009, p.67), as palavras do primeiro verso 

são um chamamento, “Ela convoca a se levantarem e cumprirem sua missão aqueles que 

estão apáticos frente ao mundo em caos, ou seja, os poetas que ela designou e cegou e 
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que são responsáveis por levar profundidade, sentido, alegria, dança aos homens 

desesperançosos da Terra”. 

“No tempo além do tempo”, Sibila novamente canta. Sentindo a falta de lugar 

para o sagrado (“Há tanto minha palavra foi calada, os deuses recuavam…”), o sujeito 

lírico canta “perto dos templos derruídos”; mas, ainda assim, pode experimentar a força 

renovadora da natureza: “a respiração do velho Mar, seus haustos e gemidos”.  

 Mesmo quando “os deuses recuavam”, os poetas vivificam Sibila e a mantêm 

revigorada pelo poder das águas contidas na hídria. Luiz Alberto Cabral (2004, p.13) 

explica – pensando acerca desses versos – que  

 

Assim como as hídrias são recipientes que contêm água, elemento sagrado de 

pureza e de purificação por excelência, cada poema parece constituir-se no 

receptáculo do elemento sagrado e vivificante que é o próprio espírito da 

poesia, mesmo quando o divino se ausenta do nosso mundo. 

 

 Os poetas renovaram Sibila com águas purificadoras. O poema e a hídria se 

assemelham em um poder sagrado de trazer renovo e frescor para a alma humana. Eles 

contêm a essência verdadeira, pura e criadora de um mundo mais verdadeiro, mais 

voltado para o sagrado.  

 Acerca do poema “A Sibila”, Enivalda Souza (2013, p.61) ressalta que, nesses 

versos, lamenta-se “o afastamento do poeta do sagrado, expondo a ‘carência dos deuses’ 

na poesia contemporânea, pois de suas hídrias [...] – feliz metáfora da poesia – não jorra 

mais a abundância da matéria vivificante”. De tal modo, a poesia não seria mais a voz 

intermediária entre homens e deuses, pois se encontra descrente “dos deuses e da arte 

enquanto potência transformadora do verbo”, com isso, teria se afastado dessa sua 

função primordial. 

O poeta “mais ínfimo” oferece água, para Sibila, em sua hídria. A hídria “na 

civilização helênica adquiriu profunda significação sagrada, chegando mesmo a ser 

elevada à categoria de princípio constitutivo do universo” (CABRAL, 2004, p.9). 

Viviane Vasconcelos (2009, p.40), analisando esse poema, propõe  

 

uma analogia entre a representação das hídrias e os caminhos do fazer 

poético. Como ícones (eikónes), estes vasos eram encarregados de contar as 

narrativas dos mitos helênicos, traduzindo, portanto, todo o imaginário 

inconsútil de uma civilização. Como receptáculos de hýdor, o elemento 

sagrado, eram destinados a recolher o princípio constitutivo de todo o 

universo, o “tudo em um”, descrito por Nietzsche. 
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 A hídria abarca o sagrado, os mitos e a poesia. Em contraposição a essa imagem 

vivificante, o sujeito lírico descreve um mundo seco e sem vida, onde teria estado Sibila 

antes de sua vinda: “Rompendo as cisternas escuras eu vim, raiz coleante/ por entre as 

pedras e a secura”, “Dilacerada, arquejante”, “A Sibila arrasta-se no pó, soluça”. Seus 

versos não saem com firmeza e rigor, mas coleiam, são incertos e nebulosos: “seus 

lábios deliram,/ traça no ar os gestos incertos dos agonizantes, colhe flores/ na neblina.” 

A ausência do sagrado (“Foram-se os deuses da Grécia”) e da valorização da feitura 

poética são as causas de tantas mentiras, ilusão e falsos reflexos: “só espelhos reflectem 

espelhos, o eterno assim se dá e esconde”. 

Enivalda Nunes e Souza (2013, p.65-68) assegura que “À medida que ‘os deuses 

recuavam...’, [...] a poesia passava a exercer a função oracular, e o poema seria o 

recipiente sagrado, a hídria que transporta o elemento primordial”. Assim, a poesia seria 

a “nova trípode em que o poeta se assenta para elevar-se aos deuses e de lá trazer o 

alimento para os homens”. Essa aproximação com os deuses seria de fundamental 

importância, pois “a poesia dissociada do sagrado está condenada a um verbo 

indecifrável, nebuloso, e seus versos só podem enlaçar névoa e vento, reestabelecendo 

um princípio informe, somente de Memória”. 

 Evocando os deuses e o sagrado, o sujeito lírico recorda que, no ‘tempo sem 

tempo’ da poesia, ele repousava nos ombros de Apolo, “inventando poemas que ditavas/ 

a meu secreto entendimento”. Apolo assume a posição de auxiliar da poeta em sua 

caminhada. Desse modo, “Seu papel equivale precisamente ao do Velho Sábio, presença 

constante nos mitos e contos de fadas, cujas palavras ajudam o herói nas provas e 

terrores da fantástica aventura.” (CAMPBELL, 1997, p.8). Esse ajudante que está 

presente nas mitologias mais elevadas, ali, pode desenvolver esse papel “na grande 

figura do guia, do mestre, do barqueiro, do condutor de almas para o além.” 

(CAMPBELL, 1997, p.41).  

Enivalda Souza (2013, p.83-4), em seu estudo, relembra um poema de Dora em 

que cavalos assumem essa função auxiliadora: 

 

Ouço cavalos resfolegantes 

  os belos flancos vivos 

suados 

 ou molhados de orvalho 

e os sigo 

 sorrindo: 

  eles me conduzem 

com pacífica 
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alegria 

  a uma região ignorada (SILVA, 1999, p. 234) 

 

Esses versos que caminham, que não se encontram estáticos e regulares, mostram que é 

esse trotar do cavalo que conduz o sujeito lírico ao desconhecido. Souza lembra, ainda, 

que Jung defende que “completar o processo de individuação não é tarefa simples, 

porque envolve a integração dos aspectos negativos, a valorização do obscuro. Não raro 

muitos se perdem nessa jornada, por isso, o herói conta com a figura do ajudante: o 

Velho Sábio, o Anjo... Virgílio”.  

Porém, nesse momento, o sujeito lírico de “A sibila” vaga solitário em meio à 

incerteza. E lamenta: “Infeliz de mim! Agora/ só posso tocar névoa e memória. 

Dissiparam-se Mundo e Palavra”. O que havia de verdadeiro e de autêntico na essência 

do Mundo e da Palavra se foi, houve um desligamento entre a palavra e o mundo. O 

poema já não nasce como algo natural, algo da natureza desse mundo.  

Conforme Priscilla Rocha (2009, p.69), esses últimos versos intensificam o 

lamento do sujeito lírico, “ele chora por um passado que não voltará, tempo em que ela, 

a Sibila, e Apolo eram quase um único ser e ele, ao invés de se afastar por não encontrar 

sentido no que é cantado, como acontece no momento do poema, ditava a ela palavras 

de beleza e sabedoria”. 

A publicação do poema em Hídrias
10

 termina nesses versos, em que a poeta 

volta-se para o mundo antigo da Grécia, busca ali uma ligação com esse passado, mas 

percebe a distância existente entre esse tempo primordial da poesia e o mundo novo em 

que vive. Mas muito nos interessa o poema da maneira como registramos aqui, pois, 

nele, a viagem de retorno ao sagrado envolve o Deus cristão. O sujeito lírico afasta-se 

dos deuses gregos e caminha para o Deus menino, o seu Amado. Nota-se que Dora  

publicou “dois” poemas que, apesar de, em partes parecidos, seguem intenções diversas. 

Ocorre não só uma mudança temática, mas um encaminhamento para o cristianismo, 

havendo – inclusive – uma modificação de tom e de linguagem. Seria um tributo ao 

cristianismo depois de tanto louvor ao paganismo. Esse olhar que se volta para a cultura 

cristã está na fala de Dora em uma entrevista: 

                                                 
10

 Este poema está publicado (em sua versão menor, digamos assim) na obra Hídrias (SILVA, 2004, p.27-

9). Anteriormente, Constança Marcondes Cesar o havia divulgado no artigo O poetar pensante de Dora 

Ferreira da Silva, pela revista do Instituto de Letras da Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

(Vol.16. n°1e2. Dezembro de 1997), artigo este que foi reproduzido na Poesia Reunida, de Dora Ferreira 

da Silva, em 1999. Atualmente, a Revista 7 faces: caderno-revista de poesia (Natal – RN, Ano 3. Edição 

6. Jul-Dez. 2012) publicou este poema (o mais extenso) entre os inéditos de Dora Silva. 
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Sou de ascendência grega. Acho que os deuses gregos respondiam a imago 

dei dos gregos. Não nego que eles se imiscuem à minha sensibilidade. Meu 

itinerário poético prosseguiu após a perda terrível que sofri com a morte de 

Vicente. Durante uma viagem à Itália, em Ravena, vi na abside de uma igreja 

bizantina um pastor imberbe tangendo suas ovelhas. Tive um insight. Lá 

estava diante dos meus olhos o Bom Pastor em sua forma originária e pagã. 

(GALVÃO; MARTINS, 2003)  

 

Esse percurso, que se afasta da esfera grega e se aproxima do espaço monoteísta cristão, 

invade a sequência do poema. 

Constança Marcondes Cesar (1999b, p.477) confirma que esse trilhar para o Um 

se dá como um retorno à origem, por meio da reativação dos mitos, de uma valorização 

do neopaganismo e de um retorno à Grécia. E, principalmente, que, nas últimas 

produções de Dora, dá-se por meio de uma “aproximação crescente com o cristianismo 

e a fusão das tradições maiores do Ocidente; disso, o poema inédito ‘A Sibila’ é modelo 

exemplar”. O olhar da poeta volta-se para o Deus cristão e sua vinda salvífica. Nesse 

poema, veremos “que é anunciado o nascimento, a vinda próxima de um deus. O tema 

do deus vindouro, que já aparece no Talhamar (‘O deus que vem’), assume, em ‘A 

Sibila’, uma densidade e emoção intensas” (CESAR, 1999b, p.478) 

Os últimos versos que relatam a tentativa de religamento dos laços com os 

deuses e poetas da Grécia terminam com a imagem de um mundo repleto de névoa e 

memória, onde “Mundo e Palavra” se separam, se dissipam. Neste instante, Sibila 

chora. E o mundo parece ter retornado ao primeiro momento da criação em seu silêncio 

e inatividade, e sobre rios adormecidos, sobre o mar sereno e calmo, sobre as árvores 

estáticas: “Paira sobre tudo um/ SANTO SACRO SILÊNCIO”. Essa paisagem 

assemelha-se aos minutos anteriores às palavras criadoras de Deus, à poeta envolta em 

seus pensamentos diante da folha em branco (paralisando todo um universo para o 

organizar em palavras). 

Nesse momento e espaço sagrados, pouco importa o Tempo, e as palavras 

medidoras de aflições, mentiras e enganações: “tudo se abisma no silêncio, à espera/ do 

alto Deus, meta dos séculos”. O Deus-criança, que é figurado junto com sua “Mãe”, é a 

esperança que faz com que Sibila abra os olhos em expectativa adorante. Ela vê toda a 

natureza e os anjos em beleza e devoção ao Salvador, e “A Sibila sorri./ Um cântico 

novo brota em seus lábios, mas não é seu,/ o infinito o modulou”. Seu estado de 

plenitude e sua ligação com o eterno são o infinito, o atemporal, que vivificam os versos 

de Sibila. 
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 Seu canto louva o aroma suave dessa criança salvadora (“de teus perfumes é 

delicado”), também adora “teu nome” que é “óleo que se derrama”. Em Provérbios 

27:9, Salomão insiste que: “Como o óleo e o perfume alegram o coração; assim, o 

amigo encontra doçura no conselho cordial” (BÍBLIA, 1999, p.589). O perfume era algo 

muito valioso no tempo de Jesus. Uma pecadora, em admiração e devoção, derrama um 

vidro de perfume nos pés de Cristo e enxuga-os com seus próprios cabelos (Lucas 7:38). 

De igual maneira, o óleo era algo extremamente precioso. Inclusive, Jesus – em Mateus 

25:1-13 – conta uma parábola aos seus discípulos em que destaca a sabedoria das 

virgens que mantiveram a candeia com óleo até a chegada de seu noivo; 

metaforicamente, exalta aqueles que esperaram a vinda do Salvador (tão anunciada por 

Dora no poema). O óleo era o mantenedor do fogo na candeia, e também era, 

essencialmente, um meio de realizar o milagre. Cristo ensina seus discípulos: “Está 

alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o 

com óleo, em nome do Senhor” (BÍBLIA, 1999, p.248)
11

.  

Observa-se que não somente o óleo é elemento curativo, mas também o “nome 

do Senhor” assume essa função reparadora, assim como expressa o poema “teu nome, 

óleo que se derrama”. Envolto em mistério, o nome de Deus é algo sagrado, capaz de 

curar doentes, assim como o óleo para unção dos enfermos. Em Lucas (10:17), relata-se 

outro poder contido no nome de Deus. Após uma jornada de pregação, setenta homens 

voltam dizendo com alegria: “Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu 

nome!” (BÍBLIA, 1999, p.77).  

Sobre a ação de inserir Deus na estrutura arbitrária da língua, Harold Bloom, em 

Jesus e Javé: os nomes divinos (2006), declara que o nome de Deus sempre foi 

envolvido de um mistério e poder tremendo. Ao falar com Moisés, Deus se revela como 

o ‘Eu sou’, cobrindo toda a sua plenitude. Segundo Bloom, “Na Torá oral, recebida por 

Moisés no Sinai, o nome verdadeiro foi inteiramente revelado, com a advertência de que 

era dotado de poder para operar milagres, até mesmo ressuscitar os mortos” (BLOOM, 

2006, p.253). A aparição a Moisés se preservou no mistério, fosse pela nuvem que o 

envolvia quando falava com Deus, ou pela não designação de um nome realmente 

explicativo sobre a divindade.  

O nome divino, essa maneira como nos direcionamos a ele, revela um mistério 

que não pode ser atingido ou dimensionado pela palavra Deus, Senhor, Alá ou Javé. Por 

                                                 
11

 Tiago 5:14. 
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isso, Bloom (2006, p.151) defende que o nome Yahweh seria apenas uma conjetura, já 

que a tradição oral teria guardado o nome sagrado. Logo após a volta do povo judeu da 

Babilônia, o nome já era considerado mágico, e não deveria ser pronunciado em 

qualquer situação. Portanto, haveria a recomendação bíblica de nunca pronunciar o 

nome de Deus em vão, somente para curar e reverter situações impossíveis.  

Perante alguém tão pequeno, que ainda está envolto nos braços da Mãe, o sujeito 

lírico conclama: “Serás nosso júbilo e alegria...”. Essa mãe é como a vinha, símbolo de 

alegria, fertilidade, vinho e festa: “A Mãe, junto ao menino, parece uma vinha”.  

Semelhante é o sujeito lírico que guarda as vinhas, e “eu, esquecida da Vinha!”. A 

segunda aparição da palavra “Vinha” dá-se em letra maiúscula e no singular, podendo 

nos remeter, realmente, a uma única fonte de alegria e a um único Deus, e não a várias 

vinhas e variados deuses, que se faziam predominantes no início do poema.  

  A próxima estrofe revela um sujeito lírico que se atrasa para abrir a porta ao seu 

“Amado” e, quando abre, lá ele não está mais: “Ouço a voz do meu Amado batendo à 

porta/ Lentos são meus pés e ao abrir a porta/ o Amado já se foi. Corre minha alma/ e o 

busca por toda a parte. Não respondes, Amor,/ ao meu chamado?”. A esposa (a noiva de 

Cristo) tão apaixonada está, primeiramente, em Cântico dos Cânticos (5:6 e 8):  

 

Abri ao meu amado, mas já se retirara e tinha ido embora; a minha alma se 

derreteu quando, antes, ele me falou; busquei-o e não o achei; chamei-o, e 

não me respondeu. [...] Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o 

meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. (BÍBLIA, 1999, p. 603) 
 

De semelhante modo, o sujeito lírico do poema brada: “Eu vos suplico, filhas de 

Jerusalém,/ se o encontrardes/ dizei-lhe que estou doente de amor”. Intrigadas, elas 

perguntam: “O que tem ele – elas perguntam –/ o que tem o teu Amado mais do que os 

outros/ para que assim o busques, quase morta?”. Versos que, na Bíblia (1999, p.603), 

se apresentam nestas palavras: “Que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto 

nos conjuras?”; e a Esposa responde ao Coro: “O meu amado é alvo e rosado”, “A sua 

cabeça é como o ouro mais apurado, os seus cabelos, cachos de palmeira, são pretos 

como o corvo.”, “Os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas”, 

“os seus lábios são como lírios gotejando mirra com doce aroma.”
12

.  

 O fato de o termo “Amado” permanecer no poema representa não só uma 

revisitação do livro sagrado cristão, mas também da poesia mística, que a poeta tanto 
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 Cântico dos Cânticos 5:9-13. 
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amava. Dora, em sua tradução de A poesia mística de San Juan de la Cruz, relembra a 

união do poeta místico com o seu Amado: Deus. Essa junção promove uma 

transformação na alma do homem, fazendo com que ele domine mais as suas 

“impulsões do espírito. Nessa transfusão amorosa de Deus, ela [a alma] se diviniza e é 

Deus que atua por meio dela. Há místicos que se tornam ‘possessos de Deus’” (SILVA, 

1984, p.25). Esse era o maior desejo dos poetas místicos, incluindo San Juan, unir-se ao 

divino de tal maneira a se tornar com ele uma só carne. Assim como a esposa e o esposo 

dos Cânticos de Salomão. 

San Juan de la Cruz – em Cântico espiritual – atesta o intenso desejo pelo 

divino: “não te esqueças que a doença/ De amor jamais se cura/ A não ser com a 

presença e com a figura” (CRUZ, 1984, p.69). Em Noite escura, outro poema do 

místico, o sujeito lírico brada: “Ó noite que guiaste!/ Ó noite mais amável que a 

alvorada”/ Ó noite que juntaste/ amado com amada,/ amada em seu amado 

transformada!” (CRUZ, 1984, p.73). E seria durante essa noite escura que a esposa se 

uniria ao seu amado, pois a noite seria como a fé, “quando tudo mergulha na maior 

treva” (SILVA, 1984, p.26).  

O sujeito lírico de Dora suplica às filhas de Jerusalém para ajudá-lo na busca 

pelo amado. Em um mesmo cenário idílico, o sujeito lírico de San Juan implora: 

“Pastores que subirdes/ além pelas malhadas à colina/ se porventura virdes/ quem meu 

peito domina,/ dizei-lhe que minha alma se aniquila.” (CRUZ, 1984, p.51). Essa 

ausência determina o vazio que inunda o coração do sujeito lírico na carência de seu 

Amado. Segundo Dora, o que definiria realmente “o místico é a experiência intensa do 

divino na alma, na jubilação da presença ou na aridez da ausência, sendo esta última 

uma forma paradoxal e dolorosa do mostrar-se divino” (SILVA, 1984, p.26). A falta do 

Amado revela o quanto a esposa – a Igreja, o místico, a Amada – é incompleta sem a 

realização dessa união.  

Josilene Bezerra, em seu artigo A espiritualidade erótica em San Juan de La 

Cruz, estuda a obra “O Cântico Espiritual” – momento em que o poeta místico se vê 

entregue e em plena comunhão com o seu Amado, Deus. Ali, ele manifesta sua total 

dedicação e se oferecimento à deidade, ele vive “o amor de Deus em toda sua plenitude 

e ânsia” (2007, p.72). A pesquisadora ainda pondera que essa seria a obra preferida de 

San Juan, pois, nela, “expressa seu amor sem restrições, razão total e única da sua 

existência, isto é, existir somente para amar, visto que o amor anima a sua vida e lhe 

inspira nos seus escritos” (2007, p.72).  
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 Nos Cânticos bíblicos, nos versos de Dora e nas palavras de San Juan, existe um 

momento em que a Amada busca o seu Amado de forma desesperada. Essa ausência, 

como dito, revela da personalidade transcendental de Deus. Dora (1984, p.25) observa 

que  

 

A vida mística é um mistério da união da alma com Deus, união que, no 

contexto cristão, é concedida pela graça. No plano psicológico, o sentimento 

simples e intermitente da presença ou da ausência de Deus como algo ou 

alguém que ora se manifesta e ora se retrai, não deixa de ser um fenômeno 

místico; este pode ser mais ou menos profundo, possuindo vários graus e 

modalidades. 

 

 A presença da deidade, do Amado, se dá em um “doce encontro” (CRUZ, 1984, 

p.75), relembrado por Dora e por San Juan de la Cruz em seus poemas. 

Ao dedicar-se ao cristianismo, Dora retoma os personagens do amado e da 

esposa e as imagens dos bosques, das águas e das Vinhas, ambientes tão virginais em 

que ambos viviam um amor ingênuo e sincero. O percurso de rememoração de espaços 

e cultos aos deuses gregos se transporta aqui para um culto a histórias e imagens cristãs. 

 O desejo pelo transcendente também provoca em Cristão (de O peregrino) essa 

doença de amor, que, ao se aproximar da Cidade Celestial, se vê “desfalecido de tanto 

desejo”. Nesse ambiente, as ruas eram revestidas de ouro, toda a cidade era “de pérolas 

e pedras preciosas”, o companheiro de Cristão – Esperançoso – também se viu 

atormentado por esse anseio, por isso, “se viram obrigados a parar por algum tempo, 

gritando em meio a tanta ansiedade: ‘Se encontrardes o meu amado, a ele dizei que 

desfaleço de amor’ (Ct 5:8). Mas, já um pouco fortalecidos e mais capazes de tolerar 

essa ansiedade, voltaram a caminhar” (BUNYAN, 2006, p.222). Ao se depararem com 

uma minúscula porcentagem do que seriam o resplendor, a glória e a completude 

vividos ao lado do transcendente, esses homens, o sujeito lírico bíblico e o sujeito lírico 

de Dora se sentem embebecidos de amor e desejo.  

Leo Spitzer, em Três poemas sobre o êxtase, estuda o êxtase místico. Ali, ele 

ressalta que esse momento de plenitude envolve a sensação de unificação com o outro. 

Seria aquele desejo tão aclamado também por Silesius de se tornar um com Deus, de se 

tornar Cristo. O que transforma essa integração mais intensa no poema de Dora é a 

retomada do texto bíblico, em que dois amantes – um homem e uma mulher – se 

buscam com muito fervor. Mesmo sendo figuração de Cristo e da Igreja, esse casal de 

esposos anseia intensamente a completude que se dá no outro. Spitzer aponta que dois 
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amantes, nesse momento de êxtase, sentem-se pertencentes a uma única alma, “sentem 

que se tornaram espíritos purificados” (SPITZER, 2003, p.53), e essa alma plaina de 

forma pura e leve. O corpo se torna tributário nessa experiência mística de entrega e 

unificação com o sagrado. 

Os versos de Dora relembram essa busca e esse prazer na convivência com o 

santificado. O sujeito lírico apaixonado exclama: “Meu Amado é róseo e brilhante,/ meu 

Amado vermelho. Sua cabeça é de ouro puro,/ seus cachos, negro-azulados./ Seus olhos 

são duas rolas/ perto de um lento riacho./ Destila mirra/ o lírio de seus lábios.” E ainda 

exorta: “Sei que habita um jardim,/ companheiros, ouvem sua voz.../ Oh, faze que eu 

também te escute!”. Este Amado vive em um espaço sagrado e separado, o Jardim 

santificado, assim como o Esposo bíblico: “Ó tu que habitas nos jardins, os 

companheiros estão atentos para ouvir a tua voz; faze-me, pois, também ouvi-la” 

(BÍBLIA, 1999, p.605)
13

.  

O Amado habita no jardim, no ambiente mais imaculado, original e verdadeiro. 

A imagem de um jardineiro que cultiva um espaço celeste também foi presenciada pelos 

peregrinos Cristão e Esperançoso. Vendo muitas belezas da terra, ele questiona: “– De 

quem são esses belos vinhedos e jardins?”, e um homem lhe responde: “ – São do Rei, e 

foram plantados aqui para deleite dele mesmo, e também para consolo dos peregrinos.” 

(BUNYAN, 2006, p.223). A imagem de um jardim celeste serve também de alívio para 

o sujeito lírico de Dora e Sophia, como veremos um pouco mais à frente neste estudo. 

O restante do poema se diferencia do Cântico dos Cânticos bíblico, mas 

permanece situando a voz que canta em um status idêntico à Esposa apaixonada 

daqueles versos cristãos. O sujeito lírico de Dora se posiciona como companheiro de 

Cristo, o parceiro do Deus tão esperado, almejando um retorno edificador que traria de 

volta toda a ordem, paz, completude e alegria para o mundo. 

O verso seguinte questiona: “Quem é essa que vem do deserto/ como um cântaro 

apoiado a um peito amoroso?”. Em um primeiro momento, ele era revigorado pela 

hídria que estava nas mãos do poeta mais ínfimo. Agora, quem saiu deste mundo grego, 

quem sai do deserto com um poder vivificante é ele mesmo. Este cântaro “é um selo 

sobre seu coração”. Sela seu valor de Esposa do Cristo, do Deus que vem para restaurar 

a verdade. Vivificado pelo fogo do amor, “uma chama divina!”, logo, “Dissipa-se na 

névoa um rosto efêmero,/ mas a face do Amado permanece”. A névoa que inundou o 
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sujeito lírico em seus últimos passos pela Grécia, aqui se dissipa e permanece somente a 

face de Cristo, seu Amado.  

 Todo o sentimento de insegurança quanto ao encontro com os deuses e com os 

benefícios dos poetas para com o sujeito lírico se dissipa com a aproximação do “deus 

que vem” (SILVA, 1999, p.246-7). O transcendente estava longe – nos campos, nos 

jardins –, sua Amada se atrasa para lhe abrir a porta da alma, mas, enfim, é este 

sentimento de plenitude, de “Esposa”, de “Amada”, que invade o ser do sujeito 

devolvendo-lhe a visão, a segurança e o canto.  

Esse percurso até o Criador religa o sujeito lírico ao imutável. Constança Cesar 

assinala que, nos versos de Dora, há “a superação do tempo e do espaço, o 

estabelecimento de um ponto de encontro com a eternidade.” (CESAR, 1999b, p.475). 

A poeta sempre buscou, “nas suas viagens e na sua arte, o intemporal, o indizível” 

(CESAR, 1999b, p.479). A retomada de um canto tão ancestral (O Cântico dos 

Cânticos) posiciona o poema em um tempo sagrado, momento perfeito para o encontro 

com Deus.  

José Augusto Seabra (1999, p.463), pensando sobre esses percursos da poeta, 

entende que “Da Grécia ou do Brasil, [...] aqui soa, ressoa, a remontar as vagas do 

tempo, onde princípio e fim coincidem”. Este pesquisador também relembra outro 

poema de Dora, “ ‘Tudo corre como se fora um rio/ dentro do mar’: nestes heraclitianos 

versos se inscreve a viagem iniciática e poética que, em Talhamar, circula, ondula, 

interminável”. Observa-se a recorrência e a relevância – dentro dos fios poéticos de 

Dora – do tema da viagem. 

 Enivalda Nunes Freitas e Souza (2010, p.94-5) destaca o valor simbólico com 

que Dora empregava não somente à viagem, mas também a travessia, o trânsito, “para 

se atingir a tão sonhada integralidade humana”. A pesquisadora relembra a catedral de 

Chartres, na França, onde os peregrinos, para adentrar o centro da igreja, precisam 

percorrer um labirinto circular que os tornaria cada vez mais sensíveis às forças 

sagradas ali acumuladas. Esse caminho ao centro seria como a busca pelo “jardim 

primordial há muito extinto” – nas palavras de Souza –, que atrairia o homem para essa 

perfeição arquetípica.  

Essa peregrinação passava, inclusive, por caminhos subterrâneos, escuros e 

assustadores. Dora teria, então, reatualizado “o arquétipo do Paraíso Perdido por meio 

do mito da catábase ao mundo avernal, aqui sugeridos como imagem da caminhada do 

Ser rumo à sua totalidade” (SOUZA, 2010, p.96). Por isso, há um destaque tão 
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significativo na obra da poeta brasileira para o mito de Perséfone, que – assim como o 

sujeito lírico peregrino – convive com a desintegração e morte, mas também com a vida 

e com a esperança. Este seria o herói, aquele que 

 
tenta, num mundo fragmentado desde a origem, refazer a caminhada rumo ao 

tempo primordial, quando o homem era a imagem de Deus, a terra era mãe 

fértil e acolhedora, e não se assustava com a escuridão do inconsciente. 

Busca-se o tempo em que a consciência integrava as forças opostas ou 

acredita-se que, eliminando-as, esse tempo volte a existir. (SOUZA, 2010, 

p.98). 

 

Essa jornada iniciática (“viagem da imaginação”) também está na composição 

“Diagrama Ideogramas”, de Poemas da estrangeira: 

 

I 

Pousa em sua boca 

um silencioso pensamento: 

pássaro sem canto 

que se evola 

em outra extensão e 

elemento. 

 

[…] 

X 

Apenas me conheces 

imagem 

 viagem da imaginação 

que raramente fazes  

por mim. 

 

Em meio a cuidados 

consagrei-te 

 um espaço. 

Lá demoras – só meu –  

sem saber-te 

 usurpado.  

 

XI 

Deste-me o presente 

desejado: 

 o recomeço. 

Ontem morri todos os séculos 

e hoje 

 nasci a manhã. 

 

Itatiaia, 1987. (SILVA, 1999, p.303-6) 

 

 

 O retorno ao centro do mundo inicia-se, mais uma vez, envolto pelo silêncio: 

“um silencioso pensamento/ pássaro sem canto”. É uma jornada ascensional, talvez por 

isso, a escolha da imagem do pássaro, que envolve meditação e devoção silenciosa ao 

sagrado. A “viagem da imaginação” não pode ser demarcada em mapas, pois implica 
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uma descida profunda ao inconsciente e à psique humana, tornando-se um percurso 

individual e particular. O sujeito lírico desejava esse retorno: “Deste-me o presente/ 

desejado:/ o recomeço”. As duas últimas palavras, isoladas em seus próprios versos, 

evidenciam esse anseio pelo novo, que é também o mais ancestral e antigo. Para isso, 

“Ontem morri todos os séculos/ e hoje/ nasci a manhã”. Foi necessário que o peregrino 

abrisse mão de todas as suas vivências anteriores para que renascesse em luz e brilho.  

 A ideia de uma jornada que termina com luz e claridade já estava em Dante 

Alighieri. No início da caminhada pelo Paraíso, o poeta brada: “A Providência, que tudo 

encabeça,/ deixa o céu, com seu lume, sempre quieto,/ no qual rodeia o que maior tem 

pressa” (ALIGHIERI, 1998, p.17)
14

. Deus rege de maneira soberana e clara todos os 

níveis do espaço celeste. Sua pureza, serenidade e soberania são configuradas nessa 

forte e graciosa luz. No canto XXI (versos 4-6), quando Beatriz já conduz Dante pelos 

círculos do Paraíso, ele questiona a seriedade de Beatriz. Assim, descreve: “E ela não 

sorria: ‘Se eu fosse rir’,/ começou ela então, ‘tu haverias,/ qual Sêmele, de em cinzas te 

esvair’.” (ALIGHIERI, 1998, p.149). Sêmele, mãe de Dioniso, apaixonada por Zeus, 

suplica para que este último lhe apareça em todo o seu esplendor. Revelando-se Zeus 

em uma luz fulminante, Sêmele é morta e reduzida a cinzas. Caso Beatriz, serva 

iluminada de Deus, simplesmente sorrisse para Dante, este seria queimado por tamanha 

luminosidade. E a cada avanço da caminhada, ela se torna mais brilhante. No canto 

XXV (versos 136-9), ele nem mesmo pode vê-la: “Ah! Em minha mente como me 

doeu,/ quando voltei-me por ver Beatriz,/ e não a vi, inda que achasse-me eu// tão perto 

dela, e no mundo feliz!” (ALIGHIERI, 1998, p.180). 

 Deus e seus escolhidos resplandecem. Cristão, conforme se aproxima da Cidade 

Celestial, também percebe que, “nessa terra, já às portas do céu, os Seres 

Resplandecentes costumavam caminhar” (BUNYAN, 2006, p.222). Esses habitantes 

afiançam ser “espíritos ministradores” com uma função de orientar os peregrinos. De 

igual maneira, os “trombeteiros do Rei” trajavam vestes brancas e resplandecentes, e a 

própria cidade brilhava ali como o sol. Nas palavras do sujeito lírico de Dora: “Ontem 

morri todos os séculos/ e hoje/ nasci a manhã”. Após a escuridão da morte e da difícil 

jornada, há o renascimento para os perseverantes. Um renovo de luz e esperança.  

 Enivalda Nunes Freitas e Souza (2013, p.83) compara os versos de Dante 

Alighieri com este poema de Dora: 
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Ao fim da tarde 

  achei-me em solitária via 

Vago era o temor: 

  um passo rápido seguia 

estranhamente meu 

  um coração batia 

estranhamente o meu 

  através da floresta 

que lentamente escurecia (SILVA, 1999, p. 232) 

 

 Souza elucida que esse caminho solitário por uma floresta seria realmente uma 

passagem para o autoconhecimento. Assim, explica: “Para Jung, os místicos, e todos os 

estudiosos do mito e da alma humana, atravessar a selva escura é buscar, desde Dante e 

épocas imemoriais, a elevação, a individuação”.  

O sujeito lírico de Dora, em “As palavras partiram...”, também canta a 

necessidade desse trajeto iniciático: “É preciso partir. A dúvida aborrece, enlanguesce 

com suas sábias indicações./ Não há caminho preestabelecido. Nosso mapa é confuso” 

(SILVA, 1999, p.58-9). O caminho talvez seja guiado pelos aromas das matas e 

florestas, pela paz presente na natureza, pelo refresco das águas.  

No acervo de Dora, encontramos dois artigos datilografados e sem autoria. Em 

um deles, há um destaque em um trecho acerca da importância da viagem: “A viagem 

sempre significou para mim um modo de exercitar a surpresa: a paisagem mutável, os 

sons, as constelações noturnas, o perfume” (INSTITUTO MOREIRA SALLES). A 

viagem promoveria um retorno à essência das coisas, um olhar puro acerca do antigo, 

um sentimento de surpresa ante as coisas mais ancestrais e primordiais.  

Ainda sobre essa essência mais pura, o outro artigo, intitulado O eterno 

feminino, advoga que “Sempre, e agora mais do que nunca, a libertação para a mulher 

estará no pleno assumir da sua natureza, e não na sua negação” (INSTITUTO 

MOREIRA SALLES). Esse sentimento está na poesia de Dora, como o respeito a cada 

coisa ou pessoa em sua essência e natureza. O artigo ainda informa: “a elevação do 

dogma, da Assunção da Virgem, nos nossos dias, foi sentida e proclamada por C. G. 

Jung, como a inserção da Natureza no cristianismo, marcando o advento duma nova 

era.” (INSTITUTO MOREIRA SALLES). Pode parecer um tanto vago citar e comparar 

os escritos de Dora com artigos não publicados e sem autoria. Porém, ainda que não os 

citássemos aqui, o fato é que a poesia da escritora brasileira anseia por essa viagem, por 

esse retorno à essência e à natureza primeira da mulher, do homem e de toda a natureza.  
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 O ponto inicial da jornada se dá com a visualização de uma cidade e povo 

corrompidos, de homens que haviam abandonado o sagrado e a verdadeira pureza das 

coisas. Essa cena nos recorda o momento em que o “Espírito” de Deus levantou 

Ezequiel para que ele visse as cenas de profanação em Jerusalém: ciúme, idolatria, 

vilezas e vaidades (BÍBLIA, 1999, p.718-721 – Ezequiel 8-11). Esses são costumes 

também presentes na cidade que os versos de Dora e Sophia apresentam.  

 

1.2 – O “tempo dividido”, onde os pássaros partem “em debandada” 

 

O “tempo dividido” reflete uma cidade repleta de vaidades, mentiras, corrupção, 

egoísmo e desrespeito à natureza e ao próximo. O mundo para o qual caminham Dora e 

Sophia seria o mundo entendido por elas como real, arquetípico, verdadeiro, puro e 

sagrado. Nesse, a natureza é repleta de uma essência sagrada e pura, Deus ainda é o 

todo-poderoso, criador e pai. Para chegar a esse lugar, elas desejam cruzar as “pontes” 

(ANDRESEN, 2011, p.58) que as separam do mundo pleno, real e sagrado. 

Sophia foi uma mulher que conseguiu entender a profundidade de seu tempo. 

Opondo-se às injustiças sociais e desmandos políticos, apresenta resistência contra o 

governo de Salazar. Em 1973, atua para organizar e fundar a Associação Portuguesa dos 

Escritores. Em 1974, é eleita deputada pelo Partido Socialista.  Resistindo a este mundo, 

deseja uma volta ao tempo perfeito. A poesia lhe possibilita expor seu mundo e 

retornar/criar um período cosmogônico do início de todos nós.  

 A composição “Poema”, presente em O nome das coisas, apregoa: 

 

Cantaremos o desencontro: 

O limiar e o linear perdidos 

 

Cantaremos o desencontro: 

A vida errada num país errado 

Novos ratos mostram a avidez antiga (ANDRESEN, 2011, p.664) 

 

O sujeito lírico, cônscio de seu tempo, posiciona-se face a um mundo problemático, 

restando-lhe os desenganos, as injustiças e as decepções. O verso se repete: 

“Cantaremos o desencontro”. A ordem, o futuro e a coerência não são incidências que 

se percebem neste tempo; depara-se com “O limiar e o linear perdidos”. O desencontro 

e a falta de sentido levam a crer que o sujeito lírico esteja vivendo “A vida errada num 

país errado”. Nesse ambiente, não são borboletas e animais elevados que lhe enchem o 
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olhar, mas são animais teriomórficos, seres ligados à morte, à sujeira, à terra e à 

imundície: “Novos ratos mostram a avidez antiga”. São homens, talvez, que revelam 

sua parte menos nobre, sua avidez por poder, ganância e injustiça.  

O poema “Vespertino” (de Uma via de ver as coisas) faz parte de uma seção 

intitulada “Aqui”. Nessas composições, Dora descreve e lamenta um mundo decaído. 

Com a presença da morte, da dor e da mentira retratadas no jornal, o sujeito lírico se 

entristece e revela que um milagre divino poderia transformar essa realidade: 

 
Aqui estou, nascida no acaso, 

quando as lágrimas se apagam, e os rios. 

Leio o jornal, mão crispada na página. 

Distante o ferido, a criança no caos. 

“Morre de fome a bela menina abraçada ao pai no Paquistão.” 

 

São estátuas de dor, sem lágrimas, 

notícias entremeadas ao café. 

(Neste momento não sinto a fé que queria sentir.) 

 

O entusiasmo sinistro, o riso do papel 

jovens que morreram pensando que o motivo é outro. 

(Levam bandeiras) 

Nas figuras de cúpula, o velho dragão abanando a cauda. 

Quem expulsou S. Jorge do novo calendário? 

 

[...] 

Não quero chorar, seria complicado demais se alguém me perguntasse por  

[que, dando-me um segundo para responder. 

 

[...] 

Esperança, grita em nossa boca: 

quando tudo estiver irremediavelmente perdido 

é preciso que Deus apareça! (SILVA, 1999, p.74-75) 

 

São Jorge não está mais representado vencedor em seu cavalo, mas o “velho dragão” 

reina e abana “a cauda”, uma imagem que figura “a sorrateira Besta” (SILVA, 1999, 

p.77) vencendo e os pobres homens sendo derrotados e desistindo de suas lutas. Os rios 

estão secos e sem vida, assim como a alma do sujeito lírico, desesperançoso. Ante tudo 

isso, “é preciso que Deus apareça!”. 

 Esse mundo sofrido e desordenado não seria o espaço do “reino”, não seria o 

mundo sagrado. Enivalda Nunes Freitas e Souza (2011, p.183) mostra que alguns temas 

se repetem em diferentes momentos da poesia de Dora. Há, em seus versos, “um mundo 

‘novo’ e ‘distante’, há muito adormecido pelas urgências cotidianas, contudo, existindo 

sempre”. Este ambiente, real e sagrado está no jardim, no mar, entre as flores e folhas. 
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Dora, em “Elegia dos golfinhos” (de Poemas em fuga), apresenta um mundo 

irreal e descontente, em que homens desrespeitam a natureza buscando os seus próprios 

interesses e contentamentos: 

 

Vi (porque só ver podia) 

sem interferir, eles feriam 

o cardume denso dos golfinhos, armadura azulada 

protegendo atuns. Eram estes o alvo cobiçado 

para as latarias de consumo. Tudo servia 

aos velhacos: matemática, um navio branco 

– noivo da Morte –, redes atiradas 

Em círculo perfeito e nefasto perto do cardume. 

Tiros ecoavam no ar, encapelando 

a ordem bela dos golfinhos no caos turbilhonante, 

Aprisionados, eles se contorciam em desespero. 

 

Lamentem-se os coros sagrados de Netuno, 

acorram nereidas. Anfitrite em lágrimas com 

seus cavalos marinhos em torno das malévolas mandalas 

de redes sobre o mar. Ó Nova Idade, não vês tantas 

formas desfeitas, não vês que o rei Midas 

tudo transforma agora no ouro do negócio? 

Os golfinhos tranquilos começam a morder. 

Ah, cascata iridescente no limiar da morte 

Em dança fúnebre! É o anti-Cristo no coração dos homens, 

o usurpador, o peixe voltado para a esquerda, involutivo.  

Mercância vil contaminando cabeças 

e corações! Vociferem as pitonisas 

de cabelos soltos, pálpebras emaciadas! 

São golfinhos os novos educadores 

com sua graça natural, com sua dança 

que a morte não detém. Eles propõem MÚSICA.” (SILVA, 1999, p.399-400) 

 

 Os versos enfatizam a ação dos homens na captura dos golfinhos “para as 

latarias de consumo”. As redes atiradas “em círculo perfeito e nefasto” e as “malévolas 

mandalas/ de redes sobre o mar” apresentam a imagem do círculo como algo destruidor. 

Os versos do poema unem os mitos gregos mais antigos e os modernos costumes 

humanos: os golfinhos para “latarias de consumo” dividem espaço com “Anfitrite em 

lágrimas com/ seus cavalos marinhos”. Seria como se o homem estivesse afogando o 

sagrado e antigo em prol de interesses contemporâneos. 

Marie Louise von Franz (2008, p.293), colaboradora de Gustav Jung nos estudos 

do inconsciente coletivo, elucida que “a mandala é um símbolo do self”. Em um 

processo de individuação e autoconhecimento, o desenho circular, ou quadrado-circular, 

representa a completude, a totalidade e a proteção. A mandala seria a restauração da 

“antiga ordem” (VON FRANZ, 2008, p.301). Porém, como o próprio Jung (2008a, 

p.32) explicou, “Não se pode dizer de nenhuma imagem simbólica que ela tinha um 
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significado universal e dogmático”. Com mais ênfase, Durand, na sua teoria geral do 

imaginário, demonstra que os símbolos devem ser considerados em seu contexto, dada a 

complexidade do imbricamento das dominantes estruturais do imaginário. No poema 

em questão, a antítese que se estabelece em "círculo perfeito e nefasto" faz com que 

predomine a ideia de terror, de medo, de aprisionamento e de morte. O círculo, no 

poema, não é completude e proteção, mas aprisionamento e morte.  

 Os homens atiram no ar, “encapelando/ a ordem bela dos golfinhos no caos 

turbilhonante”. Esses animais, em plena comunhão com a natureza, representam a 

ordem, em contraposição aos homens, que, com sua ganância, estão relacionados ao 

caos. Segundo Jorge Luis Gutiérrez (2011, p.2), o caos seria, para as culturas antigas, o 

momento antes dessa ordem aparente em que vivemos. Olhando para a regularidade da 

natureza – as estações do ano, a época de plantar e colher, as gestações femininas ou os 

eclipses –, os homens primitivos pensaram que algo teria gerado essa ordem, e quase 

todos os povos a relacionaram a um Deus organizador e criador. A ação de um Deus é 

explicada porque uma ordem permanente seria algo impensável para cada uma dessas 

civilizações.  

 O caos, em resumo, seria a “não definição, a não forma e a não diferenciação. O 

deserto e as sombras. O vazio obscuro. Vazio não de matéria, mas de forma, de linha, de 

definição”. (GUTIÉRREZ, 2011, p.6). As sombras seriam também o “caos 

turbilhonante” em que os homens expuseram os golfinhos. A “ordem bela” vivida por 

esses animais seria a ordem permanente que nenhum homem, desde os mais primitivos, 

poderia presenciar de forma infinita quando distante do sagrado. Essa seria a proposta 

de Deus para Adão e Eva, segundo a crença mítica judaico-cristã.  

Na segunda estrofe, o sujeito lírico ainda ressalta o lamento dos deuses do mar 

perante o sofrimento dos golfinhos: “Lamentem-se os coros sagrados de Netuno,/ 

acorram nereidas. Anfitrite em lágrimas com/ seus cavalos marinhos em torno das 

malévolas mandalas/ de redes sobre o mar”. Anfitrite (BULFINCH, 2002) era uma das 

filhas de Dóris e Nereu, antigo rei dos mares. Dentre as dezenas de filhas de Nereu, as 

nereidas, Netuno se apaixona por Anfitrite e tenta raptá-la. Porém a jovem não aceita o 

seu amor e se esconde nas profundezas do mar, aos pés do monte Atlas. Netuno pede 

para que um golfinho a encontre e a convença de seu amor. Com o casamento, Anfitrite 

torna-se rainha dos mares. As nereidas, Netuno e sua esposa – segundo o olhar 

atemporal do sujeito lírico – lastimam tamanha maldade. 
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A “Nova Idade” é um tempo de ambições, em que o rei Midas corrompe o 

coração dos homens. A pureza e a graça da natureza são transformadas em negócios, em 

ouro valioso para os homens: “É o anti-Cristo no coração dos homens,/ o usurpador”.  

Os homens, em oposição à pureza dos golfinhos, são peixes voltados para a 

esquerda, involutivos. Essa imagem recorda-nos o símbolo do signo de Peixes, em que 

os dois animais se encontram em situações opostas. O peixe é um símbolo que abarca 

um sentido positivo e outro malévolo. Ele pode ser uma bênção, como Jung (1976, 

p.106) recorda: “O ‘cálice da bênção’ judaico, às vezes, era ornamentado com figuras de 

peixes, pois os peixes eram considerados como a comida dos bem-aventurados no 

além”. A vinda de Cristo também foi simbolizada com a imagem desse animal. Jesus 

teria sido o peixe “na concepção astrológica, como o primeiro, que está em posição 

vertical” (JUNG, 1976, p.87), ou seja, voltado para a posição ascensional. Esse peixe 

que representa vida está na imagem dos golfinhos.  

Para o sujeito lírico, os homens são como o lado maligno e egoísta desse animal, 

voltado para a esquerda, para si-mesmo, involutivamente. A imagem deles nadando em 

sentidos contrários enfatiza, mais uma vez, a oposição entre o egoísmo dos homens e a 

inocência dos animais, entre a confusão provocada pelos indivíduos e a paz e a ordem 

encontradas na natureza. As pitonisas anunciavam essa tragédia dentro dos corações 

humanos: “Mercância vil contaminando cabeças e corações”. 

Com mansidão e doçura ante a morte e a degradação, os golfinhos dançam e 

cantam, apontam a saída da arte para tanta tragédia: “com sua dança/ que a morte não 

detém. Eles propõem MÚSICA”. Esses novos educadores anunciam uma estética que a 

poesia Dora e Sophia assumirá ante uma realidade hostil. O refúgio estaria na natureza e 

nos fios literários. Seus versos buscam o que é valioso, sincero, autêntico e primordial; 

eles retornam ao sagrado. 

Donizete Galvão (2007, p.6) assegura que “Há em Dora um traço que a faz 

diferente dos poetas modernos e contemporâneos. Ela não tem as dúvidas que 

cultivamos sobre o poder da palavra”. Ele ainda menciona que muitos sentem um 

“rebaixamento da poesia”, “uma falta de ressonância, uma descrença mesmo sobre o 

que pode representar a poesia em tempos tão difíceis”. E tanto Dora como Sophia 

confirmam, em seus versos, que sabem o poder transformador que eles possuem.  

Na obra Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo, Walter 

Benjamim aponta o quanto Baudelaire foi precursor da modernidade, e podemos 

assinalar que muitas de suas inquietações se fazem presentes, inclusive, entre os poetas 
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mais contemporâneos. Benjamim defende que a produção da poesia desse escritor 

francês seria resultado do susto e do choque diante do que vê e vivencia: “Baudelaire 

inseriu a experiência do choque no âmago de seu trabalho artístico” (BENJAMIN, 

1989, p.111). Seriam características da obra baudelairiana, “a sensação do moderno: a 

desintegração da aura na vivência do choque” (BENJAMIN, 1989, p.145).  

Charles Baudelaire escreveu os cem poemas de As flores do mal em 1857, época 

auge da industrialização em Paris. Carlos Henrique Gileno (2008), estudando Paris nos 

anos de Baudelaire, confirma que essa modernização da cidade levou a um aumento 

considerável da população, uma intensificação de tráfego e um crescimento de 

epidemias. Fatos que podemos entender, quando visualizamos uma cidade sem 

saneamento básico, sem alimento ou atendimento médico para todos. Além disso, 

recordamos a quantidade elevada de prostitutas que trabalhavam nas ruas de Paris, sem 

uma boa qualidade de higiene e segurança.  

Andrew Hussey (2011), em A história secreta de Paris, relata que um dos mais 

notáveis aspectos da obra de Baudelaire, no entanto, é a visão do poeta sobre a velha e a 

nova Paris. Acerca da nova Paris, Baudelaire revela a feiura, a sujeira, a hostilidade e a 

vida sombria nas ruas da capital. Ele também (assim como Pétrus Borel ou J.K. 

Huysmans) advoga que Paris era o espaço de Satanás. Em seu poema “As litanias de 

Satã”, o sujeito lírico ironicamente atribui toda a beleza e sabedoria a Satã e lhe pede – 

já nos primeiros versos – que ele tenha misericórdia dos miseráveis:  

 

Ó tu, o Anjo mais belo e o mais sábio Senhor, 

Deus que a sorte traiu e privou do louvor, 

 

Tem piedade, Satã, desta longa miséria! (BAUDELAIRE, 1985, p.420) 

 

Entretanto Baudelaire “também revela estar meio apaixonado pela cidade 

moderna que o atormenta, e dedica-se a perambulações sem fim pelas esquinas meio 

esquecidas, seu passado e presente” (HUSSEY, 2011, p.324). Ataca os burgueses e 

aponta os problemas que a modernidade trouxe para a cidade, mas se declarando um 

flâneur (alguém que passeia pelas ruas pelo simples gosto de observar sua cidade), 

Baudelaire torna-se o primeiro poeta da modernidade parisiense. Isso porque “A Paris 

de Baudelaire é uma cidade de fragmentos, dramas íntimos, velhos mitos, 

deslocamentos e exílio, ela é reconhecivelmente uma cidade viva para o leitor 

contemporâneo” (HUSSEY, 2011, p.324).  
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Por isso, não se torna distante nos remetermos a versos do poeta francês para nos 

referirmos à literatura contemporânea universal. Muitos estudiosos da literatura mais 

recente, inclusive, relembram, frequentemente, Baudelaire, já que diversas de nossas 

ruas estão sujas, repletas de injustiças e sem esperança. 

Charles Baudelaire metaforiza a desvalorização do poeta com a perda da aura. 

Muitas outras pessoas poderiam ser mais afortunadas do que o escritor. Em “As 

Queixas de um Ícaro”, Baudelaire canta: “Os amantes das rameiras são/ Ágeis, felizes e 

devassos;/ Quanto a mim, fraturei os braços/ Por ter-me alçado além do chão” 

(BAUDELAIRE, 1985, p.475). Em contraposição aos amantes das rameiras, o poeta 

não possui asas, auréola, ou qualquer outro auxílio que o ascenderia perante os demais 

mortais.  

Ainda que convivendo com o resto, com a sujeira, com um espaço ‘dominado 

por Satã’, o poeta é alguém apaixonado pela cidade. Antonio Carlos Gaeta (2012) 

pondera que Baudelaire encontra a beleza na modernidade: “no contingente (e não no 

eterno); longe da natureza (pois esta não é moderna); na sociedade; como qualidade 

social”. Enfim, Baudelaire busca, na própria cidade, o belo.  

Manuel de Freitas, estudando a poesia portuguesa contemporânea em O tempo 

dos puetas (2002, p.11), reconhece que “a partir de Baudelaire, a indissociabilidade 

entre o poeta e o seu tempo adquiriu a força de uma evidência”. Esses escritores são de 

diferentes escolas e estilos, mas compartilham uma perplexidade, inquietação ou um 

escárnio ante o tempo e o mundo em que vivem e no qual escrevem. 

Esse choque face a realidade, diante de um mundo impuro e corrompido, 

também se encontra na poesia de Dora e Sophia. Mas, diferentemente de Baudelaire, 

elas voltam os olhos para fora da cidade, para a natureza mais pura. A contraposição 

entre cidade e natureza, nos poemas Sophia e Dora, reafirmam o desejo de 

reestruturação do caos urbano e ratificam a natureza como um espaço de encontro com 

o sagrado.  

As poetas assumem uma posição de fuga do mundo em frangalhos rumo ao 

sagrado. E, assim como os pássaros, elas partem para uma terra mais fértil, pura e 

arejada. Essa fuga estabelece o lugar de Dora e Sophia na literatura. Ambas admiram o 

eterno, o imutável, o arquétipo, o antigo e o sagrado.  

A poesia – para Sophia – seria a representação de um compromisso firmado 

entre o ser humano e seu tempo, entre o poeta e sua consciência do mundo. O tecer 

poético seria uma ação transformadora do mundo, pois o escritor não contempla, mas 
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cria. Seria um ato de lucidez, compreensão e independência, que buscaria provocar uma 

mudança do mundo.   

 Acerca de Dora, Enivalda Souza, em seu livro Flores de Perséfone: a poesia de 

Dora Ferreira da Silva e o sagrado (2013, p.18), relata que “a poeta insere na 

percepção cotidiana um olhar hierofânico, característico daquela poesia órfica que 

conhece as sombras mas está sempre a buscar na parte luminosa do sagrado a revelação 

cósmica, existencial e artística”. 

Nelly Novaes Coelho (2002, p.165), em Dicionário crítico de escritoras 

brasileiras, explana que Dora busca entender o ser humano “e suas relações com o 

mundo, com a vida, a morte, a memória, o efêmero, o eterno, etc. Interrogações que 

esperam, do poeta, a possível resposta, por ser ele o ponto de ligação entre o real e o 

enigma da vida”. O poeta assume essa função de religar o homem às coisas mais 

sagradas. A sua poesia não é somente transcendente, mas imanente, ainda em 

conformidade com Nelly Coelho. Isso porque há tecidos voltados para o Deus soberano 

cristão, mas o poema também seria centrado “no mundo sensível, no mundo dos seres e 

coisas concretas, onde estaria oculto o verdadeiro conhecimento da vida, a ser alcançado 

pelo olhar do poeta e pela palavra da poesia”. E o que valorizaremos na poesia de cada 

uma é essa saída do caos da cidade em direção ao sagrado presente na poesia, na 

natureza e no Deus cristão.  

 Sophia e Dora dedicam suas vidas à literatura, por acreditarem na revolução que 

as palavras podem produzir no interior de cada homem. A presença dos arquétipos e 

imagens comuns ao inconsciente coletivo estabelece uma comunicação do poeta com o 

leitor, unindo-os por meio da imagem sagrada de uma árvore, no arquétipo de Deus ou 

na imagem universal da água, por exemplo.   

 Sophia dedicou vários de seus versos ao tema do mar. Mar Novo, Dia do Mar, 

Navegações e Ilhas são obras que revelam uma experiência purificadora da poeta. 

Perante a brisa, o ir e vir das ondas, a pureza das areias, o sujeito lírico andreseniano 

encontra a primeira praia, o primeiro homem e a essência inicial. Além disso, outros 

livros – mesmo que tecendo distintos temas poéticos – também se recordam da figura 

do mar. A floresta, o bosque, a quinta, o jardim, os animais, as fontes, a poesia e a 

música são, ainda, outros exemplos de refúgio nos quais o sujeito lírico se abriga. 

Dentro dessas obras, com títulos relacionados ao oceano, muitos poemas 

apresentam o ponto de contraste dessa pureza azul com o caos e a malvadeza da cidade. 

Em uma composição de Mar novo, o sujeito lírico descreve um mundo sem esperança:  
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Este é o tempo 

Da selva mais obscura 

 

Até o ar azul se tornou grades 

E a luz do sol se tornou impura 

 

Esta é a noite 

Densa de chacais 

Pesada de amargura 

 

Este é o tempo em que os homens renunciam (ANDRESEN, 2011, p.338) 

 

Nota-se que nem mesmo a claridade do dia vence a maldade e impureza dos homens. A 

escolha da palavra “obscura” preenche essa selva mais repleta de mistérios do que 

simplesmente de falta de luz, como sugeriria o termo ‘escura’. Muito mais do que 

envolvida pela escuridão, essa selva é sombria, confusa e de difícil compreensão. A 

palavra selva também poderia nos relembrar a palavra “selvagem”, com um sentido de 

primitivo, mas ainda de feroz e cruel. Tais contraposições de palavras revelam que a 

selva mais pura (com o sentido de intocado pelo homem), “o ar azul” e a “luz do sol” 

sofreram alterações negativas vindas de chacais. Nesse tempo, “os homens renunciam”.  

 Giorgio Agambem considera que o poeta da contemporaneidade é aquele que 

não se ajusta ao seu tempo, que não se adapta a ele. Mesmo sendo capaz de perceber e 

entender melhor do que outros, ele se dissocia e se sente anacrônico daquela realidade. 

Ele adere ao próprio tempo “e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias” (AGAMBEM, 

2009, p.59). Esse estudioso ainda acrescenta que ser contemporâneo é, antes de tudo, 

uma questão de coragem, já que isso significa ser capaz não apenas de manter fixo o 

olhar no escuro da época, mas também de perceber, nesse escuro, uma luz. Sophia 

observa o seu tempo, e frente a ele, mostra uma saída e esperança por meio da arte, da 

poesia, da natureza e de Deus.  

 Na obra Geografia, no poema “Cidade dos outros”, os sentimentos mais 

desonrosos estão presentes na cidade: 

 

Uma terrível atroz imensa 

Desonestidade 

Cobre a cidade 

 

Há um murmúrio de combinações 

Uma telegrafia 

Sem gestos sem sinais sem fios 

 

O mal procura o mal e ambos se entendem 

Compram e vendem 
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E com um sabor de coisa morta 

A cidade dos outros 

Bate à nossa porta (ANDRESEN, 2011, p.456) 

 

O poema inicia-se pela junção de dois adjetivos de caráter negativo e um terceiro que 

amplia a dimensão desses aspectos assustadores: “terrível atroz imensa”. A enumeração 

de adjetivos sem a separação por vírgulas é um recurso estilístico, frequentemente, 

utilizado por Sophia; seja para aumentar e intensificar qualidades positivas da natureza, 

ou para reforçar e acumular características pejorativas das cidades e de seus homens. 

Neste caso, é a desonestidade que cobre a cidade, sendo “atroz”. 

 O egoísmo, a chantagem e a mentira – tão presentes na desonestidade também – 

estão incorporados na cidade e em cada ser humano, de maneira que circulam entre os 

“murmúrios de combinações” de maneira natural. “Sem gestos sem sinais sem fios”, 

esses sentimentos não precisam de explicações, são inerentes à condição de vida na 

sociedade. Essa repetição anafórica do “sem” acentua uma tensão no poema, intensifica 

o “murmúrio de combinações”. Aquele que for honesto, não ‘tirar vantagem’, é como 

um tolo e incompreendido. Uma vez que a língua falada – ou, melhor ainda, não falada, 

mas compreendida sem palavras – é aquela dos costumes em que cada um se preocupa 

somente consigo mesmo. “Sem gestos” ou “sinais” podem ser murmuradas 

combinações e maldades de uma maneira comum e familiar. 

 Dentre esses negócios clandestinos e ilícitos, há também as falcatruas políticas e 

as intrigas político-sociais, resultado de um homem mercantilizado, vaidoso e 

ganancioso: “murmúrio de combinações/ Uma telegrafia/ Sem gestos sem sinais sem 

fios”.  

Karen Armstrong (2008, p.484), quando estuda a imagem de Deus e observa 

culturas monoteístas diversas, declara que: “Indivíduos que se dizem judeus, cristãos e 

muçulmanos tampouco deveriam pactuar com um sistema social injusto. O Deus do 

monoteísmo histórico exige caridade, e não sacrifício; compaixão, e não impecável 

liturgia”. Essa caridade e compaixão, que Armstrong aponta como costume obrigatório 

aos fiéis monoteístas, não são cultivadas na cidade descrita no poema. 

O sujeito lírico de Sophia sente que esses maus costumes estão “batendo à 

porta”, desejando lhe penetrar a alma. Tudo isso não lhe parece bom, tem “um sabor de 

coisa morta”. Ele não se reconhece neste mundo de desonestidades, essa seria a “cidade 

dos outros”.  
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 Na Bíblia, em uma profecia contra a cidade de Tiro, Deus explica os motivos de 

– naquele momento – atuar com justiça para com aquele povo: “a terra está contaminada 

por causa dos seus moradores, porquanto infringem as leis, violam os estatutos e 

quebram a aliança eterna” (BÍBLIA, 1999, p.621)
15

. A palavra aliança também se revela 

muito presente na obra de Sophia, ela seria essa ligação do homem com o sagrado. A 

Bíblia ainda continua “Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se 

tornam culpados”, “gemem todos os que estavam de coração alegre”, “acabou o ruído 

dos que exultam, e descansou a alegria da harpa”, “foi banido da terra o prazer” 

(BÍBLIA, 1999, p.621)
16

. 

 Diante de tamanha tristeza, a narração termina com a descrição de uma cidade 

em abandono: “Já não se bebe vinho entre as canções”, “Demolida está a cidade caótica, 

todas as casas fechadas”, “Na cidade reina a desolação”, “Porque será na terra, no meio 

destes povos, como o varejar da oliveira e como o rebuscar, quando está acabada a 

vindima” (BÍBLIA, 1999, p.621)
17

. Em meio a esse cenário de angústia e desesperança, 

a imagem da vindima acabada e da falta de música concretiza o fim daqueles que seriam 

os maiores propiciadores de momentos de risos, danças e alegrias: a harpa, o vinho, 

exultações e cânticos. Vinhos, danças e músicas evocam também Dioniso, deus grego 

para o qual mulheres direcionavam o culto, entrando em estado de êxtase durante os 

louvores nas montanhas e florestas. 

O tempo contemporâneo degradado está presente também no poema de Sophia, 

“Data”, de Livro Sexto:  

 

Tempo de solidão e de incerteza 

Tempo de medo e tempo de traição 

Tempo de injustiça e de vileza 

Tempo de negação 

 

Tempo de covardia e tempo de ira 

Tempo de mascarada e de mentira 

Tempo que mata quem o denuncia 

Tempo de escravidão 

 

Tempo dos coniventes sem cadastro 

Tempo de silêncio e de mordaça 

Tempo onde o sangue não tem rastro 

Tempo da ameaça (ANDRESEN, 2011, p.433) 

 

                                                 
15

 Isaías 24:5. 
16

 Isaías 24: 6,7,8 e 11. 
17

 Isaías 24: 9, 10,12 e 13. 
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Apreende-se um tempo de tirania e ditadura, momento em que o ser humano sente 

medo, sente-se escravo. Vive-se um período de ameaça de morte, em que não se pode 

denunciar, em que assassinos não são punidos. Nesse tempo, o sujeito lírico não se vê 

completo, portanto, ele percebe uma necessidade de retorno à época mais pura, a uma 

convivência verdadeira com a natureza e a uma relação de amor e cuidados recebidos de 

Deus. Sua poesia seria o caminho para esse regresso.  

 A palavra “tempo” aparece quatorze vezes no poema, insistentemente, o leitor é 

posicionado em um momento, em uma época, em um período em que toda a pureza e 

honestidade se perderam.  

Pelas repetições, esse poema nos remete à passagem bíblica de Eclesiastes (3: 1-

8): 

 

Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito 

debaixo do céu: 

Há tempo de nascer, e tempo de morrer; tempo de plantar, e tempo de 

arrancar o que se plantou; 

Tempo de matar, e tempo de curar; tempo de derrubar, e tempo de edificar; 

Tempo de chorar, e tempo de rir; tempo de prantear, e tempo de dançar; 

Tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras; tempo de abraçar, e 

tempo de afastar-se de abraçar; 

Tempo de buscar, e tempo de perder; tempo de guardar, e tempo de lançar 

fora; 

Tempo de rasgar, e tempo de coser; tempo de estar calado, e tempo de falar; 

Tempo de amar, e tempo de odiar; tempo de guerra, e tempo de paz. 

(BÍBLIA, 1999, p.594-5) 

 

 

Esses versículos apontam antíteses em que um tempo se distancia em similitude do 

outro: ou se abraça ou se afasta. Porém, nos versos de Sophia, o mal vai aumentando, 

situações como “escravidão”, “mentira”, “covardia”, “solidão”, “incerteza”, “traição”, 

“injustiça” ou “vileza” se acumulam e revelam um transbordamento do mal. 

Sophia possui dois poemas intitulados “Exílio”. Podemos ressaltar a busca que o 

indivíduo engendra para se afastar dessa realidade ambígua e múltipla. O primeiro dos 

poemas abaixo está em Livro Sexto, já o segundo, em O nome das coisas. No primeiro 

tecido poético, observamos que a luz e a claridade não se concretizam em esperança 

para o sujeito lírico, sufocado pelo silêncio, pelo medo e pela renúncia. Ante isso, ele 

não nomeia esse espaço como seu, essa pátria não poderia ser sua, nada ali requer a sua 

participação, opinião ou ajuda. O mar e os deuses (imagens ascensionais, as igrejas ou 

Deus) são exílios, refúgios em que se poderia sentir inteireza e completude: 

 



64 

 

Quando a pátria que temos não a temos 

Perdida por silêncio e por renúncia 

Até a voz do mar se torna exílio 

E a luz que nos rodeia é como grades (ANDRESEN, 2011, p.432) 

 

 

Exilamos os deuses e fomos 

Exilados da nossa inteireza (ANDRESEN, 2011, p.642) 

 

Observa-se a recorrência de algumas palavras para descrever o tempo e a nação: 

“silêncio”, “renúncia” e “grades”. Enfim, esse é um tempo de desesperança, de 

despotismo e de morte (fim da liberdade, da vida e do orgulho pelo país). Em 

contraposição, em uma poesia de Mar Novo, o sujeito lírico canta: “Deus é no dia uma 

palavra calma/ Um sopro de amplidão e de lisura” (ANDRESEN, 2011, p.361). Deus é 

calma, sinceridade e amplidão. Exilados dos deuses, do sagrado, de Deus, seríamos 

isolados de toda a esperança. 

No poema “III”, da “Homenagem a Ricardo Reis”, não somente Deus, mas todos 

os deuses se encontram ausentes: 

 

Ausentes são os deuses mas presidem. 

Nós habitamos nessa 

transparência ambígua 

 

Seu pensamento emerge quando tudo 

De súbito se torna 

Solenemente exato. 

 

O seu olhar ensina o nosso olhar: 

Nossa atenção ao mundo 

É o culto que pedem. (ANDRESEN, 2011, p. 551) 

 

Mesmo ausentes, as deidades “presidem”. E nós vivemos em uma “transparência 

ambígua”. Segundo Camila Garcia Scramin (2006, p.50), isso se dá, pois “os elementos 

existentes no mundo e que são claramente visíveis aos homens têm algo de invisível que 

neles atua, a saber, a presença dos deuses”. Dessa forma, “o olhar dos deuses ensina o 

olhar humano e o culto que a eles se deve prestar é a observação atenta do mundo”, de 

sua presença nas pequenas coisas.  

 Onde tudo é “Solenemente exato”, perfeito e completo, está Deus, o sagrado. O 

olhar imaculado de Deus nos ensina a contemplar sua criação, a essência de cada coisa, 

e esse seria um culto honroso à deidade.  

Silvina Rodrigues Lopes (1989, p.29) mostra que há uma dualidade que compõe 

a poesia de Sophia, uma problemática “aliança de uma visão grega, (necessariamente 
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mítica) e de uma visão cristã da existência, o que no seu nível mais imediato, significa a 

coincidência do amor do manifesto (clássico) e do amor do invisível (cristão)”. Nos dois 

últimos poemas, são os deuses que reinam e veremos que o sujeito lírico também 

caminha para Deus. Toda essa passagem se direciona à essência do sagrado.  

 “Os deuses”, em Dia do Mar, se revelam em hierofanias na natureza: 

 

Nasceram, como um fruto, da paisagem. 

A brisa dos jardins, a luz do mar, 

O branco das espumas e o luar 

Extasiados estão na sua imagem. (ANDRESEN, 2011, p.96) 

 

A imagem dos deuses se reflete na “brisa dos jardins”, na “luz do mar”, “no branco das 

espumas”. A comunhão plena do sagrado com os elementos da paisagem se torna 

completa no sentimento de êxtase que os deuses sentem neste ambiente.  

No poema “Tempo de não”, situado no livro Ilhas, a cidade e a natureza são 

novamente tema central: 

 
Exausta fujo as arenas do puro intolerável 

Os deuses da destruição sentaram-se ao meu lado 

A cidade onde habito é rica de desastres 

Embora exista a praia lisa que sonhei (ANDRESEN, 2011, p.715) 

 

O sujeito lírico se encontra exausto e foge das “arenas”, do teatro, da encenação e da 

falta de essência do ambiente em que vive. Em choque, ele se distancia do “puro 

intolerável”, do inadmissível, do confuso e inaceitável mundo de enganação. A 

explicação para isso seria a companhia dos “deuses da destruição” que se sentaram ao 

seu lado.  

No poema, a praia assume o papel regenerador e organizador do caos gerado 

pelos homens. Deus, criando o livre-arbítrio, liberou os homens para a destruição e 

mentira, mas, em contraposição, ofereceu jardins, mares, pedras e horizontes, para que o 

homem, nesses lugares, se organizasse e, talvez, encontrasse e entendesse a si-mesmo e 

a deidade. Seria, portanto, por uma escolha particular e individual, que o homem se 

encaminharia novamente ao sagrado. O sujeito lírico exclama: “A cidade onde habito é 

rica de desastres/ Embora exista a praia lisa que sonhei”. 

A obra Navegações é um livro que explora a viagem e o percurso iniciático, 

valoriza o olhar acerca de novas culturas e costumes. O mar é uma imagem marcante 

nesta obra, como pesquisaremos de maneira mais aprofundada no segundo capítulo. 
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Mas o deslumbre de um sujeito lírico que se depara com o novo, já podemos detectar 

nestes versos: 

 

Cidades e Ciladas 

Mas também 

O pasmo de tão grande arquitetura 

As sedas os perfumes a doçura 

Das vozes e dos gestos 

 

Os grandes pátios da noite e sua flor 

De pânico e sossego (ANDRESEN, 2011, p.689) 

  

 Os mesmos contrassensos que o sujeito lírico encontra em seu ambiente natal, 

estão também neste novo território que visita. As “cidades” são “ciladas”, “pânico” e 

“sossego”. Apesar de todo o encanto ante as novidades, o sujeito lírico ainda percebe as 

incoerências da metrópole. Esses sentimentos contrastantes ocorrem ao mesmo tempo, 

são usados os termos “Mas também”, para expor essa contradição vivenciada. Há um 

pasmar-se na presença de “tão grande arquitetura”, um encanto pelas “sedas os 

perfumes a doçura”, pelas “vozes”, “gestos”. Porém, assim como o poema foi iniciado 

em duas palavras, que simbolizam a cidade, um embate de sentimentos também é 

realçado no último verso: “De pânico e sossego”.  

 Nesse espaço infértil da cidade, nem a luz do candeeiro consegue iluminar e ser 

esperança: 

 

Cidade suja, restos de vozes e ruídos, 

Rua triste à luz do candeeiro 

Que nem a própria noite resgatou.  (ANDRESEN, 2011, p.28). 

 

De semelhante modo, em “Horizonte vazio”, de Dia do mar, há uma terra 

devastada: 

 

Horizonte vazio, esqueleto do meu sonho, 

Árvore morta sem fruto, 

Em teu redor deponho 

A solidão, o caos e o luto. (ANDRESEN, 2011, p.141) 

 

Ao deparar-se com tanta desesperança, o sujeito lírico vê seus sonhos perderem vida: 

“esqueleto do meu sonho”. A “Árvore morta sem fruto” também é uma imagem do 

“horizonte vazio”, do desalento e da falta de futuro.  
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Segundo o relato bíblico (Mateus 21: 19), durante uma caminhada perto da 

cidade de Betânia, Cristo sente fome, aproxima-se de uma figueira na esperança de 

encontrar frutos, mas nela só encontra folhas. Ante isso profere: “Nunca mais nasça 

fruto de ti! E a figueira secou imediatamente”. (BÍBLIA, 1999, p.27). Distante de todo o 

simbolismo de uma árvore ascensional, cheia de frutos, repouso e alento para os 

homens, estão essas árvores da Bíblia e do poema andreseniano. A árvore “morta sem 

fruto” pode também se referir aos homens corruptos e mentirosos que vivem nessa 

sociedade falida, à natureza que sofre com as degradações e desrespeitos humanos, ou – 

ainda – à alma da poeta que se encontra sem esperanças e sem sonhos. 

Os últimos versos delineiam o que se vê em volta dessa árvore: “Em teu redor 

deponho/ A solidão, o caos e o luto”. O sentimento de caos e solidão novamente se 

repete nos versos andresenianos. O sujeito lírico sente solidão, experimenta o luto pela 

morte de seus sonhos e de sua esperança, pela morte que, a cada dia, vê se avolumar na 

alma dos homens. É um tempo de escuridão e desalento.  

Ida Alves (2011, p.240-7) ainda demonstra que, na poesia contemporânea, a 

cidade se apresenta como um espaço transtornado, fragmentado. Os versos evidenciam 

uma experiência marcante de perda e amargura. O luto se dá, então, frente à consciência 

pela perda de determinadas experiências de vida. Perante a paisagem urbana não 

acolhedora, de um movimento urbano acelerado e impessoal, os sujeitos se afastam cada 

vez mais de seus afetos e certezas, se separam de ambientes seguros e afetivamente 

verdadeiros, como a infância, a família e os amigos. E é justamente para essa paisagem 

natural (para um imaginário do locus amoenus), que a poesia de Sophia e Dora 

retornará. 

 Em um outro poema andreseniano, sem título, pinçado da coletânea Poemas 

dispersos, o sujeito lírico reconhece um desejo de regresso à sua completude: 

 

Quem me roubou o tempo que era um 

quem me roubou o tempo que era meu 

o tempo todo inteiro que sorria 

onde o meu Eu foi mais limpo e verdadeiro 

e onde por si mesmo o poema se escrevia (ANDRESEN, 2011, p.882) 

 

Datado em setembro de 2001, esse poema nos remete ao tempo primordial, ao illud 

tempus, tempo em que Deus governava, momento de pureza em que vivíamos a justiça, 

a paz, a integridade e a inteireza. O poema, uma representação mais verdadeira do 

poeta, nascia por si mesmo, era reflexo de um Eu “mais limpo e verdadeiro”.  
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 A poesia de Sophia revela um homem dividido. Seria como se o sujeito lírico 

lamentasse o momento em que a pureza inicial do Éden fora desperdiçada, ou a hora em 

que o andrógino fora separado de sua completude. Esse tempo era pleno e integral – 

“Quem me roubou o tempo que era um” –, onde não existia a separação de tempo 

sagrado e profano. Todas as atitudes do homem eram integradas à natureza, aos deuses e 

aos outros indivíduos. Eram um espaço e um tempo sagrados, um momento em que o 

homem buscava imitar a Deus. Reconstruindo o cosmos, os indivíduos reviviam eventos 

do momento primordial da criação. 

Lamentando essa dissociação, o sujeito lírico questiona: “quem me roubou o 

tempo que era meu/ o tempo todo inteiro que sorria”. A ideia de um “tempo que era um” 

se repete aqui em “o tempo todo inteiro”. Esse tempo, muito provavelmente circular, 

fechado, completo e uno, era aquele em que o sujeito lírico nele se via: “era meu”, 

encontrava-se feliz e “sorria”.  

A figuração de um espaço primordial perfeito é enfatizada também por essa 

ideia do círculo. O ir e vir do mar (uma visão tão preciosa para Sophia), a pureza do 

horizonte onde o sol ‘nasce’ e ‘morre’, o mistério da floresta onde tudo corre em 

perfeita harmonia com a cadeia (fechada) alimentar respeitada, enfim, imagens que 

confirmam o desejo presente na poesia de Sophia e Dora por um espaço de perfeição.  

Nesse ambiente, o sujeito lírico pode afirmar que ali ele “foi mais limpo e 

verdadeiro/ e onde por si mesmo o poema se escrevia”. A figura do poeta é, nos contos 

de Sophia, um personagem que não se adapta ao tumulto da cidade (como vimos no 

conto A fada Oriana). Ele vive em um ambiente mais puro, como na floresta. Quando 

está na cidade, o poeta se sente isolado e diferente, como o professor de música e o 

pesquisador do conto infantil “A floresta”. Mas, lutando contra essa realidade, em “Arte 

poética III” (2011, p.842), Sophia exclama que o artista não é um homem isolado, que 

vive numa torre de marfim, ele é aquele que influenciará, necessariamente, por meio da 

sua obra, a vida e o destino dos outros. Essa poesia é revolução, pois nasce em meio a 

um mundo de crise e que incentiva os homens a ser mais do que apenas animais 

acossados nessa luta cotidiana, já que são herdeiros da liberdade e da dignidade do ser. 

Observamos, que a obra da escritora (seja nos poemas, contos ou ensaios) deseja religar 

o homem a sua completude interior. 

Ida Alves (2006, p.217) observa que os poetas da contemporaneidade “estiveram 

à frente em momentos diversos de crise, especialmente os vivenciados ao longo do 

século XIX e sob o regime salazarista posterior”. Recordando também a obra de Sophia, 
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a estudiosa ainda ressalta que esses escritores, frequentemente, discutem acerca da 

escrita da poesia. Muitos desses artistas creem que a arte poética possibilitaria a abertura 

de novos horizontes, uma esperança de viver um tempo perfeito. Assim, 

“compartilhando a angustiada vivência de um tempo individual e coletivamente 

marcado pela disforia, pela melancolia e pela descrença, [eles recorrem] a ação da 

memória pessoal e cultural para enfrentar a finitude e a precariedade” (ALVES, 2006, 

p.218). Eles recorrem aos versos.  

Em um tempo de perfeição (onde o tempo era uno e sagrado), “o poema se 

escrevia”. A pureza era de tal maneira suprema que o poema convivia de forma 

integrada com a natureza e com as coisas. Em “Arte poética IV” (2011, p.844), Sophia 

lembra que – quando criança – pensava que os poemas “não eram escritos por ninguém, 

que existiam por si mesmos, que eram como um elemento natural, que estavam 

suspensos, imanentes”. A inocência infantil é relembrada no poema, cujos fios poéticos 

simplesmente nascem por conta própria.  

Na Bíblia, está dito que, se os homens não aceitassem a Deus como crianças 

(com humildade e sentimento filial diante da deidade), não herdariam o reino dos céus. 

Talvez, pela consciência do poder destrutivo do dinheiro e da sociedade industrializada, 

Sophia dedica parte de seus escritos aos contos que relembram às crianças – e aos 

adultos – valores como humildade, compaixão, a valorização da natureza e do sagrado, 

a importância do artista e da literatura como refúgio para essa sociedade destrutiva. 

Maria Ester Maciel (1995, p.214), estudiosa da modernidade, assegura que os 

poetas desse tempo promovem uma ruptura na antítese entre passado e presente, 

buscando, com isso, o tempo primordial. Para tanto, esses escritores procuram o “tempo 

da poesia”, que “é pelo poeta associado ao tempo circular da origem”. Nesse espaço e 

tempo ancestrais, o luar ou o caminhar do vento entre as árvores revelam o secreto e 

fugidio que a poeta tanto buscará em sua obra. Em uma união de completude e beleza, o 

sujeito lírico andreseniano sente sua alma plena diante desse “Luar”, como é intitulado o 

poema: 

   

O luar enche a terra de miragens 

E as coisas têm hoje uma alma virgem, 

O vento acordou entre as folhagens 

Uma vida secreta e fugitiva, 

Feita de sombra e luz, terror e calma, 

Que é o perfeito acorde da minha alma. (ANDRESEN, 2011, p.14) 
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O tempo primeiro do jardim mais casto é completo, permitindo contradições e 

promovendo, com isso, o autoconhecimento do indivíduo, levando-o à completude. 

Nesse ambiente, a “sombra” (imagem tão cara a Jung) e a “luz”, o “terror” e a “calma” 

convivem de maneira a completar e explicar a alma humana. 

Semelhantemente aos poemas de Sophia, a poesia de Dora também cultua esse 

tempo ancestral. Seu sujeito lírico relaciona esse tempo perfeito e sagrado com alguns 

momentos da Grécia mítica. Em “Grécia”, de Poemas em fuga, observando Koré 

absorta enquanto escreve, exalta-se: “Louva esse tempo sem tempo/ Na escadaria do 

templo de Apolo [...]” (SILVA, 1999, p.402). Um “tempo sem tempo” seria um tempo 

sagrado, um momento de liberdade, para se sentar no templo dos deuses, perto de Deus, 

e criar.  

A comparação entre as vivências sagradas e profanas (terrenas) está em um 

paralelo entre céu e terra no poema “Itinerário (com trânsito)”, de Dora. Na cena, “havia 

muita gente”, “Vozerio abraços palavras entrecortadas de amigos/ de desconhecidos que 

emergiam rostos incendiados”: 

 

[...] 

Íamos para uma entrega de prêmios; depois haveria vinho 

e outras bebidas. Todos sentiam frio, havia muita gente. 

O dia era o da Ascenção da Virgem: daí aquele alvoroço 

no céu de anjos – asas despenteadas – correndo rumo 

a um mapa desconhecido. E aqui embaixo? 

Vozerio abraços palavras entrecortadas de amigos 

de desconhecidos que emergiam rostos incendiados 

à espera do esperado e inesperado 

e não se ouvia o grito do poema silenciado 

e no entanto o único presente. (SILVA, 1999, p.401). 

 

 Percebe-se que esse momento festivo de uma entrega de prêmio se deu 

juntamente com uma alegria no céu pelo dia da Ascenção da Virgem. Apesar de uma 

aparente exultação coincidente nos céus e na terra, o que apreendemos, nos últimos 

versos, é que, embora haja muita gente na comemoração terrena, há ali um vazio, uma 

falta da essência dos homens. O poema era o único que não entrava no “vozerio”, no 

entanto era “o único presente”. 

 “Boneca” é uma composição em que são apontados os sentimentos de uma 

boneca de pano ameaçada pela solidão. Condição provocada, talvez, pelos aparatos 

tecnológicos, pela modernidade das próprias bonecas, pela falta de tempo das crianças 

sempre atarefadas com atividades que lhes garantam um futuro melhor ou, quem sabe, 

pelo próprio egoísmo das pessoas que não se importam em cuidar mais do próximo 
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(metaforizado pela imagem da boneca). Enfim, o poema trata da solidão, um tema 

recorrente em Dora e Sophia. Vejamos a condição da boneca perante os novos tempos: 

 

A boneca de feltro 

parece assustada com o próximo milênio.  

Quem a aninhará nos braços  

com seus olhos de medo e retrós? 

 

O signo da boneca é frágil  

mais frágil que o de pássaro.  

Confia. Assim passiva  

o vento brincará contigo  

franzirá teu avental  

dirá coisas que entendes  

desde a aurora das coisas:  

foste um caroço de manga  

uma forma de nuvem  

ou um galho com braços  

de ameixeira no quintal. 

 

Não temas. Solta o 

corpo de feltro. Assim.  

Para ser embalada nos braços  

da menina que houver. (SILVA, 1999, p.270-1) 
 

Essa boneca desamparada poderia ser entendida como uma metáfora do homem 

coisificado, um homem que perdeu a sua essência. A boneca de feltro seria tudo no que 

se transformou o homem. Ela está com os olhos repletos de medo diante do novo e do 

inesperado do “próximo milênio”. A imagem de alguém aninhando-a nos braços é 

arquetipal, um simbolismo do aconchego, do afeto e da proteção maternal.  

 A boneca desamparada, “Quem a aninhará nos braços”, refere-se a um desejo de 

acolhimento e proteção diante do desconhecido. A união, a paz e a conciliação que essa 

imagem sugere parecem não se encaixar em um “novo milênio”. As características da 

boneca fazem dela um ser mais abandonado e frágil do que o pássaro. Este pode voar, 

aproximar-se de espaços celestes, pode escolher onde pousar ou pode buscar outras 

companhias. Limitada, a boneca apenas “Confia”.  

A boneca de feltro representa um mundo ‘antigo’, um mundo mais pessoal e 

humano. Talvez, no momento de seu ‘nascimento’, não lhe tenham faltado meninas para 

segurá-la nos braços. Agora, ela brincará com o vento, que “franzirá teu avental/ dirá 

coisas que entendes/ desde a aurora das coisas”. A linguagem sagrada do vento, de um 

“caroço de manga”, de uma “nuvem” e de um galho de “ameixeira” é aquela que, como 

os mitos, está em todo o tempo, é arquetipal, vinda de um in illo tempore. Essa 
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liberdade, veracidade e inteireza reproduzidas nessa linguagem sagrada da natureza 

serão também entendidas pela boneca.  

Manuel da Costa Pinto (2006) assinala que a crítica vê em Dora a valorização do 

poeta como um “parteiro de novos mundos”, como alguém que religa passado, presente 

e futuro na busca de integrar o homem. Além disso, esse estudioso recorda que – 

juntamente com seu marido Vicente Ferreira da Silva – a escritora foi grande influência 

para posteriores gerações de poetas “panteístas”. O fato é que árvores, pedras, rios, 

nuvens e animais assumem uma aura sagrada e única em sua poesia, já que a perfeição e 

candura do transcendente se revelariam em cada uma de suas mais puras criações. 

Enivalda Souza (2011, p.193) frisa que, nos versos de Dora, a música, a poesia e 

o mito repercutem o infinito e perduram o instante. Pensando nessas imagens antigas, a 

pesquisadora ainda recorda o poema “Sibila o vento...”, em que Dora exalta a imagem 

do vento: “O que diz o vento? E a sibila?/ O mesmo. O canto ancestral” (SILVA, 1999, 

p.367). O vento que brincará com a boneca será também aquele que promoverá o 

nascimento – e a propagação – do poema, dos eternos e atemporais fios da poesia. Em 

“Nascimento do poema”, que analisaremos à frente, o sujeito lírico revela o caminho do 

poema: “É preciso que venha de longe / do vento mais antigo”. (SILVA, 1999, p.39).  

A voz que incita a boneca a confiar na natureza, nas coisas mais antigas e mais 

sagradas, enfatiza: “Não temas”, e assinala que ela seria “embalada nos braços/ da 

menina que houver”. As ordenanças “Confia” e “Não temas” são muito recorrentes na 

Bíblia. Deus é quem incita – diversas vezes – os seus amados a não temer, a confiar no 

Todo-poderoso. A ideia de descansar, de não temer e de confiar estão ligadas também 

ao sagrado no poema, que se dá no santificado e atemporal da natureza, onde se 

encontra toda a verdade. Enquanto a menina não vem, para embalar a boneca em seus 

braços, resta à pequenina de feltro confiar nos cuidados do vento e da árvore. 

Neste mundo dividido, em que a boneca não é bem cuidada, em que o poema é 

silenciado, o que resta aos pássaros é partir “em debandada” e buscar espaços mais 

sagrados e puros.  

 

1.2.2 – A questão do bem e do mal no “tempo dividido” 

 

 Os versos de Dora e Sophia discorrem sobre um mundo de “Ciladas” e de 

“pânico” (ANDRESEN, 2011, p.689), de “solidão”, “caos” e “luto”. (ANDRESEN, 

2011, p.141). Enfim, um mundo em que, inclusive, “A boneca de feltro/ parece 
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assustada com o próximo milênio” (SILVA, 1999, p.271). Diante disso, questionamo-

nos sobre qual seria a origem do mal, ou mesmo o que seria bom ou ruim, certo ou 

errado, digno ou indigno no milênio em que as escritoras viveram. Para debater essas 

ideias, contraporemos estudos de alguns pesquisadores renomados para fundamentar o 

conceito de bem e mal.  

 Segundo C. S. Lewis, em Cristianismo puro e simples (2009, p.162), o mal 

supremo, o vício fundamental seria o orgulho. Dele nasceriam a ira, a devassidão, a 

embriaguez, a cobiça e o desrespeito. Aquele seria o estado mental mais oposto a Deus. 

O orgulho é competitivo, quem o possui importa-se em ser o destaque, o mais rico, o 

mais brilhante e o mais observado de todos. Por isso, ele “é a causa principal da 

infelicidade em todas as nações e em todas as famílias desde que o mundo foi criado” 

(LEWIS, 2009, p.165).  

Perante isso, o que Deus desejaria para nós é que fôssemos humildes, que nos 

voltássemos para ele, com um sentimento de reconhecimento de que necessitamos dele 

para nos sentirmos completos e plenos. O transcendente tenta nos tornar humildes para 

que lancemos fora a “tola e horrenda fantasia com que nos adornamos e que nos 

entravava os movimentos, enquanto a exibíamos por aí feito idiotas” (LEWIS, 2009, 

p.170). A referência de nosso nível de orgulho próprio seria essa: “Se você acha que não 

é presunçoso, isso significa que você é presunçoso demais” (LEWIS, 2009, p.171). 

De igual maneira, Johannes Angelus Silesius (1624-1677), poeta polonês 

estudado por Dora, também insiste acerca da humildade e do amor. Ele escreve O 

peregrino querubínico, para orientar os indivíduos na aproximação com o sagrado. Seus 

“epigramas e máximas espirituais”, como ele mesmo as nomeia, nos levariam à 

contemplação de Deus. Silesius assim educa: “Deus diz: quem se abaixa será elevado,/ 

Ora, esse ato é o que há de mais raro no mundo.” (SILESIUS, 1996, p.243).  

Esse poeta místico (1996, p.245) enfatiza que, caso o indivíduo se achegue a 

Deus cheio de “ódio e rabugice”, ele somente poderá receber em troca esses 

sentimentos, pois é isso que ele mais conhece. Portanto, aquilo que desejasse para o 

próximo deveria ele também pedir para si, pois, se assim não agisse, estaria colaborando 

para a sua própria infelicidade, seu distanciamento de Deus, seu afastamento de um 

coração genuíno e puro. Seria, então, necessário o conhecimento do mal, dos pecados, 

para que o homem – agora sábio – se afastasse disso e caminhasse para o sagrado: “Vira 

teu rosto e contempla a vaidade do mundo!/ Quem não o avalia corretamente será 

certamente derrubado.” (SILESIUS, 1996, p.253). Era necessário que nos tornássemos 
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um com Deus, possuindo a sua mesma essência divina, para que, assim, pudéssemos ser 

humildes, ser como crianças, amando em profundidade o próximo. 

Pensando nessa ideia de orgulho e presunção, podemos recordar a obra Resposta 

a Jó, de Carl Gustav Jung, em que o psicanalista defende Jó e o aponta como um 

indivíduo muito injustiçado por Deus e que só veria sua vingança quando Cristo (o filho 

do Todo-poderoso) também recebesse sofrimento parecido na cruz. Jung (2008b, p.20) 

aponta que, durante 71 versículos, Deus reforça a sua autoridade de poderoso 

Onipotente à sua criatura sofredora repleta de úlceras. Ao contrário, a deidade poderia 

ter percebido que Jó acreditava na sua onipotência e que não a tinha posto em dúvida, 

mesmo ante a morte de seus familiares e perante a perda de sua saúde. 

 A punição a Jó ter-se-ia dado pela sua arrogância, pela sua crença de que não 

possuía nenhum pecado, de que era um homem irrepreensível. Ante isso, Jung ainda se 

rebela: “Quantas vezes Ele teve de arrepender-se por causa de seus ímpetos de 

superioridade!” (JUNG, 2008b, p.25). Mas era essa a causa de tamanha prova por que 

Jó estava passando. Ele serviria de exemplo para que todos os homens pudessem se 

voltar para o sagrado com um sentimento de devoção, humildade e dependência 

profundas. Observa-se, então, uma “prostração profunda de Jó diante da onipotência 

divina, juntamente com o seu silêncio prudente” (JUNG, 2008b, p.26). 

 Jung defende que Jó teria sido um simples joguete na briga de Satanás com 

Deus, entre bem e mal. Para muitos cristãos, Jó representa um esforço de manter-se fiel 

a Deus, mesmo que as circunstâncias se apresentassem injustas e inexplicáveis. Mas 

essa história também enfatiza que um pequeno orgulho, ou mínimo sentimento de 

superioridade do homem, poderia ocasionar diversas outras iniquidades que o 

distanciariam de Deus. O amor e respeito ao próximo só seriam possíveis – quando 

sentidos de maneira incondicional –, caso o coração do homem fosse um com os desejos 

da deidade.  

 Joseph Campbell também se recorda de Jó, e afirma que o problema do herói 

que vai ao encontro do pai “consiste em abrir sua alma além do terror, num grau que o 

torne pronto a compreender de que forma as repugnantes e insanas tragédias desse vasto 

e implacável cosmo são completamente validadas na majestade do Ser.” (CAMPBELL, 

1997, p.81). Jó contempla a face de Deus e deseja compreender seu mistério. Dessa 

forma, “o honesto e corajoso sofredor, desejoso de conhecer o que se oculta no 

horizonte, insiste que agiu bem; frente a isso, o consolador, Eliú, o acusa de blasfemar, 

dizendo que ele estava considerando-se mais justo que Deus” (CAMPBELL, 1997, 
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p.81). Ele foi um herói, pois manteve-se firme durante essa “fornalha implacável”. Suas 

palavras de fidelidade a Deus, após todo o sofrimento a ele imposto, são palavras de 

alguém que viu algo que ultrapassa tudo o que já havia sido dito, palavras de quem 

vivenciou o inexplicável. 

A próxima etapa da caminhada do herói seria “a apoteose" (CAMPBELL, 1997, 

p.82), entendida como uma fusão com a deidade, vivida também por Jó, após todo 

sofrimento, calamidade e dores. O que se nota, então, é que o caminho para o sagrado 

envolve o abrir mão da sabedoria que se acreditava ter e a exigência da abnegação de 

qualquer vaidade ou orgulho que ainda exista na alma.  

Em conformidade com Lewis, é preciso que iniciemos pequenos atos de 

bondade em relação ao próximo. Isso porque o menor gesto de bondade garantiria a 

conquista de um ponto estratégico a partir do qual, em alguns meses, o indivíduo 

poderia alcançar vitórias nunca sonhadas. Em contraposição, uma concessão, 

aparentemente, trivial, “à luxúria ou à ira significa a perda de uma colina, de uma linha 

férrea ou de uma cabeça de ponte a partir das quais o inimigo poderá lançar um ataque 

que, de outro modo, seria inviável” (LEWIS, 2009, p.176). Todavia tais esforços para 

amar, esforços de bondade para com o próximo, só seriam bem-sucedidos se fossem 

amparados e ajudados por Deus. Quanto mais resistíssemos aos ensinamentos de Deus, 

segundo C. S. Lewis (2009, p.298), mais nos sujeitaríamos a nossa hereditariedade, 

nossa criação, nossos traumas e nossos desejos naturais. 

É possível que, por perceber um mundo mais individualista, Dora derrame-se em 

amor pela vida, tecendo versos em que convida o leitor a se entregar ao sagrado. Seria 

uma confiança em Deus e também uma dedicação aos sentimentos mais puros: “o amor 

é um lago fundo/ e todos sabem nadar.” (SILVA, 1999, p.399). Os seus versos 

procuram alguém que possa se dedicar a ações sagradas, mesmo que essas não 

promovam reconhecimento, sendo feitas, não raro, na solidão. Eles relembram 

Francisco de Assis e anunciam o chamado para amar, no poema “Procura-se”: 

 

Urgente. Trabalho perigoso 

sem salário. 

Precisa-se de alguém para desintegrar 

um átomo de amor. 

 

É preciso outro Francisco em sua soledade. (SILVA, 1999, p.360) 

 

No estudo e tradução da obra do poeta místico San Juan de la Cruz, Dora (1984, 

p.29) adverte que “A alma aspira a uma igualdade de amor com Deus, pois ‘o amante 
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não se satisfaz a menos que sinta que ama tanto quanto é amado’”. A medida do amor 

que Dora e San Juan desejam é aquela forte e transcendental, capaz de tornar o homem 

mais parecido com Deus. A deidade seria quem lhe mostraria “como se ama puramente, 

livremente, sem interesse próprio, tal como Ele mesmo nos ama” (SILVA, 1984, p.29). 

Amor tão necessário em uma sociedade decaída e incompleta, capaz de dar sentido à 

existência humana. 

Segundo os versos de Dora, necessita-se de alguém disposto a se doar, a amar o 

próximo. Em “Poemas póstumos”, presente na obra Poemas em fuga, o sujeito lírico 

também relaciona o ato de amar aos caminhos do homem rumo a Cristo:  

 

II 

O amor cantaste e sem saber ou sabendo, quem sabe 

eras cristão. Todas as religiões levaste contigo 

e também a irreligião.  

[...] 

O amor – todos – foi teu tema principal  

e por último, o primeiro. (SILVA, 1999, p.396-7) 

 

A ação de amar seria para os ‘Franciscos’, para aqueles dispostos a se darem 

integralmente a Deus e ao outro.  

Na obra Mar Novo, de Sophia, há um poema sem título dedicado “Ao 

Francisco”: 

 

Porque nos outros há sempre qualquer nojo 

Que me gela e me afasta 

E em ti há sempre um pouco de mar largo 

Que de olhos cegos atrás de ti me arrasta. (ANDRESEN, 2011, p.353) 

 

Em Francisco, há o calor do amor, há um sentimento de esperança e eternidade. Nos 

outros, há o nojo, um sentimento de repulsa que deve provocar calafrios: “me gela”. O 

assombro ante esses indivíduos com ações tão opostas às cristãs, demonstradas por São 

Francisco de Assis, afasta o sujeito lírico. Entretanto o coração amoroso, acalentador e 

cheio de esperanças lembra um “mar largo”, um espaço sagrado de amplidão e pureza. 

O sujeito lírico, sem dúvidas (com “olhos cegos”), é atraído para essa luz em meio às 

trevas.  

 A parecença de um homem com o “mar largo” e sua suave integração com a 

natureza estão também no conto “Homero”, de Contos exemplares, em que a poeta 

portuguesa nos apresenta um personagem em completa sintonia com a natureza. Búzio 

“lembrava o mar e os pinheiros”, “Nele parecia abolida a barreira que separa o homem 
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da natureza. O Búzio não possuía nada, como uma árvore não possui nada. Vivia com a 

terra toda que era ele próprio”, “Os seus pés descalços pareciam escutar o chão que 

pisavam” (ANDRESEN, 1997, p.136). Alckmar Luiz dos Santos (1985, p.41) assinala 

que, nesse conto, as árvores são identificadas como sagradas, símbolos de 

transcendência (juntamente com as flores) ou a imagem de sabedoria conquistada. Em 

íntegra relação com essa natureza, Búzio, em uma cena de pôr-do-sol, parecia se 

integrar aos raios e à luminosidade deste astro. É preciso esclarecer, ainda, que esse 

homem era pobre, nada possuía. O narrador o conhece pelas vezes em que batia em sua 

porta pedindo pão às criadas.  

 Os versos de Dora e Sophia sinalizam que os excessos e as vaidades humanas 

têm distanciado o homem de sua essência, têm afastado o indivíduo do sagrado, da 

pureza e da verdade do primeiro mundo arquetípico, têm separado o homem de um 

possível caminho para o autoconhecimento. O realce a Francisco de Assis valoriza um 

indivíduo, que, assim como Búzio, se encontra sem lugar nessa sociedade civilizada. 

Dora destacará que o poema mais verdadeiro também se integrava com a natureza de 

maneira muito natural: “usava roupas largas/ ou nada. Ia nu/ por entre a folhagem/ sem 

mala para a viagem/ renunciara à demasia/ e tudo era demais.” (SILVA, 2009, p.17), 

como analisaremos mais à frente. Búzio, Francisco, o poeta e a poesia são a resposta e a 

saída que muitos já procuram em um mundo de desencontros. 

Após o sermão acerca das bem-aventuranças, Jesus completa (Mateus 5:14-6): 

“Vós sois a luz do mundo”, não “se acende uma candeia para colocá-la debaixo do 

alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa”. E ainda 

orienta: “Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas 

obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus” (BÍBLIA, 1999, p.6). A esperança 

que se observava em Francisco era calor em contraposição à frieza do mundo.  

Em Poemas dispersos, sob o título de São Francisco de Assis, é comparado o 

exemplo de beatitude desse religioso com o poema mais primordial, mais verdadeiro e 

mais antigo:  

 
 

Poeta do Redentor 

Poeta do Criador 

Procuraste 

A inocência primeira que a Redenção reergue 

 

Amaste o Criador não apenas em sua transfiguração e Palavra 

Mas também no temporal jardim das coisas criadas 

Saudaste o emergir e a frescura do visível 



78 

 

 

O teu poema celebra o inaugural 

Para lá da morte da lacuna da perca e do desastre 

O teu poema saúda a verdade primeira de toda a criatura 

A inteireza do dia inicial 

 

E o mar se vê em seu primeiro espelho (ANDRESEN, 2011, p.865) 

 

O sujeito lírico saúda São Francisco de Assis e o admira por ter amado e entendido o 

valor de Cristo. Francisco procurou a inocência primeira, que só seria possível – nesse 

ambiente degradado – por meio da “Redenção”. 

Contudo, apesar de não ser habitante ainda do espaço celestial, esse religioso 

continua amando a Deus, mesmo em meio à temporalidade desse mundo: “Amaste o 

Criador não apenas sua transfiguração e Palavra/ Mas também no temporal jardim das 

coisas criadas”.  Para muitos, a “transfiguração” e os milagres são necessários para que 

se ame, para que se acredite em Cristo. Francisco amou a transfiguração do verbo em 

carne, o poder avassalador da “Palavra” primeira e criadora de Deus. Porém amou a 

Deus também em meio às dificuldades e aos incrédulos. Talvez, por isso, tenha se 

afastado e se tornado conhecido pelo apreço à natureza. 

Nikos Kazantzakis possui uma obra em que se dedica a pensar os caminhos de 

São Francisco de Assis. Em O pobre de Deus (19[--], p.14-5), ele assevera que o 

verdadeiro santo é quem renuncia a todos os prazeres do mundo, buscando, nesta Terra, 

refletir os princípios cristãos mais puros. Assim, “O mérito supremo do cristão militante 

não reside em sua virtude, mas no combate que trava para transmutar em virtude o que é 

impudor, covardia, descrença e malícia”. Mas esta seria uma tarefa árdua e difícil. 

Francisco declara, segundo Kazantzakis, que a luta de toda a sua vida resumia-se no 

duelo entre: “Deus e Demônio, espírito e carne, bem e mal, luz e trevas” 

(KAZANTZAKIS, 19[--], p.23). Seguir a Deus não seria percorrer um terreno estável e 

seguro, mas andar de forma solitária e incerta, pois as recompensas estariam no porvir. 

Por isso, esse cristão teria ensinado: “Todos os caminhos levam à terra. O abismo 

conduz a Deus. Salta!” (KAZANTZAKIS, 19[--], p.28). 

Francisco de Assis amou o eterno e incorruptível, mas saudou “o emergir e a 

frescura do visível”, como discorre o poema de Sophia. Amou a natureza e o homem, 

tendo plena consciência de sua árdua tarefa para lidar com esse mundo terreno. Em um 

estudo conjunto com Dora, Hubert Lepargneur (1984, p.21) compara San Juan de la 

Cruz e São Francisco de Assis. Ele pondera que ambos se identificam com Cristo e seu 

sofrimento, a diferença de ambos se dá, pois a maneira de Francisco sentir “passa pelo 
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mundo, pela beleza da Natureza, pela luz do Sol e pelo canto das aves: a aura das 

criaturas manifesta louvor a Deus onipotente. É o poeta-místico da mediação natural.” 

Em contraposição, San Juan de la Cruz seria “da antimediação, da desconfiança pela 

intermediação, da imediatez da união” com Deus. Veremos que a poesia de Dora e 

Sophia percorre esses dois caminhos, encontra o sagrado por meio da natureza e, em 

outras experiências, se achega de forma intensa à deidade, dando a sensação de uma 

união plena e sem intermediação (da natureza, por exemplo). Dora, inclusive, celebra a 

união com a deidade no poema “A Sibila”, como já vimos. 

O verso “Aqui para além da morte da lacuna da perca e do desastre” descreve 

um cenário de amargura. A palavra escolhida, nesse verso, foi “perca” e não perda. O 

primeiro sinônimo de “perca” é ruptura, um sentimento mais forte do que perder algo 

que posteriormente possa ser encontrado. O amontoado de sentimentos e 

acontecimentos negativos do verso se fazem mais sufocantes e acumuladores na falta de 

uma divisão, pausa ou pontuação. Todavia, mesmo sendo nessas condições, Francisco 

escolhe olhar para o “inaugural”, para a “verdade primeira de toda a criatura”, para “A 

inteireza do dia inicial”. A rima das palavras “inaugural” e “inicial” enfatiza um tempo 

e espaço mais imaculados. Como ensina Alfredo Bosi (1977, p. 33), a rima é “um 

retorno obrigatório”, uma repetição relevante.  

Seu poema canta o imortal, o dono de todo o tempo, o poderoso, a “Palavra” que 

se cria e cria o mundo. Perante todas as intempéries deste mundo, ele escolhe cantar e 

celebrar o imortal, o tempo antigo e eterno.  

Quando Jesus convida Pedro a caminhar por sobre as águas e ir ao encontro de 

seu mestre, esse discípulo teme e começa a submergir. Porém, durante o tempo em que, 

apesar da “força do vento”, manteve seus olhos em Cristo, ele “andou por sobre as 

águas e foi ter com Jesus” (BÍBLIA, 1999, p.19)
18

. Essa também foi a escolha registrada 

na poesia de Dora e de Sophia e nos atos de Francisco de Assis. Apesar de todas as 

calamidades desse mundo – e de forma não alienada, mas consciente –, eles escolheram 

manter os olhos naquilo que “pode dar esperança” (BÍBLIA, 1999, p.710)
19

. Esse é um 

exemplo cristão de onde os fiéis têm posto sua fé, mas – em uma visão panteísta – o 

verde mais verdadeiro das árvores ou o mar mais puro já poderiam ser esperança para as 

poetas.  

                                                 
18

 Mateus 14:29-30. 
19

 Lamentações 3:21. 
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O último verso, de igual maneira, nos transporta para o tempo inicial da criação, 

quando: “o mar se vê em seu primeiro espelho”. Ainda não se via o reflexo do homem 

nas águas, ainda não se percebia a interferência humana na pureza da água do mar, esse 

era o tempo primordial, o qual Francisco louvava. 

 O conto “O silêncio”, do livro andreseniano Histórias da terra e do mar, se 

passa em um espaço, inicialmente, sagrado da casa da personagem. Ele descreve a 

unidade e a paz que Joana sentia em relação a cada coisa em sua casa. Contudo, em uma 

noite de muito silêncio, ela vê uma mulher gritar de tristeza em um canto escuro da rua. 

Um homem tenta consolá-la, mas a dor e a tristeza dessa pobre mulher são tamanhas 

que o tempo parece ali se prolongar. Ao se deparar com uma realidade tão triste e 

incompreensível, a personagem se recolhe para o interior de sua casa e parece não mais 

se encontrar: “Joana voltou para a sala. Tudo agora desde o fogo da estrela até ao brilho 

polido da mesa se tinha tornado desconhecido” (ANDRESEN, 2000, p.54), “Tudo se 

tinha tornado acidente absurdo, sem ligação, sem reino” (ANDRESEN, 2000, p.54-5). 

“Reino” é uma palavra muito cara à Sophia, um vocábulo que se repetirá em diversos 

outros poemas e contos. Esse seria o espaço e tempo perfeitos do sagrado, como o 

Reino de Deus, o qual os homens, os peregrinos e os discípulos buscam com tanta 

ansiedade.  

Os objetos que religavam Joana à realidade não representavam mais completude. 

O inexplicável sofrimento alheio fez com que sua realidade de simples relacionamento 

com as coisas perdesse todo o sentido. Assim, “As coisas não eram dela, nem eram ela, 

nem estavam com ela. Tudo se tornara alheio, tudo se tornara ruína irreconhecível” 

(ANDRESEN, 2000, p.55). Por fim, “tocando sem os sentir o vidro, a madeira, a cal, 

Joana atravessou como estrangeira a sua casa” (ANDRESEN, 2000, p.55). 

C. S. Lewis, buscando provar a existência de Deus no triste período da Segunda 

Guerra Mundial, palestra para um programa de rádio, convidado pela BBC. Antes de se 

aprofundar no tema de um Deus cristão, ele menciona que muitos princípios que ele 

observava na sociedade seriam provas da existência de uma força maior. Possuímos um 

padrão de comportamento que consideramos certo e justo, “o qual se poderia chamar de 

conduta leal, decência, moralidade” e “Lei Moral” (LEWIS, 2009, p.21). Seria como se 

Algo, que gerenciasse o universo, tivesse plantado em nós uma lei que nos incitaria a 

praticar o certo, incomodando-nos quando fugíssemos de tais responsabilidades.  

Essa Lei Moral seria o que Klára Šimečková (2009), como já dissemos, defende 

ser – em Sophia – um regresso à cultura grega. Porém, mais uma vez, argumentamos 
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que entendemos o retorno ao sagrado conjuntamente com a valorização de princípios 

morais (nas palavras de Lewis). Para as pessoas que não estão agindo dentro dessa Lei 

Moral, o cristianismo propõe arrependimento. Logo, o cristianismo só teria algo a dizer 

a quem se dá “conta da existência de uma Lei Moral e de um Poder por trás dessa lei” e 

ao perceber que a violou se sente em dívida para com esse “Poder – é só então, e nunca 

antes disso, que o cristianismo começa a falar a nossa língua.” (LEWIS, 2009, p.43).  

 Lewis (2009, p.66) elucida que inventar uma felicidade fora de Deus é algo que 

não poderia dar certo. Esse andar solitário do homem acabaria por lhe dar a liberdade de 

assumir todos os seus desejos da maneira como melhor lhe conviesse. E disso nasce “o 

que chamamos de história humana: o dinheiro, a miséria, a ambição, a guerra, a 

prostituição, as classes, os impérios, a escravidão”. Fomos criados por Deus, conforme 

Lewis, e deveríamos nos alimentar dele para que nos aproximássemos e encontrássemos 

a felicidade e completude verdadeiras.  

 A maldade e a injustiça estão retratadas no poema andreseniano “Esta gente”, do 

livro Geografia: 

 

Esta gente cujo rosto 

Às vezes luminoso 

E outras vezes tosco 

 

Ora me lembra escravos 

Ora me lembra reis 

 

Faz renascer meu gosto 

De luta e de combate 

Contra o abutre e a cobra 

O porco e o milhafre 

 

Pois a gente que tem 

O rosto desenhado 

Por paciência e fome 

É a gente em quem 

Um país ocupado 

Escreve o seu nome 

 

E em frente desta gente 

Ignorada e pisada 

Como a pedra do chão 

E mais do que a pedra 

Humilhada e calcada 

 

Meu canto se renova 

E recomeço a busca 

De um país liberto 

De uma vida limpa  

E de um tempo justo (ANDRESEN, 2011, p.458) 
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 O sujeito lírico descreve as pessoas e o reflexo das diferenças sociais no rosto 

delas. Algumas possuem a face mais luminosa, outras mais rude e sofrida; parecendo – 

com isso – reis ou escravos. Essas pessoas estão em um mesmo espaço, a rima dos 

vocábulos “rosto”, “luminoso” e “tosco” aproxima rostos opostos.  

Um sentimento de injustiça renasce no sujeito lírico, pois é justamente pelos 

braços e esforços dessas pessoas mais simples com “rosto desenhado/por paciência e 

fome”, que o país cresce. Ante os indivíduos ignorados, humilhados e abusados, seu 

desejo de combater “o abutre e a cobra/ O porco e o milhafre” (tipo de gavião europeu) 

lhe inunda o espírito.  

Juntamente com o gosto pela imundície do porco, estão o abutre e o milhafre 

que, apesar de serem aves, de possuírem asas – arquétipo ascensional e de elevação – 

são animais que nos recordam a morte. Bachelard (2001) refere que o morcego, o corvo 

e o abutre são da mesma família simbólica, são pássaros (e mamífero voador) que estão 

localizados em uma posição inferior. Eles se elevam, porém abaixam os pensamentos 

dos homens às profundas sombras vãs, que participam do nada do ser. No Alcorão, 

durante a história do assassinato de Abel por Caim, é relatado que: “Deus enviou então 

um corvo que se pôs a escavar a terra para mostrar-lhe como encobrir o corpo nu do 

irmão. E ele refletiu: ‘Ai de mim!’.” (O ALCORÃO, [19--], p.84)
20

. O corvo assume a 

posição do terreno, apesar de enviado por Deus. 

Nikos Kazantzakis (19[--], p.221), pensando sobre o morcego – que é um animal 

que não pode ser caracterizado como ascensional –, se expressa, poeticamente, que  

 
No início era um simples camundongo, que vivia nos porões de uma igreja. 

Certa noite, saiu de seu buraco, subiu ao altar e comeu um pedaço da hóstia. 

No mesmo instante, brotaram-lhe asas no dorso e transformou-se no nosso 

irmão morcego. 

 

Apesar de ser um animal da escuridão, somente o fato de ter asas já elevou o 

morcego a uma posição mais sagrada. A hóstia o fez participante de uma condição mais 

elevada. 

Assim como esse camundongo, a cobra também é um animal terrestre. Ela é um 

símbolo que pode representar vida e sabedoria, ou morte e mentira. Segundo Joseph 

Henderson (2008, p.202), em Os mitos antigos e o homem moderno, quando “enrolada 

no bastão do deus da medicina, parece representar uma espécie de mediação entre a 

terra e o céu”. Encontramos também duas serpentes entrelaçadas no bastão do deus 

                                                 
20

 Sura 5 (A mesa servida): 31. 
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Hermes. Lembrando que Hermes seria “aquele que conduz as almas ao mundo 

subterrâneo. Seu falo penetra, portanto, do mundo conhecido para o desconhecido, 

buscando uma mensagem espiritual de libertação e cura” (HENDERSON, 2008, p.202). 

Entretanto a imagem da cobra no poema é tão negativa quanto à imagem dos pássaros 

que foram escolhidos para metaforizar os homens maus. Nessa perspectiva, recordamos 

a serpente satânica que incentivou a queda de Adão e Eva e o episódio fatídico de 

Eurídice sendo picada por uma cobra, momento que simboliza sua descida ao Hades, ao 

submundo, ao inferno.  

A injustiça “Faz renascer meu gosto/ De luta e de combate/ Contra o abutre e a 

cobra/ O porco e o milhafre”. Em face disso, a luta e a busca por um mundo justo se 

fazem mais fortes no sujeito lírico. E ele retorna ao sagrado, à natureza e à poesia. 

Mircea Eliade, em O sagrado e o profano (1992, p.79), defende a existência de 

um tempo sagrado, para o qual o homem religioso foge, quando precisa ter suas forças 

renovadas: “O homem religioso sente necessidade de mergulhar por vezes nesse Tempo 

sagrado e indestrutível. Para ele, é o Tempo sagrado que torna possível o tempo 

ordinário, a duração profana em que se desenrola toda a existência humana”. Esse 

estudioso ainda pondera que “o homem religioso sente necessidade de reproduzir 

indefinidamente os mesmos gestos exemplares, é porque deseja e se esforça por viver 

muito perto de seus deuses” (ELIADE, 1992, p.81), e – acrescentamos – do sagrado da 

natureza, da pureza dos animais. O homem necessita desse tempo sagrado, ele continua 

esperando o tempo justo, o tempo mítico. 

Nesse tempo sacro: “Meu canto se renova/ E recomeço a busca/De um país 

liberto”, não podemos deixar de recordar o caminho político percorrido por Sophia. A 

poeta, em oposição a Salazar, desejava um mundo mais justo, “um país liberto”. Desejo 

temporal e histórico de Sophia, mas que ainda permeia o coração de muitos homens e 

mulheres da atualidade.  

Perante a injustiça, o poema se constrói, o sujeito lírico recomeça a busca por 

um “país liberto”, por uma “vida limpa” e um “tempo justo”. Enfim, Sophia e Dora se 

destacam na contemporaneidade, porque, apesar de constatarem a acidez da realidade 

presenciada, ainda acreditam que o poema, esse “canto” mais ancestral, pode 

representar a fuga (ou a direção de fuga) de uma realidade hostil. 

 O que se observou até aqui é que, ao contemplar a cidade dividida, profana e 

dessacralizada, o sujeito lírico percebe que a verdadeira essência, a “única unidade” e a 

completude do momento sagrado da criação inicial se perderam, se diluíram, entre 
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tantos interesses e cobiças humanas. E diante disso, ele decide empreender uma jornada 

rumo ao sagrado, um caminho difícil de retorno ao tempo mais antigo e mais sagrado. 

Veremos que o sagrado se revelará nos sagrados fios da poesia – poderosa construtora 

de um novo mundo –, no jardim e no mar. Esses três momentos de encontro, luz e 

consolo serão os temas do próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 2 

 

A CRIAÇÃO POÉTICA, O JARDIM, O MAR...  

MOMENTOS DE HIEROFANIA DURANTE DO PERCURSO INICIÁTICO 

 

“Quando eu morrer voltarei para buscar/ Os 

instantes que não vivi junto do mar” 

(ANDRESEN, 2011, p.416) 

 

“Sem reis nem leis 

o jardim floresce: 

um morre 

outro cresce.” (SILVA, 1999, p.151) 

 

 

A poesia de Dora e Sophia retrata um sentimento de tristeza diante do que se vê 

na cidade. Muitas são as mentiras, egoísmos, vaidades e corrupções. Abandonou-se o 

amor ao próximo, o companheirismo e o amor pela natureza. Em contraposição à 

cidade, a natureza e a poesia se apresentam como refúgios sagrados, espaços de 

hierofania. Ao observar a cidade, não há uma descrença no futuro, há, na verdade, um 

sentimento de responsabilidade e esperança. Esperança de que os fios poéticos possam 

iluminar os homens a buscar Deus e a pureza natural e possam também orientá-los para 

uma saída diante de tanta dessacralização. Mas, para isso, é necessário empreender uma 

jornada rumo ao sagrado, uma caminhada árdua em que o indivíduo se conheceria e 

perceberia seus defeitos e suas falhas, sua sombra, seu eu mais profundo.  

Essa viagem começou nas sendas da escuridão, na observação da cidade decaída. 

Dali, o sujeito lírico de Dora e Sophia parte rumo aos espaços sagrados da poesia (da 

criação poética) e da natureza (do mar e do jardim).  

 

2.1– A força renovadora da palavra poética 

 

A poesia de Sophia e Dora revela o lugar sagrado dos fios poéticos. Estes seriam 

como uma palavra proferida da boca dos deuses, ou de Deus, sendo capaz de 

transformar realidades e servir de luzeiro e direção para os homens. O sagrado na 

escritura poética e a função do poeta serão temas de estudo deste item.  

A composição “Boneca”, já aqui analisada, e o próximo poema no qual nos 

deteremos estão em Poemas da estrangeira, obra que foi contemplada com o Prêmio 

Jabuti em 1996, como já lembramos. Segundo Ivan Junqueira (1999, p.407), Dora 
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consegue manter, em todos os versos dessa obra, um absoluto estado de graça, e esse 

seria o mais raro de todos os milagres dentro da literatura em geral. Em uma bela 

música verbal, seus versos promovem um comum acordo entre o significado e o 

significante.  

Nesses poemas, a “estrangeira” visita diversos ambientes, tempos e espaços 

reais, arquetípicos e imaginários: sua infância, sótãos, casas, Conchas, Itatiaia, campos, 

florestas, algumas fronteiras (de si-mesma/ do outro), o fim e o começo de tudo, o 

Hades, Delfos, Deus. Essa caminhada envolve um anseio pelo conhecimento do mundo, 

do outro e de si-mesma. Há um desejo de olhar cada coisa como se fosse pela primeira 

vez, um olhar “de fora”, uma visão de uma peregrina que observa tudo de maneira nova. 

Os poemas revelam o desejo pelo sagrado e pela pureza no mundo em que vive.  

 Apesar das ordenanças “Confia” e “Não temas” não estarem presentes de forma 

literal no poema “Para uma alma triste”, o de que o sujeito lírico se vale é de uma 

tentativa semelhante de renovar o ânimo de alguém desanimado e descrente. Permeado 

pela solidão, ele delineia a frieza e deserto das ruas: 

 

As ruas tornaram-se desertas 

e o mundo sem um só morador 

Só a calçada o frio 

e as coisas desventuradas 

quando o sentimento sabe-se avesso 

à água em que viceja a vida 

e o coração tem medo 

de nunca mais saber sorrir 

e há um quase ressentimento de ver o outro partir  

sem dizer para onde. 

 

Mas alguém deu o recado. O paralítico joga a bengala 

e dança. O mundo torna-se criança 

e os que apontam nas esquinas 

se abraçam com o largo abraço 

do princípio. (SILVA, 1999, p.338) 

 

A cena descrita transporta-nos para um mundo desencantado. O indivíduo que 

observa está sozinho diante de ruas desertas (“sem um só morador”) e frias (“Só a 

calçada o frio”). Os caminhos desertos, o frio “e as coisas desventuradas” envolvem o 

mito do final dos tempos. É possível que o sujeito lírico esteja visualizando uma 

calamidade em um tempo atual, não necessariamente com a ausência das pessoas ou da 

luz, mas com um vazio interior de cada indivíduo, sua solidão e desalento, sua falta de 

esperança. Seriam seres tomados por uma frieza, uma aversão à vida e um 

distanciamento da felicidade. Esse é o momento “quando o sentimento sabe-se avesso/ à 
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água em que viceja a vida”. Na presença da calamidade, o homem afasta-se de todos os 

bons sentimentos. A água seria aqui uma metáfora desse caminho mais natural, legítimo 

e verdadeiro. Gaston Bachelard, em A água e os sonhos, enfatiza (1997, p.15 e 139) que 

a água acolhe todas as imagens de pureza, ela é – em si mesma – um símbolo natural de 

pureza. A solidão sentida pela boneca do poema anterior, está também presente nas ruas 

“sem um só morador” e nos sentimentos avessos à água – pois esta é um elemento de 

aconchego, ela acolhe e embala como se fosse uma mãe (BACHELARD, 1997, p.136). 

Resta a esta pessoa, possuidora de sentimentos em avesso, “as coisas desventuradas”. 

A repetição do aditivo “e” no início dos versos enfatiza a situação em que o 

sujeito lírico se encontra: “e o mundo sem um só morador”, “e as coisas desventuradas”, 

“e o coração tem medo”, “e há um quase ressentimento de ver o outro partir”. 

Acrescenta-se a cada verso um sentimento a mais de isolamento e desconsolo.  

 O sujeito lírico que observa esses caminhos desolados, escolhidos pelos homens, 

sente-se um estrangeiro. Perante essas desventuras, “o coração tem medo/ de nunca 

mais saber sorrir/ e há um quase ressentimento de ver o outro partir/ sem dizer para 

onde”. Com essa declaração, observa-se que a situação de solidão está assolando os 

indivíduos incompletos e infelizes, que culpam e se ressentem com aqueles que 

conseguem partir, fugir, e começar um novo amanhã. Mesmo que esses sonhadores 

dissessem para onde vão, quem sabe isso ainda não fizesse sentido para aqueles que 

estão em trevas, no frio, na solidão, no medo e na sequidão da alma. 

 Ainda que a realidade se apresente de forma hostil, o sujeito lírico não desiste de 

acreditar nos princípios e valores mais antigos. Uma voz salvadora transforma o mundo 

e o religa ao passado mais verdadeiro, em que milagres aconteciam e esperanças eram 

renovadas. Na última estrofe, está a mudança: “Mas alguém deu o recado. O paralítico 

joga a bengala/ e dança”. Essa voz milagrosa recorda-nos as palavras de Jesus, quando, 

em Cafarnaum, ordena a um paralítico: “Levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa” 

(BÍBLIA, 1999, p.11)
21

. O ato final de andar envolvia o perdão dos pecados e a intenção 

de que o fiel não pecasse mais, mudasse de costumes e caminhasse conforme os 

ensinamentos de Cristo. Esse paralítico do poema talvez precisasse escutar esse 

“recado” animador para se sentir esperançoso novamente, purificado e animado a 

encarar o mundo em que vive. Mais do que isso, as palavras lhe renovaram a alegria de 

                                                 
21

 Mateus 9:6. 
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tal maneira, que ele se sente confiante, lançando fora todo o apoio que estava atribuindo 

à bengala, e, por fim, ele “dança”.  

 Após esse som estimulante “O mundo torna-se criança”. A metáfora da criança é 

usada por Jesus, que, exemplificando a pureza e a inocência encontradas nos pequeninos 

(Mateus 8: 1-6), chama um deles ao centro da roda e afiança que é necessário ser como 

eles e aceitar a Jesus como filho de Deus, de forma natural, verdadeira e pura.  

Johannes Angelus Silesius advoga que devemos nos relacionar com o sagrado 

assim como uma criança: “Homem, se não te tornares criança, nunca entrarás onde 

estão os filhos de Deus, a porta é muito pequena” (SILESIUS, 1996, p.34). O abandono 

do egoísmo (da valorização de nós mesmos) nos tornaria, metaforicamente, menores, de 

modo que poderíamos entrar no reino celeste por essa porta pequena. Entretanto, ao 

diminuirmos nosso ego, nossas vontades e nosso eu, tornar-nos-íamos maiores e mais 

valiosos ante a deidade. De maneira que, “Quando Deus, na sua essência, nasce em 

mim,/ Sou – ó maravilha –, gigante e criança.” (SILESIUS, 1996, p.74). Tendo o 

comportamento humilde de Cristo como exemplo, Angelus Silesius (1996, p.101) ainda 

apregoa: “Uma vez que dorante Deus, o maior; é considerado como ‘o pequeno’,/ Meu 

maior desejo é tornar-se criança”. 

Para a psicanálise, a criança milagrosa é um sinal de autoconhecimento e de 

plenitude em si-mesmo. Marie Louise von Franz (2008, p.292) entende que essa criança 

é o símbolo do self. Juntamente com a esfera e a mandala, a criança assume um 

simbolismo de totalidade e completude. Assim, o mundo inteiro, ao se tornar criança, 

represente uma maturidade dos homens em relação a si-mesmos e aos outros.  

 Como concretização desse novo espírito de amizade, desse companheirismo do 

homem com o próximo: “os que apontam nas esquinas/ se abraçam com o largo abraço/ 

do princípio”. Antes da palavra de esperança, as ruas encontravam-se desertas, agora, 

homens e mulheres felizes apontam nas esquinas e se tocam, compartilham de 

momentos juntos, de forma duradoura e verdadeira. Esse abraço representa os bons 

costumes, é o abraço “do princípio”, do in illo tempore, quando havia paz e 

cumplicidade. Enivalda Souza e Soraya Costa (2011, p.172) sustentam que, “Na poesia 

de Dora, as origens da poesia e do homem remontam ao sagrado. Esse fascínio da poeta 

pelo sagrado deve-se a uma nostalgia do tempo mítico”, desse tempo do princípio. 

 Em “Os poetas estão com medo...”, está descrito um mundo degradado em que, 

inclusive, os poetas – que deveriam ser aqueles que carregam a tocha da esperança – 

estão com medo. A ideia de que os seres humanos e animais sofram face a realidade 
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com a qual se deparam é, novamente, o tema dos versos de Dora. Floriano Martins, no 

artigo Poetas em fuga (1988), argumenta que isso não seria uma simples repetição ou 

diluição dos temas dentro dos poemas, mas – ao contrário – permaneceria “latejando 

uma vibração contagiante” dos postulados defendidos pela poeta. Uma sintonia 

permanente em todos os versos atemporais de Dora. O sujeito lírico conclama os poetas 

para a luta com as palavras: 

 

Os poetas estão com medo... 

Os poetas estão com medo das palavras: 

é o sinal evidente que devem detoná-las. 

a vida implora: quer ser refeita 

sob os escombros. Tantas avenidas 

trânsito parado rios enfermiços pássaros 

em debandada: encontrarão talvez seu pouso 

num disco voador receptivo ao voo e ao canto. 

Desencanto do presente. Economia economia 

economia e a casa em desordem. 

Um pouco de filosofia não fará mal nenhum. 

Os jovens poetas leem Giordano Bruno 

Nietzsche e sabem que eles mais perto estiveram 

do noumeno do que esses fenômenos de efeito 

especial – barulho e repetição. O mal 

é o alienígena, bárbaro à vista como sempre 

e outrora. Detonem a palavra – poetas – 

poetas é outro nome de guerreiros e amorosos 

do ser. Venham com seus amores transfigurados 

com sua energia nuclear. A destruição pela 

palavra é um redemoinho no ar 

para novas configurações do imaginário, 

de um novo fabulário que liberte Andrômeda 

de seus grilhões e torne o monstro 

digestível. Tirem a palavra de sua bainha, 

o coração, sem hesitar. A palavra 

– sopro cosmogônico – nossa arma de predileção, 

nossa bomba amorosa de efeito retardado 

mas seguro. O mundo que se desmunda aí está 

à espera de aragem sagrada de vossas bocas 

dizei um novo Atharva-Veda poetas oficiantes 

buscai o ponto de união de tantos cacos 

dispersos; dizei o verso que vem aos trancos 

e barrancos dependendo de vossa ousadia 

e alegria, pois é sempre alegre 

o gesto criador, a palavra inicial.  (SILVA, 1999, p. 401-2) 

 

 Os poetas estão com medo das palavras. Quem sabe, pela formalidade, pela 

arbitrariedade, pela incompletude que elas representem. Essa seria a indicação de que 

devem “detoná-las”, devem começar de novo, com outras inspirações, ou um novo elo 

com a natureza, com uma relação mais completa e verdadeira com a poesia. Enivalda 

Souza e Soraya Costa (2011, p.173) asseguram que não ficam claras as consequências 

dessa detonação das palavras: “se Dora partiria de uma constatação: os poetas já estão 
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detonando a palavra, e o que isso significa: se é pulverizá-la, fragmentá-la, submetê-la a 

experimentos; ou, se, frente à timidez dos poetas para com o verbo, não restaria outra 

saída a não ser detonar a palavra”.  

 O abandono, ou explosão, das velhas palavras produziria o renovo, uma vida que 

poderia ser “refeita/ sob os escombros”. Esses destroços não são resultado – somente – 

da detonação das palavras, mas seriam implicações de uma real degradação diária 

provocada pelos homens. O sujeito lírico confirma o caos da realidade apresentada: são 

avenidas com trânsito, rios sem vida e pássaros que abandonam esse ambiente dito 

civilizado.  

Esses “rios enfermiços” atestam um simbolismo de uma cidade sem esperança. 

Segundo Bachelard (1997, p.145), “a água impura pode ser acusada de todos os 

malefícios”. Essa água é – para o inconsciente – um receptáculo de todos os males, é o 

próprio mal e causadora do mal. O rio (que seria fonte de renovo, de batismo e 

purificação) está adoentado, impuro e inutilizado. Esse rio seja porventura o reflexo dos 

homens que vivem nesse mundo, homens também impuros, egoístas, que não se 

importam mais com a natureza ou em cuidar do próximo. Cruzar esses rios seria como 

enfrentar os “rios dos infernos e todas as lendas da fúnebre travessia” (BACHELARD, 

1997, p.78), pelo qual Caronte conduz as almas para o inferno. Essa água adoentada é a 

morte da esperança e da pureza na alma dos homens.  

Frente a isso tudo, estão os “pássaros em debandada”. Animais envoltos pelo 

arquétipo da ascensionalidade não poderiam permanecer em um ambiente em que até os 

poetas sucumbem. Eles “encontrarão talvez seu pouso/ num disco voador receptivo ao 

voo e ao canto”. Não seria, neste mundo de pressa e desprezo com a natureza e com o 

próximo, que o passarinho receberia alguma receptividade e admiração pelo seu doce 

canto e pela leveza de seu voo. Isso só poderia acontecer “num disco voador”, em 

algum lugar não povoado por seres humanos.  

Há um desânimo quanto ao presente, um desencanto ante tudo o que se vê. A 

casa está em desordem, pois os homens só pensam em dinheiro, compras, comércio: 

“Economia economia/ economia”. Esse lar desorganizado pode representar o caos em 

que se encontra a alma desse indivíduo que vive perto de rios sem vida, que enfrenta 

avenidas com excesso de veículos e que não possui mais o privilégio de acordar com a 

música dos pássaros. Em conformidade com Gaston Bachelard (2008, p.20), “há um 

sentido em tomar a casa como um instrumento de análise para a alma humana”. O 

desenho de uma casa feito por uma criança desvela muito de suas concepções sobre 
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família, sobre si-mesmo e sobre o mundo. O retrato de uma casa estreita, escura, 

colorida, bagunçada ou cheia de gente revela indícios de como se encontra a alma de 

seus moradores.  

 A incompletude do homem seria resultado de sua relação superficial com a 

natureza e com a essência das coisas (noumeno). Quem se importaria com esse 

conhecimento mais aprofundado seriam esses jovens poetas que: “leem Giordano 

Bruno/ Nietzsche”, buscando algo além de somente “barulho e repetição” Esse homem 

que não conhece a essência de si-mesmo aponta o mal como sendo o outro, o 

“alienígena” ou o “bárbaro”.  

Nesse momento, quem poderia salvar essa cidade da completa alienação é o 

jovem poeta, como “guerreiros”, “amorosos/ do ser”, que ainda acreditam na mudança e 

renovação do homem. Seus amores são comparados à “energia nuclear” e a sua palavra 

a “redemoinhos de ar”. Tais acontecimentos, realmente, são sentidos após uma 

detonação, após um desastre. A partir desses escombros, as palavras do poeta 

direcionariam o homem novamente para o sagrado, para uma reconstrução do mundo. 

Com “novas configurações do imaginário, de um novo fabulário”, os versos 

desses jovens poetas libertariam “Andrômeda/ de seus grilhões” e tornariam “o 

monstro/ digestível”. Enivalda Souza e Soraya Costa (2011, p.176) defendem ainda que 

a Andrômeda é também a poesia que está, por ora, “acorrentada a uma materialidade de 

valores perecíveis, que precisa ser libertada, uma vez que lhe compete apontar 

caminhos, dar um pouco de conforto aos homens afastados dos deuses pela própria 

hybris”. A palavra poética é a espada de luta a ser retirada da “bainha”, a “nossa arma 

de predileção”, “nossa bomba amorosa de efeito retardado/ mas seguro”.  

Enfim, a palavra é o “sopro cosmogônico”. Como a explosão que teria dado 

início à existência de vida na Terra, como a palavra divina que separou o caos do 

cosmos ou como o sopro divino que deu vida a Adão, assim são os fios poéticos. Algo 

único e sagrado com um poder restaurador da realidade.  

Esse mundo que está se desfazendo, espera por uma “aragem sagrada” vinda da 

boca dos poetas. Eles são orientados: “dizei um novo Atharva-Veda poetas oficiantes/ 

buscai o ponto de união de tantos cacos/ dispersos”. Esses escritores deveriam 

pronunciar a palavra salvadora, reunir os cacos, organizar o caos em que se encontra a 

vida desses indivíduos. Apesar de vir “aos trancos/ e barrancos dependendo de vossa 

ousadia”, esse poema é envolto em “alegria, pois é sempre alegre/ o gesto criador, a 
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palavra inicial”. É alegre e esperançosa a palavra “inicial”, primeira, criadora e 

organizadora da vida.  

No mesmo livro (Poemas em fuga) em que se encontra “Os poetas estão com 

medo...”, notam-se dez poemas numerados dentro da seção “Viagem imaginária com 

Adelaide Petters Lessa”. O primeiro, intitulado “Pedras”, resgata imagens de uma 

idealização de completude do sujeito, como: “círculos”, “plúmbeo”, “pequena cruz” e 

“número cinco da perfeição”: 

 

De Amsterdam 

o róseo coração 

áspero 

 de assinaladas vias 

círculos do plúmbeo se acercando 

dando ocultando timbres diversos 

pequena cruz 

 o número cinco da perfeição 

que a natureza concede 

a quem procede laboriosamente. 

A arte completa a imperfeita factura. [...] (SILVA, 1999, p.385) 

 

O sujeito lírico observa um coração róseo, mas com muito sofrimento “áspero/de 

assinaladas vias”. A imagem de “círculos do plúmbeo se acercando/ dando ocultando 

timbres diversos” pode remeter à Alquimia. Grosso modo, podemos assinalar que um 

dos objetivos da Alquimia era transformar chumbo em ouro. O chumbo era considerado 

um organismo vivo, que, em último processo de evolução, se transmutaria em ouro. 

Pode-se elucidar, de maneira superficial, que os alquimistas desejavam acelerar esse 

processo, transformando metais (como o chumbo), por meio da junção dos quatro 

elementos (terra, fogo, ar e água), na Pedra Filosofal, no Elixir da Vida Eterna ou no 

Elixir da Juventude, por muitos considerado um remédio para a cura de todos os males. 

Esse processo é metaforicamente entendido como a saída de uma mente comum e 

ordinária para a sabedoria (ouro). Essa sabedoria é apreendida também como 

autoconhecimento. 

 A “pequena cruz” e “o número cinco da perfeição” seriam destinados aos mais 

esforçados, mas a obra somente estaria completa pela intervenção da arte: “A arte 

completa a imperfeita factura”. Como a Alquimia ou a explosão cosmogônica que 

originou o mundo ou, ainda, o trabalho criador de uma tecelã, a palavra poética é o que 

poderia reconduzir o homem para o sagrado, para a sua essência mais verdadeira, 

dando-lhe um sentido para sua existência. O trabalho criador poético aproxima o 
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escritor do ato realizado pelo transcendente, elevando-o também à condição de salvador 

do mundo, um pequeno demiurgo.  

Na obra Jardins (esconderijos), está o poema “Retrato de C. G. Jung”. A 

imagem desse tão respeitado estudioso não poderia estar em outro lugar a não ser nos 

Jardins sagrados, protegidos e reorganizadores do cosmos. O jardim sagrado se localiza 

no centro do mundo, assim como o jardim do Éden. Nesse poema, apresenta-se um 

espaço semelhantemente sagrado para se construir o retrato de Carl Jung. Essa 

composição (aqui, selecionamos os versos iniciais e um trecho da estrofe final) aponta 

as imagens sagradas do “Menino”, da “Criança” e relembra a “travessia” no rio como 

um arquétipo indicado por Jung para o conhecimento de si-mesmo e finaliza com o 

fechamento do círculo sagrado: 

 

Na fronte – forte –  

o vinco de quem desceu ao Mar Profundo 

antes da iniciação 

da morte. 

 

O lago – alvo e calmo – alma exterior 

da criança que contemplara 

por cima do ombro de Deus 

o eterno instante 

de uma flor. 

 

[...] 

 

Agora tudo me habita. 

As plantas os animais as nuvens o dia e a noite 

e o que é eterno no homem. 

O mundo (antes estranho) está em mim 

E perfaz num círculo  

o desenho do que sou. (SILVA, 1999, p.180-1) 

 

 Ainda que Jung tenha vivenciado o processo de iniciação e descido ao “Mar 

Profundo”, é dentro desse jardim celestial que esse imortal reina. Já ao lado da 

divindade, sua alma está alva, pura e calma, como um lago. Dali, observa “por cima do 

ombro de Deus/ o eterno instante; de uma flor”. Esse espaço sagrado é circundado por 

um tempo eterno, tempo da natureza e do “que é eterno no homem”, antigo e duradouro. 

Estando em um relacionamento de completude e paz com os homens e com a natureza, 

o mundo não é mais o Outro, mas o próprio sujeito lírico, de maneira que o círculo da 

completude, do self, do si-mesmo o envolve e lhe explica exatamente quem ele é: “E 

perfaz num círculo/ o desenho do que sou”.  
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 Enivalda Souza (2013, p.139), acerca desse poema, confirma que “ele é, quase 

em sua totalidade, feito de passagens da biografia de C. G. Jung, de Memórias, sonhos, 

reflexões, traduzida por Dora”. E ainda esclarece que “Jung mergulhou fundo no 

inconsciente – o Mar Profundo – para compreender a ‘essencialidade desconhecida’, o 

poder ‘vital’ de onde emana toda a energia criativa capaz de reordenar a realidade”. 

Uma viagem, um percurso iniciático que se apresentará tão caro para Dora em sua 

poesia. Acerca dos últimos versos do poema, a estudiosa ainda pondera que “A poeta 

finaliza o retrato de Jung evocando uma mandala que fecha em si o homem e o 

universo, fundindo-os em uma grande unidade cósmica” (SOUZA, 2013, p.173), 

fundindo-se à natureza.  

Alexandre Bonafim (2007, p.7) explana que, dentro dos fios poéticos, a epifania 

se dá como um momento de plenitude, que está ligado às revelações que a poesia 

enuncia do próprio mundo. O poema, então, remete ao real, “transformando-o em 

aparição súbita, em surpresa sempre viva”. Essa epifania é uma revelação do sagrado 

que possibilita uma sensação mística propriamente dita. É no jardim, em meio a coisas 

reais e simples, como “As plantas os animais as nuvens o dia e a noite”, que o sujeito 

lírico sente-se completo. 

Ainda em conformidade com Bonafim (2007, p.9), o poema é uma especulação 

do ser, uma busca das fontes do humano, uma maneira de revelar o indivíduo. Esse 

entendimento acerca da poesia é o que faz de Dora uma poeta “estrangeira em nossa 

lírica brasileira”. A busca do sujeito lírico por si-mesmo se deu em plena comunhão 

com a natureza, com o eterno e atemporal. A escrita poética de Dora é panteísta, já que 

Deus (o sagrado, o arquetípico, o eterno) está na matéria, sendo, não raro, palpável e 

visível. Seus tecidos poéticos se tornam, então, uma celebração do mundo, do sagrado 

em cada pequena coisa. 

Para estudarmos a valorização dos símbolos, das imagens (e aqui relembraremos 

Jung) e da palavra poética em Dora, destacaremos a obra Transpoemas. Esta foi 

organizada por Inês Ferreira da Silva Bianchi (filha da poeta), Rodrigo Petronio e 

Donizete Galvão, após a morte da escritora. Examinando os cadernos da poeta, eles 

prepararam três livros: O leque, Appassionata e Transpoemas. A obra escolhida é 

composta por doze poemas além do último, que possui o mesmo título do livro. São 

poemas sobre o valor encantatório, verdadeiro e casto da poesia.  

Donizete Galvão (2007, p.5), no prefácio intitulado Poema feito no silêncio, 

relembra que “Quando escrevia para Dora, Carlos Drummond de Andrade a chamava de 
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Dora Poesia”. Essa seria a poeta, pois sua maneira de ver as coisas, sua fala e sua casa 

eram inundadas pela profundidade da poesia. Na primeira composição da obra, o poema 

é descrito como um pássaro, que, como um ser elevado, pousa no poeta em seu 

momento iluminado de criação: 

 

Poema pássaro predileto 

pousas no poeta. 

Dele te alimentas (som silêncio) 

e quando te ausentas o nutres de 

ausência. 

Outra palavra queres 

orvalhada 

após a pausa silenciosa. 

Uma prece (esperas) perplexa adorante 

Frente a um ninho vazio... 

E se voltares – e voltarás – 

Repousa o poeta em seus vinhedos. (SILVA, 2007, p.11) 

 

 Sophia, em “Arte Poética IV” e “V”, descreve os seus primeiros sentimentos ao 

ouvir poemas, que seriam tão ancestrais e antigos como as árvores e as flores. Ela 

imaginava que, se conseguisse ficar imóvel e muda “em certos lugares mágicos do 

jardim, [...] conseguiria ouvir um desses poemas que o próprio ar continha em si” 

(ANDRESEN, 2011, p.848). Voltando ao tecido de Dora, o poema também se 

concretiza como um Outro, uma iluminação celestial, que pousa e se distancia. Randall 

Jarrell, relembrado por Donizete Galvão (2007, p.5), considera que “Um bom poeta é 

alguém que tenta, durante uma vida de resistência nas tempestades, ser atingido cinco 

ou seis vezes pelo relâmpago: uma dúzia de vezes e ele é grande”. Nesse poema de 

Dora, o pássaro assume, para o sujeito lírico, essa referência de iluminação e 

transcendência: “Poema pássaro predileto/ pousas no poeta”.  

 Pensando na imagem do pássaro, podemos recordar que, em diversas culturas, 

ele foi considerado um intermediário entre os homens e os deuses. Para a cultura cristã, 

o Espírito Santo é, constantemente, representado como uma pomba. Não se consideraria 

a pequenez desse animal, mas a sua possibilidade de visitar as pessoas de maneira mais 

íntima e próxima. As asas são “imagens da virtude do Espírito Santo” (DANIÉLOU, 

1993, p.77). Conforme Gustav Jung (2007), o pássaro, como ser aéreo, é um símbolo do 

espírito. Ele representaria a transformação de sua própria imagem ascensional e 

espiritual em uma versão mais característica para o ser feminino, isto é, mais terrena. O 

pássaro é aquele que percorre os ares, desce e anda pelo ambiente humano; como um 

visitante transcendental, ele pousa no poeta – segundo Dora.  
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Para Gilbert Durand (2002), o pássaro – e seu ato de voar – representa um 

símbolo de ascendência, ele seria um animal que possui uma faculdade ascensional e 

que pode, com isso, visitar o espaço divino. Seria, por esses motivos, que atribuiríamos 

tantas qualidades morais às aves e desprezamos a sua animalidade em proveito da 

capacidade de voar, de se aproximar do céu. Essa representação de ascensão está 

imersa, segundo Durand (2002, p.130-6), em imagens sustentadas pelo símbolo da asa e 

da flecha.  

Ainda acerca dessa imagem, Gaston Bachelard assinala, em O ar e os sonhos 

(2001), que, no inconsciente, todas as variadas impressões de ligeireza, vivacidade, 

juventude e pureza, teriam trocado seu valor simbólico. Posteriormente, a asa só teria 

nomeado o símbolo, e o pássaro veio em último lugar, dando ser ao símbolo. Um poema 

que é o “pássaro predileto” sugere que os tecidos poéticos são a libertação do caos e a 

ascensão a um espaço sagrado. 

Desde os primeiros poemas de Dora, a imagem da asa já aflorava em suas 

“Tapeçarias” poéticas. Destacamos alguns versos do poema em prosa “IV Do arcanjo”: 

 

Não queira-me o demônio a mão extraviar, eu bordo sobre a tela de Deus o 

belo amar. [...] A asa que tecida me deu a proteção é escudo sem dureza, só 

graça e perfeição. As flores se entretecem no fundo do cartão e cantam suas 

cores chamando a minha mão. Eu teço e me ilumino na luz desta manhã e 

esqueço o não-divino, sou do anjo a tecelã. (SILVA, 1999, p.52). 

 

O sujeito lírico borda inundado de amor à natureza. Ele borda “sobre a tela de 

Deus o belo amar”. Acreditamos que a tela de Deus seja a natureza ou a própria vida do 

sujeito lírico, que se encontra jubiloso por observar as “flores que se entretecem no 

fundo”, a “luz desta manhã” e “as asas” angelicais que o guardam. Formando o anjo, ele 

adverte que: “A asa que tecida me deu a proteção é escudo sem dureza, só graça e 

perfeição”.  

A leveza e vivacidade descritas na imagem da asa por Bachelard aqui se 

confirmam com “graça e perfeição”, adjetivos próprios da deidade. Para os que 

acreditam em Deus (seja cristão, judeu ou islâmico), o grande detentor da graça e 

misericórdia para com os homens é Deus. Os capítulos do Alcorão iniciam-se com a 

frase: “Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso” (O ALCORÃO, 19[--], p.31), 

ideia recorrente em todo o livro sagrado islâmico, que expressa o sentido recursivo de 

que Alá guarda e ajuda aos seus escolhidos. O Pentateuco também revela um Deus 

piedoso, perdoador e grande derramador de graça para com os seus servos. Deus foi 
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guia para os seus fiéis pelo deserto, como nuvem e fogo, foi provedor, fazendo brotar 

água de pedra e chover maná; foi protetor milagroso quando abriu o mar vermelho. 

Enfim, essas características de graça e misericórdia estão lembradas pelo sujeito lírico 

por meio das asas do anjo tecido na tela de Deus, ato sagrado de criação humana. 

O último verso proclama: “Eu teço e me ilumino na luz desta manhã e esqueço o 

não-divino, sou do anjo a tecelã”. Na luz renovadora da manhã, o sujeito lírico cria, 

esquecendo-se, assim, das impossibilidades do “não-divino”. Ele é participante das 

criações de Deus. São tecidas as asas que protegem, dando vida a um anjo. Em uma 

atitude ascensional, em que direciona os olhos para o “divino”, abandonando o espaço e 

o tempo terrenos, o sujeito lírico tece e cria imagens elevadas que o aproximariam da 

deidade. A palavra assume um poder demiúrgico, em que ela é capaz de criar uma nova 

realidade. Seria como se o poeta e sua criação, o tecelão e o artista assumissem poderes 

divinos para fundar um novo mundo.  

Esse anjo é como o pássaro-poema, representativo de elevação e completude. 

Conforme Galvão (2007, p.7), pensando em Dora, “O poema nunca foi para ela ofício 

ou artesanato. Era mistério e dádiva. E a Poesia nunca lhe deixou sem abrigo”. Tendo 

em vista a escolha do pássaro como metáfora do poema, entende-se a explicação do 

valor que a poeta destinava a essas visitações do excelso e do sublime, que é também a 

arte. 

Podemos lembrar, ainda, que, por muitos momentos na história, o pássaro – 

principalmente, a pomba – foi considerado mensageiro. Ele era o conhecedor e o 

possuidor da novidade e da verdade. Na Torá (2001, p.20)
22

 e na Bíblia, quando Noé 

deseja saber se lhe aproxima a terra, ele envia uma pomba, que volta indicando que 

algumas árvores já não estavam submersas. Além disso, durante o batismo de Jesus 

Cristo, a confirmação de sua posição divinal se dá pela visita do Espírito Santo, 

simbolizado por uma pomba, por seu aspecto mais fugidio, mais incorpóreo, 

impalpável, indefinível e incognoscível da Trindade. O “Poema pássaro predileto” 

também é um mensageiro, alguém que traz novidade, esperança e vida, assim como a 

“hídria” de outro poema de Dora.  

Para Gilbert Durand (2002), a frequentação dos lugares altos, o processo de 

divinização de toda a altitude e toda a ascensão explicaria o que Gaston Bachelard 

chama de atitude de ‘contemplação monárquica’. O espaço superior dos céus seria 

                                                 
22

 Gênesis 8: 11. 
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destinado aos deuses, aos seus escolhidos, aos anjos ou aos pássaros. Durand ainda 

recorda que os símbolos ascensionais aparecem-nos marcados pela preocupação da 

reconquista de uma potência perdida, causada pela queda. Por isso, destaca ainda que, 

quando Jesus esteve na cruz sofrendo, mesmo assim, ele estava em uma posição de 

ascensão. A subida aos céus seria a compensação pela queda de Adão e Eva. Seria a 

reconquista de uma ajuda e uma convivência com o ser celestial. A imagem do “Poema 

pássaro” também pode contemplar esse sentimento de reconquista de uma elevação e 

divinização perdidas. É pela feitura do poema, que o escritor e o poeta poderiam se 

aproximar do sagrado e do eterno.  

 Os versos de Dora nos remetem a uma imagem do escritor em um espaço e 

momento sagrados, quem sabe, o Jardim perdido, pois repousa em meio aos vinhedos. É 

o espaço perfeito para a criação do poema, ação sagrada envolta em silêncio, orações e 

preces. “Poema pássaro predileto/ pousas no poeta./ Dele te alimentas (som silêncio)/ e 

quando te ausentas o nutres de/ ausência”. Este pássaro-poema se alimenta do poeta. Em 

meio ao silêncio (ou às poucas palavras que lhe preenchem o branco do papel), os 

versos exigem o vigor, a criatividade e o suor do poeta.  

O sujeito lírico declara que “Outra palavra queres/ orvalhada/ após a pausa 

silenciosa”. O poema, como a voz salvadora, é composto por palavras “orvalhadas”, 

cheias de novidade, vindas com a nova claridade do dia. A pausa silenciosa poderia ser 

o momento de reflexão diante da composição. Tempo sagrado da criação, de 

relacionamento com o transcendente, que envolve silêncio. Trataremos essa necessidade 

de silêncio para relacioná-la com o sagrado no capítulo três.  

Confirmando o entendimento do sujeito lírico acerca da criação do poema como 

um ato sagrado, ele pondera que “Uma prece (esperas) perplexa adorante/ Frente a um 

ninho vazio...”. O ninho poderia ser a representação de vida, caso estivesse cheio de 

ovos ou de pássaros. Porém, vazio, relembra-nos o seu potencial para vida, mesmo que 

ainda se apresente incipiente. Pensamos que o ninho vazio seja a folha de papel em 

branco, para a qual o poeta – na esperança de que o “Poema pássaro” lhe pouse 

novamente – declama uma prece. Ele espera, aguarda, de maneira respeitosa e adorante 

a volta do poema, da inspiração. A poesia certamente voltará. A ideia de que esse 

pássaro sagrado retornará para trazer completude ao poeta, rememora-nos a volta de 

Cristo, também salvador do mundo: “E se voltares – e voltarás” (SILVA, 2007, p.11). 

Depois do esforço da criação, e diante da espera de uma volta do poema, 

“Repousa o poeta em seus vinhedos”. A palavra “repousa” ressoa a palavra “pousas” do 
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segundo verso. O poeta pousa novamente no jardim, no lugar sagrado, pois, assim, 

poderá ser agraciado pelo visitante celeste. O criador (também criatura) repousa “em 

seus vinhedos”. A palavra vinhedos nos remete aos vinhos, às uvas e aos cultos a 

Dioniso (ou Baco), deus da festa e do vinho.  

Nesse espaço sagrado, o poeta encontra repouso e abrigo. Isso porque, “Desde a 

origem até este dia, o criado só procura o repouso em seu Criador” (SILESIUS, 1996, 

p.29). Ante o movimento incerto desse mundo, “O sábio procura o repouso e foge da 

agitação:/ O mundo é desventura para ele, o céu é sua pátria” (SILESIUS, 1996, p.152). 

O repouso estaria relacionado com a tranquilidade e mansidão, não necessariamente 

com a falta de atividade ou com a preguiça. Para os cristãos, o homem fiel tem a 

brandura de saber que Deus honrará o trabalho de suas mãos.  

O momento supremo da criação poética seria uma unidade com o pássaro 

ascensional e transcendente. Ser um com Deus, essa união completa com a deidade, é o 

que tanto almejam os poetas místicos, assim como, Angelus Silesius e San Juan de la 

Cruz, escritores estudados por Dora. Essa união seria a plenitude: “Quando por Deus eu 

me torno pureza, não preciso mais voltar-me para encontrar Deus em algum lugar” 

(SILESIUS, 1996, p.27). Logo, “Desde que posso ser fundido no fogo de Deus, 

imediatamente Deus imprime em mim seu próprio Ser.” (SILESIUS, 1996, p.28). Ser 

uma com o sagrado (Deus ou a natureza) é o que a poesia de Dora e Sophia deseja. 

 Em muito, o poema almeja alçar voo como o pássaro, proporcionar libertação, 

mudança, retorno à pureza, visitação aos espaços celestes. Em “Mulher e pássaro”, de 

Poemas da estrangeira, desfruta-se a doce sensação proporcionada ao observar uma 

andorinha:  

 

Linha invisível 

liga-me àquela andorinha: 

tato percorrendo 

um trajeto 

de comunhão. O pássaro 

debate-se em meu peito. 

Ou coração? A andorinha 

se esvai na tarde. Leva consigo 

o que não sei de mim. (SILVA, 1999, p.282) 

 

 Uma “comunhão” liga o sujeito lírico ao pássaro. Talvez um desejo de fusão 

com o que de antigo, eterno e puro que há na ave, ou um sentimento de liberdade ou, 

ainda, um anseio pela ascensão, pelo voo rumo aos espaços celestiais. De toda forma, 
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são essas emoções mais avessas à correria da cidade que estão transbordantes na alma 

do sujeito lírico: “O pássaro/ debate-se em meu peito./ Ou coração?”. 

 Mas a incompletude permanece, pois a “andorinha/ se esvai na tarde”. E, 

metaforicamente, esse pássaro leva todos os sentimentos mais secretos (o que há de 

mais completo e verdadeiro da alma do sujeito lírico) para esse infinito horizonte. Tudo 

aquilo que o indivíduo ainda não sabe com precisão – com profundidade – sobre si-

mesmo está representado na fugacidade e na leveza do pássaro. Alexandre Bonafim 

(2007, p.5) assinala que esse olhar estrangeiro da poeta se volta para a “essência da 

matéria, no cerne dos seres e objetos, resgatando-lhes uma aura perdida, instaurando-os 

em uma dimensão atemporal”. Seria um novo olhar para cada coisa, em que o outro se 

reveste de um brilho divino. 

 A imagem do pássaro e o entendimento do poema como sendo resultado de um 

contato com o sagrado são temas recorrentes em Dora. Andanças (da qual retiramos o 

poema “Tapeçarias”, há pouco estudado) é o resultado da reunião de suas primeiras 

composições (1948-1970); nela, está o “Nascimento do poema”, que expressa a aura 

sagrada do poema, uma valorização da palavra: 

 

É preciso que venha de longe  

do vento mais antigo  

ou da morte  

é preciso que venha impreciso  

inesperado como a rosa  

ou como o riso  

o poema inecessário.  

 

É preciso que ferido de amor  

entre pombos  

ou nas mansas colinas  

que o ódio afaga  

ele venha  

sob o látego da insônia  

morto e preservado.  

 

E então desperta  

para o rito da forma  

lúcida  

tranquila:  

senhor do duplo reino  

coroado  

de sóis e luas. (SILVA, 1999, p.39) 

 

O poema se origina nas regiões mais puras, mais distantes e primitivas. Ele vem 

de longe, como um vento que percorre tempos primordiais: “do vento mais antigo/ ou 

da morte”. Vilém Flusser (1999, p.419) ensina que “O termo ‘ou’ aqui não é indicativo 
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de alternativa, mas de identidade, e a morte é vivenciada como volta ao espírito 

primeiro”. As obras de Dora e de Sophia não são algo deste mundo caótico 

contemporâneo. Como dito, elas escrevem como resultado de um choque, mas apontam 

o excelso e o sagrado da escrita, voltam-se para Deus e para a natureza. 

 No acervo de Dora, encontramos cinco poemas de Domingos Carvalho da Silva 

(1915-2004) – datados de 1960 – dedicados à poeta. Alternando papel de seda escuro e 

rosa, Domingos Silva monta um pequeno livro composto por esse quinteto. As imagens 

do primeiro poema descrevem uma Dora que buscava a pureza e a luz, estes são os seus 

versos finais: “É de água o dia, e o sol trespassa/ tua pele de amianto, e te ilumina/ as 

pétalas do sangue. – Canta, pássaro,/ Dora menina.” (INSTITUTO MOREIRA 

SALLES). Mesmo estando em um embate entre receber a iluminação da escrita poética 

e ser queimada e sangrada pela luz e completude de conhecimento, a personagem Dora 

é convidada, pelo sujeito lírico, para cantar, como um pássaro elevado e iluminado.  

Dora seria aquela que “Caminha sobre o plano transparente/ do quotidiano”, 

como nos revela o segundo poema. Mas é o quarto tecido poético que nos reporta a esse 

poeta (poema) que vem “de longe/ do vento mais antigo”: “de algum barco perdido, de 

alguma ilha,/ de uma casa de pedra onde se inclina/ um anjo triste, alguém te chama: 

filha!/ Dora menina.” (INSTITUTO MORREIRA SALLES). Seria como se, nesses 

ambientes de maior solidão e tristeza, alguém necessitasse das palavras de 

transcendência e elevação, dos versos sagrados proclamados por “Dora menina”.  

 O poema já foi comparado, nos tecidos poéticos de Dora, a uma “andorinha” 

(SILVA, 1999, p.282) ou a uma bomba atômica – “amorosa de efeito retardado/ mas 

seguro” (SILVA, 1999, p. 401-2) –, imagens muito opostas, mas que caminham para o 

mesmo destino: um desejo de mudança de realidade que traga o indivíduo de volta para 

o sagrado, de volta para si-mesmo, para a sua essência primeira. Essas palavras que 

detonam, que voam livremente, devem surgir de maneira viva e original, ainda que o 

verso “venha impreciso/ inesperado como a rosa/ ou como o riso”. O surpreendente 

desabrochar de uma flor, ou a vivacidade de um riso, revela as atitudes que não foram 

ainda profanadas pelos homens. Estão em sua forma primeira, verdadeira e natural. Um 

poema “inecessário” pode ser aquele que nos remeta ao tempo mais arquetípico e 

verdadeiro, pois este se compara aos momentos mais castos da natureza, onde – como 

acreditava Sophia – o poema existia por si mesmo, juntamente com os animais e as 

plantas.  
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Vilém Flusser (1999, p.420) aponta que os versos de Dora a transcendem. E 

questiona se, por ser tão ascensional, o poema seria realmente um mérito dela. Mas 

alega, conclusivamente, que se não fosse a sua disposição para ser instrumento, ainda 

que frágil (mas muito digno), a poesia não teria sido derramada por meio dela, a fim de 

nos libertar.  

Esse pensamento de Flusser recorda-nos a responsabilidade dos atalaias na 

Bíblia. Historicamente, o atalaia era aquela pessoa que se posicionava na torre da 

cidade, anunciando os perigos que se aproximavam. Assim está descrita a 

responsabilidade deste vigilante (Ezequiel 33:6): “se quando o atalaia vir que vem a 

espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma 

vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da 

mão do atalaia” (BÍBLIA, 1999, p.743). Metaforicamente, se Deus fizer uso de um 

profeta para anunciar seus desejos de mudança na vida de um fiel, por exemplo, e este 

não escutar e não aceitar, a responsabilidade não será mais do profeta (atalaia), que 

cumpriu sua função, mas do próprio indivíduo que não aceitou a repreensão. O poema 

de Dora vem como um atalaia, um aviso de morte, de espada, mas – melhor do que isso 

– ele vem como esperança e direção para os perdidos. Surge como se fosse 

“inecessário”, puro como “a rosa” e transformador e forte como um “redemoinho de 

ar”. 

O poema vem de entre os “pombos” e das “mansas colinas/ que o ódio afaga”. 

Como as purezas naturais, o poema simplesmente existe. Ele não ‘nasce’ nas colinas, 

ele coexiste com elas, representando uma mesma atemporalidade. E, ainda que “ferido 

de amor”, é necessário que ele exista para afagar o ódio, assim como esses mansos 

outeiros também acalmam e serenam a alma humana. Enivalda Nunes Souza (2011, 

p.178) entende que “Os versos de Dora evocam forças arquetípicas de um mundo 

remoto e atemporal, que irmana a poesia ao eterno”. Sua poesia, em conformidade com 

a pesquisadora, resgata os deuses, os mitos, a essência e a força primordial da natureza.  

 O sujeito lírico deseja que o poema venha, apesar de “sob o látego da insônia/ 

morto e preservado”. Os versos poéticos vêm de forma sofrida e cansada; possivelmente 

povoados por uma maldição (um castigo) que os impeça de descansar. Entretanto, 

embora o poema esteja com essa aparência de morto, ainda é valioso, e “preservado”. 

O “poema inecessário” desperta para o “rito da forma/ lúcida/ tranquila”. O 

destaque para a forma mais pura de construção do poema está na separação dos versos, 

no isolamento das palavras “lúdica” e “tranquila”. O vocábulo “coroado” também 
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evidenciado em um verso nos sugere a elevação e a posição soberana em que o poema 

se encontra.  

 A última estrofe nos direciona para o despertar, que envolve o indivíduo em um 

rito lúdico e tranquilo, que é o poema: “senhor do duplo reino/ coroado/ de sóis e luas”. 

Os versos visitam a morte e as profundezas, todavia também são conduzidos por 

passarinhos e povoam a luz e a vida. Conforme Enivalda Souza (2011, p.186), “A 

alegria de fazer da palavra um ato fundante está associada ao poema ‘inecessário’, 

aquele mais ‘achado’ que ‘buscado’”. Analisando os últimos versos desse tecido 

poético, a pesquisadora assevera que o poema vem, “mas é preciso ser feito, seu sentido 

se dá e se esconde, num jogo de claro e escuro, e aponta para outro mito revelador da 

poética de Dora, que é o mito de Perséfone”. O poema fascina por ser habitante de dois 

mundos, por conhecer o mal e o bem, por possuir a sabedoria da morte e da vida.  

 Da obra Transpoemas, selecionamos outras duas composições em que a escritora 

pensa a sua criação poética, uma feitura divina, atemporal e preciosa. O sujeito lírico 

procura o “poema perdido” em meio à escuridão e ao vazio da cidade. O anúncio da 

busca está em “IV”: 

 

Acesa a lanterna:  

procura-se poema perdido 

pula-se o poço vazio. 

Perdeu-se um poema. 

Alguém o viu? 

Seu retrato falado: 

usava roupas largas 

ou nada. Ia nu 

por entre a folhagem 

sem mala para a viagem 

renunciara à demasia 

e tudo era demais. 

Ficou só com a poesia 

Achou-a em si 

por si. (SILVA, 2009, p.17) 

 

 A lanterna que se acende para procurar o poema, porventura, retrata a 

necessidade de mais lucidez diante de tanta desorientação e abatimento. A imagem do 

poço vazio ajuda a completar um cenário de abandono e morte, principalmente se, em 

sua origem, ele esteve cheio de água, repleto de esperança e vida. À luz das lanternas, o 

sujeito lírico procura, aparentemente sozinho, os versos poéticos que lhe refazem a vida. 

 O poema é descrito como um indivíduo que anda de forma livre “entre as 

folhagens”, não se importando com o que veste, ou mesmo se veste algo, pois seus 



104 

 

anseios abandonaram “a demasia”, o irrelevante e a futilidade. Ele, quiçá, esteja 

buscando não a aparência (muitas roupas, uma mala cheia), mas a essência. E, com isso, 

achou somente a poesia: “Achou-a em si/ por si”. A ênfase da poesia como a solução 

salvífica está na repetição de “poesia”, “si” e “si” dos últimos versos. Seria mesmo esse 

tecido poético o mais puro dos seres que andava “nu/ por entre as folhagens”.  

 O caminho para a “inocência primeira” (ANDRESEN, 2011, p.865) exige o 

abandono do excesso e dos luxos. A verdade buscada – metaforicamente – pelo poema 

que anda entre as folhagens é a mesma almejada (ou pelo menos deveria ser) por um 

devoto sincero em relação a Deus. É necessário um abandono de tudo o que seja 

aparência, para que a mente possa se voltar para o que é fundamental e prioritário. 

Jesus
23

, quando questionado por um jovem rico, incita-o: “Se queres ser perfeito, vai, 

vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu; depois, vem e segue-me” 

(BÍBLIA, 1999, p.25). Mas o abandono representa algo ainda muito forte para esse 

rapaz, de modo que ele se afasta triste, pois possuía muitos bens.  

C. S. Lewis, em Cristianismo puro e simples, estimula os cristãos a praticar a 

caridade, a dar mais do que lhes sobra e a deixar que ela pese um pouco em seus bolsos, 

pois, caso não fosse assim, ela não teria o valor devido. Para que esse ato de 

desprendimento em relação ao dinheiro e de amor ao próximo fosse possível, seria 

necessário que os homens trabalhassem, “a fim de ter algo a dar para os necessitados. A 

caridade – dar para os pobres – é um elemento essencial da moralidade cristã” (LEWIS, 

2009, p.113). Isso porque ela representaria um amor e inocência de alto valor diante de 

Deus. O desprendimento, vivenciado pelo poema que caminha nu, seria um dos 

primeiros passos para se entrar no espaço celestial. 

 O poema (na composição “V”), novamente, é apresentado como coexistente 

nesse espaço sagrado do princípio, da verdade e da pureza: 

 

No princípio, o Poema: 

Voz e partitura 

cantavam-se. 

Ouviam-no 

longínquas estrelas. 

A solidão 

não nascera 

nem vales verdes 

nenhuma flor ou pássaro. 

Os deuses despertaram. (SILVA, 2009, p.19) 
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 Observa-se o momento arquetípico em que a poesia existia por si mesma, vagava 

livremente antes mesmo do nascimento da natureza. Podemos pensar na semelhança que 

o sujeito lírico constrói entre o poema e Deus. A Bíblia se inicia com a narração deste 

mesmo momento in illo tempore: “No princípio, criou Deus os céus e a terra”, “Disse 

Deus” e “Chamou Deus” (BÍBLIA, 1999, p.3)
24

. A voz que tudo nomeou e trouxe tudo 

à existência era a voz da divindade.  

 Os versos de Dora revelam que “o Poema”, “Voz e partitura/ cantavam-se”. A 

música da poesia existia antes que alguém pudesse cantá-la. O som do poema: 

“Ouviam-no/ longínquas estrelas”. Seu nascimento se assemelha às histórias de criação 

e nascimento do mundo, isso faz da poesia algo sagrado, atemporal e divino. Dessa 

forma, reafirma-se que o desejo – presente na poesia de Dora – de religar o homem ao 

sagrado envolve a natureza, a poesia e Deus, já que esses são os bens mais antigos que 

poderiam ser encontrados.  

 Os versos curtos nos sugerem palavras sagradas e santas, escolhidas com 

sabedoria para dar origem ao mundo. Assim, os poucos (ou únicos) vocábulos em cada 

verso também desaceleram o ritmo da leitura, o que nos remete a um tempo sem tempo 

cronológico, sem correria e pressa.   

Rainer Maria Rilke, em Os cadernos de Malte Laurids Brigge, explica o quanto 

o processo de tecer um poema é complexo. Pensando nos versos de Dora, é possível que 

essa dificuldade se dê, pois a escrita é uma volta ao sagrado, e presenciar uma 

hierofania é um presente demasiado grande, de modo que nem todos os seres humanos 

suportam. Rilke esclarece que os versos escritos na juventude significam muito pouco, 

que se deveria esperar, “reunir sentido e doçura numa vida inteira, se possível bem 

longa, e depois, bem no fim, porventura se conseguissem dez versos bons” (RILKE, 

1979, p.14). Os versos seriam para ele experiências. Para se construir um único verso, 

seria necessário conhecer muitas cidades, pessoas, coisas e bichos, “sentir como voam 

os pássaros, e saber com que gestos flores diminutas se abrem ao amanhecer” (RILKE, 

1979, p.14). 

Todo esse amor pela vida, pelo sagrado e pela natureza, sentimos fluir na poesia 

de Dora. Observando uma boneca, um pássaro, um leque, escutando uma música 

clássica, tendo reunido “sentido e doçura numa vida inteira”, seus versos revelam sua 

devoção à vida, que lhe é tão sagrada.  
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Antes dos “vales verdes”, das flores e dos pássaros, o poema já existia. Antes 

mesmo da existência de cada uma dessas criações verdadeiras, puras e sagradas, o 

poema já passeava pelo vazio. O poema assume uma condição de coexistência com os 

deuses desde o princípio de tudo. Nesse período, segundo os registros cristãos
25

, “A 

terra [...] estava sem forma e vazia; havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de 

Deus pairava por sobre as águas” (BÍBLIA, 1999, p.3). Nas palavras de Dora, o poema 

torna-se uma presença forte e anterior, inclusive, à atuação dos deuses, já que eles ainda 

não haviam despertado, quando a música e a sinfonia dos versos poéticos enchiam o 

vento do tempo inicial. 

 Nos últimos versos do poema “VII” (localizado igualmente em Transpoemas, 

livro em que o tecer poético se faz o tema central), o poeta descansa. Assim como na 

composição anterior, ao Poema é atribuída uma posição determinante e com mais 

presença que os homens e os deuses. Ele é anterior, onisciente, não descansa, reina e 

passeia pelos prados e veredas da Terra:   

 

[...] 

Desperta,  

diz teu passo tua dança 

tua coreografia: 

o Poema não para 

é um visionário. 

Não finda sua colheita  

um déspota, o Poema. (SILVA, 2009, p.23) 

 

A leveza com que o Espírito de Deus se move sobre as águas é semelhante ao 

passo, à dança e à coreografia que o Poema demonstra durante o sono do poeta. Ele flui 

com mansidão e chama o poeta à lucidez. O tecer poético pode contribuir para a 

mudança das mentalidades humanas, pode direcionar os indivíduos para um mundo 

mais verdadeiro e sagrado, pode ajudar – com isso – o processo de autoconhecimento de 

cada homem adormecido. O Poema “é um visionário”, ele envolve o poeta adormecido 

com sua melodia, pois necessita de suas mãos para concretizar suas ideias visionárias, 

sua colheita. Ele é “um déspota” em relação ao poeta, pois somente seus versos poderão 

separar o joio do trigo, desvelar a realidade social, dar esperança e acalentar os corações 

humanos. 

Aziz Izzet (1959, p.10-1), introduzindo Nikos Kazantzakis, orienta que são 

necessários três passos do homem em direção a Deus. No primeiro momento, nomeado 

                                                 
25

 Gênesis 1:2. 



107 

 

de “A preparação”, o indivíduo deveria subjugar a carne e a matéria, abandonar os 

excessos e retornar ao Uno. Durante “A caminhada”, está nas mãos do homem libertar a 

“centelha”, a esperança, que é Deus, que é a criação divina. Isso se realizaria por meio 

de uma nova valorização do sagrado e da natureza. Essa seria “A visão”, o homem teria 

consciência do quanto esse caminho é tortuoso, mas que renderia frutos de uma vitória 

difícil. Nos poemas de Dora, quem assume essa posição de atalaia, de profeta, de 

homem espiritualizado é também, metaforicamente, o Poema. 

Luiz Cabral, em Mito e hierofania na poesia de Dora Ferreira da Silva, acentua 

que a poeta entende a poesia como resultado de inspiração divina, mas que também 

compreende o seu importante ofício, que lhe requer prática, talento e técnica. Os 

próprios gregos já possuíam perfeita consciência de que era da “combinação 

harmoniosa entre as sugestões dos deuses e do trabalho humano [que] resultava todo o 

encanto da poesia” (CABRAL, 2004, p.15). Assim, embora estando a Musa a suspirar 

na companhia dos poetas, estes tinham a difícil missão de fazer os versos. O nascimento 

do poema e a construção dessa casa no centro do mundo representam as carências da 

alma do poeta pelo sagrado. Esses projetos criativos o re-ligam com o transcendente.  

Enivalda Nunes Freitas e Souza (2010, p.98-99), ao estudar a imagem do 

sagrado em Dora, aclara que a poeta posiciona “a arte a serviço da ressacralização do 

homem, e nele despertar nele o sentido do sagrado, das forças originais que animam o 

mundo, devolvendo-lhe respeito, encanto e inteireza”. Dessa forma, a poesia seria “uma 

forma de conhecimento do humano e de esperança na sua humanização”. A 

pesquisadora ainda defende que a obra de Dora “professa firmemente a crença no tempo 

sagrado e primordial da outra voz [aqui lembrando um termo de Octavio Paz] que 

habita a poesia. Bem situada em seu tempo histórico de indigência e fome”. A poesia 

seria a resposta (a outra voz) ante tanta degradação, desesperança e desvalorização do 

sagrado. 

A composição “Órfica”, de Uma via de ver as coisas (e também de Hídrias e 

Poemas da estrangeira), revela o agir do poeta-tecelão que ergue e reconstrói – por 

meio dos fios poéticos – o mundo em ruínas: 

 

Não me destruas, Poema, 

enquanto ergo 

a estrutura do teu corpo 

e as lápides do mundo morto. 

[...] (SILVA, 2009, p.89) 
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O Poema, novamente, é apresentado com letra maiúscula, o que lhe designa um 

valor simbólico, na posição sagrada, com capacidade para destruir ou para edificar. Ele 

é o caminho encontrado para o sujeito lírico se erguer em meio à morte (“lápides do 

mundo morto”) e à desesperança. O Poema assume um caráter de destruição da cidade, 

das mentiras e da falsidade, para, então, possibilitar uma nova construção e um novo 

sentido. Luiz Cabral (2004, p.14) confirma esse entendimento da escritora brasileira 

acerca de seu ofício: “para Dora Ferreira da Silva o poeta é um visionário, um agente de 

forças invisíveis e desconhecidas, que tem a possibilidade de ver aquilo que os outros 

não conseguem”. 

 Semelhantemente à Dora, Sophia também considera o poema como tecedura 

salvífica e direcionadora para os homens. Francisco Ferreira de Lima (1986, p.82), 

pesquisando a obra de Sophia, apregoa que “o mundo dos homens divididos é o mundo 

do habitat, e a função do poeta é perseguir o mundo do reino, o mundo da unidade 

harmoniosa”. O lugar e o tempo em que ocorre essa unidade só são possíveis por meio 

do poema. Provavelmente, por isso, encontramos uma quantidade significativa de 

poesias metalinguísticas na obra de ambas.  

Francisco Lima (1986, p.85) ainda elucida que, submetidos ao interdito (às 

grades, à tirania e ao silêncio), os símbolos – como “mar” e “luz” – “tornam-se 

símbolos aliados da linguagem da interdição”. A natureza refletiria essa interdição. 

Podemos relembrar que: “Até o ar azul se tornou grades/ E a luz do sol se tornou 

impura” (ANDRESEN, 2011, p.338). É necessário, assim, que o sujeito lírico entenda o 

sentido mais profundo das coisas, religue-se de forma nova à natureza e a Deus. Um 

novo relacionamento que possibilitaria o renovo, a completude e o entendimento do 

mundo. 

Lima defende, além disso, que, na obra poética O nome das coisas, os “poemas 

são datados em três fases distintas: o antes, o durante e o depois da revolução” (1986, 

p.88). Em meio a esse momento de confusão, mentiras e tiranias, a poeta cria 

composições em que deseja renomear cada espaço do mundo. Esse seria um retorno ao 

mundo inicial, ao momento em que Adão nomeou tudo já existente, uma volta ao 

Jardim do Éden. No poema “Regressarei”, o sujeito lírico canta esse desejo de volta:  

 
Eu regressarei ao poema como à pátria à casa 

Como à antiga infância que perdi por descuido 

Para buscar obstinada a substância de tudo 

E gritar de paixão sob mil luzes acesas (ANDRESEN, 2011, p.650) 
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A trama poética é, mais uma vez, o caminho e o meio de volta. A pátria, a casa e 

a “antiga infância” são lembradas com nostalgia, mas os fios poéticos também se 

revelam como um caminho para o autoconhecimento, para a “substância de tudo”. As 

delícias de um retorno ao Paraíso fariam com que o sujeito lírico gritasse – de forma 

lúcida “sob mil luzes acesas” – “de paixão”, por vivenciar, outra vez, a verdade 

primeira, a inocência da infância, os versos profundos e sinceros do poeta. 

Em “A casa do mar”, conto presente na obra Histórias da terra e do mar, a 

escritora portuguesa nos apresenta essa casa sagrada também alheia ao mundo movido 

pela pressa (como esse da “antiga infância” perdida por descuido). Assim, ela nos 

revela: “Nela cada dia é único e precioso como se contivesse a totalidade do tempo. No 

brilho da mesa, na transparência do copo, há como que a intensidade repousada” 

(ANDRESEN, 2000, p.62). A mesma intensidade e plenitude, encontradas no mar e no 

jardim, estão repousadas também na simplicidade de cada coisa dentro dessa casa.  

Assim, “Há na casa algo de rude e elementar que nenhuma riqueza mundana 

pode corromper, e, apesar do seu halo de solidão e do seu isolamento na duna, a casa 

não é margem mas antes convergência, encontro, centro” (ANDRESEN, 2000, p.71). 

Como todo lugar sagrado, a casa nos é apresentada como centro do mundo, um lugar de 

encontro e não de perdição, um espaço silencioso e de isolamento, onde cada indivíduo 

pode se encontrar com o sagrado e consigo mesmo. Dessa maneira, “nada ali é acaso 

mas sim fundamento, que este é um lugar de exaltação e espanto onde o real emerge e 

mostra seu rosto e sua evidência” (ANDRESEN, 2000, p.71). Logo, “tudo parece 

intacto e total como se ali fosse o lugar que preserva em si a força nua do primeiro dia 

criado” (ANDRESEN, 2000, p.72). Essa casa está localizada no tempo primordial, no 

tempo da origem, em que tudo é real, verdadeiro e preservado em sua essência. 

Distante de um espaço sagrado de convergência, encontro e centro, está o mundo 

irreal, com o qual o sujeito lírico se depara nas ruas. A “Poesia de inverno” se inicia 

com a citação de um verso de Shakespeare: “O inverno do nosso descontentamento”. O 

sentimento de inverno na alma pode ser, metaforicamente, relacionado com a 

desesperança. A falta das flores, da luz revigorante do sol e do calor reanimador 

remetem a uma solidão e ao ‘esfriamento’ dos sentimentos dos indivíduos. Essa poesia 

é de um “tempo sem deuses”: 

 

I 

Poesia de Inverno: poesia do tempo sem deuses 

Escolha 
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Cuidadosa entre restos 

 

Poesia das palavras envergonhadas 

Poesia dos problemas de consciência das palavras 

 

[...] 

Árvore abstrata e desfolhada 

No inverno da nossa descrença 

 

[...] 

III 

[...] 

 

Pois o rio já não é sagrado e por isso nem sequer é rio 

 

E o universo não brota das mãos de um deus do gesto e do 

Sopro de um deus da alegria e da veemência de um deus 

 

IV 

Meu coração busca as palavras do estio 

Busca o estio prometido nas palavras (ANDRESEN, 2011, p.521-2) 

 

É possível que seja realmente necessário “detonar as palavras”, como dizem os 

tecidos poéticos de Dora, pois a poesia que se revela nos versos andresenianos é 

escolhida “entre restos”, é feita de “palavras envergonhadas”. Em meio ao desencanto, 

aos “problemas de consciência das palavras”, o poeta não assumila mais a posição de 

iluminado, seu poema refletiria sua fraqueza, provocada pela contaminação de viver em 

uma “Cidade suja, restos de vozes e ruídos” (ANDRESEN, 2011, p.28). 

 A poesia de inverno é uma “Árvore abstrata e desfolhada”, uma “Árvore morta 

sem fruto” (ANDRESEN, 2011, p.141), como está em um verso de outro poema. Uma 

árvore é uma imagem que, em muitos momentos, denota vida, frescor e alimento. 

Todavia esta é apresentada (no poema) contorcida e sem forma, sofredora. Assim, é um 

poema de inverno, ressequido, nascido de restos, de palavras envergonhadas e sem 

poder, “No inverno da nossa descrença”.  

 A “Poesia de Inverno” não desperta o homem para si-mesmo e para o outro. 

Gaston Bachelard (1997, p.18), em seu estudo acerca da água, relaciona este elemento 

purificador e renovador com a poesia primordial. Conforme o estudioso, essa poesia 

“nos dá uma impressão de juventude ou de rejuvenescimento ao nos restituir 

ininterruptamente a faculdade de nos maravilharmos. A verdadeira poesia é uma função 

de despertar”. Essa poesia se compara com um rio límpido em dia de batizado. Mas, 

segundo o verso andreseniano, assim como tecido poético, o rio também já teria perdido 

a sua aura santificada: “o rio já não é sagrado e por isso nem sequer é rio”.  Essas águas 
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que correm são, segundo os versos, “rios enfermiços” (SILVA, 1999, p. 401-2), sem 

pureza ou esperança. 

A árvore desfolhada e o rio dessacralizado são resultado de um universo que não 

brota mais “das mãos de um deus do gesto”. De acordo com a religião islâmica, são as 

mãos divinas que determinam o correr das horas, a criação primordial e diária de cada 

acontecimento: “Vosso Senhor é o Deus que criou os céus e a terra em seis dias e, 

depois, sentou-se no trono. Joga o véu da noite sobre o dia, e eles se perseguem um ao 

outro, velozes” (O ALCORÃO, 19[--], p.107)
26

. Este Deus – com um gesto – ilumina e 

escure a Terra.  

O universo também não brota mais de um “Sopro de um deus da alegria e da 

veemência de um deus”. Também na Bíblia, Adão recebeu a vida por um sopro divino: 

“formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de 

vida, e o homem passou a ser alma vivente” (BÍBLIA, 1999, p.4)
27

. Mas o lamento do 

poema revela que o escritor não recebe mais esse sopro de vida, de alegria, poder e 

criatividade. O sopro de vida, o gesto criador e renovador ou a alegria da criação não 

permeiam mais o seu coração. 

A analogia do poema invernal percorre cada verso espalhando sequidão, 

desesperança, morte e abandono. Logo, não seria nesses versos que o sujeito lírico 

encontraria esperança, por isso, ele anseia por raras e antigas palavras sagradas e puras: 

“Meu coração busca as palavras do estio/ Busca o estio prometido nas palavras”. E esse 

raro poema sagrado não seria o caminho somente para esse sujeito lírico, mas para o 

mundo, uma retomada de velhos, antigos e preciosos valores. Em Coral, a “Poesia” é o 

socorro contra o abandono num mundo desgovernado e dividido: 

 

Ó Poesia – quanto te pedi! 

Terra de ninguém é onde eu vivo 

E não sei quem sou – eu que não morri 

Quando o rei foi morto e o reino dividido. (ANDRESEN, 2011, p.237) 

 

Não é o sagrado que reina nesta terra, “o rei foi morto”, e o Reino de Deus/ o Reino da 

Poesia – de completude e inteireza – está dividido e distanciado. Perante isso, o sujeito 

lírico não se reconhece, não sabe mais quem ele é. A falta de uma referência, de um 

criador e governador de tudo o desestrutura e ele profere um lamento: “Ó Poesia”.  

O poder dos fios poéticos também está simbolizado em “A forma justa”: 
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Sei que seria possível construir o mundo justo 

As cidades poderiam ser claras e lavadas 

Pelo canto dos espaços e das fontes 

O céu o mar e a terra estão prontos 

A saciar a nossa fome do terrestre 

A terra onde estamos — se ninguém atraiçoasse — proporia 

Cada dia a cada um a liberdade e o reino 

— Na concha na flor no homem e no fruto 

Se nada adoecer a própria forma é justa 

E no todo se integra como palavra em verso 

Sei que seria possível construir a forma justa 

De uma cidade humana que fosse 

Fiel à perfeição do universo 

 

Por isso recomeço sem cessar a partir da página em branco 

E este é meu ofício de poeta para a reconstrução do mundo (ANDRESEN, 

2011, p.660) 

 

 Um mundo justo não seria possível somente por meio de um dilúvio ou um 

incêndio que possibilitasse um novo recomeçar, o próprio “canto dos espaços e das 

fontes” purificariam as ruas, deixando-as “claras e lavadas”. Todo o desejo de viver na 

natureza pode ser saciado, pois “O céu o mar e a terra estão prontos”. A terra poderia 

nos oferecer “liberdade e reino”, sendo este um espaço de verdade e pureza. 

Tudo isso seria possível, entretanto o homem profanou esse mundo. O 

recomeçar implicaria uma nova atitude em relação a esse céu e a esse mar. As 

condicionais “se ninguém atraiçoasse” e “Se nada adoecer” revelam esse agir negativo 

do homem, que tem impossibilitado a integração e a pureza, a forma justa, já que em si 

“a própria forma é justa/ E tudo se integra como palavra e verso”.  

Mesmo tendo visto que a natureza foi traída e que esse mundo encontra-se 

doente, o sujeito lírico ainda demonstra esperança: “Sei que seria possível construir a 

forma justa/ De uma cidade humana que fosse/ Fiel à perfeição do universo”. O desejo 

de reconstrução não se refere somente aos espaços celestiais, onde já vivem seres 

imaculados e perfeitos, mas o anseio é de que a “cidade humana” possa se reintegrar ao 

universo e ao sagrado.  

Almejando essa transformação, o sujeito lírico afirma que recomeça – diante do 

papel em branco, dos homens sem esperança – a reconstrução do mundo. Assim como 

nos versos de Dora, que “Frente a um ninho vazio...” (SILVA, 2007, p.11) o poeta 

espera o retorno do pássaro-poema que poderá, de igual maneira, renovar o sentido e a 

esperança para este mundo e para o próprio poeta.  

 Clara Rocha (1994, p.172), em Sophia de Mello Breyner Andresen: poesia e 

magia, ensina que a escritora portuguesa, sendo fiel às ideias de Hölderlin, acredita que 
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o poeta tenha a função de religar os homens à essência das coisas e aos deuses. Por isso, 

ela afirma, “Em Sophia a poesia é o lugar do templo”. Sophia assegura, em Arte poética 

II, que os fios poéticos seriam a sua explicação do universo. Na introdução de O nome 

das coisas (1977, p.78), a escritora elucida que a poesia possui uma função desalienante 

e “onde não existir essa relação primordial limpa e justa, essa busca de uma relação 

limpa e justa, essa verdade das coisas, nunca a revolução será real”. E conclui que 

“compete à poesia, que é por sua natureza liberdade e libertação inspirar e profetizar 

todos os caminhos da desalienação”. 

Octavio Paz também relembra, em Poesia e revolução (1993, p.140), o lugar de 

resistência da poesia. Sua revolução, por meio das palavras, intenciona a volta ao tempo 

da origem, ao momento antes da injustiça. E quem possuiria essa voz histórica (mas que 

ao mesmo tempo deseja negar a história e seu tempo) seria a poesia. Ela é a outra voz, 

pois é a “voz das paixões e das visões, é de outro mundo e é deste mundo”.  

 Essa revolução está no poema de Sophia. Os versos citados são tomados por 

uma linguagem mais leve. Ao imaginar a construção e o sagrado retorno por meio da 

poesia, o sujeito lírico recorre a descrições mais positivas desse mundo: justo, fiel, 

liberdade, flor, concha, fruto, reino, perfeição, reconstrução. Tal perspectiva só foi 

possível pelos fios criadores do poema: “E este é meu ofício de poeta para a 

reconstrução do mundo”. 

A imagem desse árduo ofício de poeta nos recorda “O elefante”, de Carlos 

Drummond de Andrade. Este poema está na obra A rosa do povo, um livro permeado 

por questionamentos políticos, frustrações acerca da guerra e do sofrimento humano. 

Nesses versos, Drummond também reflete acerca da solidão e impotência do homem 

ante uma realidade degradada, egoísta e fria. O “elefante”, metáfora da poesia, é puro e 

verdadeiro, possui “presas,/ dessa matéria pura/ que não sei figurar”. Nele, não há 

“perda ou corrupção”, pois ele é “alheio a toda fraude”. O elefante sai à procura de 

amigos “num mundo enfastiado/ que já não crê/ em bichos/ e duvida das coisas”. Ele 

almeja um mundo “mais poético/ onde o amor reagrupa/ as formas naturais”. Sai “à 

procura de sítios,/ segredos, episódios/ não contados em livro,/ de que apenas o vento,/ 

as folhas, a formiga/ reconhecem o talhe,/ mas que os homens ignoram”. O vento, o mar 

e os animais revelam o ambiente mais sagrado. O elefante – no qual o sujeito lírico se 

disfarça – volta de sua procura derrotado, mas, ainda assim, esperançoso afirmando: 

“Amanhã recomeço”. 
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A construção poética é a saída e a esperança. Na composição “Poema”, da obra 

Ilhas, celebra-se esse momento mais sagrado e purificador de construção do poema: 

 

Cumpridos os deveres compridos deixaram 

De assediar minhas horas 

 

Doce a liberdade retoma em si minha leveza antiga (ANDRESEN, 2011, 

p.745) 

 

Após cumprir as obrigações terrenas que lhe assediam as horas, o sujeito lírico volta-se 

para o seu momento sagrado de criação, de doce liberdade, que o torna completo e o 

transporta levemente para o tempo mais antigo. Na mesma obra, o poema “O Dia” 

também louva a capacidade dos fios poéticos de renovar e reconstruir esse tempo tão 

ancestral: 

 

Passa o dia contigo 

Não deixes que te desviem 

Um poema emerge tão jovem tão antigo 

Que nem sabes desde quando em ti vivia (ANDRESEN, 2011, p.746) 
 

 O pássaro-poema é trazido pelos ventos mais antigos. Ele emerge leve, fresco e 

jovem, e traz consigo toda a verdade e a herança do tempo primeiro. O poema faz parte 

do nascimento do poeta, vive com ele desde sempre, é parte de sua estrutura, de seus 

arquétipos, de seu inconsciente coletivo, de suas vivências primeiras e também das 

universais. Ele comunica ao escritor coisas acerca de outro reino, de uma época mais 

remota e perfeita. 

Silvina Rodrigues Lopes (1989) defende, quando estuda a obra de Sophia, que a 

poesia é uma necessidade existencial e não apenas um ornamento ou um canto para 

alegria. Ela seria a unificação do homem com a natureza e com o sagrado. Dessa forma, 

os tecidos poéticos não poderiam explicar ou falar sobre algo, mas deveriam implicar e 

ser prova de algo.  

 Em “O poeta sábio”, da obra Musa, questionam-se as sensações que o poema 

produzido por esse escritor é capaz de provocar: 

 

É sábio hábil arguto informado 

Porém quando ele escreve 

As Ménades não dançam (ANDRESEN, 2011, p.791) 
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Um poema deveria causar um sentimento de devoção e louvor. Ele deve fazer as 

mênades dançarem. Sobre essas mulheres, Mircea Eliade declara que, ao pensar no 

culto a Dioniso – deus da poesia, da música, do vinho e da festa –, recorda-se da “Sua 

multidão de mênades, mulheres possessas, [que] percorrem as montanhas em estado 

hipnótico” (COULIANO, ELIADE, 1999, p.164). Se o poema não assumisse uma 

posição sagrada, certamente, as mênades não bailariam.  

 O fato é que o poeta se diz sábio, apresenta-se como “hábil arguto informado”, 

mas seus versos não são ascensionais, não o elevam a espaços de adoração e 

contemplação do sagrado. A sabedoria desse poeta é superficial e somente de palavras.  

Clamando por esse poder renovador da poesia, em “Açores” (uma composição 

de O nome das coisas), o sujeito lírico admira os escritos de Fernando Pessoa. Assim, 

exclama: 

 
[...] 

Poema onde está  

A palavra pura 

De um povo cindido 

Por tanta aventura 

 

Poema onde está 

A palavra extrema  

Que une e reconhece –  

Pois só no poema 

 

Um povo amanhece (ANDRESEN, 2011, p.657-8) 

 

É no poema que os homens divididos, inseguros e “cindidos” encontram a 

palavra mais pura. Os versos poéticos – aqueles que fazem as Mênades dançarem, o 

verso bendito e profundo – “une e reconhece” a natureza, os homens e o sagrado.  Ele 

proporciona a “palavra extrema”, pois “só no poema” o povo encontra salvação, 

iluminação e alegria; o “povo amanhece”. O poema, como a esperança de um povo, 

revela a harmonia que a linguagem poética pode trazer, já que esta possuiria um caráter 

fundante, reorganizando o caos. 

Os versos de Sophia cultuam o homem primeiro com sua essência mais antiga e 

verdadeira. Enquanto o mundo atual – repleto de “grades”, “injustiça”, “covardia” e 

“escravidão” – desvaloriza e minimiza as potencialidades do ser humano, a poesia se 

apresenta como a outra voz, como o exílio. Em “No poema”, registrado em Mar Novo, o 

sujeito lírico canta:  
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No poema ficou o fogo mais secreto 

O intenso fogo devorador das coisas 

Que esteve sempre muito longe e muito perto. (ANDRESEN, 2011, p.360).  

 

A imagem do “fogo mais secreto” coloca o poema em um lugar antigo e 

sagrado. Gaston Bachelard, em A psicanálise do fogo, argumenta que esse elemento da 

natureza pode nos remeter às lembranças mais ancestrais e imperecíveis. Contudo “O 

intenso fogo devorador das coisas” se refere às mudanças velozes observadas pelo 

sujeito lírico, à fugacidade do tempo: “o fogo, para o homem que o contempla, é um 

exemplo de pronto devir e um exemplo de devir circunstanciado. [...] o fogo sugere o 

desejo de mudar, de apressar o tempo, de levar a vida a seu termo, a seu além”. 

(BACHELARD, 1999, p.25). O poema abarca essas duas faces do fogo, seu aspecto 

ancestral e quase imutável – pois os versos podem nos encaminhar para um tempo 

primordial da origem – e seu caráter observador e refletor de uma sociedade em 

mudança. Habitante de todo o tempo, o poema “esteve sempre muito longe e muito 

perto”. 

A esperança seria de o “fogo mais secreto” estar “muito perto”. A rima dessas 

palavras as une, de maneira que o poema seria um aproximador dessa essência de tudo, 

“do intenso fogo”. A imagem do fogo nos remete aos rituais sagrados em que esse 

elemento era o purificador. No poema, é a linguagem poética que se apresenta como 

ritualística, capaz de despertar o homem de sua condição humana e elevá-lo à sua 

condição sagrada. Mas esse fogo também esteve “muito longe”, essa abertura do poema 

para o mais profundo não seria para todos, mas para os preparados, os iniciados, para 

aqueles que se abrem à participação, para aqueles que entendem a necessidade de um 

ritual para se adentrar a um espaço límpido e santo, que podem ser os fios poéticos. 

Em Mar Novo, o sujeito lírico escreve sua “Biografia”:  

 

Tive amigos que morriam, amigos que partiam 

Outros quebravam o seu rosto contra o tempo. 

Odiei o que era fácil 

Procurei-me na luz, no mar, no vento. (ANDRESEN, 2011, p.344) 

 

Houve amigos que “quebravam o seu rosto contra o tempo”. Ao cantar o mar ou as 

florestas, nota-se um desejo de se distanciar do tempo caótico das cidades, que seria 

justamente esse tempo que “quebra” o rosto das pessoas. Valoriza-se, então, o mais 

antigo (não cronológico), enfatizando o retorno ao início de tudo. Mas distanciar-se para 

um autoconhecimento na natureza não é algo fácil: “Odiei o que era fácil”. Viviane 
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Vasconcelos (2009, p.35) explica, acerca desse poema, que “Fazer poesia, estar à sua 

procura na natureza e no tempo, é um elogio à dificuldade, pois essa busca, antes de ser 

um lugar de encontro, é um lugar para o encontro de recuos e deslocamentos”. Nessa 

busca, o sujeito lírico conheceria sua sombra, suas dificuldades, falhas e o mais obscuro 

lado de si-mesmo.   

O sujeito lírico não deseja quebrar o rosto contra o tempo profano. Seus olhos 

buscam aquilo que não se rege pela marcação de tempo humanizada: “Procurei-me na 

luz, no mar, no vento”. Nessas paisagens, estariam a paz, o paraíso e a completude. Por 

isso, ainda há esperança. Diferentemente de muitos versos em que Sophia abre mão da 

pontuação, em “Procurei-me na luz, no mar, no vento”, já deseja destacar cada uma 

dessas belas paisagens da natureza, as separa, as enaltece e as canta com pausas e 

admirações. Mircea Eliade (1992, p.61) elucida que o homem religioso deseja habitar 

um espaço e o tempo sagrados que podem estar nos santuários, mas também na 

natureza. Ali, seríamos “contemporâneos dos deuses, portanto [vivendo] na presença 

deles – embora esta presença seja ‘misteriosa’, no sentido de que nem sempre é visível” 

(ELIADE, 1992, p.81).  

Em Poesia, encontra-se um poema sem título, assim grafado:  

 

Apesar das ruínas e da morte 

Onde sempre acabou cada ilusão, 

A força dos meus sonhos é tão forte  

Que de tudo renasce a exaltação 

E nunca as minhas mãos ficam vazias. (ANDRESEN, 2011, p.13). 

 

O poetar enche as mãos de esperança, de novidade e de criação. É nesses tecidos 

que renasce o sagrado. Seguindo a “ilusão” e a “morte”, estão – pelas forças dos versos 

poéticos – a “exaltação” e a força (“forte”). E após essa construção e sem dar 

continuidade às rimas, o último verso se desprende do poema, ele se apresenta como um 

momento de epifania e elevação: “E nunca as minhas mãos ficam vazias”.  

Em O sagrado e o profano (1992), Eliade acentua que o indivíduo, muitas vezes, 

sente a necessidade de imitar atos divinos. Imitar o transcendente seria como viver mais 

perto dele, como santificar o tempo e o espaço em que se vive, para ter uma 

possibilidade de manter-se no sagrado. Eliade (1992, p.88) ainda esclarece que o 

indivíduo religioso somente se sente homem, um ser completo, quando imita os deuses. 

A criação poética seria – segundo os versos de Sophia – uma imitação do ato criador 

divino e esses tecidos poéticos aproximariam o homem de Deus. Mesmo se deparando 
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com morte, lacuna, desastre e ruínas, os sonhos do sujeito lírico são fortes e capazes de 

trazer renovo. Uma expectativa somente possível por meio da arte e da criação.  

 Em “A casa térrea” (de O nome das coisas), explica-se o caminho a ser 

percorrido para que a poesia possa assumir a sua verdadeira função libertadora: 

 

Que a arte não se torne para ti compensação daquilo que não soubeste ser 

Que não seja transferência nem refúgio 

Nem deixes que o poema te adie ou divida: mas que seja 

A verdade do teu inteiro estar terrestre 

 

Então construirás a tua casa na planície costeira 

A meia distância entre a montanha e o mar 

Construirás – como se diz – a casa térrea –  

Construirás a partir do fundamento (ANDRESEN, 2011, p.628) 

 

 O poema é composto de duas estrofes que, em primeiro momento, parecem 

tratar de assuntos diversos. Na primeira, são apontados quais devem ser as motivações 

para a feitura de um poema. Na segunda estrofe, trata-se da construção de uma casa. 

Porém, apesar de aparentemente diversos, os assuntos se ligam quando entendemos a 

casa e sua edificação “a partir do fundamento” como a alma do homem, que será 

concebida de forma plena e verdadeira no poema. 

 A “casa térrea” é a metáfora da poesia. A casa foi construída em uma “planície 

costeira”, em um terreno aprazível; e assim deve ser a poesia, edificada em um espaço 

firme, sagrado, no centro do mundo.  

A arte deveria ser a representação de toda a complexidade e inteireza do 

indivíduo: “A verdade do teu inteiro estar terrestre”. Ela seria o caminho para que o 

homem se conheça e se posicione ante o mundo. Deve ser libertária, e não ditadora a 

ponto de “adiar” ou “dividir” o homem, fazendo com que ele se sinta sem lugar, ou que 

encontre, no poema, um refúgio para nem mais olhar para a sociedade. Por fim, a arte 

não deve ser a última opção, a “compensação” por todas as falhas humanas. Sem 

mentiras, adiamentos ou máscaras, o poema seria a verdade completa do ser.  

Como dito, a segunda estrofe trata da edificação de uma casa. Inicia-se o 

primeiro verso com a palavra “então”, que reafirma uma ligação das futuras ideias com 

os versos anteriores. A casa, na planície costeira, será um lugar aprazível “entre a 

montanha e o mar”, estando em plena ligação com o sagrado: a montanha – símbolo de 

ascensão e elevação rumo aos céus e ao transcendente. Essa casa, representante da 

condição humana, compara-se ao domicílio da infância, ao lar do conto “A casa de mar” 

(ANDRESEN, 2000), às moradias onde sempre habita “um deus fantástico” 
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(ANDRESEN, 2011, p.139) ou “A casa de Deus” (ANDRESEN, 2011, p.872-873), 

igreja feita por homens para habitação do sagrado. Todas se localizam no centro do 

mundo. Próxima da montanha (um lugar onde o transcendente se manifesta), essa casa 

assume uma função sagrada. 

Sobre a imagem da montanha, podemos inferir que é, nesses lugares elevados, 

onde têm lugar as mais esclarecedoras e sagradas hierofanias. Eliade relata que essa 

revelação ocorre quando um objeto qualquer transforma-se, paradoxalmente, numa 

hierofania, um receptáculo do sagrado, ao mesmo tempo em que continua a participar 

do seu meio cósmico, o que pode ocorrer nas montanhas. Pensando assim, podemos 

entender por que o mundo começou – em diversos mitos – e terminará no centro da 

Terra. O topo da montanha não é apenas o ponto mais alto da terra, ele é o umbigo da 

terra.  

Maria Lamas (1991) lembra que os diversos povos eslavos adoravam as 

montanhas e as colinas, além de terem exaltado também as árvores. Montanhas, colinas, 

árvores ou escadas são imagens que nos aproximam dos céus e, assim, de Deus/deuses. 

Desse modo, a montanha representaria a meta da caminhada e da ascensão, razão pela 

qual possui, frequentemente, o significado psicológico do si-mesmo, segundo Jung 

(2007).   

Os montes da Bíblia, Torá e Alcorão são pontos de encontro com a divindade. 

Jean Daniélou, em Os símbolos cristãos primitivos (1993), lembra que a glória de Jeová 

surge no Monte das Oliveiras. Também Cristo se manifesta em sua glória em uma 

montanha não identificada na cena. Dentro do Cristianismo, segundo Eliade (1979), 

acredita-se que Adão foi enterrado no mesmo local onde fora criado, ou seja, no centro 

do mundo, sobre o Gólgota, onde também o sangue de Jesus o teria redimido. Em A 

cruz na montanha, de Caspar David Friedrich
28

, um homem (provavelmente, Jesus) se 

encontra crucificado no alto de uma montanha, ligando-se estreitamente com a abóboda 

celeste. 

Pensando nas diversas vezes em que Deus se revela em montes na Bíblia, Harold 

Bloom (2006) assegura que a opção de Javé por locais elevados se dá, pois, na condição 

de guerreiro, ele desce dos montes para combater os inimigos. 

Segundo a crença budista, Buda começa a sua pregação em um monte, formando 

o sermão de Benares, síntese da doutrina búdica primitiva. No Japão, o monte Fuji é 

                                                 
28

 Essa pintura se encontra reproduzida nos anexos deste estudo. 
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venerado por muitas seitas budistas. De igual maneira, para o Hinduísmo, o universo 

também é concebido como adquirindo a sua extensão a partir de um ponto central.  

Durand (2002, p.128), de semelhante modo, assevera que as montanhas 

representam uma forma de se aproximar de Deus. Quem sabe seja esse desejo que “leva 

os homens a construir essas colinas artificiais, como a Kaaba, os zigurates ou o templo 

de Barabudur”, ou ainda, “as pirâmides, os tumuli funerários da civilização nórdica, 

túmulos de sacerdotes de resto, são voltados ao culto do céu, ao culto de Odin”. 

A montanha é também o ponto pelo qual se pode descer ao mais profundo da 

terra (geralmente, por um vulcão). Dessa forma, diz-se que essa imagem é a junção de 

três mundos: inferno (profundezas), mundo dos humanos e mundo dos deuses/Deus 

(céu, Paraíso). Assim, “a comunicação com o Céu é expressa, indiferentemente, por 

certo número de imagens referentes todas elas ao Axis mundi: pilar [...], escada (cf. 

escada de Jacó), montanha, árvore, cipós, etc.” (ELIADE, 1992, p.38). Talvez, por isso, 

a paisagem do poema andreseniano (“Então construirás a tua casa na planície costeira/ 

A meia distância entre a montanha e o mar”), além de bela, se torne tão sagrada, quando 

une as profundezas e mistérios do mar com a elevação e transcendência da montanha. 

Esses lugares da criação do mundo, essas montanhas, esses espaços sagrados 

também poderiam ser construídos; assim como “A casa térrea”. Conforme Eliade 

(1979), a sua construção era, de certo modo, uma cosmogonia, uma criação do mundo. 

Essa edificação seria como a vivência de um mito, a repetição de um acontecimento in 

illo tempore.  

O sujeito lírico, tendo explicado a função libertadora da arte, conclui: 

“Construirás – como se diz – a casa térrea –/ Construirás a partir do fundamento”. É 

possível que o fundamento seja a consciência da necessidade de conhecer a si-mesmo e 

de uma ligação plena com o sagrado. A casa compara-se ao ato de tecer o poema, ambos 

necessitam de um fundamento para serem firmes e estruturados de forma correta. 

A casa, como instrumento de análise psicanalítica, pode ser considerada uma 

réplica do corpo humano, uma imago mundi, um reflexo da alma do indivíduo. Gaston 

Bachelard, em A poética do espaço, esclarece que uma pesquisa revelou que crianças 

polonesas e judias que sofreram com o nazismo desenhavam casas estreitas, frias e 

escuras. A moradia seria a representação do nosso espaço no mundo e dos sentimentos 

mais profundos de nossa psique. Assim, “Ela nos leva a uma consciência de 

centralidade” (BACHELARD, 2008, p.36). Protegendo-nos do mundo exterior, ela 
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representa a integração de lembranças, pensamentos, sonhos e devaneios de cada 

homem.  

A imagem de uma casa em edificação pode nos remeter a duas passagens 

bíblicas, em que essa moradia é comparada à alma dos homens. Salomão proclama que, 

“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam; se o Senhor não 

guardar a cidade, em vão vigia a sentinela” (BÍBLIA, 1999, p.558)
29

. Seria necessária a 

participação de Deus em cada ação do homem. Jesus também ensina que são 

indispensáveis prudência e obediência em relação a Deus e, assim, vaticina que aquele 

que escuta e não cumpre seus mandamentos é como o “homem insensato, que edificou a 

sua casa sobre a areia; E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e 

combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda” (BÍBLIA, 1999, p.9)
30

. Essa 

casa mal construída, segundo o entendimento cristão, é como o homem que não apoia a 

sua fé em Deus e, quando passa por dificuldades e tribulações, fica abatido e 

desesperançoso. Do ponto de vista da psicologia das profundezas, é o sujeito que ainda 

não edificou seu espaço psíquico, que não possui o profundo conhecimento de si-

mesmo. 

O poema “As casas”, de Dia de mar, também louva essas moradias como um 

espaço sagrado: 

 

Há sempre um deus fantástico nas Casas 

Em que eu vivo, e em volta dos meus passos 

Eu sinto os grandes anjos cujas asas 

Contêm todo o vento dos espaços. (ANDRESEN, 2011, p.139) 

 

 Em contraposição aos espaços urbanos desolados – “cidade suja”, “cidade 

alheia” –, a casa se apresenta como um lugar de habitação do sagrado. Nela, vive “um 

deus fantástico” e “anjos” com imensas asas, capazes de abraçar todo o universo. Luís 

Adriano Carlos (2000, p.245) também confirma a imagem da casa como metáfora da 

alma do poeta, como metáfora do poema: “A poesia recupera a vivência de uma das 

suas mitologias mais profundas, ao instituir-se como inexpugnável habitação do ser, que 

um poema de Ilhas, justamente intitulado ‘Habitação’, exprime de forma lapidar”. 

Observa-se, neste poema “Habitação”, a casa inicial e antiga: 

 

                                                 
29

 Salmo 127:1. 
30

 Mateus 7:26-27. 
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Muito antes do chalet 

Antes do prédio 

Antes mesmo da antiga 

Casa bela e grave 

Antes de solares palácios e castelos 

No princípio 

A casa foi sagrada – 

Isto é habitada 

Não só por homens e por vivos 

Mas também pelos mortos e por deuses 

 

Isto depois foi saqueado 

Tudo foi reordenado e dividido 

Caminhamos no trilho 

De elaboradas percas 

 

Porém a poesia permanece 

Como se a divisão não tivesse acontecido 

Permanece mesmo muito depois de varrido 

O sussurro de tílias junto à casa de infância (ANDRESEN, 2011, p. 733) 

  

 Mais uma vez, há o culto ao tempo da origem, o momento do “princípio”. Nesse 

tempo de perfeição, “A casa foi sagrada”, habitada “pelos mortos e por deuses”. 

Entretanto nem mesmo a casa escapou da degradação presenciada pela cidade. O 

esvaziamento do ser humano provocou a desvalorização da casa como um espaço de 

lembranças, recordações e afetividade. Os homens, com muita facilidade, vendem, 

compram e mudam-se das casas, quando o lucro parece bom, ou quando outra casa 

parece mais bela e atraente; ou ainda, quando seus moradores – simplesmente – se 

cansaram de sua arquitetura. O amor e a ligação afetuosa com a moradia se perderam, 

assim como os próprios indivíduos se abafaram em seus desejos, vaidades e egoísmos. 

Esse sentimento “foi reordenado e dividido”, e agora a caminhada se dá “no trilho/ De 

elaboradas percas”. Novamente, Sophia escolhe a palavra “perca” sinônimo de 

separação e ruptura, como se realmente todo esse sentimento anterior em relação à casa 

não existisse mais, tivesse sido rompido. 

 Contudo a “poesia permanece”. Ela é quem pode fazer reviver tais sentimentos 

mais antigos, fazer renascer valores do princípio. Ela opera apesar das calamidades da 

cidade, apesar da desvalorização da natureza. O sujeito lírico assegura que os tecidos 

poéticos permanecem mesmo depois de se terem varrido o “sussurro de tílias junto à 

casa da infância”, quando não mais se acredita na magia, e no som das folhas das 

árvores, no sagrado que há na natureza.  

 Em Livro sexto, no poema “O Hospital e a Praia”, comparam-se os sentimentos 

de desolação e paz, mais uma vez contrapondo a candura da natureza à derrelição vivida 

na sociedade: 
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E eu caminhei no Hospital  

Onde o branco é desolado e sujo  

Onde o branco é a cor que fica quando não há cor  

E onde a luz é cinza  

 

E eu caminhei nas praias e nos campos  

O azul do mar e o roxo da distância  

Enrolei-os em redor do meu pescoço  

Caminhei na praia quase livre como um deus  

 

Não perguntei por ti à pedra meu Senhor  

Nem me lembrei de ti bebendo o vento  

O vento era vento e a pedra pedra  

E isso inteiramente me bastava  

 

E nos espaços da manhã marinha  

Quase livre como um deus eu caminhava  

 

Porém no hospital eu vi o rosto  

Que não é pinheiral nem é rochedo  

E vi a luz como cinza na parede  

E vi a dor absurda e desmedida (ANDRESEN, 2011, p.426) 

 

O sujeito lírico enrolou “O azul do mar e o roxo da distância” ao redor de seu 

pescoço, como se desejasse se misturar – ser parte – dessa pureza. Essa cor de amplidão 

e lisura enche o ser de esperança, de vida e paz. Ali na praia, não era preciso procurar o 

sagrado, cada coisa se apresentava pura, exatamente como no primeiro dia da criação: 

“O vento era vento e a pedra pedra”. E isso preenchia a alma do sujeito lírico, isso 

“inteiramente” lhe bastava. Junto ao mar, caminhava “na praia quase livre como um 

deus”, “quase livre como um deus eu caminhava”. O desejo de enfatizar a liberdade 

sentida confirma-se nessa repetição dos versos. 

Estela Pinto Lamas (1998, p.88) considera – estudando esse poema – que a 

“Identificação plena do ‘eu’ com o cosmos [...] liberta o ser para a busca do infinito”. 

Essa procura se daria justamente no “azul” e no “roxo” profundos do mar. Pois essa 

imensidão própria do oceano permitiria abarcar muitas coisas e muitos sentimentos. 

O branco “desolado e sujo” do hospital, por outro lado, representa a 

desesperança, a incompletude, a falta e a perda. A imagem da desolação nada diz acerca 

do sagrado: “o rosto/ Que não é pinheiral nem é rochedo”. Essas árvores se elevam para 

os céus, ‘anseiam’ pelo divino e transcendente. Esse pobre rosto reflete as cores mortas 

(“branco” e “cinza”) do hospital.  

Vivenciando, também, essa “dor absurda e desmedida”, o sujeito lírico do 

próximo poema afirma que traz o terror, mas também traz a claridade, talvez a mesma 
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luz azul e infinita da praia primordial. Nomeada “O jardim e a casa” (de Poesia), a 

composição relata esse caminhar para a plenitude do ser: 

 
Não se perdeu nenhuma coisa em mim.  

Continuam as noites e os poentes  

Que escorreram na casa e no jardim,  

Continuam as vozes diferentes  

Que intactas no meu ser estão suspensas.  

Trago o terror e trago a claridade,  

E através de todas as presenças  

Caminho para a única unidade.  (ANDRESEN, 2011, p.44) 

 

 A “única unidade” para a qual o sujeito lírico caminha é composta das 

lembranças vividas na antiga casa e no jardim, é ali onde ele se entende completo. 

“Unidade” ecoa a palavra “claridade”, seria como se a luz se fizesse plena nesse 

ambiente de completude. Os vocábulos “mim” e “jardim” também rimam, sugerindo-

nos um desejo de unidade e de parecença do sujeito lírico para com a natureza. Na sua 

alma, permanecem “as noites e os poentes”, “o terror” e a “claridade”, a integração dos 

opostos.  

Essa volta aos sentimentos e vivências mais antigas envolve o retorno à infância, 

à casa da origem, ao eu mais verdadeiro; e ela pode ser representada também nos puros 

momentos vivenciados no jardim e no mar (na praia). 

 

2.2 – O jardim  

 

 O Amado de “A Sibila” e o personagem Carl Gustav Jung (ambos dos poemas 

de Dora) estão nos jardins, no espaço sagrado, no centro, para onde – então – o sujeito 

lírico caminha em busca do transcendente e de si-mesmo. 

 Joseph Campbell (1997, p.44) descreve “a passagem pelo primeiro limiar” na 

trajetória do herói: “Tendo as personificações do seu destino a ajudá-lo e a guiá-lo, o 

herói segue em sua aventura até chegar ao ‘guardião do limiar’, na porta que leva à área 

da força ampliada”. Essas regiões desconhecidas, podendo ser “deserto, selva, fundo do 

mar, terra estranha, etc.”, apresentam-se como espaços férteis para as projeções do 

inconsciente, ainda em conformidade com Campbell. Essa passagem se dá como uma 

aventura, pois esse desconhecido se tornará um pouco desvelado ao herói – que tenha 

competência e coragem – após ter vencido seus medos e ansiedades para conhecer a 

fundo o si-mesmo e o outro. 
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Esse espaço sagrado, para o qual o sujeito lírico de Dora caminha após uma 

jornada iniciática, é um lugar mágico, como explica Gilberto de Mello Kujawski (1999, 

p.465): 

 

Dora cultiva um jardim secreto onde a terra é a infância, e se completa com o 

céu no mesmo contínuo, sem ruptura nem oposição. Jardim encantado, cheio 

de esconderijos, que levam diretamente ao país do mito, e onde as fontes 

cantam as origens, as flores sussurram augúrios, o vento procede do Éden e 

as árvores falam do reino das sombras. Nesse jardim alquímico a terra e o céu 

não se negam, mas se conjugam; corpo e alma, vida e morte, o próximo e o 

distante não se excluem, mas se acoplam um com outro. Unus mundus. 

 

Jardins (esconderijos), de 1979, é uma obra de Dora dedicada ao jardim e seus 

encantos e mistérios. Nesses versos, a poeta canta os insetos, a águia, a rolinha, a 

magnólia, o bem-te-vi, o vento, o sol, o pavão, o sabiá, a rosa, o cão, o pássaro, os mitos 

e o sagrado, a sombra, o fogo, a luz, a noite, a tarde, o dia e o isolamento e reclusão que 

esse espaço permite. É uma obra de culto à natureza e sua candura. Em Menina Seu 

mundo (1976), o canto não é somente para o jardim, mas envolve um mundo mágico 

muito parecido com o que podemos encontrar em um jardim. Os poemas falam dos 

animais (a joaninha, a abelha, a borboleta, o pássaro, o sapo, o pavão, para citar alguns), 

dos mitos e da própria menina e suas inquietações. Além dessas duas obras que 

destacamos, a natureza e o jardim também tornam-se tema relevante em outros livros da 

poeta, como perceberemos com os recortes e análises que faremos durante este estudo.  

Em “Mulher e pássaro”, presente na obra Talhamar, o sujeito lírico retorna ao 

jardim: 

Voltamos ao jardim 

ao banco lavado pela chuva. 

Pedimos o verde ao verde 

a flor à flor 

sem quebrar-lhe a haste. Bastaria a manhã. 

(Nossa presença 

desalinha ar e folhas 

num frêmito.) 

 

Mas se nada pedimos 

como quem dorme seguindo a linha natural 

do corpo 

respiramos o puro abandono: 

um pássaro alveja o azul (sem par) 

ultrapassa o muro do possível 

e assim damos um ao outro 

a súbita presença 

do Céu. (SILVA, 1999, p.263) 
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O regresso ao jardim é motivado por um desejo de encontrar a verdade e a essência de 

tudo. A imagem de um banco lavado (limpo e renovado) pela chuva constrói um 

ambiente de renovação e vida. O banco recebe gotas de renovo e novidade, assim como 

as plantas regadas pela chuva.  

O espaço de pureza completa-se na essência primeira que há no verde e na flor 

mais pura: “Pedimos o verde ao verde/ a flor à flor”. E para se ter essa vivência com a 

flor, não lhe é necessário quebrar a haste. Para o sujeito lírico, somente estar nesse 

jardim lhe basta, assim como tão-só “a manhã”. Nessas palavras, relembramos o frescor 

de um amanhecer, do nascer silencioso do sol, muito diferente de outros momentos do 

dia em que a correria humana ensurdece e obscurece as belezas do céu e da natureza. 

Frente tanta formosura e serenidade, a presença humana “desalinha ar e folhas/ 

num frêmito”. Pode-se entender esse desalinho como se o homem não ficasse 

escondido, mas alterasse esse ambiente natural. Contudo o “frêmito”, esse leve tremor 

corporal provocado por uma emoção súbita, pode vir das folhas e do ar, e não 

necessariamente da emoção do sujeito lírico. A natureza ganha uma alma, uma vida e 

energia elevada, sente-se um frêmito. A passagem de uma pessoa que os valoriza, que 

os respeita inteiramente, causa-lhe alegria.  

 Ainda que o sujeito lírico não busque “verde ao verde/ a flor à flor”, ou, 

simplesmente, “a manhã”; mesmo que ele fique nesse jardim inerte, ainda assim, ele 

experimentaria a pureza e amplitude desse espaço sagrado. Ou seja, não se faz urgente 

nenhuma ação ou contato humano para que este se torne parte da natureza. O que o leva 

à proximidade mais verdadeira são seus sentimentos de entrega em relação a este 

ambiente santificado. O sujeito lírico explana: “Mas se nada pedimos/ como quem 

dorme seguindo a linha natural/ do corpo/ respiramos o puro abandono”. O sono e o 

repouso representam o retorno ao natural, à simplicidade. O isolamento “do corpo” em 

um verso confirma-se com “respiramos o puro abandono”, um afastamento que, 

provavelmente, possibilitaria a integralização do homem novamente.  

 Nesse breve momento de sono e abandono: “um pássaro alveja o azul (sem 

par)”. A pureza lembrada pelo verde, na estrofe anterior, aqui está no azul do céu. O 

pássaro – animal símbolo da pureza e da ascensão – anseia e completa esse azul. O 

vocábulo alvejar, em seu vasto sentido, pode nos revelar a amplidão da imagem do 

pássaro. Alvejar significa tornar alvo e branco; assim como atirar ou acertar em alguma 

coisa. De modo que a ave completa a ideia de branquidão e pureza do azul celestial, 
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como se ‘um pássaro branqueasse (purificasse) o azul’; e também nos aponta para onde 

a ave deseja ir – ela almeja o azul “sem par”, sem comparação, único e profundo. 

 O passarinho “ultrapassa o muro do possível/ e assim damos um ao outro/ a 

súbita presença/ do Céu”. A estada no jardim aproxima o sujeito lírico desse animal 

ascensional. Ambos desejam avançar rumo ao impossível, ao indizível, ao espaço 

celestial sem limites, onde reina o sagrado, bem enfatizado pela letra maiúscula da 

palavra “Céu”. Esta é a última palavra do poema; isolada em um derradeiro verso, 

representa o fim de uma jornada iniciada (como está no primeiro verso) no jardim.  

 Os verbos conjugados na primeira pessoa do plural – “Mas se nada pedimos”, 

“respiramos o puro abandono”, “damos um ao outro” (referindo-se ao pássaro) – une o 

sujeito lírico à natureza. Donizete Galvão (2006) lembra que Dora observa “folhas, 

árvores, bichos, águas e pedras” e os entende como elementos sagrados. Por isso, 

sentindo uma identificação profunda “em certos momentos, como descreve em seus 

poemas, ela se dissolve na paisagem, mimetiza-se na Natureza” (GALVÃO, 2006) 

 De igual maneira, Bonafim (2007, p.8) confirma essa relação da poeta com a 

natureza, por ela considerada sagrada: “A obra de Dora é, na verdade, uma constelação 

de epifanias. O olhar, o tato, as sensações físicas, enfim, travam contato íntimo com o 

mundo, numa entrega arrebatada do sujeito lírico à natureza. Essa, por sua vez, é o 

liame que tece a voz lírica ao sentimento do sagrado”. A essência mais intocada e 

sagrada está também em “O jardim”, da obra Jardins: 

 
 

Orvalho nas pálpebras 

e um silêncio no céu. 

Folhas e nuvens. 

 

A flor sai do botão 

A abelha 

Do seu banho de pólen. 

 

Brilham teias: 

No centro a aranha 

E um moscardo inerte. 

 

Sem reis nem leis 

o jardim floresce: 

um morre 

outro cresce. (SILVA, 1999, p.151) 

 

O homem se funde ao natural (pálpebras humanas estão repletas de gotículas da 

água mais doce), ou a natureza (inundada pelo orvalho) seria a representação de um 

olhar humano mais casto e novo acerca de tudo. O “Orvalho nas pálpebras/ e um 
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silêncio de céu./ Folhas e nuvens.” formam um cenário de pureza, calmaria e mansidão. 

O silêncio respeitoso e sagrado do céu está também nas nuvens e nas folhas. Esse é um 

espaço para oração, para meditação, para autoconhecimento e para união com as 

verdades mais puras e antigas. Esse culto e esse ritual sagrados envolvem o silêncio “de 

céu”, de ascensão e elevação de olhar para o sagrado.  

 As palavras seguintes descrevem um primeiro olhar sobre as belezas naturais: 

“A flor sai do botão/ A abelha/ Do seu banho de pólen”. Constança César (1999b, 

p.475) pondera que “o quotidiano e o pássaro, a música, o jardim, são, em sua poesia, 

metáforas da transcendência”. São sagradas a delicadeza de um botão florescendo, 

ganhando alma e vida, e a abelha que se inunda de pólen em um banho colorido e 

perfumado. A imagem de uma flor saindo de um botão mostra-nos as incontáveis 

belezas escondidas em cenários naturais, simples e cotidianos. E a valorização desse 

momento sacraliza esse instante. A saída da borboleta do casulo e a evolução do botão 

em flor são momentos decisivos, vitoriosos e vivificantes. A flor afastou-se de uma 

condição de isolamento para colorir, embelezar e perfumar, além de – como dito – ser 

fonte de vida para a abelha.  

As múltiplas cores do pólen estão novamente relembradas na teia de aranha: 

“Brilham teias”. O brilho e o entrelaçado da teia recordam-nos os trabalhos da tecelã de 

Tapeçarias – livro de Dora. Ali, ela trama fios vistosos para seu Amado, para 

contemplar a natureza. O sujeito lírico assim canta: “Pendem fios de linho lã e lâminas 

de prata. Da alta lua o lábio fino sorri a tecelã. Esta, atenta, a alva imagem tece e já 

anoitece, brilha a prata, o luar” (SILVA, 1999, p.52). Nesses versos, novamente, há uma 

união com a natureza, com brilho do luar, como se seu trabalho tecesse a vida.  

Marina Colasanti – em A moça tecelã – metaforiza a vida e a morte que se pode 

enredar nesses fios. Sua personagem urde dias e noites, cores e vidas. Porém, após tecer 

seu esposo e sentindo-se decepcionada com o comportamento ambicioso dele, ela 

decide desfazer o seu trabalho:  

 

A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, 

espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o 

desenho escuro dos sapatos, e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo suas 

pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o 

emplumado chapéu. (COLASANTI, 2004, p.18) 

 

 A teia de aranha cheia de brilho, dos versos de Dora, também contém vida e 

morte. Há, nela, um lindo trabalho de entrelaços, mas há também um “moscardo inerte”. 
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O domínio está nos fios poderosos da aranha, assim como está nas mãos do poeta e da 

tecelã.  

 O jardim é um espaço de refúgio para homens de todo tempo: “Sem reis nem 

leis/ o jardim floresce:/ um morre/ outro cresce”. “Reis” e “leis” rimam, confirmando a 

terrível autoridade egocêntrica contida, muitas vezes, em ambos. O jardim – avesso e 

liberto a essas mãos – floresce, nasce e morre de maneira livre, plena e eterna.  

 As rimas e a organização dos versos merecem destaque. Em entrevista a 

Donizete Galvão (1999), Dora revela que “as formas fixas são aprisionantes”. Mas 

relembra que sua tradução de O cemitério marinho, de Paul Valéry, “foi um jogo de 

muito prazer”. Semelhante aos poemas decassílabos de Valéry, Saint-John Perse 

também se revelou – para a poeta – como uma forma livre, que “não se deixa 

aprisionar”. Porém, assim como os poetas por Dora estudados, seus versos não se 

deixam aprisionar e refletem – ao contrário – uma sintonia de tema e forma. A paz, a 

completude, a proteção e segurança presentes no jardim se completam com a forma 

estrutura, rimada e fechada do poema.  

Inês Ferreira da Silva Bianchi (filha de Dora) assegura que a natureza sempre 

exerceu um fascínio sobre Dora, “Tanto a natureza exuberante de Itatiaia, quanto a dos 

pequenos jardins, que ela cultivava com muito carinho” (SOUZA, 2013, p.33). Dessa 

maneira, “Suas incursões por esse universo vegetal e animal gerou poemas como ‘O 

Jardim’, nos quais se faz presente a ideia da totalidade e da integração entre as 

dimensões terrestre e celeste – uma das características mais marcantes da poesia de 

minha mãe” (SOUZA, 2013, p.33). 

 A teia de aranha, a flor, a abelha, o orvalho, folhas e nuvens formam um cenário 

de simplicidade e pureza. O poema “Agora, as coisas simples...” (de Poemas da 

estrangeira) revela um primeiro olhar sobre as coisas mais naturais e antigas: 

 

Agora, as coisas simples 

antes cegas em nossos olhos. 

E nada tocamos 

mãos sobre as cordas mudas. 

Se o som desperta é dele 

o ouvido em flor. Mas corre o sangue 

porque tudo é vivo sob as folhas mortas. 

Sozinho se arma o acorde no piano 

há surpresas na colheita deste ano, novos grãos na seara. 

Sobre o braço em ângulo a fronte repousa 

e o olhar reflete 

uma flor. (SILVA, 1999, p.352) 
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A eternidade do jardim, as flores e a imagem da seara e dos grãos desvelam um 

mundo novo e sagrado. Antigo, pois sempre esteve ali, eternamente revivendo sob as 

“folhas mortas”, mas novo e primeiro aos olhos da poeta: “Agora, as coisas simples/ 

antes cegas em nossos olhos”. O relacionamento verdadeiro e casto com a natureza faz 

com que os olhos vejam e ouvidos ouçam. “Agora” é um novo tempo quando as coisas 

simples podem ser percebidas e observadas. O sujeito lírico não força o nascimento da 

música: “E nada tocamos/ mãos sobre as cordas mudas. Se o som desperta é dele/ o 

ouvido em flor”. Se a natureza acorda e faz a música nascer e transbordar, o homem se 

dá, se entrega a esse som, com o ouvido radiante e aberto para ouvir e contemplar essa 

beleza mais natural. 

Mesmo estando as “cordas mudas”, “corre o sangue/ porque tudo é vivo sob as 

folhas mortas”. O silêncio, ou a música em perfeita sintonia, preenche o espaço sagrado 

de um tempo isolado e guardado, um tempo eterno que revive sobre as folhas mortas. 

Há uma sacra beleza nesse silêncio, na renovação das folhas, na vida que se eterniza na 

natureza. Esse jardim – ou essa floresta – seria o espaço que permite o nascer e o morrer 

de forma natural e inteira, onde o homem se aquieta e se une a essa pureza. 

A música que nasce por si só, de maneira pura e autêntica, está também no 

piano: “Sozinho se arma o acorde no piano”. Assim como os poemas, a música também 

envolve, de maneira mágica e sagrada, esse espaço natural. A natureza louva, com 

melodias, as “surpresas na colheita deste ano, novos grãos na seara”.  

Gilbert Durand (2002, p.336) inclui a música em uma visão “metaerótica”, ela 

seria um “‘cruzamento’ ordenado de timbres, vozes, ritmos, tonalidades, sobre a trama 

contínua do tempo”. E o que se vê no poema é a música testemunhando a união do 

homem com a natureza. Durand ainda confirma que a principal função da música seria 

“conciliar os contrários e dominar a fuga existencial do tempo.” (2002, p.347). Porém 

essa conciliação respeita o homem e a natureza em suas particularidades: “Se a música 

é, antes de mais, harmonia, não deixa por isso de ser contraste dramático, valorização 

igual e recíproca das antíteses no tempo.” (2002, p.349). A função do mito de repetir e 

eternizar também é assumida de maneira semelhante pela música. Esta, no contexto dos 

versos de Dora, contribui para a caracterização de um cenário ainda mais sagrado, 

separado e particular.  

 Os versos finais cantam: “Sobre o braço em ângulo a fronte repousa/ e o olhar 

reflete/ uma flor”. Como uma flor, misturando-se ou metamorfoseando-se em uma flor, 

está este homem em perfeito estado de cumplicidade com a natureza. Essa é a novidade 
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da seara (a surpresa da colheita): um novo homem em comum acordo com o ambiente 

natural e puro.  

Enivalda Souza, no artigo “A poesia do Illud Tempus: introdução a arquétipos 

de Dora Ferreira da Silva” (2011, p.189-90), estuda também a imagem do jardim. Ela 

entende que: “No Jardim de Dora, além dos elementos característicos de um jardim, 

como água e ar frescos, árvores, pequenos bichos e o Menino, encontram-se encantados 

Rilke, Pessoa, Jung, Rosa”. Assim, para Dora, este é o centro do mundo, onde estão os 

elementos mais sagrados e os pensamentos mais ancestrais, virginais e arquetipais. O 

jardim – ainda segundo Souza – revela um desejo de união com Deus, pois ele se fecha 

“para defender o segredo desta intimidade”. Essa união está nos versos “o ouvido em 

flor” e “olhar reflete/ uma flor”, quando o homem se faz um com a natureza.  

“Remember III” também exibe o desejo do sujeito lírico por um outro tempo. 

Este está na seção Poemas do simples viver, da obra Poemas em fuga. Sobre este livro, 

Donizete Galvão (2006) refere que os poemas estariam envoltos em uma música que os 

une e os significa. As “sugestões musicais sempre presentes na poesia de Dora ganham 

nesse livro mais vigor”. E ainda assegura:  

 
A poesia de Dora exige do leitor uma visão panorâmica, que revele o 

conjunto. Não basta isolar esse ou aquele poema, destacar alguns, criticar 

outros. É impossível não ler Dora pensando em mosaicos, vitrais, 

patchworks. Não é por acaso que um de seus livros chama-se Tapeçarias. O 

que importa é o efeito que o conjunto oferece. (GALVÃO, 2006) 

 

De tal maneira, veremos que a imagem do jardim sagrado e esse desejo por um espaço e 

tempo perfeitos se confirmam no poema seguinte – que também lembra (relembra, 

rememora) o “simples viver”: 

 

Inspirada estou (não te aborreças) 

por uma vida futura 

que seja nossa, visível 

muito embora imprevisível 

como nós dois sempre fomos: 

esse é um hábito enraizado 

que atravessa encarnações 

fica nos cantos nos livros 

no quarto desconhecido 

que sempre há numa casa. 

Não é desejo, filhinho, 

apenas pressentimento 

pois viver é coisa dura. 

Preferiria um reino antigo 

ou futuro para o encontro 

(sem efeitos especiais) 

num jardim sem eira ou beira 
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semeadura lá do céu. 

Sabes? Sei. Amas? Amo. 

E o amor não tem tamanho 

justamente como Deus. (SILVA, 1999, p.394) 

 

O sujeito lírico se diz inspirado, guiado por um desejo de um tempo mais casto. 

Gerações e encarnações cantam esse tempo sem tempo dos jardins. O sujeito lírico 

deseja “uma vida futura/ que seja nossa, visível/ muito embora imprevisível/ como nós 

dois sempre fomos”. Essa vida é futura, mas também é um retorno ao tempo mais 

arquetipal e divino, essa seria a vida totalmente sua – segundo o sujeito lírico. Um 

tempo livre, “imprevisível”, espontâneo, verdadeiro.  

A busca “é um hábito enraizado/ que atravessa encarnações/ fica nos cantos nos 

livros/ no quarto desconhecido/ que sempre há numa casa”. Um anseio eterno e 

atemporal, que preenche o coração dos homens de todos os séculos. Desejo escondido, 

que está “nos cantos dos livros” e “no quarto desconhecido”. O canto “é o local seguro, 

o local próximo de minha imobilidade” (BACHELARD, 2008, p.146). O quarto 

também simboliza proteção, acolhimento e reserva. Dessa maneira, o anseio por um 

jardim sagrado, por uma vida mais pura, se esconde e se guarda em espaços mais 

secretos e seguros. E, assim, perdura de geração em geração.  

Para o sujeito lírico, é mesmo um sopro divino, um olhar sobre o futuro – “Não é 

desejo, filhinho,/ apenas pressentimento/ pois viver é coisa dura”. Isso aponta uma 

esperança maior do que o desejo, e também confirma uma certeza mais forte sobre a 

saída para um tempo melhor. Guimarães Rosa também afirmava: “Viver é muito 

perigoso” (2006, p.49). Viver é difícil, pois é estar em um tempo de desolação e, ainda 

assim, desejar o sagrado. 

Deus, o sagrado e um jardim arquetipal contrastam com o mundo vivido pelo 

sujeito lírico do poema de Dora: “Preferiria um reino antigo/ ou futuro para o encontro/ 

(sem efeitos especiais)/ num jardim sem eira ou beira/ semeadura lá do céu”. Um jardim 

fora do tempo, das mentiras, dos interesses humanos só poderia ser uma “semeadura lá 

do céu”. 

Os últimos versos do poema legitimam o caminho do amor que deve ser 

percorrido para que se chegue a esse “reino antigo/ ou futuro”: “Sabes? Sei. Amas? 

Amo./ E o amor não tem tamanho/ justamente como Deus”. O amor seria o caminho de 

mudança e transformação, como vimos no primeiro capítulo.  
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O jardim sagrado está ainda na composição “Luz”, também da obra Poemas do 

simples viver: 

 

Aos quatro anos Nina a levava ao Jardim da Luz 

com vestidinho de seda e um laço branco no cabelo. 

Era um passeio mítico e de domingo ensolarado. 

Viu (quando?) luz que luz não era do dia 

nem do Jardim da Luz. A que sobreviverá 

ao cosmos desintegrado. Quanto menos a olha 

mais a vê: relâmpago sem desejo 

nenhuma tempestade emocional. [...] (SILVA, 1999, p.397-8) 

 

O poema está dividido em duas partes. Os três primeiros versos retratam a ida de uma 

garotinha a um jardim mítico e iluminado. Mas, nos versos seguintes, há o 

transbordamento e a sacralização dessa luz.  

A jornada ao “Jardim da Luz” é, para a pequena Nina, “um passeio mítico” 

(fantástico) realizado em um “domingo” – dia separado para Deus, segundo a cultura 

cristã, dia em que se deve descansar e consagrar o seu tempo para a deidade. O domingo 

escolhido para esse trajeto rumo ao espaço sagrado está “ensolarado”. Não chuvoso, 

nublado, frio ou neblinado, mas descerrado, claro, com uma abertura direta para o céu. 

Como lembrado anteriormente, Dante Alighieri, John Bunyan e Moisés 

(personagem bíblico) também representam e explicam o sagrado, o espaço celeste e 

Deus como uma luz forte, clara e resplandecente.  

A luz assume uma essência elevada nos versos seguintes do poema: “Viu 

(quando?) luz que luz não era do dia/ nem do Jardim da Luz. A que sobreviverá/ ao 

cosmos desintegrado”. A claridade não é mais do dia, “nem do Jardim da Luz”, ela 

reflete a sacralidade e a eternidade do céu, sobrevivendo quando tudo parece desabar e 

se desintegrar. Essa luz revela, mas esconde; é, certamente, uma hierofania, um mistério 

que envolve o sagrado: “Quanto menos a olha/ mais a vê: relâmpago sem desejo/ 

nenhuma tempestade emocional”. A luz não é motivada por desejos e emoções 

temporais e profanas, mas é eterna e envolta em um segredo, em que não se revela 

completamente. O estar cara a cara com a luz, vê-la de forma plena, não significa vida, 

sabedoria ou sacralização. Sêmele – como já recordado – morreu após ver toda a glória 

de Zeus. O sagrado se revela no escondido, no não-dito e não-visto; na natureza. 

Gilberto Kujawski (2006) assevera que Dora e seu esposo Vicente buscavam o 

sagrado de forma original e inédita, “em nossa cultura de raízes judaico-cristãs e forte 
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embasamento contra-reformista: é a procura do sagrado na esfera do paganismo”. Em 

“Nostálgica n°2”, canta-se a simplicidade da natureza, onde habita um tempo sagrado: 

 

Esse tempo que passa como um vento brando 

agitando um ramo desfolhando o aroma 

esse tempo de asa entre flor e flor 

que leva pólen e insetos embriagados 

esse vento quase tristeza em meus lábios 

que vai levando e me deixando a sós 

fala da alma que me desabita 

do meu corpo ausente quando não estás  (SILVA, 1999, p.41) 

 

O tempo e o vento se misturam. Nos versos, escutamos e sentimos o passar suave do 

vento. A falta de pontuação – pontos finais ou vírgulas, por exemplo – incentiva a 

fluidez dos versos, assim como fluem o vento e o tempo. Fonemas como ‘s’, ‘m’ ou ‘n’ 

e o forte chiado presente nos vocábulos do poema reforçam o som do ar percorrendo as 

folhas, ramos e flores. A integração perfeita com a natureza está no aroma que se 

“desfolha” e no tempo que tem “asas”. Características perfumadas e ascensionais do 

pássaro ou da árvore dominam todo o espaço imaculado do jardim, da natureza. 

O tempo sagrado é “como um vento brando/ agitando um ramo desfolhando o 

aroma”. Esse tempo “de asa entre flor e flor” reflete a liberdade, a ascensionalidade e a 

pureza de pensamento. O vento “fala da alma que me desabita/ do meu corpo ausente 

quando não estás”. Assim como a luz do poema anterior, esse vento fala mais profundo, 

reflete a alma do sujeito lírico. O sagrado está nos ambientes mais simples, no correr do 

vento que transforma tudo em um espaço e tempo santificados.  

Em Poemas em fuga, o sujeito lírico canta o seu “Pecado”: 

 
 

Perdão, Fra Angélico, 

plagiei teu jardim: 

tem um tanque pequeno 

rosas cor da aurora. 

Não é o teu certamente 

que só floresce no céu.  

Os jasmins traçam caminhos 

de aroma (sem os bem-aventurados 

que pintaste em fragante…) 

Amores-perfeitos se entreolham 

irmãos bem parecidos 

alegres sem se invejar: este púrpura 

aquele puro escarlate, que amarelo 

um outro inventa! E há flores tão azuis, 

ninguém lhes conhece o nome se é que foram  

batizadas. Serão crianças pagãs  

recolhidas pela Virgem? E o repuxo tão rebelde 

arrepia a água límpida onde bebericam pássaros. 
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Isto é Brasil tão longe do céu florentino 

Que floresceu um momento 

No meu olhar forasteiro. (SILVA, 1999, p.400) 

 

 O poema cultua os “Amores-perfeitos” “alegres sem se invejar” e as “flores tão 

azuis” ainda nem nomeadas. A pureza do jardim de “Fra Angélico” é algo que o sujeito 

lírico deseja copiar. Fra Angélico foi um pintor italiano (1395-1455), que foi beatificado 

pelo papa João Paulo II, em 1982, e é considerado o patrono dos artistas. Ele seria um 

dos precursores do Renascimento. Este período da arte resgata a cultura clássica e 

greco-romana. Na pintura, percebe-se a introdução de diferentes cores para dar uma 

dimensão de espaço e profundidade.  

As obras de Fra Angelico se centram em assuntos cristãos: Virgem Maria e 

Jesus, Cosme e Damião, os Apóstolos, o Juízo final. Acerca deste último tema, o pintor 

– entre 1432 e 1435 – trabalha em uma obra que retrata o jardim celestial. Quiçá, tenha 

sido esse espaço sagrado que inspirou a escritura do poema. A obra expõe o juízo final, 

à direita, está o inferno com toda sua escuridão e, à esquerda, estão os anjos (os bem-

aventurados) em perfeita alegria em um jardim celestial
31

.   

O jardim descrito no poema não possui “os bem-aventurados que pintaste em 

fragante”, mas está dominado também por uma pureza e inocência. Ali, cada um se 

respeita e se ama como os: “Amores-perfeitos se entreolham/ irmãos bem parecidos/ 

alegres sem se invejar: este púrpura/ aquele puro escarlate, que amarelo/ um outro 

inventa!”. A escolha das flores “Amores-perfeitos” inspira o clima de paz e serenidade 

presente no jardim. Eles se olham em suas diferenças, se amam e se admiram, em um 

clima de fraternidade e contemplação.  

 As flores são tão verdadeiras como as crianças inocentes e amadas pela Virgem, 

não nomeadas e batizadas por humanos, mas com espaço garantido no reino da pureza e 

inocência, seja o céu ou este jardim do poema.  

A presença de água, nesse jardim, está no “repuxo”, que seria um jato de água 

que jorra continuamente de alguma fonte. A água límpida vivifica o ambiente e oferece 

vida e renovo aos pássaros que nela “bebericam”.  

 Esse jardim do poema não é florentino, não é italiano, não é semelhante ao de 

Fra Angélico, mas retrata um Brasil visto de um olhar peregrino, estrangeiro e 

“forasteiro”. O sonho de um Brasil parecido com este jardim está relembrado 

constantemente nos versos de Dora. 

                                                 
31

 O quadro em questão encontra-se reproduzido nos anexos deste estudo. 
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“Sem música”, poema de Jardins, lamenta a redução de espaços naturais:  

 

Quem padece cresce 

(ditado impopular). 

 

Cresce a população 

 infla 

 a poluição 

decresce o jardim 

 o verde 

 a ação incomum 

reduz-se a messe 

 a cada missa de boa intenção 

e a pá que na terra desce 

a esfola apenas. 

A penas. A dura greda. 

Degradados na própria terra esperam 

penas. 

Desce a pá 

E cresce a fome 

padecente. (SILVA, 1999, p.141) 

 

 O ditado “Quem padece cresce” inicia o poema apontando as perdas, as dores e 

os aprendizados dos quais os versos seguintes tratarão. Todavia esse seria um “(ditado 

impopular).”, pois é contra o povo, é contra o homem, indicando que este deveria sofrer 

para aprender. Sua natureza humana não é capaz de um aprendizado suave, de uma 

experiência tranquila, mas o homem, em sua essência arrogante e egoísta, necessitaria 

de uma dor, de um padecer, para amadurecer. Esses dois versos encontram-se isolados 

no início do poema, como se fossem um direcionador de ideias. 

 Como ironia do padecer desse primeiro verso, o sofrimento do poema não 

resulta em uma redenção. O crescer, também, não assinala um caminho para a melhoria 

e progresso pessoal. Diante disso, o ditado seria “impopular”, pois o crescimento tem 

sido morte, assim como o padecer: “Cresce a população/ infla/ a poluição/ decresce o 

jardim/ o verde/ a ação incomum”. São versos curtos e muitos afastados da margem 

para ganhar destaque e, assim, confirmar um distanciamento da regra, da norma 

(contida também no dito popular).  

 Ironicamente, “reduz-se a messe/ a cada missa de boa intenção”. O espaço 

sagrado não tem produzido frutos – boas ações, colheitas, messe. O ambiente que 

deveria ser capaz de produzir mudanças positivas nos homens está ressequido e sem 

vida. Com isso, “a pá que na terra desce/ a esfola apenas”. A imagem de alguém 

tentando semear em terra seca e infrutífera recorda-nos a parábola do semeador 

registrada na Bíblia: 
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Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: 

"Ouçam! O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela 

caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em 

terreno pedregoso, onde não havia muita terra; e logo brotou, porque a terra 

não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, 

porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e 

sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em 

boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a trinta, sessenta e até cem 

por um". A seguir, Jesus acrescentou: "Aquele que tem ouvidos para ouvir, 

ouça! " (BÍBLIA, 1999, p.)
32

. 

 

Segundo o entendimento cristão, a parábola descreve alguém, a duras penas, semeando 

bons ensinamentos e encontrando homens em todos os níveis de fé e humildade para 

aprender e transformar seu modo de pensar. De igual maneira, no poema, a pá que tenta 

trabalhar a terra, assim o faz “A penas. A dura greda.”; e encontra greda – argila arenosa 

– infrutífera. Homens “Degradados na própria terra esperam/ penas”.  

O cenário de uma terra seca e sem vida é completo com a imagem desse homem 

degradado e destituído de sua condição natural, primeira, em que era ligado com a 

natureza. Nessa terra infecunda, “Desce a pá/ E cresce a fome/ padecente”.  

O jogo de palavras e a repetição de sons que estão no primeiro verso (“cresce 

padece”) continuam também no restante do poema: população/poluição; messe/missa; 

decresce/desce/cresce/padecente/padece; apenas/a penas/penas/esperam. Enfaticamente, 

a poeta se certifica de que o sofrer do povo não tem levado ao seu crescimento, alegria e 

vida em abundância. A morte do jardim e do verde estão diretamente relacionados ao 

padecer de um povo.  

 Essa viagem e esse canto ao jardim estão igualmente em Sophia. Ela demonstra 

um desejo e temor ante esse espaço tão almejado, o eternamente sacro e perfeito: 

 

Senti que estava às portas do meu reino, 

Entre as sombras brilhavam as paisagens 

Que os meus sonhos antigos desejavam. 

Mas o terror expulsou-me das imagens 

Onde os meus membros já penetravam. (ANDRESEN, 2011, p.65) 

 

 Ante as portas que separam o sujeito lírico do seu “reino”, das paisagens de seus 

sonhos, o terror a traz de volta para o mundo profano e real. O peregrino Cristão expõe 

uma cena em que um homem indigno dos céus chega às portas do espaço celestial e 

                                                 
32

 Marcos 4: 2-9. 
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tenta, por meio de todas as artimanhas, ali penetrar, mas é de todo malsucedido. O 

limiar, esse portal, é o divisor que também o sujeito lírico encontra.  

No Apocalipse, os céus são descritos com doze portas guardadas por doze anjos. 

Jesus (Mateus 7:13-14) teria comparado a difícil missão de entrar no paraíso a uma 

porta estreita vinda de um caminho apertado, onde só entrariam os perseverantes. O 

medo que o sujeito lírico sente recorda-nos os variados momentos em que Cristão e os 

discípulos pecam e se distanciam da entrada celestial. C. S. Lewis, descrevendo as 

mudanças que Deus opera no caráter do homem, pondera que a deidade nos faz esperar 

pela benção, pelo milagre, para que, nesse tempo, evoluamos. Essa espera se daria como 

que em um saguão de entrada da casa e ali, ela “deve ser encarada como uma espera, e 

não como um acampamento. Você deve perseverar na oração, implorando pela luz.” 

(LEWIS, 2009, p.XXI). Sentindo-se pronto e capaz, o homem deixa o saguão e cruza a 

porta para o seu cômodo mais íntimo.  

A porta protege um lugar sagrado, um lugar secreto. Somente cruzam esse portal 

os iniciados. O sujeito lírico ainda pestaneja, ainda se sente receoso, para penetrar as 

paisagens de seus “sonhos antigos”. Seu corpo acelera e avança rumo ao “reino”, mas 

sua alma, ainda ressabiada, teme. Quem sabe, tema uma entrada despreparada, uma 

visita de maneira impetuosa e antecipada. Quiçá o sentimento da poeta seja de tamanho 

respeito, que ela se sinta acanhada de penetrar nesse espaço sagrado.  

Essa porta seria como aquele véu que separa a presença de Deus dos homens 

comuns (nos templos monoteístas antigos). Hebreus (9:1-9) nos revela que esse espaço 

de estada de Deus na terra era nomeado de “Santos dos Santos”, onde somente o 

sacerdote poderia entrar após orações e purificações de seu corpo. É possível que a 

entrada do sujeito lírico nesse “reino”, por ela tão sonhado, também envolva uma 

preparação e entrega de seu corpo que se diz pronto, mas sua alma ainda tremula e 

receia.  

No poema “Reza de manhã de maio”, da obra Dia do mar, o sujeito lírico roga a 

Deus por mais inocência, por menos vaidade e por um retorno à completude do ser: 

 

Senhor, dai-me a inocência dos animais 

Para que eu possa beber nesta manhã 

A harmonia e a força das coisas naturais. 

 

Apagai a máscara vazia e vã 

De humanidade 

Apagai a vaidade, 

Para que eu me perca e me dissolva 
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Na perfeição da manhã 

E para que o vento me devolva 

A parte de mim que vive 

À beira dum jardim que só eu tive. (ANDRESEN, 2011, p.155). 

 

O desejo intenso e o temor na presença do “reino”, como dito no poema anterior, 

também dividem o sujeito lírico, que declara que uma parte de seu ser vive “À beira 

dum jardim” privado e separado, a que somente ele teve acesso. 

A voz súplice implora pela inocência dos animais, pelo apagamento das 

máscaras e mentiras, pela morte da vaidade. Só assim, ela poderia “beber” a “harmonia 

e a força das coisas naturais”, poderia se perder e se dissolver na “perfeição da manhã”. 

A clareza e a luz da manhã não combinam com as faces escuras escondidas pelas 

máscaras de vaidade e mentira.  

Os “animais” rimam com “naturais” e a “humanidade” com “vaidade”, e isso 

confirma que a inocência estaria mesmo na natureza. Uma parte do sujeito lírico 

permanece em frente ao jardim mais puro, esperando por esse tempo de doçura e boa-fé, 

onde ele se sentiria inteiro e pleno. 

A imagem da candura da manhã e da natureza estão pinceladas em outros 

cenários naturais. Assim como o jardim, a floresta também se posiciona como um 

abrigo para a vida tumultuada da cidade. Em “A floresta”, conto infantil de Sophia, a 

pequena Isabel se fascina com os segredos e encantos de um bosque pouco 

frequentando. Apesar de morar em uma quinta, que já ficava nos arredores da cidade, é 

no bosque mais fechado da fazenda que ela enfrenta suas verdadeiras aventuras. 

Possivelmente, um caminho para o autoconhecimento (como João e Maria), mas o fato 

é que ali ela se vê plena e engajada, pronta para se aventurar em busca do desconhecido. 

A natureza a deslumbrava, pois era completa, pura e infinita. Havia nela um mundo 

mais misterioso do que os livros poderiam descrever: “Isabel estendeu-se ao comprido 

no chão junto dum carvalho e começou a ler. Mas o livro maçou-a [...] Então o olhar de 

Isabel pousou no tronco de carvalho” (ANDRESEN, 19[--], p.12). Os pequenos 

animais, os musgos e as altas copas das árvores revelavam muito mais da vida à 

pequena menina.  

 O fascínio pelas imagens mais naturais e intocadas está em “Jardim perdido”, da 

obra Poesia:  

 

Jardim em flor, jardim da impossessão,  

transbordante de imagens mas informe,  
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Em ti se dissolveu o mundo enorme,  

Carregado de amor e solidão.  

 

A verdura das árvores ardia,  

O vermelho das rosas transbordava,  

Alucinado cada ser subia  

Num tumulto em que tudo germinava.  

 

A luz trazia em si a agitação  

De paraísos, deuses e de infernos,  

E os instantes em ti eram eternos  

De possibilidades e suspensão.  

 

Mas cada gesto em ti se quebrou, denso  

Dum gesto mais profundo em si contido,  

Pois trazias em ti suspenso  

Outro jardim possível e perdido. (ANDRESEN, 2011, p.45) 

 

Nesse cenário da “verdura das árvores” e do “vermelho das rosas”, é onde toda a 

amplidão, eternidade e contradição do mundo se dissolvem. 

 É o “jardim da impossessão”, cheio de significados “mas informe”. Não há 

como ser dono desse jardim, ou se sentir cheio dele, de sua pureza e lisura. Ele é 

informe, inclassificável, inexplicável, de tão amplo e completo. É “transbordante de 

imagens”, cheio do “vermelho das rosas”, ardente na “verdura das árvores”. 

Transbordar e arder sugerem um jardim que não pode caber em si mesmo, ele abarca o 

mundo todo. Impessoal e eterno, é de todos e de todas as eras, nele, estão todo o amor e 

solidão do mundo.  

Os seres que se elevam para o paraíso (que poderia ser ali ou mais além) se vão 

alucinados com a vida, com a transbordante vida, “Num tumulto em que tudo 

germinava”. O jardim continha a agitação de “paraísos, deuses e de infernos”, onde os 

instantes eram eternos “De possibilidades e suspensão”.   

Mas toda a eternidade e completude desse jardim não revelam o jardim dos céus, 

o jardim perdido, o jardim das delícias, escondido em segredo dos olhos humanos: “Mas 

cada gesto em ti se quebrou, denso/ Dum gesto mais profundo em si contido,/ Pois 

trazias em ti suspenso/ Outro jardim possível e perdido”.  

Segundo Mircea Eliade (1992, p.99-100), “Para o homem religioso, a Natureza 

nunca é exclusivamente ‘natural’: está sempre carregada de um valor religioso”. Assim, 

as flores, as árvores e as rosas do poema seriam veneradas não por serem belas flores, 

árvores e rosas, mas por serem sagradas. E é esse o jardim que se esconde e se apresenta 

como eterno e imutável. Com isso, “o homo religiosus acredita sempre que existe uma 
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realidade absoluta, o sagrado, que transcende este mundo, que aqui se manifesta, 

santificando-o e tornando-o real” (ELIADE, 1992, p.164).  

Sobre a importância sagrada de cada uma das paisagens lembradas pelo sujeito 

lírico, podemos recordar Arte Poética II (2011, p.839-840), quando Sophia lembra que 

“Se um poeta diz ‘obscuro’, ‘amplo’, ‘barco’, ‘pedra’ é porque estas palavras nomeiam 

a sua visão do mundo, a sua ligação com as coisas”. O poema “Coral”, presente na obra 

homônima, expressa esse poder construtor da palavra primeira: “Ia e vinha/ E a cada 

coisa perguntava/ Que nome tinha” (ANDRESEN, 2011, p.207). Esse novo nomear, 

esse olhar original sobre cada coisa antiga, possibilitaria a religação do homem com o 

mundo. Assim, as palavras não seriam escolhidas pela sua beleza estética, mas pelo 

poder que possuem de reestabelecer a aliança da poeta com o mundo, com o sagrado.   

A ideia de algo antigo que tem sido guardado na essência das coisas também se 

faz presente no poema “As flores”, de No tempo dividido:  

 

Era preciso agradecer às flores 

Terem guardado em si, 

Límpida e pura, 

Aquela promessa antiga 

De uma manhã futura. (ANDRESEN, 2011, p.293). 

 

A rima entre “pura” e “futura” nos sugere a distância em que esse mundo mais 

imaculado se encontra. Cada verso destaca a imagem das flores: o primeiro termina com 

este vocábulo “flores”, o segundo com a palavra “si” (também se referindo a elas) e, no 

terceiro, há um destaque aos termos “Límpida e pura”, que se encontram isolados. Isso 

porque, aqui, são as flores que guardam o mistério da eternidade mais pura, assim como 

o jardim perdido do poema anterior.  

Michel Hamburger (2008), pensando na humanização e desumanização do 

poema, assevera que o poeta estaria buscando um perder-se, diluir-se e encontrar-se em 

cada coisa, planta ou animal. A modernidade nos apresentaria, em muitos momentos, 

um sujeito lírico dissolvido na paisagem. Porém, mais do que isso, a poesia de Dora e 

Sophia almeja essa dissolução pela possibilidade de unir o homem ao que há de sagrado 

nessa paisagem. Por isso, a segurança do sujeito lírico de Sophia está – em muitos 

momentos – nas coisas. Ao falar de objetos, por ele considerados puros, ele encontra um 

caminho para o autoconhecimento, para o retorno ao original. A própria poeta exclama: 

“a poesia é a minha explicação com o universo, a minha convivência com as coisas, a 

minha participação no real, o meu encontro com as vozes e as imagens” (ANDRESEN, 
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2011, p.839). Falar de um jardim sagrado revela acerca das inquietações e ansiedades da 

poeta diante do mundo. 

Em Uma história de Deus (2008, p.380), Karen Armstrong – pensando a religião 

cristã – retorna ao tempo de Noé e acentua que, ali, os mandamentos eram amar a Deus 

e ao próximo, mas há também uma ordenança de que os homens deveriam contemplar a 

Natureza, pois esse seria o único templo do grande Deus.  

A contemplação da natureza está ainda em outro “Jardim perdido”, da obra Dia 

do mar:  

 

Jardim perdido, a grande maravilha 

Pela qual eternamente em mim 

A tua face se ergue e brilha 

Foi esse teu poder de não ter fim, 

Nem tempo, nem lugar e não ter nome. 

 

Sempre me abandonaste à beira duma fome. 

As coisas nas tuas linhas oferecidas 

Sempre ao meu encontro vieram já perdidas. 

 

Em cada um dos teus gestos sonhava 

Um caminho de estranhas perspectivas, 

E cada flor no vento desdobrava 

Um tumulto de danças fugitivas. 

 

Os sons, os gestos, os motivos humanos 

Passaram em redor sem te tocar, 

E só os deuses vieram habitar 

No vazio infinito dos teus planos. (ANDRESEN, 2011, p.144) 

  

O sujeito lírico vê – por meio do jardim perdido – a face do outro, de Deus, do 

indizível e misterioso, que também no poema não se expõe completamente. Esse jardim 

é “a grande maravilha” que reflete a face eterna, aquela que não tem “fim,/ Nem tempo, 

nem lugar”, nem “nome”. A própria imagem da deidade se confunde com a imagem do 

jardim, ambos eternos, sagrados e separados do tempo profano. Estando nesse ambiente 

solene, até o sujeito lírico se sente parte do sagrado, pois é nele (humano) que esse 

eterno se ergue e brilha.  

O desencontro, o “caminho de estranhas perspectivas” e o “tumulto” revelam 

acerca dos sentimentos do sujeito lírico ante esse intocável e indescritível. Esse outro 

(Deus?/ sagrado?) o abandonou à beira “duma fome”. No caminhar rumo a esse 

encontro, o sujeito lírico se vê perdido e frente a um “caminho de estranhas 

perspectivas”. Os que conseguiram habitar, estar com este imutável, foram os deuses, 

que fizeram moradia no “vazio infinito dos teus planos”. Enfim, apesar de o jardim ser 
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um mediador e uma moradia para o divino, para os deuses, o sujeito lírico continua não 

se sentindo pleno e completo na presença do secreto sagrado.  

Em Histórias da terra e do mar, no conto “Vila d’Arcos”, observa-se a candura 

infinita do jardim e a busca incompleta da poeta ao se deparar com esse espaço sagrado: 

“Jardins onde reconhecemos que a nossa condição é não saber. É não poder jamais 

encontrar a unidade. E encontrar a unidade seria acordar” (ANDRESEN, 2000, p.117). 

Em Poesia, o sujeito lírico canta “Em todos os jardins”:  

 

Em todos os jardins hei-de florir, 

Em todos beberei a lua cheia, 

Quando enfim no meu fim eu possuir 

Todas as praias onde o mar ondeia. 

 

Um dia serei eu o mar e a areia, 

A tudo quanto existe me hei-de unir, 

E o meu sangue arrasta em cada veia 

Esse abraço que um dia se há-de abrir. 

 

Então receberei no meu desejo 

Todo o fogo que habita na floresta 

Conhecido por mim como um beijo. 

 

Então serei o ritmo das paisagens, 

A secreta abundância dessa festa 

Que eu via prometida nas imagens. (ANDRESEN, 2011, p.56) 

 

 É no tempo futuro de completude e unidade que se faria a união ao mar, às flores 

e à lua. Esse tempo nos deixa entrever a morte ou um renascimento em que possa haver 

o ajuntamento com a natureza. Ali, ela irá “florir”, beber a “lua cheia”, será “Quando 

enfim no meu fim eu possuir/ Todas as praias onde o mar ondeia”. A apropriação é tão 

plena que o sujeito lírico passa a possuir características da natureza, dela bebe e nela se 

confunde e mistura: “Um dia serei eu o mar e a areia,/ A tudo quanto existe me hei-de 

unir”. O sangue humano se compara à seiva das árvores e à água que corre nos rios; um 

ajuntamento promovido por “Esse abraço que um dia se há-de abrir”. 

 As estrofes seguintes relatam esse momento tão glorioso. A palavra “Então” 

sugere o fechamento e a completude que há de haver. O fogo mais secreto escondido na 

floresta é entendido como o calor de um beijo, mais um símbolo de união. A imagem do 

fogo, para Gilbert Durand (2002, p.173), está ligada à purificação – se nos lembrarmos 

dos batismos e rituais de purificação –, à iluminação – já que seria um “prolongamento 

ígneo da luz” – e, por último, à sabedoria. Esse fogo, ao qual o sujeito lírico se liga em 
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um beijo, é completude, conhecimento de si-mesmo e do outro. Ele está guardado na 

floresta mais escura, que seria desbravada por um herói, peregrino ou religioso.  

 Depois desse desbravamento e dessa união vitoriosa, há uma dança sagrada – 

como o culto das bacantes a Dioniso. O sujeito lírico seria “o ritmo das paisagens,/ A 

secreta abundância dessa festa/ Que eu via prometida nas imagens”. Uma festa, uma 

dança, um culto de junção com o sagrado.  

 As rimas “florir” e “possuir” e “areia” e “veia” desvelam uma incorporação com 

a natureza, um desejo de possuir, e de se ver integrado ao natural, de ter a “areia” – e 

sua essência mais pura – correndo em sua “veia”. A “floresta” rima com “festa” nas 

últimas estrofes, sendo, nesse espaço natural, onde o fogo secreto se esconde é que está 

a verdadeira alegria. Para completar, o espaço simbólico do poema, “imagens” nos 

retorna à “paisagens”. Um espaço de simbolismo e de imagens sagradas que se dá no 

mais secreto da floresta, do jardim e do mar.  

Os versos constituídos em um soneto – com rimas alternadas e estrofes bem 

estruturadas – representam a organização e a segurança que circundarão a vida da poeta 

quando nesse futuro ela estiver. Esse abraço que a unirá com a natureza lhe trará paz, 

sabedoria, sacralidade, completude e ordem para sua vida. 

O mesmo renovo encontrado no jardim será também experienciado no mar e nas 

fontes.  

 

2.3 - Das fontes para o mar 

  

 A água das fontes e do mar é, também, um dos destinos de fuga na poesia de 

Sophia e Dora. Em Poesia, o sujeito lírico andreseniano canta a liberdade que sente ao 

percorrer “As fontes”: 

 

Um dia quebrarei todas as pontes 

Que ligam o meu ser vivo e total, 

À agitação do mundo irreal, 

E calma subirei até às fontes. 

 

Irei até às fontes onde mora 

A plenitude, o límpido esplendor 

Que me foi prometido em cada hora, 

E na face incompleta do amor. 

 

Irei beber a luz e o amanhecer 

Irei beber a voz dessa promessa 

Que às vezes como um voo me atravessa, 

E nela cumprirei todo o meu ser. (ANDRESEN, 2011, p.58) 
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Assim como o poema anterior estava organizado em soneto, esse também é 

estruturado em uma forma clássica, com palavras rimadas, versos harmônicos em 

extensão e rimas. Novamente, o tema do poema está integrado com a forma como foi 

tecido e estruturado. A forma justa e o mundo real são fechados, rimados, em plena 

sintonia, protegidos e guardados de qualquer corrupção e mentira.  

A imagem de um poema com versos tão simétricos e rimas tão combinantes se 

equipara com o mundo para o qual o sujeito lírico deseja caminhar. Ele anseia 

desatrelar-se desse mundo de incompletudes, quebrando as “pontes” que o ligam à 

agitação, à aparência e à mentira, ao irreal. Seu íntimo vivo e total deseja uma subida às 

fontes da plenitude e da limpidez. Assim clama: “Irei até às fontes onde mora/ A 

plenitude, o límpido esplendor/ Que me foi prometido em cada hora,/ E na face 

incompleta do amor”.  

As “pontes”, por excelência, possuem a função de ligar e de aproximar. A 

destruição delas separaria esse mundo irreal (no qual a poeta vive) do mundo perfeito, 

real e sagrado para o qual deseja ir. Seria como se o mundo das ideias (de Platão), o 

mundo arquetípico e sagrado fosse o mundo mais real, e este, no qual estamos, fosse 

irreal, errado, corrupto e mentiroso, “face incompleta do amor”. Sophia confessa que a 

poesia sempre foi para ela “uma perseguição do real” (ANDRESEN, 2011, p.841). 

As fontes, em contrapartida, possuem “o meu ser vivo e total”, “a plenitude, o 

límpido esplendor”. Por fim, repete-se o anseio de fusão com a natureza. O sujeito lírico 

bebe “a luz e o amanhecer”, “a voz” da promessa salvífica (que “como um voo” vem 

para libertar e socorrer).  

 Gaston Bachelard (1997, p.151) ensina que o sonho de renovação e purificação 

nos é sugerido pela água fresca, límpida e nova. Esse frescor rejuvenesce o rosto e a 

alma, faz com que o ser humano tenha silêncio, pureza e clareza para se conhecer, 

visitando o mais profundo de si-mesmo. As fontes das águas transportariam o indivíduo 

para a origem de si-mesmo, para o início de tudo. Já que “As águas simbolizam a soma 

universal das virtualidades: são fons et origo [fonte e origem]”, segundo Mircea Eliade 

(1992, p.110). 

 Em outro poema, já aqui analisado, o sujeito lírico anseia por uma mudança: “As 

cidades poderiam ser claras e lavadas/ Pelo canto dos espaços e das fontes” 

(ANDRESEN, 2011, p.660). A cidade seria nova e renovada, se lavada com essas águas 

primeiras, originais e puras.  
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 A “Fonte” purificadora está também em Dora (em Uma via de ver as coisas). 

Para a poeta, essas águas são sempre sagradas: 

 

Em Assis andei, 

na Úmbria ensolarada. 

 

Manou água onde não havia. 

Foste tu, Francesco? Sempre estavas 

onde o sedento carecia. 

A lei secreta não sei  

Do amor, da sede. 

Mas lá estou, criança, 

Sabendo sem saber, 

O olhar marejado. [...] (SILVA, 1999, p.103) 

 

A imagem de Francisco de Assis está mais uma vez nesse poema. Seu amor pelo 

próximo e seu poder para fazer jorrar vida em abundância em um coração seco e infértil 

estão nos versos de Dora. Esse religioso sabe a “lei secreta” do amor e a forma correta 

de saciar a sede eterna do homem. O sujeito lírico porta-se ante essa fonte sagrada como 

criança, com a alma crente de uma maneira tão pura que nem mesmo ele sabe explicar.  

 O poema de Dora retoma um modelo de comportamento que vigorou por muitos 

anos, quando a religião – no caso aqui a cristã – ainda assumia para a sociedade um 

padrão de conduta e seus santos e religiosos eram exemplos. Os homens buscavam 

observar em São Francisco sentimentos e reações que fossem mais santas e purificadas. 

Porém, o que observamos hoje é que (com o declínio da valorização do sagrado, da 

natureza e de Deus) o homem tem procurado seu modelo de estética (e conduta) nas 

celebridades, mas isso gera um vazio interior profundo, pois nem sempre essas pessoas 

possuem um pensamento elevado que somente o sagrado poderia proporcionar; como a 

poesia de Dora e Sophia afirma.   

Acerca dessa busca pelo sagrado, Johannes Angelus Silesius (1996, p.30-225) 

pondera que a fonte mais purificadora de todas seria Deus, pois seria esta que realmente 

renovaria e limparia todos os homens. Assim, orienta: “Homem, na origem a água é 

pura e límpida, corres perigo se não bebes na fonte”, e continua: “Neste mundo, chamar 

qualquer coisa de suave e agradável, é não ter tido ainda a experiência da suavidade 

divina”, “Insensato o homem que bebe no charco e esquece a fonte que jorra em sua 

morada”. De igual modo, Angelus entende que a fonte é o caminho para o mar, para a 

totalidade e infinidade: “A divindade é uma fonte, tudo corre dela./ Nela também tudo 

recai: portanto é igualmente um mar”. Por fim, usando a comparação bíblica, esse 

estudioso prega que o cervo sedento é como a alma humana que corre “à fonte de onde 
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jorra o manso riacho da vida. Essa fonte é Jesus Cristo que, como suas águas 

abundantes, aplaca a nossa sede na verdadeira fé e nos fortifica contra o pecado”. 

Somente essa fonte seria capaz de dar ao homem uma felicidade verdadeira, segundo o 

entendimento de Angelus Silesius.  

Essa promessa de um retorno (ou viagem) às fontes, ou dessa ida a um lugar de 

completude, recorda-nos a descrição bíblica da fonte de águas da vida que saem do 

trono de Deus. Há uma promessa para os fiéis: “pois o Cordeiro que se encontra no 

meio do trono os apascentará e os guiará para as fontes da água da vida” (BÍBLIA, 

1999, p.267 - Apocalipse 7:17). O autor desse livro de profecias futuras (Apocalipse 

22:1) ainda esclarece: “Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, 

que sai do trono de Deus e do Cordeiro” (BÍBLIA, 1999, p.277). 

 No livro Coral, de Sophia, “A fonte” é um espaço antigo de verdade e 

completude: 

 
Ouve a fonte translúcida da quinta  

Cercada de varandas onde a ausência  

De alguém eterna mora e se debruça. (ANDRESEN, 2011, p.200) 

 

O sujeito lírico conclama o ouvinte/leitor a prestar atenção à natureza, à pureza oculta 

presente na fonte. Para isso, há a escolha do imperativo do verbo ouvir: “Ouve a fonte 

translúcida da quinta”. Recordamos que Sophia viveu na Quinta do Campo Alegre, e 

essa região também foi inspiração para o conto infantil “A floresta”, já aqui lembrado. 

Porém ainda que não fizéssemos essa relação, o fato é que o sujeito lírico clama ao 

leitor uma atenção especial para a fonte que é diáfana, pura e clara. 

Nesse espaço de singeleza, é onde se encontra a plenitude do invisível: “Cercada 

de varandas onde a ausência/ De alguém eterna mora e se debruça”. Essa ausência 

eterna poderia ser a presença de Deus, a essência de todas as coisas, o sentido profundo 

de cada espaço da natureza. Enfim, a verdade estaria presente no jardim mais virginal e 

nas águas mais “translúcidas”.  

O conto andreseniano O colar (2001, p.74-5) relata um diálogo de Vanina com 

Byron (o poeta Lorde Byron, que, ao final, recita um de seus poemas para a Condessa 

Zeti). Antes de conversar com o poeta, é nos dito que a “jovem Vanina sai e entra em 

um bosque para lavar o seu rosto nas fontes”. Em suas palavras, ela explica à Byron que 

encontrou “a fonte da alvorada onde se lavam os pastores, e que é o melhor produto de 

beleza que conheço”. E Byron responde: “De fato, a tua cara brilha e ri! Posso tocar-



148 

 

lhe?”. Por fim, Vanina complementa que as águas da fonte teriam lavado mais do que a 

aparência de sua face, mas seus temores, medos e aflições: “Mas sabes, na fonte dos 

pastores lavei a cara de tudo”.  

Assim como as fontes, o mar assume um lugar sagrado e privilegiado nos 

poemas de Sophia. O Oceanário de Lisboa a homenageou com uma ampla sala com seu 

nome (com vista privilegiada para o rio Tejo) e com a impressão de variados poemas 

pelas paredes do lugar
33

. O Miradouro de Sophia de Mello Breyner Andresen, também, 

foi uma homenagem à poeta. Além da imensa vista para a cidade de Lisboa, o rio Tejo 

pode ser contemplado amplamente. Nele, há um busto em bronze da poeta e seu poema 

“Lisboa” está registrado em uma placa de vidro. Enfim, seu amor pelo mar, pelas águas 

e pelo rio foi lembrado no momento desses tributos.  

Em dois poemas de Sophia, o sujeito lírico almeja o retorno a essa água 

oceânica:  

 
Nostalgia sem nome da paisagem, 

Secreto murmurar de cada imagem, 

Que na escuridão se ergue e caminha. (ANDRESEN, 2011, p.137) 

 

Devagar no jardim a noite poisa 

E o bailado dos seus passos 

Liberta a minha alma dos seus laços, 

Como se de novo fosse criada cada coisa. (ANDRESEN, 2011, p.138) 

 

 

Esses poemas revelam um desejo de entender a profundeza das coisas. Se 

observarmos os versos, podemos conceber que se trata da imagem do jardim com os 

passos de alguém que se aproxima. Mas, considerando que esses tecidos poéticos se 

encontram no livro Dia do Mar, poderíamos também ponderar que o “Secreto murmurar 

de cada imagem” e “E o bailado dos seus passos” aludem ao mar. A escuridão e a noite, 

que devagar pousam no jardim, juntamente com o ir e vir das ondas (“bailado”), 

libertam a alma do sujeito lírico dos “laços” e encenações deste mundo. Seria como a 

escuridão invadindo o mar e o jardim, com todo o silêncio noturno, organizasse o caos 

do mundo: “como se de novo fosse criada cada coisa”.   

Dentre os sentimentos que o sujeito lírico acredita estarem presentes, nesse 

momento primitivo e casto, estão a alegria, a serenidade, a plenitude e a liberdade. Ele 

canta: 

                                                 
33

 Os poemas são: “Atlântico”, “Inscrição”, “Mar sonoro”, “Os navegadores” e “Inicial”, sendo que 

alguns serão posteriormente aqui estudados. 
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Eu falo da primeira liberdade 

Do primeiro dia que era mar e luz 

Dança, brisa, ramagens e segredos 

E um primeiro amor morto tão cedo 

Que em tudo que era vivo se encarnava. (ANDRESEN, 2011, p.281) 

 

Canta-se a “primeira liberdade”. O mundo atual cultua a liberdade para se vestir, para 

pensar, para agir e falar. A liberdade exaltada no poema contempla o respeito à natureza 

e ao próximo. Andar escutando o barulho e sentindo a brisa do mar, isso seria liberdade 

para o sujeito lírico. Em “Chamo-te”, o sujeito lírico canta: “Peço-Te que venhas e me 

dês a liberdade,/ Que um só dos teus olhares me purifique e acabe.” (ANDRESEN, 

2011, p.201). Mais uma vez, a liberdade viria de Deus, ou de um espaço sagrado e 

verdadeiro. Somente o sagrado poderia libertá-lo dos laços de mentira e impureza deste 

mundo.  

Estela Pinto Ribeiro Lamas (1988) compreende que Sophia procura restabelecer 

a aliança entre o homem e o mundo e aponta para o drama do tempo dividido, do tempo 

que divide o ser, que transforma a vida em fragmentos. Se pensarmos que o poema se 

encontra na obra intitulada No tempo dividido, igualmente, observamos que “o sujeito 

poético, livre, parte para a caminhada, fundido com as coisas que vê e que ama; Sophia 

canta o cosmos” (LAMAS, 1998, p.103). 

O sujeito lírico assim apregoa: “Eu falo da primeira liberdade/ Do primeiro dia 

que era mar e luz”. O primeiro dia estava iluminado, silencioso e cheio dos mistérios 

divinos, repleto de: “Dança, brisa, ramagens e segredos”. A estudiosa Estela Lamas 

ainda confirma que Sophia enaltece o regresso à casa primitiva, o retorno aos tempos da 

criação, estando ela “determinada de se fundir com o cosmos que só na luz pura e no 

silêncio se consegue” (LAMAS, 1998, p.105). E era justamente nesse primeiro dia, o 

dia primeiro da criação, que o sujeito lírico andreseniano desejava estar, em meio ao 

silêncio e à luz.  

Rememorando esses primeiros dias, há um lamento: “E um primeiro amor morto 

tão cedo/ Que em tudo que era vivo se encarnava”. É possível que, a lamúria seja pelo 

amor que Deus demonstrou ao mundo, dando vida a cada coisa, animal e planta que 

nomeava; ou o pesar seja pelo desejo dos primeiros nativos por uma liberdade falsa que 

os conduziu à morte em vida, prolongando um jugo de mentira e falsidade para todos os 

homens. Enfim, de todo modo, esse amor divino não mais se encarna em tudo que é 
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vivo, segundo os pensamentos do sujeito lírico. Por isso, há um desejo forte de retorno 

ao primeiro dia. 

Clara Crabbé Rocha (1978, p.17), estudando os contos de Sophia Andresen, 

defende que a poeta apresenta uma fidelidade aos valores naturais. Por isso, “a arte 

poética de Sophia toma a natureza como principal fonte de inspiração.”, pois é nela que 

parte disso pode se realizar. É nessas paisagens que o sujeito lírico se refugia. Em outro 

poema de Dia do mar, canta-se (mais uma vez) o natural: 

 

A minha esperança mora 

No vento e nas sereias –  

É o azul fantástico da aurora 

E o lírio das areias. (ANDRESEN, 2011, p.161). 

 

Há um sentimento de paz em relação ao mar. Quando o coração fica sem lugar e 

sem esperança na cidade, o mar representa a calmaria. A esperança está no fantástico, 

naquilo que suas mãos, muitas vezes, nem podem tocar: “A minha esperança mora,/ No 

vento e nas sereias”. Esse seria um brado esclarecedor de um indivíduo que não se 

encaixa mais nos sonhos de consumismo e de felicidade de uma sociedade 

industrializada. O vento e as sereias são parte de sua esperança, assim como “o azul 

fantástico da aurora/ E o lírio das areias”. Há o desejo de ser inundado pela pureza, 

liberdade e verdade que há na essência do vento, da aurora e da areia.  

Ainda na voz de Estela Lamas (1998, p.15), a praia seria o local por excelência, 

na obra de Sophia, para o encontro com a luz e com a vastidão, onde há uma religação 

com o antigo, que está no mar, no vento e na floresta. Todos esses elementos, 

juntamente com o ‘tempo’, na poesia, devem ser experimentados com o olfato, com os 

olhos, o tato e os ouvidos. Isso faz muito sentido, quando o sujeito lírico revela que põe 

a sua esperança nessas coisas tão intangíveis da natureza. Pode ser que a sensação do 

vento lhe passando pelos cabelos, o frescor do início da aurora, a liberdade da areia nos 

pés seja um real contraste com a sujeira da cidade, a limitação do tempo, os odores 

fortes nas ruas e o céu escuro, resultado da poluição urbana. Ao falar, então, de “vento” 

ou “aurora”, não há o desejo de representar algo, mas de fazer real essas imagens: “A 

linguagem poética não designa, não informa, não representa; ela liberta-se da denotação, 

do sentido, da representação” (LAMAS, 1998, p.26). 

 Contemplemos a pureza do mar nesses versos de Sophia: 

 

Vem domar azul o marinheiro 
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Vem tranquilo ritmado inteiro 

Perfeito como um deus, 

Alheio às ruas. (ANDRESEN, 2011, p.343). 

 

 No poema “Marinheiro real”, do livro Mar Novo, o mar – o mais profundo azul 

do oceano – é um espaço para a perfeição e para a convivência com a divindade. No 

mar, o marinheiro se move de maneira plena e completa: “Vem domar azul o 

marinheiro/ Vem tranquilo ritmado inteiro”. A ausência de vírgulas, neste verso, é algo 

particular, já que o verso seguinte é finalizado por essa marcação pontual. As palavras 

“tranquilo ritmado inteiro” se unem ainda mais na ausência de uma pontuação. Seria 

como se o ritmo do mar (suas idas e vindas), sua tranquilidade e seu frescor oceânico 

tornassem o marinheiro inteiro. Como Adão e Eva antes do pecado, como o andrógino 

antes da separação, uma situação ideal que somente a natureza e o sagrado poderiam 

proporcionar ao indivíduo. Assim, estando pleno, o marinheiro se apresenta: “Perfeito 

como um deus,/ Alheio às ruas”.  

 Em Mar Novo, “Marinheiro sem mar” também registra a condição singular do 

desse indivíduo. Ele vagueia perdido pelas ruas da cidade. Seu mundo é o mar, o 

infinito azul, o silêncio e a pureza das águas. Na cidade, ele se sente desvairado e 

incompleto. Vejamos: 

 
Longe o marinheiro tem 

Uma serena praia de mãos puras 

Mas perdido caminha nas obscuras 

Ruas da cidade sem piedade 

 

[...] 

 

Ele morrerá sem mar e sem navios 

Sem rumo distante e sem mastros esguios 

Morrerá entre paredes cinzentas 

Pedaços de braços e restos de cabeças 

Boiarão na penumbra das madrugadas lentas 

 

E ao Norte e ao Sul 

Ao Leste e ao Poente 

Os quatro cavalos do vento 

Sacodem as suas crinas 

 

E o espírito do mar pergunta: 

 

"Que é feito daquele 

Para quem eu guardava um reino puro 

De espaço e de vazios 

De ondas brancas e fundas 

e de verde vazio?" 

 

Ele não dormirá na areia lisa 
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Entre medusas, conchas e corais 

 

Ele dormirá na podridão 

E ao Norte e ao Sul 

E ao Leste e ao Poente 

Os quatro cavalos do vento 

Exatos e transparentes 

O esquecerão 

 

Porque ele se perdeu do que era eterno 

E separou o seu corpo da unidade 

E se entregou ao tempo dividido 

Das ruas sem piedade. (ANDRESEN, 2011, p.312-4) 

 

Esse marinheiro caminha perdido “nas obscuras/ Ruas da cidade sem piedade” e 

morrerá em um espaço impuro e terreno: “sem mar e sem navios/ Sem rumo distante e 

sem mastros esguios”. Afastado da pureza das águas, da ascensionalidade dos mastros e 

do horizonte, separado das águas puras e divinas do mar, ele “Morrerá entre paredes 

cinzentas”, deixando seus restos boiando na “penumbra das madrugadas lentas”.  

A cidade é descrita como escura, triste e repleta de ruas “obscuras”, onde 

homens vivem e morrem na “penumbra”.  Em contraposição a essa escuridão, o espírito 

do mar questiona para onde esse homem teria ido, já que o mar lhe teria reservado um 

“reino puro/ De espaço e de vazios/ De ondas brancas e fundas”. Brancura, pureza e um 

espaço profundo e amplo seriam a realidade do mar. Já na cidade, esse pobre marinheiro 

não possuiria um ambiente sereno para morrer, para descansar a sua alma, morreria 

“entre paredes cinzentas/ Pedaços de braços e restos de cabeças”.  

Ainda destacando essa dicotomia, o sujeito lírico argumenta que, permanecendo 

na cidade, “Ele não dormirá na areia lisa/ Entre medusas, conchas e corais// Ele dormirá 

na podridão”. Os quatro cavalos do espaço e do tempo poderiam configurar a imensidão 

do mar, eles são “exatos”, perfeitos e “transparentes”. Esses animais – que podem 

incorporar a morte e a vida, a ascensão aos céus ou a descida ao Hades – são aqui claros 

e vindos dos quatro cantos da terra para representar a oposição à hostilidade vista na 

cidade. Gilbert Durand lembra que o cavalo pode estar associado “à água por causa do 

caráter terrificante e infernal do abismo aquático” (DURAND, 2002, p.79). É verdade 

que os quatro cavalos apontados pelo sujeito lírico estão relacionados ao momento de 

morte do marinheiro, podendo ser os psicopompos de sua humana alma, mas são 

“cavalos do vento/ Exatos e transparentes”. Sendo assim, esses cavalos nos recordam 

mais os cavalos de vida e transcendência presentes no Apocalipse (19:14) da Bíblia. 

Jesus cavalgava e era seguido por diversos outros equinos repletos de luz: “e seguiam-
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no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho 

finíssimo, branco e puro” (BÍBLIA, 1999, p.276) 

Um “marinheiro sem mar” é como um poeta sem o seu ritual sagrado da criação, 

ambos são indivíduos perdidos e separados da verdade primeira das coisas. Isso “Porque 

ele se perdeu do que era eterno”.  Clara Rocha (1978, p.12) defende que, “Em Sophia, a 

verdade das coisas antigas é indissociável da noção (clássica) de equilíbrio e harmonia”. 

Sem esse sentimento de leveza – que somente seria possível em uma concordância com 

o “eterno” –, o marujo não se percebe inteiro: “E separou o seu corpo da unidade/ E se 

entregou ao tempo dividido/Das ruas sem piedade”. Assim como o poeta de A fada 

Oriana, que abandona seus tecidos poéticos e seu “eu” mais profundo, para se aventurar 

na cidade, esse marinheiro também se entrega a um tempo dividido.  

Luís Adriano Carlos (2000, p.241) acredita que os poemas de No tempo dividido 

e de Mar Novo retomam o mito platônico do andrógino e que não identificar esse sujeito 

bipartido faria com que qualquer leitura do poema andreseniano fosse ingênua e 

insignificante. Já que esse seria o sentimento maior do sujeito lírico: a incompletude e a 

busca de algo que lhe explicasse sua verdadeira essência. 

Por sua vez, o poema “Fechei à chave”, de Dual, nos apresenta o mar como 

“símbolo da perpétua renovação” (ROCHA, 1978, p.39). Além disso, ele é destacado 

como vivo, altivo e potente, como um cavalo: 

 
Fechei à chave todos os meus cavalos 

A chave perdi-a no correr de um rio 

Que me levou para o mar de longas crinas 

Onde o caos recomeça – incorruptível (ANDRESEN, 2011, p.568) 

 

 É no oceano que o mundo reinicia, ele nasce uma vez mais em pureza e verdade. 

Elizabeth Gonzaga de Lima (2009, p.401-8) esclarece que “A paisagem marítima da 

poetisa abandona as dimensões épicas do mar camoniano e do mar mítico de Fernando 

Pessoa para converter-se em identidade do sujeito-lírico, em experiência estética, forma 

de apreensão do mundo”. Os poemas de Sophia expressam “a sensação de completude 

existencial que o mar evoca na poetisa portuguesa”. O mar, mais que o espaço marítimo 

somente, é a representação de um estado de alma de Sophia. 

O caos recomeça no mar, onde ele se reorganizará em cosmos. Ele é visto como 

início e princípio de tudo, “pois é o elemento de água que funda o primeiro ambiente 

que o homem conhece ainda no útero materno” (ŠIMEČKOVÁ, 2009, p.24). O 

marinheiro, como o poeta, vê ali a vida e o renascimento. Domando esse mar e alheio às 
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ruas, o marinheiro se completa e se vê inteiro. Um homem em fuga, que simboliza o 

herói das viagens iniciáticas.  

Carlos Ceia, estudioso da obra de Sophia, expressa que, na poeta, “As viagens 

arquetípicas são descritas, quase invariavelmente, como viagens iniciáticas que visam 

apreender na natureza a harmonia que parece faltar a quem viaja” (CEIA, 1996, p.39). 

Sendo assim, estaríamos perante uma poeta caminhante, que almeja “procurar uma via 

de reconciliação entre os opostos que vivem no caos primitivo” (CEIA, 1996, p.39).  

Outra obra de Sophia que podemos entender como uma valorização desse 

arquétipo da viagem é Navegações. Quando Sophia foi convidada para falar acerca de 

Luís de Camões, em Macau, da janela do avião, ela se deslumbra ao ver o oceano amplo 

e azul da costa do Vietnã. Assim, pensou no fascínio que os portugueses deveriam ter 

sentido ao se deparar com esse novo mundo. Porém, ainda que se referindo – em muitos 

momentos – aos desbravadores do mar, essa viagem se concretiza muito mais como 

uma viagem iniciática em busca do eu, do self, uma viagem para o interior do ser, rumo 

ao conhecimento do outro. Esse livro pode ser entendido como uma obra sobre o 

descobrir, sobre o ato de ver, sobre o espanto da descoberta do outro, do diferente e de 

nós mesmos. Uma visita ao mundo primordial, antes das devastações feitas pelos 

homens. Seria como se o mundo estivesse envolto em sombras, e o poema devesse 

trazê-lo à luz e reestabelecer a ligação primordial entre todas as coisas. 

Navegações foi uma obra escrita a partir de 1974, em um tempo pós-revolução. 

Após esse momento de caos, injustiça e desordem, Sophia deseja um retorno ao 

primordial, há nesses anos um momento de esperança no futuro. Essas Navegações se 

apresentam como uma viagem de retorno ao simples e ao sagrado. 

O tema da viagem é trabalhado por Sophia no azul do mar, no balançar das 

ondas do oceano. Carlos Ceia (1996, p.69) defende que “Os mares de Sophia estão 

sempre invadidos daquela tranquilidade a que os gregos antigos chamaram sophrosyne. 

A Senhora da Navegação”. Como imagem universal, o mar nos oferece uma aventura, 

um consolo, um descanso, uma volta à pátria onírica. Nele, depositaríamos todos os 

temores e esperanças.  

Em um poema de Poesia, o sujeito lírico também exalta o “Mar”: “De todos os 

cantos do mundo/ Amo com um amor mais forte e mais profundo/ Aquela praia 

extasiada e nua,/ Onde me uni ao mar, ao vento e à lua. [...]” (ANDRESEN, 2011, 

p.17). Em contraposição a todos os lugares históricos, populares e turísticos que 

enriquecem o globo terrestre, o sujeito lírico ama – dentre “todos os cantos do mundo” 
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– o mar, a praia nua, verdadeira, pura e não possuída pelas vaidades e mentiras 

humanas.  

Assim, o sujeito lírico de Sophia alega “nos seus versos ter uma relação 

excepcional com o mar. Ele está ou na praia, ou põe-se a viajar no mar, ou mergulha nas 

suas águas, todavia também se une ao mar” (ŠIMEČKOVÁ, 2009, p.53). Entretanto, 

para Klára Šimečková (2009, p.60), em O mar na obra de Sophia de Mello Breyner 

Andresen, é a oposição entre a cidade e o espaço marítimo que revela o valor que o mar 

tem para o sujeito poético. É entre “muros e paredes” que alma da poeta está presa, 

“mesmo que fora prometida às ondas, brancas como também às florestas verdes”. 

Sophia deseja se fundir àquilo que ela acredita ser o eterno, o real e o antigo. 

Rumo a essa paisagem, ela planeja viagens, sonha encontros profundos. Ela deseja um 

religare (lembrando a origem latina da palavra religião), uma religação com a natureza. 

Em Poesia, podemos encontrar “Atlântico”: “Mar,/ Metade da minha alma é feita de 

maresia” (ANDRESEN, 2011, p.16). A poeta se integra com a infinidade e com a 

pureza que encontra no mar. Em uma segunda edição da obra Poesia, Sophia acrescenta 

o Mar, que seria – talvez – uma continuação de “Atlântico”: 

 

Mar, metade da minha alma é feita de maresia 

Pois é pela mesma inquietação e nostalgia, 

Que há no vasto clamor da maré cheia, 

Que nunca nenhum bem me satisfez. 

E é porque as tuas ondas desfeitas pela areia 

Mais fortes se levantam outra vez, 

Que após cada queda caminho para a vida, 

Por uma nova ilusão entontecida. 

 

E se vou dizendo aos astros o meu mal 

É porque também tu revoltado e teatral 

Fazes soar a tua dor pelas alturas. 

E se antes de tudo odeio e fujo 

O que é impuro, profano e sujo, 

É só porque as tuas ondas são puras. (ANDRESEN, 2010, p.5) 

 

O oceano está em maré cheia. Esse poderia ser um momento de glória e 

realização para o mar. Nas suas águas, ele reflete a claridade da lua e se movimenta por 

espaços mais amplos. Mas há uma inquietação e nostalgia no mar. Um ir e voltar que se 

assemelha às ansiedades e aflições humanas. O sujeito lírico revela que a sua vida em 

maré cheia, cheia de conquistas materiais, também não representou alegria e mansidão: 

“Mar, metade da minha alma é feita de maresia/ Pois é pela mesma inquietação e 

nostalgia,/ Que há no vasto clamor da maré cheia,/ Que nunca nenhum bem me 
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satisfez”. Metaforicamente, o mar também aparenta estar mais inquieto e agitado 

durante a sua cheia. 

O verso “Que nunca nenhum bem me satisfez” nos remete a uma reflexão acerca 

de felicidade, realização e bens materiais, recorda-nos as conclusões de Salomão 

(Eclesiastes 1:11) ao final de sua vida. Tudo o que os seus olhos haviam desejado ele 

não lhes negou, e nem privou o seu coração de todos os desejos que teve. Desse modo, 

obteve muitas riquezas, festas e diversões. Porém, ao final da vida, concluiu que isso 

não era a essência da felicidade: “e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e 

nenhum proveito havia debaixo do sol” (BÍBLIA, 1999, p.594).  

No conto A floresta, Isabel conhece um anão que lhe conta antigos segredos da 

floresta, onde, no passado, viveram um bando de ladrões e alguns religiosos. O último 

ladrão, arrependido e à beira da morte, deixa para os frades duas arcas repletas de ouro, 

porém enfatiza: “aquele a quem deres o dinheiro tem de ter uma alma inteiramente pura 

pois o dinheiro é um veneno que destrói os espíritos mais fortes” (ANDRESEN, 19[--], 

p.39). Questionado por Isabel sobre o ouro, o anão esclarece que tudo permanece no 

mesmo lugar: “o homem muito bom nunca apareceu” (ANDRESEN, 19[--], p.41). Nem 

os frades e nem os anões foram capazes de encontrar nenhum homem que fosse 

resistente para não se corromper pela vaidade da fortuna. 

Isabel sugere que o seu professor de música ganhe o dinheiro. O anão responde: 

“– Parece-me bem – disse o anão. – Sempre gostei de poetas” (ANDRESEN, 19[--], 

p.44). Tanto em A fada Oriana quanto nesse conto, esse artista parece alheio aos 

costumes do mundo. Quando Isabel lhe conta sobre o anão, o professor de música 

“achou uma história muito bonita e não se espantou nada” (ANDRESEN, 19[--], p.45). 

Seria como se ele fosse participante de aventuras, lendas e contos imaginários. Ele de 

nada duvidou e nem se espantou, diferentemente da cozinheira que, no início do conto, 

teria enfatizado para a menina que anões não existiam.  

Porém, ao serem oferecidas ao músico as arcas repletas de ouro, ele divaga: 

“Ficaria cheio de dúvidas e problemas. Teria de fazer muitas contas. Seria uma grande 

complicação. O dinheiro é um veneno se se toma em grandes doses. Tenho medo que o 

teu oiro envenene a minha vida” (ANDRESEN, 19[--], p.47). O poeta (como o músico) 

é alguém que sabe, realmente, ver a escuridão de seu tempo, e dela se distanciar, se 

separar. Nenhum “bem” satisfaz o sujeito lírico do poema, pois os seus olhos buscam 

algo mais profundo e sagrado.  
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O ir e vir das ondas são semelhantes aos sentimentos humanos de alegria e 

tristeza, de lutar e cair em meios aos problemas. O sujeito lírico reflete: “E é porque as 

tuas ondas desfeitas pela areia/ Mais fortes se levantam outra vez,/ Que após cada queda 

caminho para a vida,/ Por uma nova ilusão entontecida.” A cada nova esperança, ele se 

levanta e continua a lutar. Como no poema já citado, em que a força dos sonhos faz tudo 

renascer: “E nunca as minhas mãos ficam vazias” (ANDRESEN, 2011, p.13). 

O barulho das ondas também relembra, para o sujeito lírico, o seu próprio choro 

e clamor. Mas a dessemelhança entre o mundo e o mar se revela nos últimos versos: “E 

se antes de tudo odeio e fujo/ O que é impuro, profano e sujo,/ É só porque as tuas 

ondas são puras”. O mar é mais uma vez identificado como limpidez, em contraposição 

à imundícia da cidade e sentimentos humanos. A poeta “procura a aparição concreta do 

invisível, nos exatos limites de um universo poético semanticamente radicado no 

paradigma clássico dos quatro elementos” e “a espuma, a onda, a areia, a praia, a luz, a 

noite, o sol e o vento” (CARLOS, 2000, p.240)  

Segundo Estela Lamas (1998, p.108), o Livro sexto (obra à qual pertence este 

último poema, mais especificamente à seção As grades) seria a apresentação do lado 

sombrio da realidade, a percepção de um mundo caótico. Por isso, encontramos ali 

poemas e contos em que a escritora retrata a ação do homem, suas casas, prisões, ruas e 

hospitais. Todavia, ao deparar-se com essa visão, Sophia acredita ser necessária uma 

nova religação com a natureza.  

No ensaio crítico Poesia e revolução, a poeta portuguesa defende o poder 

transformador/ construtor/ restaurador da palavra poética, diante de um mundo dividido: 

“É a poesia que desaliena, que funda a desalienação, que estabelece a relação inteira do 

homem consigo próprio, com os outros e com a vida, com o mundo e com as coisas” 

(ANDRESEN, 1977, p.77). No poema “Revolução – Descobrimento”, do livro O nome 

das coisas, o sujeito lírico explica esse processo de revolução como sendo o processo de 

redescobrir as coisas, olhá-las como se fosse a primeira vez: 

 

Revolução isto é: descobrimento 

Mundo recomeçado a partir da praia pura 

Como poema a partir da página em branco 

— Katharsis emergir verdade exposta 

Tempo terrestre a perguntar seu rosto (ANDRESEN, 2011, p.623) 

 

 O mundo é novamente organizado a partir da praia pura, onde o sujeito lírico 

renomeia e reconhece de maneira nova cada coisa. Esse descobrimento envolve todos os 
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sentidos, um tato amoroso para sentir o vento, o olfato experimentando o frescor da 

maresia. O espaço da praia, da natureza, seria o lugar das possibilidades de amar e se 

entregar sem reservas. Para Oriana, para Isabel (de A floresta) e para o Cavaleiro da 

Dinamarca, o aconchego estava na floresta, na casa reservada do tumulto da cidade. 

Nesse cantinho abrigado, o tempo é sagrado, revivendo o momento da criação do 

mundo: “Mundo recomeçado a partir da praia pura./ Como poema a partir da página em 

branco”.  

Em “A forma justa”, para relembrar, o sujeito lírico confessa: “Por isso 

recomeço sem cessar a partir da página em branco/ E este é meu ofício de poeta para a 

reconstrução do mundo” (ANDRESEN, 2011, p.660). Nos versos de “A casa de Deus”, 

o casto espaço da Igreja seria como essa praia bucólica. É nesse ambiente que a alma do 

sujeito lírico recomeça, purifica-se, renova-se da maneira mais profunda e verdadeira: 

“Aqui procuramos pensar reconhecer/ Sem máscara ilusão ou disfarce / E procuramos 

manter nosso espírito atento/ Liso como a página em branco” (ANDRESEN, 2011, 

p.872-873). 

O quarto verso inicia com um travessão, como se alguém exclamasse: “— 

Katharsis emergir verdade exposta”.  A catarse seria o momento em que se sente alívio 

ao relembrar traumas e sentimentos passados, ou se sente consolo de que fatos 

dramáticos que se veem não sejam experimentados por nós mesmos. Esse termo, 

utilizado desde a Grécia antiga, pode “emergir verdade exposta”. O sujeito lírico 

caminha nesse: “Tempo terrestre a perguntar seu rosto”. No espaço e tempo terrestres, 

profanos nas palavras de Mircea Eliade, ele busca entender essas diversidades, esse 

sentimento humano diante do outro, da novidade e da redescoberta da pureza da praia.  

O estudioso Francisco Lima (1986, p.79) argumenta que a literatura, como nos 

recorda Rolland Barthes, seria um espaço privilegiado onde o homem se “liberta do 

servilismo da linguagem, estabelecendo novos critérios de relação entre os signos para 

fazer frente ao seu caráter dominador e impositivo”. E essa “Liberdade” é o mar nesse 

poema de Mar novo: 

 

Aqui nesta praia onde  

Não há nenhum vestígio de impureza,  

Aqui onde há somente  

Ondas tombando ininterruptamente,  

Puro espaço e lúcida unidade,  

Aqui o tempo apaixonadamente  

Encontra a própria liberdade. (ANDRESEN, 2011, p.324). 
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 Nesse ambiente de pureza e de unidade, “o tempo apaixonadamente/ Encontra a 

própria liberdade”. Diferentemente do tempo frenético, curto e apressado da cidade, há 

uma paz diante das ondas que tombam “ininterruptamente”, proclamando uma nova 

marcação do tempo e purificando o espaço com sua maresia: “Puro espaço”. 

Viviane Vasconcelos (2009, p.39) reporta que este poema, “Liberdade”, ratifica 

a necessidade do sujeito de estabelecer laços com a natureza, que, muitas vezes, se 

apresentam misteriosas e desconhecidas em sua completude. Podemos acrescentar este 

mistério como sendo uma característica autêntica na relação com o sagrado, já que este 

não se revela completamente. Além disso, Vasconcelos assevera que o poema faz 

referência a um tempo que se “faz na brancura do papel infinito, espaço livre e imortal, 

ausente e presente, na praia onde o horizonte é uma linha imaginária”. Este seria o 

tempo sagrado. 

Assim como toda a incerteza contida em um relacionamento com o sagrado, o 

mar “representa um estado de transitoriedade, de passagem, em uma situação de 

ambivalência, que é a da incerteza e a da indecisão. A ele tudo retorna. Nas águas em 

movimento, somos sempre postos em situações de contradição” (VASCONCELOS, 

2009, p.32).  

Silvina Rodrigues Lopes (1989, p.14) atenta que, na obra andreseniana, o mar 

representa uma reserva infinita que transmitiria vibração, movimento e vida, ao que 

aparece, recolhido em si. Logo, “É a memória do mar que se infiltra no poema e faz 

com que as suas imagens estejam suspensas não de vazio, mas de uma vaga imensidão, 

um brilho” (LOPES, 1989, p.14). O mais longe horizonte desse mar azul seria uma 

representação de um espaço de pureza sem fim, sem limitações.  

 Essa mesma liberdade sentida na praia está também nos fios poéticos. 

“Liberdade” (de O nome das coisas) relata esse ofício dos versos: 

 

O poema é  

A liberdade  

 

Um poema não se programa  

Porém a disciplina  

– Sílaba por sílaba –  

O acompanha  

 

Sílaba por sílaba  

O poema emerge  

– Como se os deuses o dessem  

O fazemos (ANDRESEN, 2010, p.627) 
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 Novamente, a poesia se apresenta como um caminho salvífico e de liberdade. 

Esses versos nos lembram também “A Sibila”, de Dora, em que – em outros tempos – 

Apolo sussurrava para o poeta. O mar e o poema estão em tecidos poéticos intitulados 

de maneira semelhante: “Liberdade”; não poderíamos, então, deixar de relacioná-los. 

Ambos são tão puros e perfeitos que parecem terem nascido da feitura divina: “Como se 

os deuses o dessem”. Apesar de toda a disciplina e o rigor necessários para a tecitura do 

poema, apesar da regularidade das ondas e do ritmo do mar, eles são liberdade, 

iluminação e novidade.  

No poema “Inscrição” (de Livro Sexto), o sujeito lírico manifesta, mais uma vez, 

esse desejo pela convivência com a natureza: “Quando eu morrer voltarei para buscar/ 

Os instantes que não vivi junto do mar” (ANDRESEN, 2011, p.416). Segundo Lamas 

(1998, p.112), Sophia condena a ideia de um super-homem, revelando a necessidade de 

completude e inteireza do indivíduo. Isso não se daria por meio do isolamento, mas da 

comunhão com as coisas e com o natural. Ela se preocupa “com o desnudar-se, o despir-

se, o enfrentar a luz para poder, liberta de véus e de entraves, entrar em comunhão com 

o cosmos” (LAMAS, 1998, p.124). Essa “Inscrição”, quem sabe em sua lápide, 

enfatizaria a ideia de que esse convívio com a natureza era para a poeta algo realmente 

valioso. 

Helena Malheiro (2005, p.351), comparando Bateau Ivre de Arthur Rimbaud e 

Navegações de Sophia, pondera que o mar figura uma viagem iniciática em busca do si-

mesmo, da ilha, do centro do mundo. O mar é um arquétipo que pode sugerir morte e 

renovo, purificação e regeneração ou descida ao inferno. Assim, por essa amplitude de 

sentidos, quem sabe, o mar exerça nos poetas “um fascínio apenas comparável ao das 

secretas profundezas do inconsciente”. Uma viagem ao mar seria difícil e perigosa; 

assim como o autoconhecimento – como o entendimento completo do inconsciente, a 

percepção de nosso self, nosso eu mais profundo – poderia nos cegar, nos enlouquecer 

ou nos trazer renovo, completude e vida.  

O oceano seria como uma “superfície mágica e brilhante onde se reflete o 

Divino, na difícil caminhada para a Luz” (MALHEIRO, 2005, p.351). O mar, as flores, 

os rios e as florestas refletem a divindade; dessa maneira, somente poderíamos nos 

achegar ao transcendente se desenvolvêssemos uma relação de verdade e respeito com o 

mundo por ele criado.  

Em “Fundo do mar”, tecido poético presente em Poesia, o sujeito lírico 

esclarece nos últimos versos: “Mas por mais bela que seja cada coisa/ Tem um monstro 
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em si suspenso” (ANDRESEN, 2011, p.48). Helena Malheiro (2005, p.357) assegura 

que a poesia de Sophia vive “de uma nomeação mágica que permite desvendar segredos 

primordiais, conduzindo dessa forma a uma nova ‘visão’ que contém em si o primeiro 

olhar, o primeiro momento em que as coisas são vistas e sentidas”. O mar é o espaço 

primeiro, da verdade. Quem parte para essas águas vive a verdade e, muitas vezes, nem 

necessita de velhas palavras, poemas ou metáforas para tentar expressar o sublime. Mas, 

quem fica, quem vive na cidade, quem convive com o caos e tumulto da civilização, a 

essas pessoas só lhes restam o poema. Este seria uma tentativa de alcançar o mais 

profundo, o inaudito, o imperceptível, o completamente belo e virginal.  

Em Mar novo, o “Cais” simboliza a divisão de dois mundos: 

 

Para um noturno mar partem navios, 

Para um noturno mar intenso e azul 

Como um coração de medusa 

Como um interior de anémona. 

Naturalmente 

Simplesmente 

Sem destruição e sem poemas, 

Para um noturno mar roxo de peixes 

Sem destruição e sem poemas 

Assombrados por miríades de luzes 

Para um noturno mar vão os navios. 

Vão. 

O seu rouco grito é de quem fica 

No cais dividido e mutilado 

E destruído entre poemas pasma. (ANDRESEN, 2011, p.348). 

 

 O sujeito lírico descreve a partida dos navios para um “noturno mar intenso e 

azul”. Mesmo esse oceano sendo noturno e cheio de mistérios “Como um coração de 

medusa/ Como um interior de anémona”, os navios partem com mais firmeza, esperança 

e completude de alma do que o sujeito lírico que fica no cais a observar. A medusa, a 

anémona e o espaço noturno não são assustadores para os navegantes. Os navios 

“Naturalmente/ Simplesmente/ Sem destruição e sem poemas” partem para o mar. O 

grito rouco é de quem fica “No cais dividido e mutilado/ E destruído entre poemas 

pasma”. Pasmo, dividido e mutilado, o sujeito lírico fica em terra, entre tantos outros 

seres humanos múltiplos e multifacetados.  

Ao observar o “mar intenso e azul”, restam ao indivíduo que fica as imagens que 

tentam representar esse “intenso”, imaculado e profundo que ainda não se completou 

dentro do sujeito lírico que canta. Ele está “destruído entre poemas”, palavras e 
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representações vazias, que não seriam necessárias, se o sujeito lírico navegasse o 

“intenso” e completo que é o mar. 

Silvina Rodrigues Lopes (1989, p.16) entende que, por meio da diversidade e da 

heterogeneidade, a poeta apresenta a cidade, a natureza e posiciona o papel de 

resistência da poesia. Lembra ainda que, em 1960, Sophia escreveu que o mundo não 

precisaria de espelhos que o copiassem, por isso, sua poesia é revolucionária e libertária. 

Uma saída para um mundo esmigalhado. A poeta escreve, pois “há aqueles que 

precisam da poesia e neste caso ela é uma identificação total com a vida, salva da 

negação e do esquecimento” (LOPES, 1989, p.23). Por isso, no cais, diante do 

inalcançável mar azul, o sujeito lírico – mutilado e destruído – jaz pasmado em meio a 

poemas. 

“Cidade” (de Poesia) possui versos em que se canta o “rumor e vaivém sem paz 

das ruas,/ Ó vida suja, hostil, inutilmente gasta”. Há um lamento de se estar fechado na 

cidade sendo arrastado “pela sombra das paredes”, já que a sua alma “fora prometida/ 

Às ondas brancas e às florestas verdes”. (ANDRESEN, 2011, p.26). O poema “Eu me 

perdi”, da obra Geografia, também reforça essa diversidade entre a cidade e o mar:  

 
Eu me perdi na sordidez de um mundo 

Onde era preciso ser 

Polícia, agiota, fariseu 

Ou cocote 

 

Eu me perdi na sordidez do mundo 

Eu me salvei na limpidez da terra 

 

Eu me busquei no vento e me encontrei no mar 

E nunca 

Um navio da costa se afastou 

Sem me levar (ANDRESEN, 2011, p.457) 
 

 É “Naturalmente/ Simplesmente/ Sem destruição” que o sujeito lírico se busca e 

se encontra no mar. De maneira simples e natural, sem alarmes, ele vê-se refugiar em 

cada navio que parte rumo à imensidão do mar, pois, apesar de percorrer terra e vento, é 

no mar que ele se encontra, se abriga.  

 O navio que parte é como os versos da poeta, percorre o desconhecido e, ao 

mesmo tempo, a completude. Os “Barcos”, de Livro Sexto, saem para renomear o 

mundo: 

 

 
Um por um para o mar passam os barcos 

Passam em frente de promontórios e terraços 
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Cortando as águas lisas como um chão 

 

E todos os deuses são de novo nomeados 

Para além das ruínas dos seus templos (ANDRESEN, 2011, p.386) 

 

 

 Os deuses são reanimados e “renomeados” com a passagem dos barcos de uma 

maneira pura (sem vazios rituais religiosos): “Para além das ruínas dos seus templos”. 

Assim, “Como a palavra, o navio é a potência do inexplorado” (LOPES, 1989, p.44). 

Em “Poema”, da obra Geografia, há a confirmação: “A minha vida é o mar”, pois ali 

poderia encontrar o sagrado: “Não trago Deus em mim mas no mundo o procuro/ 

Sabendo que o real o mostrará” (ANDRESEN, 2011, p.525). O mar revelará acerca do 

sagrado: 

 

De novo o som o ressoar o mar 

De novo o embalo do tumulto mais antigo 

E a inteireza de instante primitivo 

 

De novo o canto o murmurar o mar 

Que se repete intacto e sacral 

De novo o limpo e nu clamor primordial (ANDRESEN, 2011, p.864) 

 

Nesse “Mar”, de Poemas dispersos, repetem-se ideias tão caras a toda a obra de Sophia. 

O mar abarca o som e o embalo mais antigo, arquetipal e primitivo. “De novo”, nos é 

confirmada a “inteireza” contida no mar. Quatro vezes a palavra “De novo” se repete 

dentro do poema, assim como as palavras: primitivo, sacral (ou sagrado), inteiro, limpo, 

casto e nu ecoam por outros poemas e contos já analisados.  

Essa inteireza está em um mundo arquetípico: “O mito do paraíso perdido tem 

por contraponto o mito da separação primordial do Ser, essa figura ontológica que o 

sujeito poético busca restituir à plenitude da sua unidade."  (CARLOS, 2000, p.241). 

Unidade que seria reestabelecida no sagrado. Em O nome das coisas, o poema “Como o 

rumor” repercute a ideia do mar como um espaço antigo: 

 

Como o rumor do mar dentro de um búzio 

O divino sussurra no universo 

Algo emerge: primordial projeto. (ANDRESEN, 2011, p.609) 

 

 O som do mar é comparado ao sussurro divino que criou o universo. O sujeito 

lírico de Dia do mar deseja: 

 
Evadir-me, esquecer-me, regressar 

À frescura das coisas vegetais, 
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Ao verde flutuante dos pinhais 

Percorridos de seivas virginais 

E ao grande vento límpido do mar. (ANDRESEN, 2011, p.124) 

 

O frescor, a novidade mais antiga e a pureza estão na brisa vinda mar, nos verdes do 

jardim, como já repetido aqui. No oceano, estão o sagrado e a vida. No poema “O sol o 

muro o mar” (de Ilhas), o mar está na cena central: 

 

[...] 

No quadrado aberto da janela o mar cintila coberto de escamas e brilhos 

[como na infância. 

O mar ergue o seu radioso sorrir de estátua arcaica. 

Toda a luz se azula. 

Reconhecemos nossa inata alegria: a evidência do lugar sagrado. 

(ANDRESEN, 2011, p.739-40) 

 

O mar, visto pela janela, cintila, sorri, ilumina e alegra; tudo isso é “a evidência 

do lugar sagrado”. A janela é um olhar sobre a infância, mas também sobre o passado, 

sobre aquele tempo imutável em que o homem tratava o mar como sagrado. Esse tempo 

ficou para trás, “Há muito” tempo, como notamos no poema de Dual: 

 

Há muito que deixei aquela praia 

De grandes areais e grandes vagas 

Mas sou eu ainda quem na brisa respira 

E é por mim que espera cintilando a maré vaza (ANDRESEN, 2011, p.567) 

 

O sujeito lírico ousa asseverar que o mar, a brisa e a maré o esperam. Seria como se, de 

fato, o mar ansiasse por alguém que lhe desse vida, sacralizasse-o. Deus e o sagrado 

somente existiriam (e poderiam ser assim entendidos), se houvesse alguém para louvá-

los e cantar suas essências mais puras. São os tecidos poéticos, os fios daquela tecelã de 

Dora e de Marina Colasanti, que dão vida e sacralizam a natureza.  

 O mar para Dora também simboliza a liberdade e o refúgio que era para Sophia. 

A obra Talhamar cultua o mar, seus mitos e mistérios. Há versos para o mergulhador, 

para as Anêmonas, para Ártemis, para Delfos, para “O Deus que vem” dessas águas, 

para a pureza, brisa e maresia vindas do mar, para o ir e vir das águas e para o próprio 

correr do tempo que muito se assemelha ao movimento oceânico. Mas o mar e seus 

mistérios não estão somente neste livro de Dora, ele está em outros versos em que a 

poeta continua declarando seu encanto por essas águas.  

Especificamente em Talhamar, há um momento em que tudo se completa e se 

faz “Mar”:  



165 

 

 

O sonho levou-te para sempre 

em seu barco, 

mas não sei quem dormia: 

tu ou eu? 

Desfazia aos poucos o sono 

uma grinalda em seus dedos. 

Mas quem sabe 

quando veio ou partiu 

e em que barco 

aquele que nada deixando 

tudo levou? 

 

Ou nada ia no barco 

e tudo era o Mar? (SILVA, 1999, p.247) 

 

 

 O mar leva alguém para longe, alguém que carrega tudo do sujeito lírico, todos 

os sentimentos e certezas, alegrias e confianças. A imagem de um indivíduo que dorme 

enquanto o barco navega ao sabor das águas recorda-nos a cena bíblica de Jesus 

dormindo com os seus discípulos enquanto o barco é quase desfeito por uma 

tempestade. No poema, o sujeito lírico é embalado pela paz na embarcação e não sabe 

dizer se “tu ou eu” que dormia. Envolto pelo sono, ele não sabe afiançar quando sua 

alma-gêmea, seu companheiro ou o Outro (que pode ser ele mesmo), partiu e o deixou 

incompleto e vazio. O navio carrega a completude e o sagrado, sendo confundido, 

muitas vezes, com o próprio mar.  

O último verso – que pergunta “tudo era o Mar?” – é assim analisado por 

Viviane Vasconcelos (2009, p.32): “Esta pergunta do verso final do poema de Dora 

parece uma questão sempre parcialmente resolvida, como a própria metáfora. Podemos 

caminhar na distância dessa mesma imagem e ir mais longe: tudo é poesia?”. O mar, o 

jardim e a floresta são sagrados assim como a feitura poética, são algo elevado que 

revela da essência de todas as coisas, da verdade mais escondida e pouco dita. Quando 

Dora canta as “Garças”, em Poemas da estrangeira, ela assume: 

 

Sou poeta isto é deixo que a beleza  

venha e a acolho em minha alma 

seu ninho natural 

para que subitamente levante voo. (SILVA, 1999, p.273) 

 

A valorização da natureza e do próprio poeta – como aquele que recebe (e tece) algo 

sagrado – são imagens que se repetem nesses versos. 
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Enivalda Souza (2013, p.76-77) reconhece que, assim como Dora, o homem 

religioso “nunca vê na natureza somente seus aspectos naturais; não sendo obra dos 

homens, mas dos deuses, ela haverá de revelar-lhe algo de transcendente, um recado de 

coisas que não são desse mundo, além de despertar nos seres uma certeza de comunhão 

e de proteção”. A pesquisadora ainda argumenta que é essa beleza selvagem – presente 

na natureza – “que mais se aproxima das forças do inconsciente: ‘Lá / sopra a brisa / de 

um Oceano inexistente’ (SILVA, 1999, p.230). Itatiaia é, desse modo, um espaço mítico 

banhado pelas águas primordiais.” (SOUZA, 2013, p.83). Essa cidade – nos versos de 

Dora – eleva-se, passa a ser um espaço de manifestação do transcendente, do sagrado.  

 No poema “Compra-se e vende-se”, da obra Jardins, a imagem do mar é 

comparada à de uma mente infantil mais pura: 

 

Vi uma placa no jardim e ao lado 

uma criança. Dizia a placa:  

SONHOS À VENDA. 

A criança nada dizia. 

 

Muita gente vinha comprar 

Não se sabe o quê. 

Os sonhos nada diziam –  

Eram da criança. 

 

Ela os vendeu 

não se sabe quantos 

e a quem. 

 

O jardim era o mar 

os  sonhos cardumes 

infindos. E os pescadores 

iam e vinham iam e vinham. (SILVA, 1999, p.170) 

 

Os sonhos da criança são imaculados e verdadeiros, são cheios de mistérios, 

incertos como os arquétipos do inconsciente, misteriosos como a escuridão da floresta e 

como a essência do sagrado. São como os peixes que conhecem as profundezas do mar. 

Os homens são como os pescadores, são desejosos de dominar essas aguas oceânicas e 

seus mistérios, e pescar esses peixes seria possuir um pouco desse enigma, desse 

sagrado.  

Essa criança estava no jardim e “O jardim era o mar/ os sonhos cardumes/ 

infindos. E os pescadores/ iam e vinham iam e vinham”. O pequenino que possui 

infindos sonhos – férteis e salvíficos como cardumes – habita na infinidade e amplidão 

do mar. A imagem da criança – mais uma vez – compreende toda a essência do sagrado 
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e do mistério da natureza. Os homens, por sua vez, “iam e vinham iam e vinham”, 

impacientes, incompletos e cheios de dúvidas e incertezas.  

O mar é um espaço fechado de proteção, assim como o Éden bíblico. No poema 

“Dora Calamares”, de Retratos da Origem, o mar é semelhante ao útero materno, um 

símbolo de aconchego, proteção, vida, mistério, um espaço sagrado.  

 

O parto foi difícil 

 nasceu 

  uma menina 

Difícil deixar o mar materno 

 e ser mais feminino! (SILVA, 1999, p.212) 

 

A liberdade na posição dos versos nos sugere que, realmente, essa menina saiu, nasceu, 

se distanciou do útero materno. O útero é o mar mais protegido e misterioso, um espaço 

sagrado e separado de toda a confusão do mundo. Gilbert Durand (2002, p.225) enuncia 

que “O primordial e supremo engolidor é, sem dúvida, o mar”, ele é “o abyssus 

feminizado e materno que para numerosas culturas é o arquétipo da descida e do retorno 

às fontes da felicidade”. Dessa forma, “As águas seriam, assim, as mães do mundo, 

enquanto a terra seria a mãe dos seres vivos e dos homens” (DURAND, 2002, p.230). A 

união do indivíduo com o oceano representa um retorno sagrado ao tempo mais 

primordial, uma completude e uma volta ao espaço de proteção e segurança. Esse 

casamento com o mar (com o sagrado) seria o final da viagem iniciática, como já 

lembramos. Essa união está em “Onde”, de Uma via de ver as coisas:  

 

É um território do qual faz parte a Terra 

e rios que correm além do Mar 

e do Ar, do Éter proibido, 

fundindo as asas do atrevido voo. 

A Vida, sem marcos divisórios. 

Um território geral além do provisório aqui ali, 

o mais e o menos, o entronado Amor brindando o espaço, taça cheia. 

 

Além da lua, do pasmo e das estrelas, além-humano, 

não sei. Ébria, a alma librando nas alturas, 

mas na Terra bebendo o leite da inocência. 

Além-música.. Exalta-se a nave do silêncio, 

depois  dos responsórios, da liturgia de ouro. Mar de si mesma, 

a alma perde a marca do tempo e o Tremendo a cinge, 

preservando-lhe a postura de adorante. (SILVA, 1999, p.106) 

 

 O espaço sagrado contém a “Vida” completa, altiva e maiúscula, onde o homem 

se sente “sem marcos divisórios”, “além do provisório” e profano. O sagrado – o 

“entronado Amor” – reina com a taça cheia, com plenitude. A alma do sujeito lírico é 
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“Mar de si mesma”, está inundada como o útero materno e como a taça (imagens tão 

caras para Durand, que representariam essa assimilação e completude). Nesse recinto 

celestial, “a alma perde a marca do Tempo”, o sagrado (o Tremendo) cinge a alma e lhe 

garante sua “postura adorante”; o sujeito lírico pode ter a benção divina e ser um 

adorante do sagrado. Portanto, é em um lugar como o mar, como o útero materno, como 

o jardim mais secreto e como a floresta mais escura e inabitada, que o sagrado reina, 

que o Tremendo tem a chance de dominar.  

Os últimos versos de “Fragmento I”, de Talhamar, bradam: 

 

Nada sei do mundo e suas ágoras 

nem do palrar dos sábios em seus jardins. 

Basta-me este mar em que vicejo 

e as púrpuras de que me visto em sonhos 

e sou completa. (SILVA, 1999, p.241) 

 

O sujeito lírico se distancia, nada sabe (ou nada quer saber) do mundo, de suas 

assembleias e reuniões, das conversas dos sábios. A escolha da palavra “ágora”, 

originada do grego, relembra o tempo em que os sábios se reuniam em jardins para 

importantes assembleias. Mas no mundo dos primeiros versos, esses sábios estão a 

palrar, palavra que, em seu primeiro sentido no dicionário (AULETE, 2004, p.588), 

significa “emitir sons desprovidos de sentidos, incompreensíveis ou sem importância”. 

O espaço da sabedoria está, então, no mar; e não em meio a homens que se dizem 

sábios.  

As púrpuras que vestem o sujeito lírico também não nos remetem aos tecidos de 

cor avermelhada que simbolizavam status na Idade Média. Esse vermelho pode ser o 

ardor de amor que ferve na alma diante do mar, onde o sujeito lírico é completo. A 

rememoração de termos e tempos gregos não quer dizer que exista algo de sagrado nos 

sábios e nas reuniões atuais, pelo contrário, o sujeito lírico só encontra pureza e 

completude longe desses ambientes. 

Ainda em Talhamar, há “Sete poemas de Ubatuba”, os últimos versos do quinto 

poema confirmam a união necessária com o mar: 

 

Por ser o mar, porém, pede-te a vida 

– não o pairar de agora –  

mas toda a tua vida. (SILVA, 1999, p.257) 
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“Por ser o mar”, ele pede tudo, todo o tempo, toda a dedicação. Essa é uma 

característica do sagrado, seja Deus, o poema, a natureza ou o Outro. O sagrado pede 

toda a afeição, todo o sacrifício de tempo, desejos e amores, pois, dessa incorporação, o 

homem sairia realizado, completo, iluminado, resplandecente.  

 Em Poemas em fuga, canta-se o “Cabo da Roca (Portugal)”, que seria o VIII 

poema de “Viagem imaginária com Adelaide Petters Lessa”: 

 

Mar marinheiros conténs 

medo bravura: ondas encapeladas sereias 

o extremo do conhecido e o enigma. 

Há um marinheiro que 

      avança o passo 

com saudades do futuro. 

Não hesita em transpor o muro a roca: 

todo se dá ao mar ao desconhecido; 

de si mesmo dizia: não sou ninguém. 

O Nada o Tudo eu busco, 

são o Mesmo. (SILVA, 1999, p.388) 

 

Dessa vez, é o marinheiro que se funde ao mar. O mar o acolhe, ele “todo se dá ao mar 

ao desconhecido”. O “enigma” não o amedronta, pelo contrário, o desafia a “transpor o 

muro a roca” e ir ao encontro de mistério, que é “Nada” e “Tudo”. O marinheiro se 

aventura no longínquo e incógnito – ele avança, assim como o verso recuado nos 

evidencia. O “Cabo da Roca” é o ponto mais ocidental de Portugal, o lugar mais 

próximo dos Estados Unidos, e é nesse espaço distante que o marinheiro se une ao mar. 

Cassiano Ricardo, discorrendo sobre a obra Uma via de ver as coisas (1999, 

p.414), entrevê que, nos versos de Dora, as coisas – o mar, a floresta, o jardim, a casa, o 

quarto – adquirem “uma configuração humana, saem de sua ipseidade, do natural em 

que se encontram adormecidas”, tornam-se sagradas.  

Após realizar o percurso iniciático, vimos que o herói se completa nos tecidos 

poéticos, no jardim, nas fontes, na floresta e no mar. Esse casamento salvífico se tornará 

mais simbólico na identificação com Deus. Encontro que estudaremos no terceiro e 

último capítulo dessa tese. 
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CAPÍTULO 3  

O FINAL DA JORNADA: DEUS 

 

“Todas as folhas riem, pois Deus se transformou 

em chuva e chove sobre o mundo.” 

(KAZANTZAKIS, 19[--], p.7) 

 

“Deus está no ar! Senhor, quando as larvas 

pensam em Ti, transformam-se em borboletas!” 

(KAZANTZAKIS, 19[--], p.87). 

 

 

Presente em todas as sociedades, ainda que representado de forma diversificada, 

o divino é “aquilo que, da forma mais intensa possível, nos dá a sensação de estar 

vivos” (CALASSO, 2004, p.33). O trajeto percorrido por Dora e Sophia não poderia 

deixar de alcançar o sagrado em sua representação mais densa e incognoscível: Deus. 

Seu entendimento da deidade as revigora, as torna participantes de algo mais elevado. 

Somente o ato de falar acerca de Deus (a construção de uma imagem que figure Deus) 

já demonstraria um desejo de conhecê-lo, de habitar um espaço e tempo sagrados. 

Dora e Lepargneur (19[--], p.3) explicam que Jung defende a religião como um 

sistema psicoterapêutico e “como re-ligação do homem com a sua profundidade, é uma 

atitude de escuta, de atenção ‘devota’ ao fundo da psique”. Assim, “Deus é uma 

realidade psíquica evidente, [...] é um dado que só pode ser constatado do ponto de vista 

psíquico” (JUNG, 2008b, p.106). Estar com Deus e caminhar rumo a Deidade envolve 

saber de que ponto saímos, qual é a nossa situação pessoal, para que, assim, possamos 

vencer as nossas próprias imperfeições e caminhar rumo ao celestial. Deus e o sagrado 

seriam maneiras – segundo a poesia de Dora e Sophia – de o homem conhecer o mundo 

e a si-mesmo de forma mais autêntica e profunda.  

 Em um estudo sobre o Cristianismo, Abrams e Empson (2004, p.55-63) ensinam 

que Deus é como o domínio do inconsciente e do incognoscível de nós mesmos. A 

deidade seria o meio pelo qual o “eu individual” reingressa “no inconsciente e no 

involuntário que os poetas compreendem que tinham que dominar” (ABRAMS, 

EMPSON, 2004, p.63). 

   Dessa maneira, “Descobrir-se e descobrir a Deidade é a mesma coisa” 

(LEPARGNEUR; SILVA, 19[--], p.36). Este estudo acerca de Angelus Silesius muito 

esclarece acerca da poesia de Dora e Sophia. Nele, assinala-se que a vivência mística 
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consiste em ser obcecado pela presença do sagrado “e de perder-se no amor que ela 

representa” (LEPARGNEUR; SILVA, 19[--], p.36).  

O desejo pelo sagrado, o anseio por estar em sua presença envolve devoção e 

culto. Na escrita poética, no jardim e no mar, as poetas já ambicionavam contemplar 

tudo em profundo silêncio, mas é perante a imensa luz onipotente da deidade que a falta 

de palavras, o culto, o respeito e a devoção se tornam mais intensos. Por isso, antes de 

adentrar nos versos que cultuam Deus, vamos nos demorar um pouco nos tecidos 

poéticos acerca do silêncio. 

 

3.1 – Silêncio e devoção 

 

Diante de Deus, é necessário que haja reverência, e nisso as palavras não possuem 

lugar reservado. Elas são arbitrárias, ambíguas e confusas. O sujeito lírico em Sophia 

também rumina palavras e silêncios ao observar o mundo. Na obra Dia do mar – que foi 

o segundo livro de poemas de Sophia, primeiramente, publicado em 1947 –, ao revisitar 

a paisagem da praia, o sujeito lírico se vê sem palavras. É no silêncio que ele identifica 

o mar, a lua, a floresta e a si-mesmo. Seu poema (sua leitura de mundo) é tecido na 

impossibilidade de nomear certos sentimentos. Porém, diferentemente do modo divino, 

ele deseja retirar o mundo do caos por meio do silêncio e não com palavras arbitrárias e 

vazias. A própria natureza seria a explicação de tudo. Assim, o sujeito poético indaga: 

 

Quem como eu em silêncio tece 
Bailados, jardins e harmonias? 

Quem como eu se perde e se dispersa 

Nas coisas e nos dias? (ANDRESEN, 2011, p.120) 

 

 Ela tece, perde-se e dispersa-se nos “bailados, jardins e harmonias”, na 

verdadeira essência das “coisas” e dos “dias”. Perseguindo o cerne de tudo, Sophia 

revela, em sua obra – como bem nos esclarece Francisco Lima (1986, p.82) –, que um 

“mundo dos homens divididos é o mundo do habitat, e a função do poeta é perseguir o 

mundo do reino, o mundo da unidade harmoniosa”. Com isso, “é o poeta ora submetido 

à linguagem do silêncio. Por conseguinte, na impossibilidade de quem os nomeie, ‘mar’ 

e ‘luz’ tornam-se símbolos aliados da linguagem da interdição” (LIMA, 1986, p.85). 

Ante a isso, a poesia de Sophia combate o bom combate em busca das raízes autênticas 

e das profundezas verdadeiras do mundo e do ser humano. 
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 Assim como o agir de Deus, o tecer literário (que seria um novo recriar, um ato 

libertador do caos, um religare com o transcendente e com a natureza) se dá no silêncio. 

No poema “Instante”, presente no Livro Sexto, anseia-se por um retorno que nenhuma 

palavra é capaz de explicar: “Deixai-me com as coisas/ Fundadas no silêncio” 

(ANDRESEN, 2011, p.424).  

A ausência de palavras, ruídos e arbitrariedades humanas auxiliam a sentir a 

intensidade da “Lua”: 

 
Entre a terra e os astros, flor intensa. 

Nascida do silêncio, a lua cheia 

Dá vertigens ao mar e azula a areia, 

E a terra segue-a em êxtases suspensa. (ANDRESEN, 2011, p.121) 

 

 A maneira silenciosa e penetrante como a lua cheia ilumina o mar e colore a 

areia é envolvente e sugere ao sujeito lírico uma condição de vertigem e de devaneio, 

uma condição exterior a esse mundo, não presa à razão, às explicações e às palavras. A 

própria natureza entra em êxtase diante desse astro. Como já lembrado neste estudo, 

entusiasmo e êxtase, segundo a origem grega, são palavras relacionadas a um 

encantamento diante do divino. A lua (no poema) provocaria esse deslumbramento 

capaz de emudecer a natureza e o indivíduo. 

 Com essa função de organizar o caos do mundo, Sophia explana, em Arte 

poética I: 

 

O reino agora é só aquele que cada um por si mesmo encontra e conquista, a 

aliança que cada um tece. Este é o reino que buscamos nas praias de mar 

verde, no azul suspenso da noite, na pureza da cal, na pequena pedra polida, 

no perfume do orégão. Semelhante ao corpo de Orpheu dilacerado pelas 

fúrias este reino está dividido. Nós procuramos reuni-lo, procuramos a sua 

unidade, vamos de coisa em coisa. É por isso que eu levo a ânfora de barro 

pálido e ela é para mim preciosa. Ponho-a sobre o muro em frente do mar. 

Ela é ali a nova imagem da minha aliança com as coisas. Aliança ameaçada. 

Reino que com paixão encontro, reúno, edifico. Reino vulnerável. 

Companheiro mortal da eternidade. (ANDRESEN, 2011, p.838) 

 

 A aliança que Sophia tanto almeja está também na poesia de José Tolentino 

Mendonça. Os primeiros versos de “Duas cidades, Paris” nos revelam acerca dessa 

verdade presente na natureza: 

 

As linhas fugidias da luz, os percalços das folhas 

ao vento ou até a alegria 

que, por vezes, surpreendemos em alguém 

podiam ainda ensinar-lhes alguma coisa. (MENDONÇA, 2006, p.100) 
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A pesquisadora Andréia Cunha (2011, p.139) acentua que, nos versos do poeta 

português, a “sabedoria poderia nascer da observação das ‘linhas fugidias da luz’, dos 

‘percalços das folhas ao vento’ ou até da ‘alegria que, por vezes, surpreendemos em 

alguém’ ” e pondera que “ela não alcança quem se acha absorto na função de expedir 

livros (vazios) para cidades diversas”. Esse poema de Tolentino ecoa muitos versos de 

Dora e Sophia, em que ambas alegam que a sabedoria não estaria em falsos sábios, na 

conversação incansável dos infiéis mestres, mas na natureza e na verdade dos versos.  

 Santo Agostinho (2010, p.99), em suas Confissões, no livro “VII – A caminho de 

Deus”, confessa que muito buscou Deus em silêncio: “Quando em silêncio 

esforçadamente Vos procurava, grandes clamores se dirigiam à Vossa misericórdia. 

Eram as angústias tácitas da minha alma. Vós sabeis quão pouco era o que comunicava 

com a língua aos ouvidos dos meus íntimos amigos!”.  

 Novamente, no livro “X – O encontro de Deus”, Agostinho (2010, p.141) 

defende o silêncio: “Assim, ó meu Deus, a confissão que faço na Vossa presença é e não 

é em silêncio. É em silêncio quanto às palavras; mas é em clamor quanto aos afetos”. A 

alma desse fiel grita e clama de forma muda. 

 Em uma última referência a essa obra, pensando sobre as palavras divinas que 

deram origem ao mundo, Agostinho (2010, p.174 – “Livro XI – O homem e o seu 

tempo”) discorre que nem mesmo essas palavras são superiores ao silêncio. Essas 

palavras estão abaixo de Deus, “Nem sequer existem, porque fogem e passam”, “Porém 

o verbo de Deus permanece sobre mim eternamente”. Relembrando apenas três 

momentos dessa obra de referência para o mundo cristão, observamos que o caminho 

para uma entrega e um relacionamento verdadeiro com Deus envolve silêncio e 

respeito.  

Como veremos no próximo poema andreseniano, intitulado Noite, não é na fala, 

mas no silêncio que está a doçura e pureza:  

 

Noite de folha em folha murmurada, 

Branca de mil silêncios, negra de astros, 

Com desertos de sombra e luar, dança 

Imperceptível em gestos quietos. (ANDRESEN, 2011, p.126) 

 

O silêncio da noite, o deserto, a escuridão, os murmúrios e os gestos quietos 

revelam uma oposição ao caos das grandes cidades, à correria e aos gestos e conversas 
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apressados que presenciamos no dia a dia. A dança imperceptível das sombras da lua e a 

noite que se revela na calmaria das folhas seriam a pureza e a verdade. Isso porque 

“Não foram palavras escolhidas esteticamente pela sua beleza, foram escolhidas pela 

sua realidade, pela sua necessidade, pelo seu poder poético de estabelecer uma aliança” 

(ANDRESEN, 2011, p.839-840). Para Sophia, a poesia sempre foi uma perseguição do 

real, uma escrita capaz de reestabelecer sua aliança com o reino. 

No último poema de seu livro Poesia III, há uma busca pelo real: “No ponto 

onde o silêncio e a solidão/ Se cruzam com a noite e com o frio,/ Esperei como quem 

espera em vão,/ Tão nítido e preciso era o vazio.” (ANDRESEN, 2011, p.71). É no 

vazio, na noite e no frio, onde se percebe o mundo de maneira mais verdadeira e nítida. 

Na presença do mar, o sujeito lírico busca um “Intervalo I”, poema da obra 

Coral: 

 

Eu só quero silêncio neste porto.  

Do mar vermelho, do mar morto  

 

Perdida, baloiçar.  

No ritmo das águas cheias.  

 

Quero ficar sozinha neste espanto.  

Dum tempo que perdeu a sua forma.  

 

Quero ficar sozinha nesta tarde.  

Em que as árvores verdes me abandonam. (ANDRESEN, 2011, p.212) 

 

O intervalo à beira do mar (“vermelho” ou “morto”) conduz o sujeito lírico ao sabor das 

águas. Ali, perdido, balança “No ritmo das águas cheias”. O tempo – que “perdeu a sua 

forma” – e o espaço são sagrados nessa margem. E essa devoção e esse culto requerem 

silêncio. Klára Šimečková (2009, p.55) convalida que “A solidão do sujeito poético 

revela-se nos poemas como uma condição indispensável de usufruição do espaço 

marinho e em alguns casos mesmo de união com o mar”. O mar, inclusive, se tornaria 

mais belo quando a poeta se encontrasse sozinha face a ele.  

Em Lamentações (3:26), Jeremias apregoa: “Bom é aguardar a salvação do 

Senhor, e isso, em silêncio” (BÍBLIA, 1999, p.710). Mateus (6:6) recorda as palavras de 

Jesus: “Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu 

Pai, que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará” (BÍBLIA, 1999, 

p.8). Para usufruir do sagrado, é necessário sossego. 

Angelus Silesius, em sua poesia mística, convida aquele que deseja se aproximar 

de Deus a fazê-lo em devoção e sem ruído. Ele questiona: “Tu imaginas, pobre de ti, 
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que o grito de tua boca seja o canto de louvor que convém à Divindade silenciosa?” 

(SILESIUS, 1996, p.45). Assim, incita os homens a louvar ao transcendente em sigilo: 

“De tal forma Deus ultrapassa tudo que não é possível falar. Tu o adorarás, desde agora, 

preferivelmente em silêncio” (SILESIUS, 1996, p.45).  

No poema “Eis-me” (de Livro sexto), comprova-se a necessidade do silêncio: 

 

Eis-me 

Tendo-me despido de todos os meus mantos 

Tendo-me separado de adivinhos mágicos e deuses 

Para ficar sozinha ante o silêncio 

Ante o silêncio e o esplendor da tua face 

 

Mas tu és de todos os ausentes o ausente 

Nem o teu ombro me apoia nem a tua mão me toca 

O meu coração desce as escadas do tempo em que não moras 

E o teu encontro 

São planícies e planícies de silêncio 

 

Escura é a noite 

Escura e transparente 

Mas o teu rosto está para além do tempo opaco 

E eu não habito os jardins do teu silêncio 

Porque tu és de todos os ausentes o ausente (ANDRESEN, 2011, p.406) 

 

O sujeito lírico se apresenta diante do sagrado sozinho e exposto, assim como está o 

primeiro verso: “Eis-me”. Ele se despiu de todos os “mantos”, afastou-se de “adivinhos 

mágicos e deuses”, para estar no silêncio diante da face divina. O uso da palavra 

“manto” nos recorda o manto sagrado que o sacerdote usava para estar perante o espaço 

mais santo do templo cristão. Mas o sujeito lírico deseja se despir inclusive desses 

preceitos religiosos. Também se afasta de profetas. O seu desejo é estar diretamente 

diante de Deus, do sagrado, sem intermediários.  

Nei Duclós (2001, p.9-11), no prefácio A ética da solidão, reporta que penetrar 

no território sagrado envolve um abandono aos disfarces e que Rainer Rilke (em Cartas 

a um jovem poeta) teria escrito um roteiro desse doloroso percurso rumo à essência. 

Assim, o “ato de arrancar a fantasia cotidiana grudada à carne” significaria recolher-se à 

solidão seminal da criação e “desistir da moeda mais cobiçada, o reconhecimento, 

cruzar o pior dos umbrais – a indiferença”. Rilke aconselha a solidão “contra o 

brilhareco da vida literária”, e, até hoje, suas palavras funcionam como “um alerta para 

os vícios da nossa época, submetida, mais do que qualquer outra, à sordidez da 

superficialidade, justificada como insumo democratizador”. O despir-se, o entregar-se 
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nua e inteira ao sagrado, a solidão e a indiferença são caminhos que podemos identificar 

na poesia de Dora e Sophia.  

 Mesmo após essa entrega, o sagrado não se revela, ele é “de todos os ausentes o 

ausente”. O encontro se concretiza como “planícies e planícies de silêncio”, e o sujeito 

lírico não habita “os jardins do teu silêncio”. A escuridão da noite e o silêncio afastam a 

sagrada visão da face. A ausência de palavras poderia encaminhar ao sagrado, poderia 

ser a revelação do próprio Deus, mas, perante essa “planície de silêncio”, o sujeito lírico 

lamenta em versos solitários, escuros e opacos.  

Para Alfredo Bosi, em O ser e o tempo da poesia (1977, p.100-6) – em um 

estudo dedicado ao silêncio –, a pausa entre as palavras ou versos se mostra relevante. 

Ela ordena o tempo da leitura, enfatiza, divide (“e ao dividir, equilibra”) e isola 

palavras. “Eis-me”, isolado no começo do poema, abre uma pausa e um intervalo, que 

também encerra o sujeito lírico e o afasta –, possivelmente, para uma reflexão. Segundo 

Bosi, “o silêncio que se abre depois da última palavra guarda nas dobras da percepção 

de quem ouve, o modo de ser de que fala. O tom, prolongado na pausa, tem um alcance 

interpessoal”. Assim, os versos sem vírgulas – como já presenciamos em poemas aqui 

analisados – sugerem uma incorporação à natureza; e versos com pausas, versos curtos e 

entrecortados não são casuais, mas também casados com a temática do poema.  

 A falta de barulho, mais uma vez, revela a deidade, como no poema “Escuto” 

(de Geografia):  

 

Escuto mas não sei  

Se o que oiço é silêncio  

Ou deus  

 

Escuto sem saber se estou ouvindo  

O ressoar das planícies do vazio  

Ou a consciência atenta  

Que nos confins do universo  

Me decifra e fita  

 

Apenas sei que caminho como quem  

É olhado amado e conhecido  

E por isso em cada gesto ponho  

Solenidade e risco (ANDRESEN, 2011, p.466) 

 

 Os primeiros versos lembram que Deus pode estar no silêncio. Karen Armstrong 

(2008, p.219-321) apregoa que, primeiramente, os gregos e, posteriormente, os 

muçulmanos concluíram que a única forma de teologia seria o silêncio. Isso porque a 

deidade não corresponde e não pode ser explicada por nenhuma forma humana de falar. 
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Deus não pode ser reduzido a uma palavra. Para a poesia de Dora e Sophia, todo o 

sagrado da natureza também está envolto no silêncio, sendo, nessas condições, mais 

bem compreendido.  

 O sujeito lírico não sabe se escuta o “ressoar das planícies do vazio/ Ou a 

consciência” eterna e divina que o decifra e fita. Nesse silêncio, ele se sente olhado, 

amado e conhecido. Como se o Deus onipresente, onisciente, poderoso, pai e protetor 

estivesse cuidando e observando seu filho. Ante isso, ele busca não agir de forma 

inconsequente e impensada, mas coloca em cada gesto “Solenidade e risco”. 

 Rainer Maria Rilke (2001, p.25-31) entende que “a maior parte dos 

acontecimentos é inexprimível e ocorre num espaço em que nenhuma palavra nunca 

pisou”. Por isso, seria irrelevante seguir as palavras e conselhos de alguém, o mais 

correto seria procurar a essência mais verdadeira e sagrada de si-mesmo. E ainda 

completa: “Aproxime-se então da natureza. Depois procure, como se fosse o primeiro 

homem, dizer o que vê, vive, ama e perde”. Assim, a solidão é necessária, e “é 

precisamente nas coisas mais profundas e importantes que estamos indizivelmente sós”. 

O caminho para o sagrado e para o autoconhecimento é envolto pelo silêncio e solidão. 

Johannes Angelus Silesius (1996, p.138) defende que “Para a Santa Majestade 

(se queres prestar-lhe homenagem)/ A suprema honra é um santo silêncio.”, um sinal de 

respeito e devoção.  

Alguns versos de Coral asseveram o peso, mas também a maravilha presente na 

solidão:  

 

[...] 

Antes a solidão de eternas partidas 

De planos e perguntas, 

De combates com o inextinguível 

Peso de mortes e lamentações 

Antes a solidão porque é completa. [...] (ANDRESEN, 2001, p.183) 

 

A solidão envolve muitas perguntas, sonhos, planos, lamentações, dúvidas e 

questionamentos com o “inextinguível”. Mas ela é o momento para se buscar a 

completude e o entendimento de si-mesmo e do outro. 

 No poema “Ali, então”, da obra Geografia, o silêncio reina no mundo 

arquetípico: 

 

Ali então em pleno mundo antigo 

À sombra do cipreste e da videira 
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Olhando o longo tremular do mar 

Num silêncio de luas e de trigo 

 

(Como se a morte a dor o tempo a sorte 

Não nos tivessem nunca acontecido) 

 

Em nossas vidas a pausa há-de poisar 

Como o luar que poisa nas videiras 

E em frente ao longo tremular do mar 

Num perfume de vinho e de roseiras 

A sombra da videira há-de poisar 

Em nossas mãos e havemos de habitar 

O silêncio das luas e do trigo 

No instante ameaçado e prometido 

 

E os poemas serão o próprio ar 

–  Canto de ser inteiro e reunido – 

Tudo será tão próximo do mar 

Como o primeiro dia conhecido (ANDRESEN, 2011, p.493) 

 

O “mundo antigo” é preenchido pela serenidade da sombra do “cipreste e da videira”, 

pelo “tremular do mar” e pelo silêncio “de luas e de trigo”. O cipreste é uma árvore 

ereta, alta e ascensional e a videira é uma árvore mais baixa, mas repleta de vida e 

doçura vinda das uvas. A sombra dessas árvores mistura vinho e ascensão, redenção e 

alimento; uma sombra poderosa para renovar e fortalecer o corpo e alma humana. Essas 

imagens que unem terra e céu, corpo e alma, estão no silêncio de “luas e trigo”. O trigo 

(matéria-prima para o pão) completa a imagem da uva (fruta para a feitura do vinho), 

mantimentos sagrados e capazes de purificar a alma do homem em uma ‘santa ceia’, em 

uma ‘eucaristia’.  

 Essas imagens da natureza estão novamente na terceira estrofe. Os verbos no 

futuro indicam um desejo do sujeito lírico de ser habitado, protegido e guardado pela 

“sombra da videira”, pelo “tremular do mar” e pelo “silêncio de luas e trigo”. Esse seria 

o “instante ameaçado e protegido”, o momento mais puro, arquetípico e sagrado.  

 Nesse “mundo antigo” (retornando à segunda estrofe), nesse espaço de delícias, 

seria “Como se a morte a dor o tempo a sorte/ Não nos tivessem nunca acontecido”, 

uma suspensão do tempo e espaço profanos, uma elevação ao sagrado eterno. E a 

confirmação de que esse seria o cenário perfeito está nos últimos versos, que assinala 

que ali os poemas simplesmente existem e o ser humano é inteiro como no primeiro dia 

da criação: “E os poemas serão o próprio ar/– Canto de ser inteiro e reunido – / Tudo 

será tão próximo do mar/ Como o primeiro dia conhecido”.  
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 O silêncio ainda se faz mais intenso com a presença do nevoeiro na praia, em 

dois poemas de Sophia; o primeiro – sem título – da obra Poesia, e o segundo intitulado 

“Espera”, de Dia do Mar.  

 

Espero sempre por ti o dia inteiro, 

Quando na praia sobe, de cinza e oiro, 

O nevoeiro 

E há em todas as coisas o agoiro 

De uma fantástica vinda. (ANDRESEN, 2011, p.23). 

 

 

Dei-te a solidão do dia inteiro. 

Na praia deserta, brincando com a areia, 

No silêncio que apenas quebrava a maré cheia 

A gritar o seu eterno insulto, 

Longamente esperei que o teu vulto 

Rompesse o nevoeiro. (ANDRESEN, 2011, p.82) 

 

 Apesar de o primeiro poema não possuir um título, ele inicia com a mesma 

palavra do título do segundo poema. A “Espera” é envolta em mistério e solidão. 

Šimečková (2009, p.49-50), analisando esses poemas, admite que o nevoeiro se 

apresenta como “essencial condição sine non qua da vinda que devido ao espaço onde o 

sujeito lírico espera sucederá do mar”. 

No poema, a completude, o sagrado e a verdade – que virão com esse Outro tão 

esperado – aparecerão em meio a um mistério, a um nevoeiro. Esse seria um encontro 

sagrado, que, como o autoconhecimento e o culto verdadeiro, envolvem “solidão do dia 

inteiro/ Na praia deserta”, “silêncio” e espera.  

Em outro poema, igualmente nomeado “Espera” (de Geografia), o sujeito lírico 

explica: “Deito-me tarde/ Espero por uma espécie de silêncio/ Que nunca chega cedo”, e 

nos últimos versos revela: “É então que se vê o passar do silêncio// Navegação 

antiquíssima e solene” (ANDRESEN, 2011, p.471). O silêncio, mais uma vez, foi o 

convidado tão magnífico e sagrado, esperado durante todo o dia.  

Clara Crabbé Rocha (1978, p.22) considera que – na poesia de Sophia – “a 

crença messiânica no divino encontra-se intimamente ligada ao tema da espera, atitude 

ao mesmo tempo eminentemente feminina”. Espera-se a vinda salvadora de Deus.  

Sophia (2011, p.848) confessa que os momentos de silêncio no jardim “[em que 

ela acreditava – durante sua infância – que escutaria um poema imanente ao ar e à 

natureza] ensinara-me, muito tempo mais tarde, que não há poesia sem silêncio, sem 

que se tenha criado o vazio e a despersonalização”.  
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Joseph Campbell (2002, p.44), pensando também o silêncio, instrui que a 

mitologia religiosa possui o objetivo de “despertar e conservar na pessoa uma 

experiência de assombro, humildade e respeito ante o reconhecimento daquele mistério 

último que transcende todo nome e toda forma”. Assim, também Rubem Alves (2007, 

p.55) prega que: “É preciso esquecer os nomes de Deus que as religiões inventaram para 

encontrá-lo sem nome no assombro da vida”. Deus envolve assombro, respeito, temor, 

solidão e silêncio. 

Estudando as obras de Dora e Sophia, Viviane Vasconcelos (2009, p.34-39) 

defende que elas – perante o silêncio – privilegiam “o querer-dizer de um conteúdo 

marcado pela ausência”. Desse modo, o silêncio seria uma condição para cada um se 

relacionar consigo mesmo e com o mundo – com a natureza e com o sagrado.  

Em uma descrição do espaço celestial, Dora vê belezas, música e dança. O 

poema é “Que sopro”, de Poemas da estrangeira:  

 

Que sopro conduz aonde é eterna a primavera 

e a morte foi vencida? Sonho real 

esses campos semeados de nuvens 

centelhas e Amor é o predileto: o Sol – diadema –  

a Lua, oferenda deixada no limiar da sala. 

Lampeja a música redimida nos escuros vãos 

da melancolia. Uma cítara nos chama  

para o entusiasmo de lagos cintilantes 

para a dança um dia traçada pelo olhar azul 

de Laura. Deslizaremos em salas de safira  

as estrelas se escondem ou se mostram 

conforme o dia avança ou recua. Um gesto delicado 

repõe a Lua em seu lugar e o Sol, à direita 

a envolve. Cantam rolas-roxas 

até que no horizonte o Peregrino com seu bordão de estrelas 

Ordene o silêncio.” (SILVA, 1999, p.368-9) 

 

 No céu, “é eterna a primavera/ e a morte foi vencida”, os campos são “semeados 

de nuvens”. Assim como os homens, a música foi redimida da melancolia. A cítara 

chama “para o entusiasmo” e “para a dança”. O sol (como Cristo) está “à direita”, na 

paisagem celestial. Mas toda a dança pelas “salas de safira” e toda a música param 

quando o “Peregrino com o seu bordão de estrelas/ Ordene o silêncio”. O homem que 

sofreu, perdoou, morreu, mas vive na eternidade, terá tido a mais completa e intensa 

iniciação; ele seria o “Peregrino”, com letra maiúscula.  

Esses versos relembram imagens tão caras à Dora: a do viajante peregrino rumo 

ao espaço celestial, da música e a dança como algo superior e elevado (uma maneira de 
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celebrar a deidade), e, por fim, o silêncio, como ordenança de Cristo (o peregrino-mor) 

para o momento de devoção.  

Observando alguém que anda na “Noite escura” (Poemas da estrangeira), o 

sujeito lírico brada: 

 

[…] Continuarei chamando 

não a Deus (que as palavras violentam) 

mas o Poema entre noite e neblina 

[…] (SILVA, 1999, p.338) 

 

Deus é novamente entendido como inominável e misterioso, assim como o 

poema é coberto por ares sagrado, pelo enigma da noite e da neblina. Símbolos da 

sagrado, a deidade e a feitura poética são envoltas pelo silêncio.  

Maria Zaira Turchi (2003, p.134), ao analisar a lírica amorosa de Gilberto 

Mendonça Teles, defende que “A poesia é palavra de Deus e quem a possuir, participa, 

em parte, dos poderes divinos, podendo criar, como faz o poeta”. A partitura de 

Beethoven (inspiração para Appassionata), uma poesia por excelência, recebe essa 

sacralização por parte de Dora. Essa seria capaz de reordenar o mundo, de proporcionar 

aos homens uma direção rumo ao sagrado e reposicionar o homem no centro (espaço 

primeiro da criação). Vejamos o poema “X”, desta obra: 

 

Despeço-me de dizer-te, impronunciável.  

Tão perto estais de Deus:  

todos os nomes em ti resvalam.  

Só a sala do silêncio  

podes habitar numa fração de tempo  

que se agita e consome: és demasiada,  

nenhuma finita moldura te convém.  

Já é demais ouvir-te sem sucumbir  

e nos transformas em confidentes  

de teu excesso.  
 

Dás sentido ao mundo, ao amor  

que antes de ti era um fruto imaturo.  

Levas ao mais o menos que éramos  

quando ignorávamos a tua perenidade.  

Vieste, salvífica, mãe da vida,  

em ti mergulham nossas raízes  

leva-nos para sempre  

em tua inocência, visão suprema,  

invisibilidade... (SILVA, 2008, p.40-1) 

 

A criação de Beethoven se assemelha a Deus, é “impronunciável”. Por isso, 

“todos os nomes” não são suficientes para explicar tamanha maravilha, “és demasiada,/ 

nenhuma finita moldura te convém”. Essa música é como o “Eu sou” que se revelou a 
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Moisés, nenhuma palavra ou nome poderia dar conta da beleza, grandiosidade, amor, 

imensidão que estão nele contido.  

George Steiner, em O poeta e o silêncio (1988, p.59), confirma o silêncio como 

um caminho para Deus e uma ratificação da existência da deidade: “Exatamente porque 

não podemos ir mais longe, porque a língua nos falha de maneira tão precisa, temos a 

certeza de um sentido divino que supera e envolve o nosso. O que há para além da 

palavra humana é revelador de Deus”. Deus é o improferível.  

O sentimento do sujeito lírico quando escuta a música do compositor alemão se 

assemelha a um êxtase sentido durante um contato com Deus. É possível que ele 

sucumba, entre em estado de delírio. Nogueira Moutinho (1999, p.461-2) elucida que 

“A voz da poetisa se produz em surdina e sua postura é sempre de êxtase, de 

contemplação diante do criado e do incriado”. Novamente, as palavras entusiasmo, 

êxtase e contemplação se apresentam. O estudioso ainda proclama que “Se uma das 

definições mais profundas da poesia é a que lhe confere a missão de dizer a essência das 

coisas, a linguagem de Dora se encontra muito próxima desses limites. Há um vento 

mediterrâneo, helênico, itálico, arcaico” em sua poesia. E foi a visitação à essência mais 

sagrada da escritura poética, musical e sacra de Beethoven que despertou (de forma 

mais intensa) o seu amor tremendo pela vida, que antes dessa música era “um fruto 

imaturo”. 

A poesia e a bela música assumem uma função “salvífica, mãe da vida”. Elevam 

o pouco de cada um a um estágio elevado, a um espaço de “inocência”, de “visão 

suprema” e mistério que abarca o sagrado: “invisibilidade...”. Para a contemplação de 

Deus, da poesia e da música, reafirmamos, é necessário habitar a “sala do silêncio”.  

No poema “IV”, o elogio a essa partitura persiste:  

 

 [...] 

Sucumbo a essa linguagem  

que ultrapassa palavra, silêncio 

e é vida. 

 

Nasceste de uma alma rorejando 

límpidas escalas, de um amor sombrio, 

sua profundidade e luz. 

Dizes o mundo, e as coisas 

tornam-se divinas. 

Que fundo segredo calas 

na torrente de sons? 

Tudo arrebatas – corpo, alma – 

para torna-los êxtase 

alheio a tempo e medida. 

Ouço-te a sós, 
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Numa concha marinha. (SILVA, 2008, p.31-2) 

 

À linguagem de Beethoven novamente se identifica a voz criadora e sagrada de 

Deus. Ao ouvi-la, o sujeito lírico declara: “Sucumbo a essa linguagem”, “Tudo 

arrebatas – corpo, alma –/ para torna-los êxtase/ alheio a tempo e medida”, “Ouço-te a 

sós/ Numa concha marinha”. Essa música diz o mundo e “as coisas/ tornam-se divinas”.  

Até o leque, quando envolto pelo silêncio, torna-se elevado e enaltecido. Os 

poemas “III” e “X”, de O leque, celebram esse objeto:  

 
Silabário da alma 

longe leva asas voo 

sem nada revelar 

do sopro. 

É um calado dizer 

do mínimo ou nada  

no todo encantador 

do mistério. (SILVA, 2007, p.9) 

 

 

O leque pousado  

no abandono. 

Ao lado ela dorme calma 

e nem sonhar parece. 

O leque imóvel: um deus 

do instante 

negro-cintilante. (SILVA, 2007, p.23) 
 

Os movimentos do leque – no primeiro poema – são elevados e se assemelham a 

um voo, um sopro silencioso e sagrado. No silêncio encantador desse movimento, no 

“calado dizer do mínimo ou nada”, há um fascinante “mistério”. Quando “pousado no 

abandono” (como está no segundo poema), ele é como um “deus/ do instante/ negro-

cintilante”. O leque guarda o sono da mulher que dorme “calma/ e nem sonhar parece”. 

O silêncio e os movimentos que remetem a uma sacralidade possibilitam o encontro 

com o sagrado presente no leque. Enfim, o “abandono”, a solidão e o silêncio 

permitiriam a percepção do sagrado mais secreto de cada coisa. 

Seria essa a função do poeta: criar fios poéticos que revelassem o sagrado, que 

tornassem o tempo e espaço sagrados, que alimentassem o desejo humano por Deus e 

pelas suas criações. O preço a ser pago por esse artista é a solidão, tremor e devoção. 

Pois, como expressa Dora em outro poema (da mesma obra Appassionata): “Estremecer 

é ouvir-te”, “Só o silêncio melhor te diz/ em nossas bocas”. (SILVA, 2008, p.38-9) 

Alfredo Bosi (1977, p.97-98), estudando música e silêncio, reforça a relevância 

da melodia, do tom, do ritmo e da força da voz. A força da voz, por exemplo, “distribui-
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se entre as sílabas para realçar momentos da frase que afetam a consciência no seu ato 

de significar”. Além disso, “A melodia, como o andamento, move-se por força da 

intencionalidade, do querer-dizer, ao passo que o ritmo está, em boa parte, determinado 

pela natureza prosódica de cada vocábulo”. As interrupções por pontos de interrogação, 

por travessões ou por isolamento de palavras, nos poemas de Appassionata, nos dão o 

ritmo da música que Dora escutava quando produzia esses versos. Neste último poema, 

a leveza do leque está também nos versos curtos, conduzindo o leitor a um vai-e-vem – 

a um voo.  

O poema permite uma proximidade maior com a música e com o sagrado. Essas 

são expressões humanas íntimas e de difícil apreensão muitas vezes. Os fios poéticos 

com seu ritmo e leveza, pela natureza de sua forma simbólica (mais do que uma 

narrativa, por exemplo), podem nos guiar ao “ritmo das águas cheias” (ANDRESEN, 

2011, p.212), à melodia mais oculta do inconsciente. Jorge Luis Borges, em Esse ofício 

do verso (2000, p.94), assinala que, no poema, o escritor consegue usar “palavras 

comuns e de algum modo torná-las incomuns – extrair-lhes a mágica”.  

Maria Zaira Turchi (2003, p.59-60), ao associar a crítica do imaginário ao estudo 

dos gêneros literários, demonstra que a especificidade do gênero lírico está em buscar a 

simultaneidade da imagem no modo de dizer a experiência. A poesia – com metáforas, 

símbolos e imagens – procura “reduzir o intervalo aberto entre a palavra e a coisa”, 

buscando revelar o mundo e, ao mesmo tempo, o sujeito que fala. A união entre 

conteúdo e a maneira de dizer estão nas primeiras palavras do poema “III”. Essas nos 

sugerem uma leveza do leque com: “longe leva asas voo”, são vocábulos que induzem 

pequenas pausas, não permitindo uma união entre eles e o aceleramento da fala. Mais 

vagarosamente, pronunciamos cada palavra e o sentido do “calado dizer” e do 

encantador “mistério” se completam. 

No poema “V”, os versos de Beethoven “Tudo arrebatas”, “calas segredos”, 

“Não terminas:/ és origem, recomeço, cíclico esplendor”, “Adorna-te o silêncio” 

(SILVA, 2008, p.33-4). Versos sagrados que estão presentes em todo o tempo, soberano 

a qualquer palavra, exaltados e sublimes – novamente, adjetivos e características que 

também combinam com Deus.  

Rainer Maria Rilke, pensando sobre um poeta de qualidade, explana: “E pensar 

que também eu poderia ter sido um poeta assim, se tivesse podido morar em algum 

lugar, qualquer lugar do mundo, numa dessas incontáveis casas de campo fechadas com 

as quais ninguém se importa” (RILKE, 1979, p.27). E ainda admite que, para admirar 
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grandes obras – frutos da solidão e do silêncio –, é necessário amor: “As obras de arte 

são de uma infinita solidão; nada as pode alcançar tão pouco quanto a crítica. Só o amor 

as pode compreender e manter e mostrar-se justo com elas” (p.36). O fluir de uma 

música clássica, por exemplo, não poderia ser sentido no tumulto, barulho ou correria.  

 A solidão e o silêncio são seguidos, para Rainer Rilke, pela paciência: 

 

Aí o tempo não serve de medida: um ano nada vale, dez anos não são nada. 

Ser artista não significa calcular e contar, mas sim amadurecer como a árvore 

que não apressa a sua seiva e enfrenta tranquila as tempestades da primavera, 

sem medo de que depois dela não venha nenhum verão. O verão há de vir. 

Mas virá só para os pacientes, que aguardam num grande silêncio intrépido, 

como se diante deles estivesse a eternidade. Aprendo-o diariamente, no meio 

de dores a que sou agradecido: a paciência é tudo. (RILKE, 2001, p.37) 

 

 É preciso amar para ser paciente, para aguentar o peso da solidão e fazer com 

que ela seja produtiva e valiosa. Rilke (p.58) defende “É bom estar só, porque a solidão 

é difícil”.  E ainda insiste: “desejo que encontre bastante paciência em si para suportar e 

bastante simplicidade para crer; que confie cada vez mais no que é difícil, entre outras 

coisas na sua solidão” (p.74). 

João Guimarães Rosa, em Grande sertão: veredas, compreende que haja uma 

necessidade de solidão no percurso religioso. Compadre meu Quelemém, grande 

orientador espiritual de Riobaldo, orienta-o sobre o tempo solitário das lutas e pelejas 

do herói, em suas palavras, “o capinar é sozinho”:  

 

Às vezes eu penso: seria o caso de pessoas de fé e posição se reunirem, em 

algum apropriado lugar, no meio dos gerais, para se viver só em altas rezas, 

fortíssimas, louvando a Deus e pedindo glória do perdão do mundo. Todos 

vinham comparecendo, lá se levantava enorme igreja, não havia mais crimes, 

nem ambição, e todo sofrimento se espraiava em Deus, dado logo, até a hora 

de cada uma morte cantar. Raciocinei isso com compadre meu Quelemém, e 

ele duvidou com a cabeça: – “Riobaldo, a colheita é comum, mas o capinar é 

sozinho…” – ciente me respondeu. (ROSA, 2006, p.58) 

 

Desfruta-se de bons momentos juntos (o momento de festa está figurado na “colheita”), 

mas a viagem (percurso, trajeto iniciático) é sozinho. 

 Aziz Izzet (1959, p.7), introduzindo Ascese de Nikos Kazantzakis, assegura que, 

para esse pensador grego, a única forma de completude para o ser humano é a 

incorporação a Deus. Resta ao homem, então, para reencontrar a sua unidade, voltar-se 

para Deus, para o Uno. O percurso final dessa caminhada envolve o silêncio, essa seria 
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“a conclusão” (p.11), a amostra de um amadurecimento espiritual.  Suportar a solidão e 

o silêncio seria prova de uma capacidade para se unir ao inominável que é o sagrado.  

 Nos últimos versos da primeira parte de Appassionata, canta-se o amor, a 

solidão, o silêncio e a beleza da vida:  

 

O tempo findando 

e agora tão próximos 

corpo e alma  

num limiar 

agônico. 

Silêncio esvaecido 

de uma vida inteira 

de busca 

e o achado se perdendo 

na mais fria madrugada 

mas o grito irrompendo 

tudo resume: 

Appassionata. 

 

Vida longa 

atenta aos sinais 

rente aos vestígios de deuses forasteiros 

é preciso 

ser viva e morta 

rolar nos gramados 

amar as flores 

nada aprisionar 

retendo na avareza. 

Amar em silêncio 

com a maior leveza 

sem pedir em troca o amor. 

É preciso ter um corpo 

é preciso ter alma 

Appassionata. (SILVA, 2008, p.25-6) 

 

Em um fim de vida, o sujeito lírico analisa as buscas de uma existência inteira. O 

“corpo e alma/ num limiar/ agônico” saem do silêncio para pronunciar uma única 

palavra sagrada: “Appassionata”.  

 Em uma “Vida longa/ atenta aos sinais/ rente aos vestígios de deuses 

forasteiros”, conclui-se que é preciso “leveza” para amar sem reter, sem ter avareza e 

“nada aprisionar”, “Amar em silêncio/ com a maior leveza/ sem pedir em troca o amor”.  

Uma tarefa árdua, para iniciados, religiosos e sábios. Uma vitória para poucos. Ter 

paciência para ajuntar Andanças de uma vida inteira e concluir que o amor “em 

silêncio” resume todas as procuras: “tudo resume: Appassionata”. 

 Inês Bianchi (2008, p.4-5) relata que o que mais surpreendeu sua mãe no 

momento de criação dessa obra “foi o sentimento de amor que brotou em seu coração, 

amor em relação a todas as coisas e seres do universo, amor em relação à própria vida”. 
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A estudiosa ainda lembra: “Numa entrevista inesquecível dada ao jornalista Ivan 

Marques [...] ela disse: ‘A última palavra que eu diria, se é que eu poderia dizer, antes 

de calar para sempre é: Appassionata. O mundo todo para mim é digno de paixão’”.  

 No poema e na vida, a poeta escolhe uma única palavra: o amor; amor em 

silêncio, sem cobrar nada em troca. Sendo assim, “Appassionata é uma obra de puro 

arrebatamento, calcada naquele enthousiasmós (ou transporte divino) de que nos falam 

os antigos gregos” (JUNQUEIRA, 2008, p.9). Dessa forma (com entusiasmo, amor, 

devoção, silêncio, respeito) deve ser a vida de um poeta, peregrino e de cada homem 

que se junta ao sagrado. Jornada que, para a poesia de Sophia e Dora, termina em Deus. 

 

3.2 – A imagem tremenda do sagrado: Deus 

  

Mircea Eliade (1992) argumenta que o homem é composto, infalível e 

indubitavelmente, pelo religioso. Ele nos conceitua de homo religiosus. Repleto do 

desejo pelo sagrado, o indivíduo entende que a existência humana só é possível graças a 

essa comunicação permanente com o céu. É a religião que possibilita o retorno ao 

Paraíso Perdido por meio do encontro com Deus/deuses, portanto, a vida somente teria 

sentido se motivada por essa busca pelo transcendente, pelo sagrado, pela essência de 

tudo.  

Segundo Paz (1984), pela proximidade de meios e métodos, a palavra poética 

seria uma mediação entre o sagrado e os homens. O poema deseja embrenhar-se no 

mais simples e verdadeiro da natureza e dos animais e, assim, vivenciar o tremendum 

(OTTO, 2007). Este é o desejo do sujeito lírico da poesia de Dora e Sophia, encontrar o 

sagrado e Deus e, com isto, entender melhor o homem, o si-mesmo e o mundo em que 

vive.  

Em uma composição de Sophia (de Coral), revela-se a necessidade que o sujeito 

lírico sente de Deus:  

 

Chamo-Te porque tudo está ainda no princípio  

E suportar é o tempo mais comprido.  

 

Peço-Te que venhas e me dês a liberdade,  

Que um só dos teus olhares me purifique e acabe.  

 

Há muitas coisas que eu quero ver.  

 

Peço-Te que sejas o presente.  

Peço-Te que inundes tudo.  
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E que o teu reino antes do tempo venha.  

E se derrame sobre a Terra  

Em primavera feroz precipitado. (ANDRESEN, 2011, p.201)  

 

Há um desejo pela presença de Deus: “Chamo-Te porque tudo está ainda no 

princípio”. O tempo primordial é a ocasião em que o sujeito lírico julga justificável 

buscar o numinoso, é o tempo e espaço em que este reina soberanamente. Sophia chama 

Deus nesse tempo mítico e sagrado, crendo que ali o encontrará. 

Ela o anseia, pois “suportar é o tempo mais comprido”. Suportar um mundo 

falido é um fardo muito pesado para o sujeito lírico, ele deseja “a liberdade” que vem 

com a verdade, com o sagrado. Bastaria um olhar de Deus, para que o homem se 

sentisse purificado, renovado – acabado, mas, pronto para recomeçar e reiniciar o 

mundo, já que “Há muitas coisas” que ele deseja ver. 

O sagrado deveria estar em tudo – “Peço-Te que sejas o presente./ Peço-Te que 

inundes tudo.” –, se adiantar, se derramar e inundar a Terra “Em primavera feroz 

precipitado”. Pois isso seria renovo e nova esperança. Para Nikos Kazantzakis (1975, 

p.8), Deus também é primavera e flor: “Disse eu à amendoeira, ‘Irmã, fale-me de Deus’. 

E, da amendoeira, brotaram as flores”. Deus é vida, “primavera feroz precipitado”, “o 

presente”, tudo.  

Carlos Ceia advoga que a obra de Sophia é um exercício de simplicidade sobre 

as coisas concretas, e isso é, muitas vezes, embaraçoso para o crítico literário, já que a 

obra se apresenta – em primeiro momento – fácil de entender ou expressar. O fato é que 

a poesia de Sophia, quando canta sua ambição pela deidade, simplifica a linguagem, 

pois andar à procura de Deus é tentar vê-lo nas belezas mais singelas da natureza, como 

na primavera. Mas é preciso reforçar o trabalho da poeta para tecer as palavras 

verdadeiras e transparentes, que a encaminhariam para um tempo primordial também 

autêntico e cristalino. Logo, “Cada poema é um processo de depuração textual: 

nenhuma palavra está a mais, cada verso só por si pode ser um poema”.
 
(CEIA,1994, 

p.184) 

 Deus é, dessa forma, o caminho para a compreensão da poesia andreseniana. Os 

afetos demonstrados pelo sujeito lírico, suas relações com o primitivo, com a natureza e 

com os outros homens são reveladores de sua condição frente ao divino. 

No prefácio de Contos exemplares de Sophia, D. Antônio Ferreira Gomes (1970, 

p. LIII) pondera que, para a escritora, a comunhão humana só é possível com a presença 

de Deus. Gomes ainda esclarece que essa comunicabilidade com o transcendente é 
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mesmo essencial à visão poética, e que a tensão vertical deve integrar-se na horizontal e 

vice-versa. Desse modo, somente a natureza e o humano (o horizontal) poderiam levá-la 

ao ascensional e numinoso, ou seja, a verticalidade e horizontalidade unidas formariam 

a Cruz da ressurreição.  

Em Sinal de Ti, Sophia almeja nomear o sagrado, para, assim, melhor apreendê-

lo:  

 
I 

 

Não darei o Teu nome à minha sede 

De possuir os céus azuis sem fim, 

Nem à vertigem súbita em que morro 

Quando o vento da noite me atravessa. 

 

Não darei o Teu nome à limpidez 

De certas horas puras que perdi, 

Nem às imagens de oiro que imagino 

Nem a nenhuma coisa que sonhei. 

 

Pois tudo isso é só a minha vida, 

Exalação da terra, flor da terra, 

Fruto pesado, leite e sabor. 

 

Mesmo no azul extremo da distância, 

Lá onde as cores todas se dissolvem, 

O que me chama é só a minha vida.  

 

II 

 

Tu não nasceste nunca das paisagens, 

Nenhuma coisa traz o Teu sinal, 

É Dionysos quem passa nas estradas 

E Apolo quem floresce nas manhãs. 

 

Não estás no sabor nem na vertigem 

Que as presenças bebidas nos deixaram. 

Não Te tocam os olhos nem as almas, 

Pois não Te vemos nem Te imaginamos. 

 

E a verdade dos cânticos é breve 

Como a dos roseirais: exalação 

Do nosso ser e não sinal de Ti. 

 

III 

 

A presença dos céus não é a Tua, 

Embora o vento venha não sei donde. 

 

Os oceanos não dizem que os criaste, 

Nem deixas o Teu rasto nos caminhos. 

 

Só o olhar daqueles que escolheste 

Nos dá o Teu sinal entre os fantasmas. (ANDRESEN, 2011, p. 67-68) 
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Esse poema revela um momento de questionamentos e provocações da poeta 

portuguesa. Em outras ocasiões, Deus seria o desejo “De possuir os céus azuis sem 

fim”. Mas, em um momento de ausência, as coisas e a natureza não refletem o sagrado. 

O sujeito lírico continua seu lamento: “Não darei o Teu nome [...]/ Nem à 

vertigem súbita em que morro/ Quando o vento da noite me atravessa”. Uma vertigem, 

uma hierofania ou uma visão inesperada inunda a alma do sujeito lírico com uma 

sensação de elevação ou de completude que o leva – metaforicamente – à morte, ao 

ápice, ao êxtase, ao gozo. O causador dessa vertigem é um vento noturno que lhe arrepia 

a alma. Todavia isso ainda não pode ser o nome de Deus, isso o transporta a outra 

dimensão no espaço, mas seria incorreto restringir o divino a isso. 

Rudolf Otto, em O sagrado, entende a complexidade de Deus e denomina-o 

como numinoso, mysterium tremendum, e espantoso. Ante esse incognoscível, 

presenciaríamos instantes indescritíveis, por isso, apregoa: “A pele arrepiada é algo 

‘sobrenatural’. Quem tiver discernimento psicológico mais aguçado necessariamente 

verá que esse ‘receio’ se distingue do medo não só em termos quantitativos” (OTTO, 

2007, p.48). Isso porque o mistério religioso contemplaria o totalmente outro, o que 

causa estranheza, o que foge ao usual; tudo isso configuraria o nume. Esse desconhecido 

se apresenta como atraente e convidativo à alma humana. Esse estudioso ainda defende 

que: “Ninguém que com seriedade se tenha dedicado à antropologia e à psicologia 

poderá negar a existência desses ‘pendores’ e predisposições para a religião” (OTTO, 

2007, p.153).  

 “Céus azuis sem fim” e “vertigem súbita” não nomeiam Deus em sua imensidão. 

O mais formoso céu diurno e o refrescante vento noturno são feituras que não revelam 

completamente a face do transcendente. O sujeito lírico ainda explana: “Não darei o Teu 

nome à limpidez/ De certas horas puras que perdi”. Essas horas preciosas, elevadas, 

puras e cristalinas ainda não configurariam a deidade.  

São versos provocativos para com Deus, dizendo-lhe que tudo de precioso e 

numinoso presenciado pelo sujeito lírico, em sua vida, nada tem a ver com o divino. 

Tais acontecimentos assombrosos (vertigem, arrepio noturno) e admiráveis (céus azuis, 

limpidez, horas puras) poderiam ser sagrados, mas não são parte de Deus. Quiçá, ainda, 

tal enumeração de vivências seja uma maneira – não revoltada, mas desejosa – de 

atingir a vastidão celeste. E, após essa relação, viria uma percepção de que nenhum 

desses fatores consegue tecer completamente o tremendum.  
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Também não seria correto encontrar Deus nas “imagens de oiro que imagino/ 

Nem a nenhuma coisa que sonhei”. Às imaginadas pinturas, imagens ou representações 

valiosas de ouro não será dado o nome de Deus. Elas – mesmo que ricas e preciosas – 

não valoram o elevado. Ele também não será nomeado, “Nem a nenhuma coisa que 

sonhei”. Ainda que as paisagens, pessoas, tempo e espaço oníricos sejam avassaladores 

ou maravilhosos, eles não conseguem atingir a imensidão necessária para designar 

Deus, ou simplesmente não alcançam Deus, por ele ser (e estar) muito distante. 

Todas as belezas da vida (lembradas pelo sujeito lírico) são sagradas, porém não 

contêm Deus: “Pois tudo isso é só a minha vida,/ Exalação da terra, flor da terra,/ Fruto 

pesado, leite e sabor”. Essas são preciosidades terrenas. A deidade também não se 

revela: “Mesmo no azul extremo da distância,/ Lá onde as cores todas se dissolvem,/ O 

que me chama é só a minha vida”. O arco-íris, o pôr do sol, as cores avermelhadas do 

céu de inverno, o azul “sem fim” do céu no verão, enfim, tais telas tecidas e pintadas no 

espaço celestial seriam vivências proporcionadas pela própria natureza. Pensando assim, 

o sujeito lírico apregoa: “Tu não nasceste nunca das paisagens,/ Nenhuma coisa traz o 

Teu sinal”. A criação divina não seria um reflexo da arte desse Deus da poesia 

andreseniana. 

Em outros poemas, Deus esteve no jardim, ele era – como Harold Bloom (2006) 

defendia – um cultivador de jardins e que se agradava em fazer repastos à sombra de 

uma árvore. Porém, aqui, é preciso ressaltar, novamente, que esse poema é desafiador. É 

uma luta do sujeito lírico com Deus, são palavras provocativas arremessadas para os 

céus, intentando gerar uma aparição suprema e soberana. Esses versos revelam uma 

procura que se deu em toda a natureza e em toda a terra, como bem estudamos no 

segundo capítulo. Porém esse exercício de busca pelo sagrado nas coisas e de procura 

da essência sincera de cada animal ou planta acaba por não saciar o sujeito lírico. 

Assim, quando chega o momento de encontro com o supremo sagrado (Deus), ele 

percebe que toda aquela busca anterior nada revelou.  

Em contraposição ao Deus que não se revela, quem se manifesta e visita o 

espaço humano: “É Dionysos quem passa nas estradas/ E Apolo quem floresce nas 

manhãs”. Apolo e Dioniso são deuses gregos com grande apelo popular. Apolo é 

lembrado como deus da luz, da beleza, da juventude e da música, sendo, em muitos 

momentos, descrito tocando lira para a diversão dos imortais.  

Dioniso, deus das festas e do vinho, possibilitava a existência de um culto em 

que as mulheres podiam cantar e dançar louvores a ele, fato inovador para a época. As 
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bacantes cultuavam em montanhas em pleno estado de êxtase. Em um desses 

momentos, em As Bacantes, a imolação é realizada com a terrível morte de Penteu, 

extermínio provocado por sua própria mãe, que, em estado de delírio, pensa ser ele um 

animal. Assim, após o período de devaneio, ela vê a cabeça de seu filho em suas mãos e 

lamenta: “Ai! Ai de mim! Que vejo? Que tenho em meus braços?” (EURÍPIDES, 1993, 

p.271). 

Os vinhos sagrados bebidos nos cultos das bacantes também não diriam respeito 

a Deus: “Não estás no sabor nem na vertigem/ Que as presenças bebidas nos deixaram”. 

Assim, “Não Te tocam os olhos nem as almas,/ Pois não Te vemos nem Te 

imaginamos”. Nikos Kazantzakis (1975), falando do desejo que temos por Deus, revela 

que até a mais insignificante criatura da deidade almeja escalar degrau por degrau para 

poder tocar o seu Senhor. Ainda, lembrando os mitos, esse escritor assevera: “Epaphus 

[...]. Não confia nem na vista nem no ouvido; ele quer tocar, agarrar o homem e a terra, 

sentir suas quenturas se misturarem à sua, senti-las tornarem-se um com ele” 

(KAZANTZAKIS, 1975, p.291). O toque possibilitaria uma vivência mais real. 

Além disso, um cântico, um poema, um culto ou uma oração são efêmeros 

demais, não suprem o profundo desejo do sujeito lírico de tocá-lo e conhecê-lo. Logo, 

“a verdade dos cânticos é breve/ Como a dos roseirais: exalação/ Do nosso ser e não 

sinal de Ti”. São frêmitos que, como o exalar da rosa, fogem com uma brisa do vento 

noturno. Assim como “A presença dos céus não é a Tua,/ Embora o vento venha não sei 

donde.// Os oceanos não dizem que os criaste,/ Nem deixas o Teu rasto nos caminhos”.  

Nesse poema, em um momento no qual desafia a deidade, o sujeito lírico não 

entende a natureza como revelação do criador. Excepcionalmente, nesses versos, tudo 

fica dessacralizado, ou pelo menos, não se apresenta como espelhos de Deus. Essa 

oposição de ideias na poesia de Sophia – já que, em outros poemas, Deus e o sagrado 

estão na essência de cada coisa e, aqui, em nada Deus se revela – recorda-nos as 

palavras de Alfredo Bosi (2001, p.47), quando elucida que “Bela é a poesia que não 

tema a diferença nem a contradição; antes, as convoca e as agasalha à sua sombra. Mas, 

para tanto, deverá também acolher corajosamente o momento não raro ingrato da 

identidade”. Essa polêmica de ideias retrata a alma humana e suas dúvidas e 

inquietações, em que nada é seguro, fixo e indubitável.  

Para os islâmicos, Deus permanece se manifestando pela natureza: “Demos-te 

uma vitória manifesta: Um sinal de que Deus te perdoou os pecados passados e futuros” 
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(O ALCORÃO, [19--], p.312)
34

, e ainda explicam “De seus sinais: enviar os ventos para 

anunciar Sua misericórdia e para que os navios naveguem por Sua ordem e para que 

procureis Sua bondade. Possais agradecer!” (O ALCORÃO, [19--], p.250)
35

. Os ventos, 

as chuvas, os desenhos no céu e a força do sol são sinais de Deus para muitos 

monoteístas. Porém, para almas sensíveis (e para o próprio sujeito lírico em outros 

momentos de busca e peregrinação), a hierofania, nesses pequenos elementos 

(“Exalação da terra, flor da terra,/ Fruto pesado, leite e sabor”), nunca deixou de ser 

verdadeira. Mas o que esse poema nos revela é que, apesar de ser presente, essa 

revelação não é plena e não satisfaz completamente.  

Contudo “Só o olhar daqueles que escolheste/ Nos dá o Teu sinal entre os 

fantasmas”. O olhar dos escolhidos de Deus ilumina uma resposta em meio aos 

fantasmas. Esses eleitos são assombrosos, anacrônicos e sem lugar, vivem em outro 

espaço social, mas são uma pequena hierofania de Deus no meio dos homens. Podemos, 

quem sabe, relacionar esses eleitos aos monges isolados em grutas e seminários, ao 

poeta separado em sua torre (do conto A fada Oriana), em contraposição às bacantes 

que cantam e dançam livremente nos morros. Elas revelam um deus (“É Dionysos quem 

passa nas estradas/ E Apolo quem floresce nas manhãs”) que anda pelos caminhos 

humanos, que divide espaços terrenos com mortais. Porém são fantasmas, pessoas 

abissais e espantosas – como Francisco de Assis (muito lembrado anteriormente) – , que 

manifestam um pouco Deus, segundo a poesia de Sophia. 

Em Mar novo, o sujeito lírico brada:  

 
É o teu rosto ainda que eu procuro 

Através do terror e da distância 

Para a reconstrução de um mundo puro. (ANDRESEN, 2011, p.308) 

 

Como nos primeiros poemas analisados neste estudo, é em meio ao terror e à distância, 

que o sujeito lírico busca a face divina, o sagrado para a “reconstrução de um mundo 

puro”. O mundo vivenciado já seria a obra de Deus “dividida” (palavra tão cara para 

Sophia), como vemos em outro poema andreseniano: 

 

Senhor se da tua pura justiça 

Nascem os monstros que em minha roda eu vejo 

É porque alguém te venceu ou desviou 

Em não sei que penumbra os teus caminhos 

                                                 
34

 Sura 48 (Vitória):2. 
35

 Sura 30 (Os bizantinos): 46. 
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Foram talvez os anjos revoltados. 

Muito tempo antes de eu ter vindo 

Já se tinha a tua obra dividido 

 

E em vão eu busco a tua face antiga 

És sempre um deus que nunca tem um rosto 

 

Por muito que eu te chame e te persiga. (ANDRESEN, 2011, p.309) 

 

 A explicação para a existência de tantas coisas decepcionantes neste mundo seria 

a derrota de Deus. Os “monstros” seriam resultado da vitória de “anjos revoltados” 

talvez, em um momento de “penumbra” dos caminhos divinos. E o sujeito lírico conclui 

que tais coisas, pessoas e situações repudiáveis já existiam antes mesmo de ele existir: 

“Muito tempo antes de eu ter vindo; Já se tinha a tua obra dividido” O tempo inicial era 

inteiro, era perfeito como o jardim do Éden (como já lembramos), mas, por feitura de 

corruptas mãos humanas, a obra de Deus foi dividida, separada e desfeita. E daí nasceu 

toda a incompletude humana.  

Ante isso, o sujeito lírico busca: “a tua face antiga/ És sempre um deus que 

nunca tem um rosto// Por muito que eu te chame e te persiga”. E os versos finalizam 

revelando a procura incompleta pelo divino. O encontro, a plena comunhão e a 

completude achados na “praia lisa” (ANDRESEN, 2011, p.715), no jardim e nas fontes, 

não se realizam com a mesma perfeição em Deus. Este é o ponto final da jornada, mas 

que – ainda assim – perdura em um mistério.  

 A ausência de Deus é cantada também em um poema de Dia do mar:  

 
Eu em tudo Te vi amanhecer 

Mas nenhuma presença Te cumpriu, 

Só me ficou o gesto que subiu 

Às minhas longínquas fontes do meu ser. (ANDRESEN, 2011, p.140) 

 

Em “tudo”, há a presença de Deus que ilumina. A palavra “amanhecer” nos 

sugere uma luz salvífica e esperançosa que irradia depois de uma noite escura, que o 

sujeito lírico relaciona a Deus. A deidade deixa um gesto (um arrepio, uma sensação de 

completude) que invade as “longínquas fontes” do ser que o busca com ansiedade. 

Na obra Mar novo, a “Ausência” é, mais uma vez, o tema central do poema: 

 

Num deserto sem água 

Numa noite sem lua 

Num país sem nome 

Ou numa terra nua 
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Por maior que seja o desespero 

Nenhuma ausência é mais funda do que a tua. (ANDRESEN, 2011, p.325) 

 

 As cenas de maior solidão e desespero não se comparam com a “ausência funda” 

de Deus, do outro, do sagrado. Não ter a companhia da deidade é pior do que a solidão 

de homens (“terra nua”), a sede, a escuridão e a falta de sentido e essência (“país sem 

nome”).  

 Em “O teu rosto”, Deus está na pureza e na verdade, mas, essencialmente, no 

desconhecido: 

 
Onde os outros puseram a mentira 

Ficou o testemunho do teu rosto 

Puro e verdadeiro como a morte 

 

Ficou o teu rosto que ninguém conhece 

O teu desejo sempre anoitecido 

Ficou o ritmo exacto da má sorte 

E o jardim proibido. (ANDRESEN, 2011, p.316) 

 

O rosto da deidade “ninguém conhece”, a este se relaciona “o mais puro e verdadeiro”, 

o certo e infalível como a morte. A face de Deus é isso: pureza, mistério e sacralidade – 

bem representados na imagem do jardim secreto, do “jardim proibido”. Ante isso, dele 

só resta uma memória: 

 

A memória de ti calma e antiga 

Habita os meus caminhos solitários 

Enquanto o acaso vão me oferece os vários 

Rostos da hora inimiga 

 

Nem terror nem lágrimas nem tempo 

Me separarão de ti 

Que moras para além do vento. (ANDRESEN, 2011, p.317) 

 

A memória acerca de Deus é “calma e antiga”, eterna e serena como a própria deidade, 

e esta faz companhia para o sujeito lírico em seus momentos de solidão.  Vários “Rostos 

da hora inimiga” são lhe oferecidos pelo “acaso”, mas é a face divina que ele busca. Em 

contraposição ao rosto divino “puro e verdadeiro” do poema anterior, estão esses que 

compõem a hora profana, humana e inimiga de Deus e do sujeito lírico.  

 A estrofe seguinte se inicia com os versos: “Nem terror nem lágrimas nem 

tempo/ Me separarão de ti”. Essas palavras nos recordam o texto bíblico de Romanos 

8:35-39 (BÍBLIA, 1999, p. 168-9), em que Paulo pergunta: “Quem nos separará do 
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amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou 

perigo, ou espada?”. E versículos à frente apregoam: 

 

Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os 

principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem 

a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar-nos 

do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.  

 

O sujeito lírico da poesia de Sophia declara que nem “terror” e “lágrimas” vivenciados 

por ele, ou mesmo o “tempo” profano e devorador o poderia separar da deidade. São 

vivências profanas que não dizem respeito a Deus. A deidade mora além do tempo e do 

vento, no espaço sagrado. 

 Veridiana Almeida (2010, p.149) menciona que a poesia de Sophia, povoada por 

deuses e não por homens, faz “reviver um tempo sem mácula. É aí que a poesia se dá 

como relação com o Todo, como uma espécie de linguagem natural que decorre 

simbolicamente das coisas”. A poesia – como já arrazoamos – é sagrada e coexiste com 

a natureza desde os tempos mais arquetipais. Sua poesia “avança contra ou à margem do 

sentido negativo da História e atribui ao poeta a sua missão original de celebração”. 

Essas palavras de Almeida acentuam que a obra de Sophia valoriza os fios poéticos e a 

poesia como feitura sagrada, uma maneira de se relacionar com o sagrado; além disso, 

ratificam o sentimento do sujeito lírico que almeja muito o espaço e tempo sagrados.  

 Em Mar Novo, Deus se assemelha novamente à poesia. Seriam mais alguns 

versos de Sophia que classificam Deus e o poema como salvadores da humanidade: 

 

Profetas falsos vieram em teu nome  

Anjos errados disseram que tu eras  

Um poema frustrado  

Na angústia sem razão das primaveras 

 

Porém eu sei que tu és a verdade 

E és o caminho transparente e puro 

Embora eu não te encontre e no obscuro 

Mundo das sombras morra de saudade. (ANDRESEN, 2011, p.319) 
 

Assim como o poema, Deus também foi desesperançado por “Profetas falsos” e por 

“Anjos errados”, que disseram ser ele “Um poema frustrado”, um Deus ausente e 

impotente. Mas o sujeito lírico assegura que o poema é a verdade, a pureza, o caminho 

para a redenção. João (14:6 – BÍBLIA, 1999, p.117) também certifica que Jesus teria 

dito ser “o caminho, e a verdade e a vida”.  
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As semelhanças entre a trindade divina e o poema ainda não acabam, pois os 

versos finais revelam: “Embora eu não te encontre e no obscuro/ Mundo das sombras 

morra de saudade”. Possivelmente, seja uma saudade do poema mais verdadeiro e 

imaculado – já que seus versos são nomeados pelos “Profetas falsos” como “Um poema 

frustrado”, porém seja ainda mais um desencontro do sujeito lírico em relação a Deus, 

por quem vive e morre “de saudade”. 

Pensando no tecer sagrado do poema, pode-se recordar o conto “O jantar do 

bispo” (ANDRESEN, 1997, p.47-8). A narração se inicia com o culto à simplicidade, à 

pureza, à “pobreza”. E menciona-se que o bom vinho e o bom poema nascem dessas 

preciosidades sagradas. Assim está descrito: “Era ali a terra pobre donde nasce o bom 

vinho. Quanto mais pobre a terra, mais rico é o vinho”. Dessa forma, “O vinho onde, 

como num poema, ficam guardados o sabor das flores e da terra, o gelo do Inverno, a 

doçura da primavera e o fogo dos Estios. E dizia-se que o vinho daquelas encostas, 

como um bom poema, nunca envelhecia” (ANDRESEN, 1997, p.48). Saber ver, 

valorizar e – com isso – guardar essas riquezas da natureza é dom para iniciados, para 

poetas sábios, para religiosos, para bons vinicultores. A sabedoria está em amar sem 

nada reter (nas palavras de Dora), está em guardar para si essas sensações e disso 

observar o mais sagrado da vida. 

Em outro conto de Sophia, “Retrato de Mônica” (ANDRESEN, 1997, p.118), 

esta pobre mulher decide não escolher os caminhos que a levariam ao sagrado e 

determina-se a viver as felicidades temporárias deste mundo. Assim, “De fato, para 

conquistar todo o sucesso e todos os gloriosos bens que possui, Mônica teve que 

renunciar a três coisas: à poesia, ao amor e à santidade”. E o narrador ainda prossegue: 

 

A poesia é oferecida a cada pessoa só uma vez e o efeito da negação é 

irreversível. O amor é oferecido raramente e aquele que o nega algumas 

vezes depois não o encontra mais. Mas a santidade é oferecida a cada pessoa 

de novo cada dia, e por isso aqueles que renunciam à santidade são obrigados 

a repetir a negação todos os dias.  

 

Observa-se que a poesia, o amor e a santidade estão estreitamente relacionados, e 

negando os dois primeiros fica bem complicado manter a santidade todos os dias. Na 

Bíblia, as três palavras são “a fé, a esperança e o amor” (1 Coríntios 13:13 – BÍBLIA, 

1997, p.186), que não são diferentes dos princípios apregoados por Sophia no conto. Na 

feitura do poema, no relacionamento com Deus, na esperança e em uma atitude santa, 
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em todas essas ações e sentimentos, é preciso amor. A santidade e a poesia tornam-se 

vazias sem amor e sem o sagrado.  

 O que, mais uma vez, se observa é que o sagrado é algo apreendido por poucos, 

pois Deus está ausente, está distante. Se não apreciarmos de forma amorosa suas 

criações, o perdemos e perdemos, com isso, a nós mesmos, conforme a poesia de Dora e 

Sophia. 

 A imagem da face de Deus, da transparência e lisura relacionadas a ele e a “sede 

de Ti” estão em outros versos também de Mar novo:  

 

És Tu que estás à transparência das cidades 

Vê-se o Teu rosto para além dos bairros interditos. 

 

O mar palpável próximo insistente 

Parece tornar-Te evidente. 

 

Sobe do destino uma sede de Ti. 

Não somos só isto que se torce 

Com as mãos cortadas aqui. (ANDRESEN, 2011, p.356) 

 

Em outros momentos, grafado em letras minúsculas, Deus volta aqui a ser nomeado de 

forma maiúscula: “Tu”, “Teu”, “Te” e “Ti”. Soberano, está “à transparência das 

cidades”, “para além dos bairros interditos”. A face divina está nos espaços pouco 

habitados por humanos. “O mar palpável” parece tornar evidente o mais impalpável e 

imaterial do sagrado.  

 A visão da face divina na “transparência das cidades” e “para além dos bairros 

interditos” e um possível toque na deidade (quando se apalpa o mar) enchem o sujeito 

lírico de uma “sede de Ti”, que lhe faz ganhar um novo sentido para a existência, que o 

faz crer ser muito mais do que se aparenta.  

A pureza e verdade do sagrado estão no “mar palpável”, assim como em toda a 

natureza mais antiga e intocável. Em “As grutas” (ANDRESEN, 2011, p.397-8), de 

Livro sexto, visita-se o ambiente solitário e silencioso das grutas, onde o sagrado se faz 

real. Algumas frases selecionadas atestam isso: naquele lugar, “a beleza não é solene 

mas também inumerável”, “tão grande o silêncio e tão clara a transparência que eu 

muda encosto a minha cara na superfície das águas lisas”, “No centro da manhã, no 

centro do círculo do ar e do mar, no alto do penedo, no alto da coluna está pousada a 

rola branca do mar” (o sagrado e ascensional pássaro), “Esta manhã é igual ao princípio 

do mundo e aqui eu venho ver o que jamais se viu” (tempo eterno e sagrado – 

atemporal); e, por último, “Tudo está vestido de solenidade e de nudez”. O tempo 
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sagrado – fechado em seu círculo protetor – e a gruta mais intocada e pura são 

representações do tempo e espaço arquetípicos. Momento primordial da criação do 

mundo, em que Deus reinava de forma soberana e plena.  

 Outros versos de Dia do mar assinalam a presença de Deus na natureza mais 

pura: 

 

Em minha frente caminhas 

Pesado do teu desejo, 

Pesado da tua graça, 

E as tuas mãos tocam as coisas que hão-de vir 

E a sua sombra cobre a tua face. 

 

E em tua frente estou suplicante e exausta 

Pois a tua vinda apaga 

Os meus frágeis gestos de alegria. 

E em tua frente estou suplicante e exausta 

Pois a tua vinda quebra 

A minha vinda. 

 

Às vezes todo o dia o teu sorriso 

Está presente em cada coisa: 

No fundo dos espelhos e nos vidros, 

No vermelho das rosas e nos astros. 

E através dessa presença caminho em delírio 

Para o grande cintilar dos teus desastres 

Onde me quero destruir. (ANDRESEN, 2011, p.101) 

 

A deidade caminha à frente, plena de graça, tocando “as coisas que hão-de vir”. Mesmo 

que ainda coberta de mistério, e com uma “sombra” cobrindo a face divinal, ainda 

assim, Deus segue na frente, dando sentido a tudo. Os “frágeis gestos de alegria”, 

realmente, tornam-se pequenas alegrias humanas e se desfazem perante a imensidão de 

Deus.  

 Quando se observa a natureza, percebe-se que o sorriso divino está “presente em 

cada coisa”: “No fundo dos espelhos e nos vidros,/ No vermelho das rosas e nos astros./ 

E através dessa presença caminho em delírio”. O sentimento ante a deidade é de – 

novamente – “delírio”, exaltação e entusiasmo. É na presença de Deus, que o sujeito 

lírico quer se “destruir”, se completar, se desfazer e se misturar; ser um com ele.  

A composição “A casa de Deus”, de Poemas dispersos, apresenta o poder que o 

transcendente tem para dar sentido e ordenar o mundo:  

 

A casa de Deus está assente no chão  

Os seus alicerces mergulham na terra  

A casa de Deus está na terra onde os homens estão  

Sujeita como os homens à lei da gravidade  
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Porém como a alma dos homens trespassada  

Pelo mistério e a palavra da leveza  

 

Os homens a constroem com materiais  

Que vão buscar à terra  

Pedra vidro metal cimento cal  

Com suas mãos e pensamento a constroem  

Mãos certeiras de pedreiro  

Mãos hábeis de carpinteiro  

Mão exacta do pintor  

Cálculo do engenheiro  

Desenho e cálculo do arquitecto  

Com matéria e luz e espaço a constroem  

Com atenção e engenho e esforço e paixão a constroem  

 

Esta casa é feita de matéria para habitação do espírito  

Como o corpo do homem é feito de matéria e manifesta o espírito  

 

A casa é construída no tempo  

Mas aqui os homens se reúnem em nome do Eterno  

Em nome da promessa antiquíssima feita por Deus a Abraão  

A Moisés a David e a todos os profetas  

Em nome da vida que dada por nós nos é dada  

 

É uma casa que se situa na imanência  

Atenta à beleza e à diversidade da imanência  

Erguida no mundo que nos foi dado  

Para nossa habitação nossa invenção nosso conhecimento  

Os homens constroem na terra  

 

Situada no tempo  

Para habitação da eternidade  

 

Aqui procuramos pensar reconhecer  

Sem máscara ilusão ou disfarce  

E procuramos manter nosso espírito atento  

Liso como a página em branco  

 

Aqui para além da morte da lacuna da perca e do desastre  

Celebramos a Páscoa  

 

Aqui celebramos a claridade  

Porque Deus nos criou para a alegria  

 

Páscoa de 1990 

(in Igreja de Santa Maria, Marco de Canaveses; poema oferecido por Sophia 

à igreja; in «Correntes D'Escritas», nº. 2, Fevereiro, 2003) (ANDRESEN, 

2011, p.872-873) 

 

As duas primeiras estrofes situam a igreja dentro de um espaço humano, dando-

lhe características de seu planejamento e construção, mas seus mistérios já se enunciam 

no final da primeira estrofe: “Porém como a alma dos homens trespassada/ Pelo 

mistério e a palavra da leveza”.  Os versos seguintes sustentam: “Esta casa é feita de 

matéria para habitação do espírito/ Como o corpo do homem é feito de matéria e 

manifesta o espírito”. O homem e Deus se fundem em um só, Deus está no homem. O 
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espírito (de Deus) habita esta casa sagrada, e este mesmo espírito se manifesta dentro do 

homem.  

 Essa casa foi “construída no tempo”, está “Situada no tempo”, mas é, também, a 

habitação do “Eterno”, “da eternidade”, do atemporal. Por isso, o sujeito lírico busca a 

“promessa antiquíssima” feita por Deus aos seus servos fieis, promessa de vida 

abundante.  

Essa igreja se “situa na imanência/ Atenta à beleza e à diversidade da 

imanência”. Ela é e está na essência de tudo, sem nenhuma interferência externa. É nela, 

e no espírito que nela habita que está a verdade e a essência primeira de tudo. 

A igreja é o espaço de celebração e de alegria. Longe “da morte, da lacuna e do 

desastre”, lembrados no poema anterior, “sem máscara, ilusão ou disfarce”; no templo 

sagrado, celebra-se a inocência e a verdade. Observa-se que “A religação do poeta com 

as coisas faz-se, de forma imediata, através do reencontro com o espaço primordial, com 

a ‘verdade antiga da natureza’” (ROCHA, 1994, p.177). Esse espaço arquetípico (Deus, 

natureza, igreja, deuses) propicia uma nova construção do mundo, um ordenamento do 

caos.  

Eliade (1992) enuncia que o templo constitui uma abertura para o alto e 

consolida a comunicação com o mundo dos deuses. Estar na casa de Deus/deuses 

possibilita uma suspensão do tempo e do espaço profanos e a vivência em um tempo 

sagrado que é único e incontável. 

 Na contramão desse mundo de tristezas, deve-se escolher o contentamento: 

“Porque Deus nos criou para a alegria”. A Bíblia ensina-nos que fomos realmente 

criados para sermos alegres, que Jesus Cristo teria vindo para nos restaurar a alegria. 

Em João (15:11), está dito que a alegria que Deus oferece é plena e indestrutível: 

"Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria 

seja completa." (BÍBLIA, 1999, p.119). De semelhante modo, o livro de Romanos 

(14:17) acentua que o reino de Deus não é constituído de comidas e bebidas, mas de 

justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. O sujeito lírico do poema de Sophia busca 

entender os pensamentos elevados de Deus para que, assim, consiga encontrar uma 

saída para um ambiente de devassidão. Por isso, a poeta busca o seu reino, “Reino que 

com paixão encontro, reúno, edifico. Reino vulnerável. Companheiro mortal da 

eternidade” (ANDRESEN, 2011, p.838). 

 Hegel, em A poesia lírica (1993, p.621), observa que esse desejo do poeta de se 

aproximar de Deus é o fim supremo do pensamento do escritor, é “a fonte de todo o 
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poder e verdade, de toda a glória e grandeza”. Segundo esse filósofo, esse voo para o 

divino revela a desproporção que existe entre a incompletude e a impotência do homem 

e a altivez, imensidão e controle que possui Deus. Possivelmente, por isso, o sujeito 

lírico andreseniano afirma que foi exilado de sua inteireza, quando se afastou dos 

deuses. 

 Em Livro Sexto, em “Caminho da manhã”, há a presença de outra igreja. Nele, o 

sujeito lírico dá as seguintes instruções:  

 
Caminha até encontrares uma igreja alta e quadrada. Lá dentro ficarás 

ajoelhada na penumbra olhando o branco das paredes e o brilho azul dos 

azulejos. Aí escutarás o silêncio. Aí se levantará como um canto o teu amor 

pelas coisas visíveis que é a tua oração em frente do grande Deus invisível. 

(ANDRESEN, 2011, p.396) 

 

 Silvina Rodrigues Lopes (1989, p.30) pondera acerca desses versos: “Repare-se 

no tom imperativo do poema que se dirige a um “tu” como se de uma iniciação ritual se 

tratasse”. O peregrino “caminha” até um lugar alto e quadrado (fechado e protegido). O 

encontro com o sagrado, novamente, envolve silêncio, que revelará o verdadeiro e mais 

puro culto a Deus: o amor.  

 Semelhante a este canto que ali o sujeito lírico ergueu, está a ladainha ou reza 

“A paz sem vencedor ou vencidos”, de Dual:  

 

Dai-nos Senhor a paz que vos pedimos 

A paz sem vencedor e sem vencidos 

Que o tempo que nos deste seja um novo 

Recomeço de esperança e de justiça 

Dai-nos Senhor a paz que vos pedimos  

 

A paz sem vencedor e sem vencidos  

 

Erguei o nosso ser à transparência 

Para podermos ler melhor a vida 

Para entendermos vosso mandamento 

Para que venha a nós o vosso reino 

Dai-nos Senhor a paz que vos pedimos  

 

A paz sem vencedor e sem vencidos  

 

Fazei Senhor que a paz seja de todos 

Dai-nos a paz que nasce da verdade 

Dai-nos a paz que nasce da justiça 

Dai-nos a paz chamada liberdade 

Dai-nos Senhor a paz que vos pedimos  

 

A paz sem vencedor e sem vencidos (ANDRESEN, 2011, p.591) 
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Quatro vezes é repetida a súplica: “Dai-nos Senhor a paz que vos pedimos/ A 

paz sem vencedor e sem vencidos”. Como em um quadrado perfeito, separado e 

fechado, essa reza começa, se desenvolve e termina da mesma forma.  

O tempo, como benção, seria um “novo recomeço de esperança e justiça”, muito 

diferente do tempo profano vivido neste mundo. O entendimento e desfrute dessa nova 

era só seria possível se o homem fosse erguido “à transparência”, pois, assim, 

entenderia melhor a vida e os ensinamentos divinos. Deus, poderia com isso, reinar 

sobre os homens: “Para que venha a nós o vosso reino”. Deus estaria soberano em meio 

à “justiça”, “verdade” e “liberdade”, cantadas na última estrofe.  

Essa súplica deseja uma proximidade com o sagrado, capaz de organizar o 

mundo. É isso que a poesia de Sophia almeja, aproximar o mundo de suas 

características iniciais, no memorável princípio das coisas. Maria Teresa Ferreira (2007, 

p.129) afiança que, para Sophia, o poeta é quem nomeia as coisas, circunscrevendo-as e 

procurando para elas um espaço sagrado, um valor messiânico. Logo, “Os seus poemas 

são, antes de mais, lugares de memória”. 

Assim como o poema, Deus é a passagem para esse retorno. Ele, como criador e 

organizador, seria o modelo para a feitura da poesia. Ambos poderiam direcionar o 

homem para esse in illo tempore – um espaço de plena comunhão com a verdade e 

ingenuidade da natureza. 

Conforme Karen Armstrong (2008, p.494), a divindade é a “fonte inacessível e 

oculta da realidade que conhecemos como ‘Deus’”. É nela que o sujeito lírico da poesia 

de Sophia e Dora busca a completude para o seu ser.  

 Em Poesia, clama-se “Senhor”:  

 

Senhor se eu me engano e minto, 

Se aquilo a que chamei a vossa verdade 

É apenas um novo caminho da vaidade, 

Se a plenitude imensa que em mim sinto, 

Se a harmonia de tudo a transbordar, 

Se a sensação de força e de pureza 

São a literatura alheia e o meu bem-estar, 

Se me enganei na minha única certeza, 

Mandai os vossos anjos rasgar 

Em pedaços o meu ser 

E que eu vá abandonada 

Pelos caminhos a sofrer. (ANDRESEN, 2011, p.38) 

 

No poema “Sinal de ti”, que analisamos há pouco, o sujeito lírico se rebelava e 

não conseguia ver Deus – o sagrado – em beleza natural alguma. Neste último poema, a 
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“plenitude”, a “harmonia” e a “sensação de força e de pureza” são, outra vez, 

relacionadas à deidade. O questionamento permanece e o sujeito lírico implora por uma 

confirmação divina se tudo isso vem realmente dele ou se seria apenas “vaidade”. Mas 

todo esse sentimento de integridade, pureza e verdade são representações do sagrado 

para o sujeito lírico, e essa é a “única certeza” que ele possui. Se tudo isso for 

enganação e vaidade, ele prefere o abandono e o sofrimento, ser rasgado “em pedaços”, 

pois esta era a única verdade e o mais casto sentimento de seu ser. Essa mutilação e 

abandono seriam uma penitência, uma dor profunda e uma entrega de seu ser à deidade.  

 Na poesia de Dora, Deus também se apresenta como uma esperança, uma saída, 

o ponto final de uma jornada difícil e exaustiva. Segundo Ana Maria Lisboa de Mello 

(2003, p.14), “mesmo na lírica moderna, aberta a uma liberdade imprevisível no jogo de 

significações e na experimentação da linguagem, está presente a magia das imagens 

primordiais”. Deus é uma dessas imagens primordiais, arquetípicas, que permeiam o 

inconsciente humano, e que, na poesia de Sophia e Dora, seria a esperança e o renovo 

para a alma humana. 

 Claudio Willer (2006), pensando na poesia de Dora e nessa busca pelo sagrado, 

relembra que ela foi conferencista sobre Hölderlin e se perguntou “que respostas ele 

ofereceria para o mundo dessacralizado de hoje, o mundo do qual os deuses se 

retiraram”. Alexandre Bonafim adverte – acerca da obra de Dora – que “Uma gratidão 

pelo dom da vida, com toda a sua carga de encanto e terror, resplandece em sua palavra, 

ressaltando uma verdadeira paixão pela existência humana. É dessa vigorosa paixão 

pela vida que irrompe a busca do sagrado”. (BONAFIM, 2007, p.2). Assim, apesar de 

ausente, Dora dialoga com Deus, pois, por meio de sua poesia, ela o materializa: “O 

poema passa a ser o corpo do divino, a carne de um ser supremo, vivo e pulsante 

somente através da palavra poética” (BONAFIM, 2007, p.3). Revestido da palavra 

poética, tecido sagrado, Deus permanece sendo uma hierofania, um mistério. Como já 

dito, para a poeta brasileira, o poema é o caminho para o sagrado, e o sagrado é a 

resposta, a saída, para um mundo tão corrompido.  

O poema “Utopia” está na seção “Ciclo da montanha” (de Poemas da 

estrangeira), em que as composições cantam a natureza, sua pureza e inocência. Ali, 

Dora revela todo o seu amor pelas coisas mais puras e verdadeiras que a levam a Deus.   

 

 

Deus é dia – noite  

inverno – verão  

guerra – paz  
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penúria – saciedade:  

era este o credo da Montanha  

Dormindo  

velávamos.  

 

Quantas vezes a ti voltei  

regaço  

e a ti voltarei  

horizonte da meta?  

Não do preciso ou impreciso desejo  

mas doar pleno  

sendo Deus oferenda e altar.  

Quem desperta do gesto litúrgico  

de si mesmo feito  

sente o peito pulsar  

silêncio  

e dança. (SILVA, 1999, p.297) 

 

A plenitude está em Deus. Ele é o “regaço”, o “horizonte da meta”, onde o 

sujeito lírico descansa, renova as suas esperanças, para onde ele caminha. A imagem da 

“dança” e do “silêncio” se repetem em devoção à deidade, que é “oferenda e altar”. O 

despertar do culto, do êxtase, do “gesto litúrgico”, envolve o peito pulsante e 

emocionado do adorante.  

Para Gilbert Durand (2002, p.208), o regime noturno “reabilita o duplo e os 

símbolos do rebobramento” e, acompanhando esses esquemas, está o arquétipo do 

continente e do conteúdo.  Cristo seria “Pescador e o peixe”, e este animal é o símbolo 

do continente redobrado, “do continente contido”. Lembramos disso, pois, no poema, 

Deus é continente e conteúdo, ele é oferenda e altar, se redobra para encher e preencher 

a alma do sujeito lírico.  

O poema “Finale (adagio molto)”, de Poemas em fuga, assemelha a poesia a 

Deus outra vez. Ambos dão sentido e ordenam a vida do sujeito lírico: 

 

Tua palavra e silêncio ergo-os em louvor 

como se de minha alma nascessem. Na indistinção 

em que me conténs – concha divina – digo o poema 

de pálpebras fechadas. Olho a íntima luz 

em que o acendes. Minha alma crepita 

feixe de trigo. Tu – a labareda – 

unindo princípio e fim 

Deus e o poema 

na comunhão do instante 

transitório e eterno. (SILVA, 1999, p.374) 

 

O silêncio e a palavra santa, que o sujeito lírico ergue em louvor a Deus, são, em 

sua natureza, vindos e nascidos da própria deidade, mas que o indivíduo sente como 

parte de si mesmo. Como se o silêncio nascesse de sua humana alma – e não fosse 



206 

 

propriedade divina –, o sujeito lírico louva a Deus com poucas ou alguma seleta palavra. 

Essa “indistinção”, essa união e fusão entre Deus e o homem estão também na imagem 

da “concha divina”. A concha é, para Durand, um simbolismo de aconchego, 

identificação e proteção. Nesse aconchego, o sujeito lírico recita o poema “de pálpebras 

fechadas”. De maneira semelhante à que ergue o louvor, em devoção e culto. 

Deus destaca e acende o poema, e, contente, o sujeito lírico se queima e brilha 

em “feixe de trigo”. Ao queimar-se como “feixe de trigo”, ele se une mais 

profundamente ao divino, pois esta é uma imagem que também simboliza Jesus, seu 

corpo, pão da vida. Deus é “a labareda”, o fogo sagrado, e une “princípio e fim”.  

Pensando sobre esses tempos transitórios e eternos, e, principalmente, a união de 

ambos como cantado no poema, Constança Marcondes Cesar (1999b, p.475-9) ensina 

que os versos de Dora almejam “a superação do tempo e do espaço, o estabelecimento 

de um ponto de encontro com a eternidade”. A poeta brasileira “buscou, nas suas 

viagens e na sua arte, o intemporal, o indizível”, o sagrado e sua essência.  

Para o sagrado, é, novamente, entoado um “Cântico do êxtase” (de Poemas em 

fuga), em que o sujeito lírico se afasta de uma “vida aprisionada” e vê o “êxtase” 

relampeando no céu. Seu canto ao divino lhe proporciona uma: 

 

[...] 

Vida liberta, leve sorriso: 

O ar acolhe suas chispas de luz 

Margens não há para detê-las 

Esvaem-se. (SILVA, 1999, p.374) 

 

A luz, a esperança e a vida “liberta” vêm de um canto de êxtase, de louvor; vêm do 

poema, sincero culto ao sagrado. 

Jack Kerouac (2006, p.156 – destaque do autor) define o seu entendimento de 

Deus: “Que deveria haver algo onde buscar conselhos, isso é Deus – Deus é o ‘que 

deveria ser’ em nossas almas”. O sagrado é o que deveria ser na sociedade, a maneira 

perfeita e elevada como os homens deveriam ser. Deus é a “vida liberta”, sem margens, 

o ideal. 

 Em “À porta”, de Poemas em fuga, descrevem-se as sensações perante o 

sagrado: 

 

Ao dizer teu nome um anjo acorreria 

cercando-me de aromas 

que aqui não há. Olhos de amêndoas 
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contendo a noite, um luar imenso. 

Fina tessitura de sol tuas asas 

fronte cingida com flor de laranjeiras. 

Partilharíamos do Amor que de tão longe vem –  

do Santo Santo Santo – fragrância do alto 

derramado. 

 

Soa a tiorba e a ronda 

de dançarina música 

evoca êxtases de santa Hildegard von Bingen. 

Étouffez, suplica um anjo mais prudente 

para que amorteçam os fulgores desse cântico 

excessivo. Étouffez! 

Nuvens acorrem, folhas do jardim celeste 

a abrandam flores. (SILVA, 1999, p.376) 

 

Deus é “puro e intenso e perfeito Ser” (SILVA, 1999, p.63) e só de pronunciar o seu 

nome um anjo envolveria o sujeito lírico com aromas perfumados. O nome divino 

também possibilita uma ligação mais verdadeira com a natureza. Nesse momento, há 

“amoras/ que aqui não há”, “Olhos de amêndoas/ contendo a noite”, “fronte cingida 

com flor de laranjeira”, “fragrância do alto derramada”. São visões e sensações que 

unem e misturam o homem à natureza e ao espaço celestial e sagrado.  

 Ao pronunciar o nome de Deus, o “Amor que de tão longe vem –/ do Santo 

Santo Santo” seria partilhado e experimentado por todos. Assim como o amor tão 

virginal como o cantado em outros poemas de Dora, o amor de São Francisco de Assis, 

da noiva que anseia e espera pelo noivo, um amor sagrado. 

 Angelus Silesius (1996, p.106-8), pensando sobre o amor, prega que aquele que 

se doa mais para Deus, que o ama como Pai, que lhe serve por amor, receberá em troca 

mais amor divino. Assim, assume que “É fácil conquistar o Reino dos céus, a Vida 

divina também:/ Assedia Deus com amor: Ele terá de se render a ti”. Amar a Deus, ao 

sagrado e às suas criações de forma verdadeira e pura, seria inaugurar “já no tempo, a 

vida eterna”, o tempo e espaço sagrados.  

 O culto inundado de amor – no poema de Dora – se torna completo com a 

imagem da tiorba (um longo alaúde), da música e da dança. Essa atitude de êxtase 

recorda – segundo o poema – Hildegard von Bingen.  

Hildegard (1098-1179) foi uma monja beneditina que viveu na Alemanha. 

Muitos de seus ensinamentos são considerados precursores para a época. Ela possuía 

uma concepção mística que incluía uma relação harmoniosa do homem com a natureza, 

entre a vontade humana e a graça divina, entre corpo e espírito. Para muitos, isso foi 

protestantismo antecipado. Além disso, seu valor para com a natureza fez com que a 
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observasse e tivesse por ela um interesse científico. Juntamente com Lady Jutta (sua 

mestra), criou o primeiro e único compêndio de medicina da Idade Média. Ambas 

receitavam remédios e davam conselhos. Hildegard foi a única mulher medieval 

permitida a pregar em público. Após a sua morte, ela foi beatificada e considerada santa 

pela Igreja Católica, devido aos milagres atribuídos a ela.  

Em “De Santa Maria (Responsório)”, Hildegard von Bingen canta o momento 

do nascimento de Cristo: 

 

[...] 

Por isso o doce gérmen, seu próprio Filho, 

através da clausura do seu ventre 

o paraíso abriu. 

E o Filho de Deus 

no secreto mistério dela 

aurora resplandeceu. (BINGEN, 2004, p.45) 
 

 Cristo abriu o paraíso, ele é uma semente da esperança, “um doce gérmen”. 

Jesus contém o renascimento, nele, a “aurora esplandeceu”.  

Quanto aos “êxtases de santa Hildegard von Bingen”, podemos recordar algumas 

pinturas em que ela foi retratada recebendo iluminações divinas
36

. Um anjo “mais 

prudente” suplica, de maneira repetida, que se abafe, que se diminua a intensidade do 

louvor (“Étouffez”). Nuvens, folhas e flores abrandam o culto, mas são também dele 

participantes. 

Enivalda Souza (2011, p.179-80) ensina acerca do sagrado em Dora: “A poeta 

insere na percepção cotidiana um olhar hierofânico, característico daquela poesia órfica 

que brota da incompletude e está sempre a buscar, no sagrado, a revelação cósmica, 

existencial e artística”. Esse sagrado “se manifesta neste mundo, ao mesmo tempo em 

que se separa dele, passando a exigir um respeito religioso”, ele “se opõe ao profano 

porque é misterioso, porque exerce fascínio”.  No poema, o nome divino – e seu simples 

pronunciamento – já assume essa função de fascinação e de êxtase para o fiel e 

adorante.  

Pensando sobre a religião em um mundo dessacralizado, Dora lê para Donizete 

Galvão (2003), em uma entrevista, a carta de Guimarães Rosa para seu marido (Vicente 

da Silva). Assim são as palavras de Rosa: “Acho que a vida neste planeta é caos, queda, 

desordem essencial, irremediável aqui. Tudo fora de foco. Sou só religião, mas 

impossível de qualquer associação ou organização religiosa. Tudo é o quente diálogo 

                                                 
36

 Pinturas sobre Hildegard von Bingen se encontram nos anexos deste estudo.  
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(tentativas de) com o infinito”. E conclui: “Acredito que Vicente é importante para as 

novas gerações que se defrontam com um mundo dessacralizado e carente de alimento 

anímico”. Assim, também se apresenta a poesia de Dora, uma saída do mundo caótico 

para o mundo sagrado, real e organizado.  

O poema “Transfiguração” (datado: “Itatiaia, julho 1993”), de Poemas da 

estrangeira, canta a beleza que nasce, quando a deidade passa: 

 

Estás e dás sentido. 

Com dedos ágeis crias formas 

que se completam: o caos se ordena. 

Do âmago a forma retorna tão pacificada 

e plena de um sabor primeiro 

liberando a dança mais ligeira 

que uma seta de Apolo. 

 

Ah que nos baste esse fundo sentido 

embora oculto. Os passos 

encontrarão as sendas 

e o cansaço – nas tendas – achará 

repouso. Ah que nos baste 

o amor que deste às criaturas 

perfazendo-as em traço nítido 

e que a vã desesperança 

de fragmentos tão desordenados 

não nos cegue. Tudo será completo. (SILVA,1999,  p.362) 

 

Deus “está” e esse fato garante o “sentido” para tudo. Ele tem poder para ordenar o 

caos, para devolver o “sabor primeiro” e liberar a “dança mais ligeira”. O louvor e o 

culto nascem de uma alegria de estar em um mundo ordenado, com um verdadeiro 

sentido, onde “Tudo será completo”. O descanso e o amor estão neste tempo e espaço 

sagrados.  

 Em Poemas da estrangeira, a “Trindade” traz esse amor completo novamente:  

 

[...] 

As três formas se enlaçam 

e nasce o Amor. 

Sobre a mesa o cálice 

de ouro e dedos que 

abençoam. 

 

Aos lábios sedentos 

O ícone também fala. (SILVA,1999,  p.363) 

 

Do enlace entre as três faces de Deus, nasce o “Amor”, perfeito, soberano e 

maiúsculo. A imagem do vinho – cálice – está novamente nos versos de Dora. Os 
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“lábios sedentos” anseiam por beber dessa deidade, tê-la dentro de si, possuí-la. Isso 

seria completude e “Amor” pleno. 

A presença de Cristo tudo acalma em “Ele bateu à porta...”, de Poemas da 

estrangeira:  

 

Ele bateu à porta: ela abriu-se 

tudo simples como terra e vento. 

Ofereci-lhe um lugar para sentar-se 

pão quente e um copo de vinho 

sentei-me a seus pés e ouvi que ele dizia: 

– Não te inquietes não te assustes, Maria. 

Em torno o ar e as coisas se aquietavam 

(sob as asas de um arco um coração batia) 

ouvindo palavras da Fonte. O canto brotou 

do meu peito. Não sei e nem posso repetir. 

 

Oh febre! Agradeço-te o esquecimento – 

Violetas sob as folhas desse instante. (SILVA, 1999, p.359) 

 

Quando Cristo entra na casa, no coração dessa mulher, o canto brota de seu 

peito. Cristo bate à porta e a porta se abre, de forma natural e simples como “terra e 

vento”. Em Apocalipse 3:20 (BÍBLIA, 1999, p. 264), Cristo anuncia: “Eis que estou à 

porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei 

com ele, e ele, comigo”.  É isso que acontece no poema. Porém, nos versos de Dora, a 

entrada de Jesus é mais natural e mais bem-vinda, pois a porta se abre.  

A mulher lhe oferece aqueles que são os maiores símbolos de Cristo: o pão e o 

vinho, imagens de seu sofrimento e comunhão com o homem. Nesta mesa, assim como 

na última ceia, Cristo está frente aos sagrados alimentos e acalma o coração ansioso 

dessa mulher. Ao som da voz sagrada, das palavras da “Fonte”, tudo sossega, se ordena. 

Jesus seria a “Fonte” maiúscula e suprema, de onde jorram a esperança e a vida.  

O canto que nasce da boca dessa serva é um louvor que dura apenas durante o 

estreito convívio com a deidade. Após esse momento, as palavras se perdem, e o sujeito 

lírico mesmo agradece o esquecimento desse canto. Em outro lugar e momento – 

profano possivelmente –, essas palavras seriam vazias e incompletas. Somente durante o 

momento de êxtase essas palavras tiveram sentido e se fizeram completas. 

No poema “Al santo sepolcro”, de Andanças, Cristo é renovo e esperança: 

 

Teu corpo, campo de pálidas flores 

delineado entre as hastes da manhã, 

Tua fronte, nimbada de sangue, 

coroada de esplendor. 
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Toda em lágrimas tecida tua mortalha e túnica 

tão leve, que apenas Tua forma aflora: 

semente da infância, lírico da primeira aurora, 

campo onde o arado da dor não se imprimiu. 

Cingi-te a Lacrimosa em seu manto de amor, 

Cristo envolto em lágrimas, 

água santa que alimenta a semente nos meses da aspereza 

e a torna rácimo puro, pão no alvo linho. (SILVA, 1999, p.64) 

 

Jesus ainda está no sepulcro – entre “pálidas flores”, com a face “Nimbada de 

sangue” –, mas seu corpo está delineado “entre as hastes da manhã” e seu rosto coroado 

“de esplendor”. Ainda que o cenário seja de morte, há luz, vida e esperança em Cristo. 

Debaixo da mortalha, “Tua forma aflora:/ semente da infância, lírico da primeira 

aurora,/ campo onde o arado da dor não se imprimiu”. Ele é a semente da esperança, da 

inocência, da pureza; aquele que canta, que louva e cultua diante da primeira luz da 

manhã.  

A imagem da criança está, nesse poema, em “semente da infância”. Assim como 

na poesia de Dora, nos versos de Sophia, a criança também é marcada por um 

sentimento de autenticidade e pureza. No conto “Homero”, ela seria a “pureza própria 

daqueles que ainda não estão marcados pela mesquinhez e pela podridão do mundo dos 

adultos” (ROCHA, 1978, p.40). De igual maneira, em “O jantar do bispo”, quem 

identifica a maldade ou pureza dos homens é uma criança. Ela vê a imensa e assustadora 

sombra do homem “muito importante” (ANDRESEN, 1997, p.48), e esse reflexo 

parecia invisível para os adultos.  

Carl Gustav Jung (2008a, p.129) recorda: “lembro-me sempre do rabi a que 

perguntaram por que ninguém mais hoje em dia vê Deus, quando, no passado, Ele 

aparecia às pessoas com tanta frequência. Resposta do rabi: ‘É que hoje em dia já não 

mais existe gente capaz de curvar-se o bastante”. E esse sentimento de devoção e 

humildade está com mais frequência nas crianças lembradas no poema.  

Assim como, muitas vezes, as crianças caem e se levantam rapidamente, Cristo 

se levantou e deixou uma lembrança de vida. Mesmo tendo sofrido as mais diversas 

opressões, nele, o arado da dor não penetrou, não deixou sequelas. Suas lágrimas se 

tornaram “água santa que alimenta a semente nos meses de aspereza/ e a torna rácimo 

puro, pão no alvo linho”. Cristo é água da vida, pão, vinho, alegria e boas perspectivas 

para os homens. Assim, intencionam ser os poemas de Dora, mesmo diante da dor, da 

enganação e da morte de um mundo pervertido, ela aspira tecer palavras de vida e 

renovo.  
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Em “Corpus Christi” (“Corpus Christi, cidade de Itatiaia, 1986”), de Poemas da 

estrangeira, a procissão revela acerca da essência de Cristo: 

 

[...] 

Vejo a procissão seguindo-a. Dor e alegria 

se abraçam ao imaginar-te confinado à espécie do pão 

(por Tua Vontade) e ao estreitamento humano – 

Cristo – seiva do divino. Se assim nos amas 

tudo o que temos para ofertar-te é o que nos deste 

tu – perfeitamente belo. A centelha 

de tua luz brilha em nosso olhar e 

a procissão é a rua que caminha. 

Teus braços cingem a tarde mística. (SILVA, 1999, p.362-3) 

 

Cristo esteve “confinado à espécie de pão” e “ao estreitamento humano”, e por sua 

própria vontade, permitiu-se tornar-se homem e alimento – libertador – para os homens. 

Com isso, o que cada indivíduo tem dentro de si de melhor é Cristo; o próprio homem 

não possui nada mais elevado e superior do que o sagrado. E nessa procissão, todos 

louvam, cantam, se alegram e sofrem (“Dor e alegria”) com Cristo. Os braços poderosos 

de Jesus “cingem a tarde mística”.  

 No acervo de Dora, encontram-se sete cópias de uma tradução que a poeta fez de 

um texto intitulado “A criação do mundo, de Uganda”. O trecho final está assim 

grafado: “Desde aí, todos os filhos nascidos do Homem contêm Mutima, um desejo 

ardente de Deus” (INSTITUTO MOREIRA SALLES). Dora também anseia pel’ “O 

Deus que vem” (de Talhamar), pois ele vem envolto em transformações, purificações e 

vida em abundância:  

   

Frêmito no alto céu, 

morde Scorpio a Virgo escura. 

Este o sinal de que se deve cantar os tempos 

de juvenil tropel. Estua o vinho na uva por nascer 

e a terra nas grotas úmidas de lágrimas fecha a boca. 

A Lua espreita, enquanto dorme o Sol do liso flanco 

de ouro. Acordemo-lo e em procissão subamos 

aos lugares altos. A noite é propícia para o germinar, 

para o borbulhar de risos líquidos. 

Lamenta a Virgem de verde sua casta solidão. 

 

Ei-lo que desponta ao longe, nas dobras do mar: 

no topo de um penhasco, grava-o a águia em sua pupila. 

É o deus que vem, há um frêmito no alto céu 

enquanto se une ao Sol a Lua desnudada, 

submersos nos remoinhos das águas do dia por nascer. 

Frutos brilharão nos campos e os celeiros não bastarão 

para conter tantas espigas. O Novo Tempo vem, circundando 

bosques, alvas colunas e imagens se dissolvem para que tudo 

reverdeça beberemos o vinho saboroso, o trigo terá sabor 
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de trigo e o deus vestirá de amor os corpos nus. (SILVA, 1999,  p.245-6) 

 

Nesses versos, toda a natureza se prepara para a vinda de Cristo. A Virgem sofre golpes 

que lhe anunciam a saída de seu filho querido: “morde Scorpio a Virgo escura”, 

“Lamenta a Virgem de verde sua casta solidão”. Para ver a vinda desse Deus, o sujeito 

lírico convoca Lua e Sol para subir em procissão “aos lugares altos”. Este é o momento, 

nele, “A noite é propícia para o germinar,/ para o borbulhar de risos líquidos.”, para o 

cultivo de vida, de esperança e alegria.  

 Quando Deus aponta no horizonte, a vida transborda: “Frutos brilharão nos 

campos e os celeiros não bastarão/ para conter tantas espigas”. E este é o “Novo 

Tempo”, que tudo reverdece. Os homens repletos de alegria beberão “o vinho 

saboroso”, homens com corações alegres desfrutarão de um vinho de uvas saudáveis, 

produzidas em uma terra fértil. Assim como o vinho, o “trigo terá sabor/ de trigo”. 

Ainda uma vez mais, as imagens do vinho e do pão – símbolos do corpo de Cristo para 

os cristãos – estão no poema, como metáforas da vida, da fartura e da esperança.  

Deus é amor: “o deus vestirá de amor os corpos nus”. Segundo Rainer Maria 

Rilke (1979, p.141), Deus é uma “direção de amor” e, assim, ele deseja que sejamos e 

que nos transformemos. Para que isso seja possível, é necessário que o homem se 

conheça e caminhe para Deus, e ele, muitas vezes, “retarda o prazer calmamente para 

que nós, os lentos, possamos mostrar e desenvolver todo o nosso coração”. Em outro 

momento, Rilke (2011, p.54) pergunta: “Por que não pensar que Ele é o vindouro, 

aquele que está por vir desde a eternidade, o futuro, o fruto final da árvore de que nós 

somos as folhas?”. E esse é “O Deus que vem” para restaurar e curar, do poema de 

Dora. 

C. S. Lewis (2009, p.63-4) relaciona a felicidade ao amor, ao êxtase, à 

completude de estar com Deus:  

 

A felicidade que Deus quis para suas criaturas mais elevadas é a felicidade de 

estar, de forma livre e voluntária, unidas a ele e aos demais seres num êxtase 

de amor e deleite ao qual os maiores arroubos de paixão terrena entre um 

homem e mulher não se comparam. Por isso, essas criaturas têm que ser 

livres. 

 

Amor, entusiasmo, êxtase, dança e hierofanias seriam vivências proporcionadas pela 

deidade, experimentadas em uma vida livre de louvor e culto.  

 O poema “A criança reflete”, de Poemas da estrangeira, revela o túmulo de 

Cristo, e, com ele, sua grandeza, seus mistérios, seus milagres, seu poder: 
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Olhava as saúvas de barriga vermelha 

com livre acesso ao túmulo. 

O que de tão grande o habitava sem jamais saciá-las? 

Tentou o lacre a timidez a indiferença 

para vedar a entrada. 

Era o coração um túmulo/fome de saúva 

a loucura de conter um Deus que se evadira  

para céu distante? Mas um deus que devora: 

saúva das saúvas. 

Bem sei: não deixarás pedra sobre pedra 

só o túmulo vazio 

e eu  

ressuscitada. (SILVA, 1999, p.338-9) 

 

As saúvas possuem livre acesso ao túmulo de Cristo, elas devoram as entranhas 

e os mistérios da deidade. Uma “loucura de conter um Deus” era ver as saúvas visitando 

espaços inacessíveis para homens. O próprio sujeito lírico questiona: “O que de tão 

grande o habitava sem jamais saciá-las?”. Talvez uma infinidade de milagres, um 

conhecimento da eternidade ou um relacionamento estreito com Deus. O mistério 

permanece na pergunta, não se soluciona nos versos seguintes, Cristo deixa “o túmulo 

vazio” e evade para o “céu distante”.  

 Cristo é “um deus que devora:/ saúva das saúvas”. Em seu estudo, Dora e 

Lepargneur (19[--], p.36-7) confirmam a necessidade que Deus possui do homem: “Mas 

não esqueçamos a dimensão do amor, que exige reciprocidade. Não é apenas a alma que 

aspira atirar-se no seio de Deus para ser e receber suas plenas dimensões”. Com isso, “O 

próprio Deus, ou a Deidade para se tornar Deus [...], o Deus-Criador e Salvador, 

também precisa do ser humano e aspira um lugar na sua afeição, no seu coração, na sua 

imaginação, memória esperança, Deus precisa do Homem”, assim como um pai precisa 

do filho para nele se rejubilar, se alegrar e enriquecer, ainda segundo os estudiosos.  

Rilke também escreve sobre a importância dos homens para Deus, no poema 

“Que farás tu, meu Deus, se eu perecer?”, ele declara:  

 

Que farás tu, meu Deus, se eu perecer? 

Eu sou o teu vaso – e se me quebro? 

Eu sou tua água – e se apodreço? 

Sou tua roupa e teu trabalho 

Comigo perdes tu o teu sentido.  (RILKE, 1905, s/p) 

 

A divindade deveria pensar sobre o curto tempo de vida proporcionado aos humanos 

artistas, pois seriam eles que sustentariam as abóbadas celestes, em que os deuses 

repousam. 



215 

 

 Hilda Hilst – poeta brasileira (1930-2004) – defende, em seus versos, que Deus 

realmente dependeria do homem. Ele necessitaria de sangue e sacrifício. Seus 

personagens conversam: “E Deus?”, “Deus espera que os homens O mantenham vivo.” 

(HILST, 2008, p.55). Um de seus poemas apregoa: “Para um Deus, que singular prazer./ 

Ser o dono de ossos, ser o dono de carnes/ Ser o Senhor de um breve Nada: o homem” 

(HILST, 2005, p.23).  

Em razão dessa necessidade que a deidade possuiria do homem, a poeta chega a 

dizer que Deus é “Quase sempre assassino”, “É rígido e mata” (HILST, 2005, p.29), 

mata animais em seu sacrifício, exige o holocausto de seres inofensivos em seu louvor, 

determina a dedicação de nosso tempo e disposição para o trabalho de engrandecê-lo. 

Harold Bloom (2006) ensina que Deus dependeria de alimentação à base de oferendas, e 

desejaria louvores, orações, cânticos em ação de graças, além de um amor desmedido, 

incessante e constante.  

Somos, como Kazantzakis (1959, p.79) destacaria, salvadores de Deus, ele o 

“contempla com terror e amor, pois só tem uma esperança que sou eu” Influenciada por 

esse filósofo, a poesia de Hilda afirma que Deus “lambe” o “gozo” humano, que ele se 

alimenta da sua criação literária, que, geralmente, ocorre quando Deus não a observa; 

como se expressa América (personagem hilstiana): “canta, porque à tua volta é noite. O 

Ser descansa...” (HILST, 2008, p.81). O Deus, apresentado por Hilda Hilst, depende do 

homem para se manter altivo, soberano e sagrado.  

A poesia de Dora e Sophia, mais do que apontar defeitos e fragilidades divinas, 

deseja apresentá-lo como esperança, saída e refúgio para o ser humano. Ela propõe uma 

conciliação mais amena entre o indivíduo e Deus. Os versos de Dora lembram que “O 

homem só pode compreender a si mesmo conhecendo os deuses, pois a polaridade 

humano/divino é indissociável” (CESAR, 1999a, p.470). Por isso, o sujeito lírico inveja 

as saúvas que devoram os mistérios divinos, os mistérios de Cristo (a pessoa da trindade 

mais próxima dos homens, nos poemas de Dora).  

José Paulo Paes (1999, p.410-1) pondera que a poesia de Dora deseja retornar ao 

tempo primordial, anulando “os muitos anos que deles a distanciam para, 

reencontrando-se com suas origens, reencontrar-se a si mesma”. Isso porque a poesia e 

suas imagens demonstrariam a nossa “consciência da outridade” e o nosso desejo de 

conhecimento do Outro, de nós mesmos e do sagrado. Dessa forma, “No domínio da 

poesia, esta presença do sagrado não deve ser entendida no sentido restrito de 
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manifestação direta do divino, e sim o sentido mais amplo de ânsia de transcendência do 

Eu rumo ao Outro”.  

Dizer que a aproximação de Deus deseja somente o Outro, seria reduzir também 

o sentido dos poemas de Dora e Sophia. Como já explicamos, ao entender Deus, ambas 

buscam entender melhor a si-mesmas, e conhecer com mais profundidade a essência 

mais pura da natureza – criação da deidade. A natureza seria uma das formas de se 

achegar a Deus, o caminho que se percorre para serenar a alma e o espirito e, assim, se 

aproximar do Soberano.  

 Cristo seria a forma mais humana de entender a Deus. Alguns poemas 

datilografados e sem autoria foram encontrados no acervo de Dora. Eles também 

cantam a vida e a morte de Jesus. O primeiro está intitulado “Sepulcro vazio”, o 

segundo “Tudo”:  

 

Todos se foram. Retirada a pedra, 

defronta-se com a indagação do nada.   

 

[…] 

Vivo o Amado, desgarra-se da dor 

e do sepulcro vazio 

se afasta. (INSTITUTO MOREIRA SALLES) 

 

 
Cimento ligando pedra a pedra 

o Cristo. 

Palavra íntegra, único chamado 

e Cristo esta alegria 

céu e terra abraçados. (INSTITUTO MOREIRA SALLES) 

 

 Cristo é a libertação, a vida, o afastamento da morte, a esperança, a união, “céu e 

terra abraçados”. No poema “Cristo da piedade”, afirma-se que “Na chaga do flanco/ 

habita o amor ferido/ que acolhe a lança do soldado/ e o riso” (INSTITUTO MOREIRA 

SALLES). Em sua piedade e amor incondicional, Cristo acolhe a todos, a todos ama e 

liberta. Ele é presença calorosa entre os homens, em “Pentecostes”: “Línguas de fogo/ a 

Palavra/ e incendiados corações” (INSTITUTO MOREIRA SALLES).  

Há também um poema datilografado e corrigido a mão, nomeado: “Francisco de 

Assis e a melodia celestial”. Em um trecho, o sujeito lírico canta: “Na forquilha do 

tronco/– nele o Crucificado derramou seu sangue/ em vinho transformado –/ o Anjo 

pousa sua leveza” (INSTITUTO MOREIRA SALLES). “Francisco de Assis e a melodia 
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celestial” é também uma pintura de Frank Codagon Cowper (1877-1958)
37

, que se 

encontra figurada na capa da obra Cartografia do Imaginário, de Dora. Há, nesse livro, 

poemas em homenagem a São Francisco e sua estreita relação com a natureza. Talvez, o 

poema datilografado tenha sido produzido com referência a essa pintura. O fato é que 

São Francisco de Assis, o sacrifício salvífico de Cristo, o sangue transformado em vida 

(vinho) e a leveza do Anjo e de Cristo são imagens, também, de outros poemas da 

Poesia reunida de Dora.  

Ainda que esses poemas não sejam de Dora – já que isso não podemos ratificar, 

pois não estão em sua obra publicada –, assim, também é Cristo para a poeta: amor, 

presença transformadora, dor e redenção. 

Em Retratos da origem, ocorrem as “Bodas místicas”, uma identificação de 

Cristo com a natureza, com o homem:  

 

Lá 

 entre montanhas ásperas 

  cercadas por árvores em vestes monacais 

           Lá 

ele chegou falando puro dialeto 

 e sorriu ouvindo o som das cornamusas 

 (crianças e pastores o reconheceram) 

Ao vento misturavam-se aromas de vinhos 

            e de flores 

 

Mulheres adornam a Noiva 

          para as bodas 

[...] 

Ela sussurra em dialeto cantante 

            às companheiras: 

 

Meu Amado é todo meu 

nele transformada 

escorro por seus ombros 

[...] 

 

Homens 

       mulheres 

 embriagai-vos de amor 

lá 

        onde  dançais 

se alegra vosso Rei. 

 

[...] 

Cristo dança com toda a Natureza. (SILVA, 1999, p.213-4) 

 

 

                                                 
37

 Essa pintura se encontra reproduzida nos anexos desse estudo.  
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A imagem do Amado e da Amada retorna nesse poema, em que a comunhão entre 

ambos envolve toda a natureza e toda a aldeia. Todos são envoltos em amor e alegria.  

O Amado chega pelas montanhas, entre árvores sagradas (“árvores em vestes 

monacais”). Constança Marcondes Cesar (1999b, p.475) elucida que, na poesia de Dora, 

a montanha “é apelo à verticalidade existencial, o espaço sagrado por excelência, onde 

se dá, para a autora, a imersão na interioridade e a adesão ao cósmico”. O Amado ali 

chega cantando, sorrindo e quem o reconhece são as pessoas de coração mais límpido: 

as crianças e os pastores. Toda a natureza se rejubila: “Ao vento misturavam-se aromas 

de vinhos/ e de flores”.  

Quem observa a chegada desse ser tão esperado fica encantado pela visão da 

montanha e suas árvores, com o “puro dialeto” que sai da boca do Amado e com os 

aromas espalhados pelo vento. Todo o corpo de quem espera é envolvido pelo no êxtase 

do momento. 

A Noiva canta a perfeita e completa união com o Amado: “nele transformada”, 

ela escorre por seus braços. E o sujeito lírico convida a todos para a dança: “embriagai-

vos de amor”, pois isso alegra o “Rei”. A dança é envolta em um amor tremendo, e 

desse amor as pessoas devem beber e se embriagar. Porém destacamos que o que 

embriaga é o amor; o êxtase e o entusiasmo vêm desse sentimento que transborda. Da 

mesma maneira, Cristo também dança com a “Natureza”. Tão sagrada como o “Rei”, 

“Amado” e a “Noiva” é também a “Natureza” que está grafada igualmente em letra 

maiúscula.  

A temática do amor e da incorporação com o sagrado – que está em Deus e na 

natureza – retorna neste poema, confirmando um desejo que inunda a obra de Dora. 

Jorge Luis Borges (2000, p.11) entende a poesia como “uma paixão e um 

prazer”, e assegura: “E a vida tenho certeza, é feita de poesia”. Essa paixão pela vida é o 

que faz com que Dora lute pelo retorno do sagrado, pela valorização dos versos 

poéticos, pelo Amor autêntico e verdadeiro entre os homens. 

Sophia possui uma obra intitulada “O Cristo Cigano”, segundo ela, nesses 

versos, há “O encontro com a pobreza, a miséria, a solidão, o abandono, a agonia. 

Porque, se virarmos a cara ao sofrimento, a vaidade da felicidade perfeita nos levará à 

monstruosidade e ao crime. Há muitas maneiras de matar” (ANDRESEN, 2005, p.33-

34). A face e o sofrimento de Cristo estão descortinados nesses poemas. 

O poema “I”, “O escultor e a tarde”, revela a beleza desse carpinteiro: 
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No meio da tarde  

Um homem caminha:  

Tudo em suas mãos  

Se multiplica e brilha.  

 

O tempo onde ele mora  

É completo e denso  

Semelhante ao fruto  

Interiormente aceso.  

 

No meio da tarde  

O escultor caminha:  

Por trás de uma porta  

Que se abre sozinha  

O destino espera.  

 

E depois a porta  

Se fecha gemendo  

Sobre a Primavera. (ANDRESEN, 2011, p.366) 

 

Durante o caminhar de Cristo pela terra, o tempo era “completo e denso”, pleno 

como a essência de um fruto. De suas mãos jorravam vida, luz e esperança, “Tudo em 

suas mãos/ se multiplica e brilha”. Mas nem mesmo ele consegue determinar o seu 

destino. A porta se abre e fecha sozinha, originando o seu futuro. A porta se fecha, mas 

é “Primavera”, não outono ou inverno; é a estação das cores, aromas e belezas, vida e 

esperança de frutos.  

No poema “II”, “O destino” (ao qual Cristo está sujeito, como no poema 

anterior) era composto de “homens escuros” que lhe anunciaram o seu sofrimento: “– 

Tu esculpirás Seu rosto/ de morte e de agonia” (ANDRESEN, 2011, p.367). 

Nos poemas seguintes, repetem-se algumas ideias de outras composições. 

Quando Cristo se encontra com a natureza, a tarde se faz completa e “redonda”, 

“Sossegada e lisa” (ANDRESEN, 2011, p.371), inteira. O amor que é precioso para o 

sujeito lírico é aquele que está em Cristo, pois nele há verdade e completude: “Não há 

para mim outro amor nem tardes limpas”, “Só existe o teu rosto” (ANDRESEN, 2011, 

p.372). Por último, é na noite e na solidão que o sujeito lírico se encontra com o 

sagrado: “E em todas as solidões eu te procuro” (ANDRESEN, 2011, p.373). 

 Retornando aos versos de Dora, em Poemas em fuga, “O vento” sopra saudades 

de um Deus salvador:  

 

As aventuras não são mais oceânicas. 

A natureza desmantelada 

não se revela por inteiro 

ao fim de equações cada vez mais complicadas. 

Máquinas eletrônicas são sardônicas 
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repetem combinam e não podem inventar 

 

[...] 

O ar assume agora por inteiro 

sua invisibilidade e a saudade 

de um Deus que o soprou num mundo companheiro 

sempre estrangeiro a tudo o que parece ser. (SILVA, 1999, p.397) 

 

Ante um mundo tão despedaçado, há uma saudade do reino divino que se apresenta tão 

estrangeiro a esse mundo dito real. As aventuras não estão relacionadas à natureza, pois 

esta está desmantelada. Não se explora mais o mar, as aventuras “não são mais 

oceânicas”. Restam, neste mundo, “equações” “complicadas”, “máquinas eletrônicas” 

“sardônicas” e uma saudade de Deus e sua verdade.  

 O mundo justo e perfeito está em “Imaginatio” (também de Poemas em fuga) 

 

[...] 

Não ouvimos música, 

somos a música. Dançar é ser mais leve 

que o ar, o amor é um lago fundo 

e todos sabem nadar.  

 

[...] 

as leis já foram revogadas por desnecessárias 

Cristo sorriu e se afastou rumo a outras  

constelações. Depois da grande crise a terra  

está salva com ar de paraíso e nada mais falta 

do que ser um uníssono com todas as canções. (SILVA, 1999, p.398-9) 

 

A dança e o amor são inerentes aos indivíduos que vivenciam este mundo completo. 

Com as leis revogadas, Cristo se afasta por não ser mais necessário.  

 O poema “XII”, da seção “Retratos da alma” de Poemas da estrangeira, relata a 

convivência com o sagrado: 

 
Habitas meu coração: barbas de rei assírio 

olhar de extensões alheias 

a tempo e medida. 

Tua voz tem asas de falcão e pousa 

nas torres mais altas do meu ser 

onde jamais me aventurei. É minha a tua solidão. 

Sirvo-te em silêncio e às vezes 

como a uma criança me apertas em teu peito: 

acaricio então tua face estranho rei. 

Outras vezes ouço passos ecoando 

no enlace das colunas em seteiras escadas. Se grito 

teu nome – és mil ressonâncias e seu eco em mim. (SILVA, 1999, p.324) 

 

 Deus habita o coração do sujeito lírico com um olhar eterno, alheio a todo tempo 

e medida. A voz da deidade é altiva, “tem asas de falcão e pousa/ nas torres mais altas 
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do meu ser/ onde jamais me aventurei”. Falcões são aves com asas pontiagudas e finas, 

o que facilita o seu voo em alta velocidade. Eles costumam voar em lugares abertos, 

como montanhas, vales ou desertos, diferente de outras aves que caçam em arvoredos e 

florestas. Com esse olhar amplo, altivo e altaneiro, Deus voa e pousa nas partes mais 

elevadas da alma do sujeito lírico. Onde o indivíduo ainda não conhece, onde ele ainda 

não se aventurou a conhecer, a deidade pousa e revela – provavelmente – as regiões 

mais elevadas, sagradas e puras do homem.  

 Em silêncio, é realizada a devoção: “É minha a tua solidão”, “Sirvo-te em 

silêncio”. Mesmo que haja um afago carinhoso e um toque na face real, ainda assim, o 

grito pelo nome divino ecoa “mil ressonâncias”, e não se revela ou completa de forma 

clara.  

 O sujeito lírico se vê como uma criança, quando recebe o abraço caloroso. 

Angelius Silesius (1996, p.118), comparando o relacionamento de Deus e dos homens 

assegura que “Os servos temem a Deus; os amigos O amam;/ As crianças dão-Lhe o 

coração e a receptividade”. E amor e receptividade é o que Deus recebe no poema de 

Dora.  

Apesar de os versos se iniciarem apresentando um relacionamento mais estreito 

e benfazejo com a deidade, o mistério permanece. Um toque na face divina não garantiu 

a resposta ao seu grito e súplica. Deus é eco, falta e incerteza. 

O sagrado na essência das coisas, a imagem de Deus e de Cristo são portas que 

se abrem para o inconsciente. Em Leitura de poesia, Alfredo Bosi (2001, p.44) entende 

que a imagem no poema abre duas portas: “Uma porta comunica com os labirintos do 

inconsciente onde se gestam as metamorfoses do desejo. Porta do sonho” e “A outra 

porta dá para os tesouros da memória formados por mais de três mil anos de tradição 

letrada. Porta da Cultura”. A imagem de Deus abre a porta para o conhecimento de 

diversas culturas (já que esse é um arquétipo presente em todas elas), porém, mais do 

que isso, ela revela arquétipos, sonhos e desejos do inconsciente pessoal também. 

Conhecer, amar e se integrar a Deus é se preencher de seu conhecimento e de sua 

pureza; é ser com ele um só. 

Uma xerox do trecho do livro Para quê poetas?, de Martin Heidegger, mais 

especificamente, o capítulo “Caminhos de Floresta”, encontra-se no acervo de Dora
38

. 

Heidegger, pensando a falta e o distanciamneto de Deus, lamenta que “Não só fugiram 

                                                 
38

 Este livro encontra-se disponível no site: http://www.olimon.org/uan/heidegger-y_para_que_poetas.pdf 

(Acesso em: 10 dez. 2014), em uma versão em espanhol.  

http://www.olimon.org/uan/heidegger-y_para_que_poetas.pdf
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os deuses e Deus, mas na história universal se apagou o esplendor da divindade. Essa 

época da noite no mundo é um tempo de penúria, porque, efetivamente, se torna mais 

indigente” (INSTITUTO MOREIRA SALLES). Esse tempo de penúria encontramos 

nos poemas de Dora e Sophia, mas também o caminho salvífico rumo à deidade.  

 Micheliny Verunschk resume esse desejo de Dora pelo sagrado nestas palavras:  

 
Em busca de um tempo que é mítico, sagrado e pleno de revelações a poesia 

de Dora Ferreira da Silva tem a beleza das coisas claras, a plenitude de um 

tempo que não se esvai, que permanece. Um tempo que embora se inscreva 

na duração, espia com seus olhos de retrós a contemporaneidade. 

Dora tange as tripas de sua lira e a música que nos envolve nos convida à 

transcendência, ao voo espiritual. E nos devolve ao chão, num pouso suave. 

(VERUNSCHK, 2006, p.1-2) 

 

 Essa saída de um tempo cronológico e profano rumo ao sagrado está – como 

percebemos – nos versos esperançosos de Sophia também. D. Antônio Ferreira Gomes 

(1970, p.LI) ensina que “Sophia [...] sabe que há saída para fora da ‘verdade curva’ e do 

‘tempo circular’ nietzscheanos, e por isso a mulher, só e perdida ao fim de ‘A viagem’ 

sem retorno, pensou: ‘– Do outro lado do abismo está com certeza alguém. E começou a 

chamar’”.  

 Na poesia de Dora e Sophia, essa aproximação da deidade é temporária, 

provisória, incerta, cheia de mistério. René Alleau (1997, p.36) aclara que “Uma 

‘aliança’ com potências ‘numinosas’ ou ‘sagradas’, quaisquer que elas sejam, é um 

pacto; não é um contrato”. Os versos dão um pouco mais de presença a essa imagem 

soberana e excelsa, mas tão volátil. 

 Deus se apresenta como o final da jornada, seria como o ponto derradeiro do 

autoconhecimento, a chegada à essência de si-mesma e do sagrado. O sentido para toda 

a vida está nesse trajeto e nessa chegada. O entendimento – ainda que reduzido – desse 

Deus luminoso e misterioso produziria uma melhora e uma transformação no mundo 

caótico em que os homens vivem. É preciso perceber que o trajeto até Deus foi muito 

valorizado e empenhado com muito esmero na poesia de Dora e Sophia. O tempo gasto 

na escrita poética, no jardim, no mar e na floresta foi muito precioso e produtivo. 

Valorizou-se a travessia tão cantada por Guimarães Rosa: “o real não está na saída nem 

na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia” (ROSA, 2006, p.64). Mas 

destacar a chegada ao espaço sagrado celestial, a imagem de Deus e toda a completude 

que está nela atribuída revela – em sua completude – o trajeto árduo, iniciático e heroico 

da caminhada para o sagrado.  
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Considerações finais 

 

 Dora Ferreira da Silva foi uma escritora, tradutora e estudiosa brasileira que se 

dedicou de forma intensa aos estudos e à escrita literária. Suas traduções de Carl Gustav 

Jung e de Rainer Maria Rilke, suas análises e traduções de Hölderlin, Johannes Tauler, 

Angelus Silesius, San Juan de la Cruz e Saint-John Perse estão imersas nos versos de 

Dora. Sua poesia é rica de mitos gregos, arquétipos universais (como Deus) e 

questionamentos humanos sobre o sagrado. Para a poeta, toda a natureza é sagrada e 

digna de paixão, por isso, seus versos se voltam para os pássaros, para o lago, o mar, as 

garças, as árvores, para os ambientes mais puros e intocáveis, sendo cada um desses 

cenários e desses animais hierofanias de Deus.  

 Sophia de Mello Breyner Andresen, como vimos, foi uma premiada escritora de 

contos, ensaios e poesias. Também se destacou como tradutora de Dante Alighieri, 

Skakespeare e Paul Claudel. Resistiu ao governo de Salazar e foi eleita deputada pelo 

Partido Socialista, em 1974. Observamos, neste estudo, que todas essas vivências 

ajudaram a compor a sua escrita literária. A valorização da literatura, dos versos 

clássicos e dos mitos gregos, seus estudos de Hölderlin e Luís de Camões, e sua 

resistência diante das mentiras e injustiças da sociedade contribuíram para a escrita de 

versos que cultuam a verdade primeira de um illud tempus onde, em que reinavam a 

pureza e o sagrado.  

Escolhemos estudar a obra poética de Dora e de Sophia, pois identificamos uma 

similaridade relevante entre elas, que foi se apresentando mais forte e recorrente a cada 

poema examinado. Seus poemas reconhecem que o sagrado seria um caminho para que 

o homem se entendesse, se completasse e voltasse a vivenciar a pureza e a verdade em 

sua vida. A poesia de Dora e a de Sophia valorizam a criação literária como algo 

sagrado, como um ato demiúrgico de criação e transformação do mundo. Também 

apontam que o poeta, assim como um religioso, teria a função de direcionar os homens 

para um novo amanhecer. E, por último, a obra de ambas nos permitiu traçar um 

caminho interpretativo rumo ao sagrado que chega até Deus. A análise de suas obras 

poéticas, de forma conjunta, amplia a revelação e o entendimento de cada verso em 

particular, como se os arquétipos da água, do jardim ou de Deus ficassem mais bem 

esclarecidos e iluminados com a ajuda dos poemas da outra escritora.  
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 Na vasta obra de Sophia e de Dora, propusemo-nos a estudar o sagrado nos 

versos poéticos. Nosso objetivo maior foi analisar o percurso cursado rumo ao Deus 

cristão. O sujeito lírico empreende uma jornada iniciática que começa com a 

constatação de que ele vive em uma sociedade (em uma cidade) decaída, degradada, 

cheia de injustiças, mentiras e corrupção. Ao observar esse cenário, ele decide que 

deseja retornar ao tempo mais puro do jardim do Éden, ao tempo primeiro da criação. 

Durante a viagem, hierofanias do sagrado se dão nos momentos de criação do poema, 

diante do mar, do jardim, das fontes, dos rios e das florestas mais intocadas. Esses 

ambientes naturais seriam pequenas visualizações de um espaço e tempo separados, 

sagrados e intocáveis. O final da jornada é Deus, uno e soberano, ele seria a 

representação suprema do sagrado. Ainda que essa revelação não seja completa, ela é 

suficiente para dar um novo sentido à vida, uma nova direção de sentimentos e 

comportamentos para os homens.  

 A hipótese de que o sujeito lírico se completa ao realizar esse percurso iniciático 

se apresentou como verdadeira. Toda essa trabalhosa viagem rumo ao sagrado, ao 

Outro, a Deus e a si-mesmo revela para o indivíduo suas falhas, suas incompletudes e 

sua dependência de algo mais inteiro, verdadeiro e puro.  

Ao visualizar o ponto final de sua jornada, a representação completa e plena do 

sagrado – Deus –, ele é inundado de tremor, de respeito e devoção. O silêncio e a 

solidão se apresentam como uma necessidade vital para esse relacionamento com Deus, 

com o sagrado. Mas, como visto, há uma necessidade de expressar em palavras – 

poucas, seletas e precisas palavras – todo o sentimento vivido na jornada e na chegada 

final.  

 A observação de uma cidade degrada, com homens corruptos, mentirosos e 

incompletos se apresenta como o início da jornada. A incompletude e a falta de uma 

felicidade plena não estão só nos outros homens, mas também no próprio sujeito lírico, 

que decide voltar-se para o sagrado e percorrer esse caminho em que conheceria a si-

mesmo. Como peregrino, ele enfrenta solidão e silêncio, abdica de todo o conforto que 

poderia haver em sua terra natal para buscar algo que represente mais completude para 

sua alma. Essas foram importantes constatações do primeiro capítulo.  

No segundo capítulo, observamos que a ação de tecer o poema está envolta em 

uma aura sagrada, ela seria uma maneira de recriar o mundo, um luzeiro para homens 

que desejam percorrer o mesmo caminho. Durante a caminhada, os ambientes da 

natureza se apresentam aconchegantes e reveladores do sagrado. Ali, foi uma nova 
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oportunidade para que o sujeito lírico se conhecesse, visualizasse o espaço e tempo 

sagrados para o qual caminha.  

 Deus – tema central do último capítulo – seria a representação suprema do 

sagrado. O silêncio e a devoção que o sujeito lírico direciona à deidade também lhe faz 

perceber a sua diminuta posição humana diante do completo, supremo e imenso que é o 

santificado. Resta ao homem – como bem afirmam os poetas místicos estudados por 

Dora – se achegar a Deus e com ele tentar se tornar um, pois isso seria a completude e 

inteireza. Esse casamento com a natureza e com a deidade seria como o integral 

conhecimento do self para a psicologia.  

 Para estudar a imagem da viagem e do herói, selecionamos alguns estudos de 

Joseph Campbell. O que concluímos é que o sujeito lírico de Dora e Sophia empreende 

o percurso padrão de uma jornada iniciática, que compreende: “separação-iniciação-

retorno" (CAMPBELL, 1997, p.17). Mas, como vimos, essa viagem se dá para o 

interior pessoal também, para as áreas mais obscuras do inconsciente, para as camadas 

mais profundas da psique. Ou seja, mais do que uma jornada em que realmente se 

separe e se afaste fisicamente de sua terra natal, o que ocorre é uma negação de uma 

condição atual, para que se inicie um processo de autoconhecimento. O retorno, que 

Campbell destaca, estaria ligado à função do poeta em se apresentar como salvador, 

luzeiro e atalaia para outros homens (após ter concluído a jornada). Para isto, ele 

escreve os seus versos demiúrgicos, salvíficos e transformadores da realidade. Todo 

esse caminho da viagem, desde a saída até o retorno, é realizado pelo sujeito lírico do 

poema de Dora e Sophia, é uma viagem não terrestre e denotativa somente, mas 

introspectiva, de um retorno à pureza mais guardada no sagrado e na alma humana.  

 As considerações de ‘bem’ e ‘mal’ de C. S. Lewis, da Bíblia, de Carl Gustav 

Jung e de Johannes Angelus Silesius nos ajudaram a contrapor o espaço de onde o 

peregrino deseja se afastar e o jardim sagrado para onde anseia ir. O fato é que esses são 

livros de um mundo cristão, e é, realmente, com parâmetros desse mundo cristão que os 

poemas de Dora e Sophia confirmam seus valores. A busca pelo sagrado posiciona o 

sujeito lírico em um lugar onde ele se reconhece impuro e carente da salvação de Deus, 

ou necessitado de um retorno à verdade primeira de um espaço sagrado, separado e 

arquetípico. A cidade se apresenta como um ambiente de influências humanas, 

corrompidas e malignas, de onde ele deseja se afastar.  

 Outra conclusão ressaltante, é que a água (das fontes e do mar) e o jardim 

secreto (também figurado na floresta e no bosque) são representações de um anseio do 
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sujeito lírico pela simplicidade, pela pureza. São arquétipos universais que, nos poemas, 

também assumem uma representação de bálsamo para o peregrino em sua jornada. São 

sim, espaços reais de consolo, mas que também simbolizariam a esperança mais ingênua 

vivida pelo sujeito lírico em sua caminhada.  

 As considerações de Gaston Bachelard ampliaram o nosso entendimento acerca 

das imagens por nós selecionadas. A água, além de ser sinônimo de vida e pureza, seria 

o “elemento mais constante que simboliza com as forças humanas mais escondidas, 

mais simples, mais simplificantes” (BACHELARD, 1997, p.6). Ela seria uma ajuda 

para o caminhante que ruma para as áreas mais obscuras de seu próprio ser. Bachelard 

ainda assinala que a água “ajuda a imaginação em sua tarefa de desobjetivação, em sua 

tarefa de assimilação” (BACHELARD, 1997, p.13). Assim como a água, a imagem do 

jardim e de outros espaços naturais ganharam mais riqueza de sentido com a ajuda desse 

estudioso.  

 Mircea Eliade ensinou acerca da necessidade que o homem sente de se 

aproximar e de entender do sagrado. Em rituais e cultos, o fiel viveria no tempo e 

espaço sagrados, experimentaria um mundo diferente do profano no qual vive. Distante 

do sagrado, o homem seria apenas uma criatura afastada da graça e da completude. 

Segundo a poesia de Dora e Sophia, seria durante a escrita do poema, em vivências na 

natureza e no relacionamento com a deidade que o sujeito lírico – como mera criatura – 

se sentiria participante de algo mais elevado, puro e separado.  

 Além dessas conclusões teóricas registradas, ainda destacamos a importância 

dos estudos de Gilbert Durand e, posteriormente, os escritos de Maria Zaira Turchi 

sobre os gêneros literários e os regimes da imagem classificados por Durand. O regime 

noturno místico se apresentou como predominante em nosso estudo. O percurso 

iniciático para o autoconhecimento, para um convívio maior com a natureza e para um 

encontro com a essência do sagrado envolve solidão, um voltar-se para si-mesmo, um 

isolamento próprio desse regime da imagem. Para Turchi, o regime noturno místico está 

relacionado ao modo de ser do gênero lírico, momento da literatura em que o indivíduo 

se volta para si-mesmo com mais profundidade e intensidade.  

 Finalmente, enfatizamos que o sagrado, na obra de Sophia e de Dora, não estaria 

somente no Deus cristão ou nos mitos gregos, mas estaria no tecer poético e na 

simplicidade da natureza. De modo que estudar todo o percurso que o sujeito lírico 

empreende rumo ao sagrado se torna relevante e completa o entendimento dessa jornada 

de forma mais verdadeira. Relevar o início da viagem na cidade esclarece a 
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contraposição, sempre recorrente, entre cidade e natureza. Destacar o poema e a candura 

da natureza revela acerca das pequenas, mas relevantes hierofanias do sagrado em sua 

criação. E, por último, analisar a imagem de Deus e sua amplitude completa e finaliza o 

caminho da jornada empreendida pelo peregrino, fiel, estrangeiro ou poeta. 

 Dora e Sophia produzem uma poesia que louva o tempo sagrado, o tempo sem 

tempo (SILVA, 1999, p.402), sem marcação cronológica, em que o homem poderia ser 

completo e verdadeiro. A poesia das poetas estudadas volta-se para o que é puro. Essa 

poesia abre caminho, indica uma direção e ilumina os passos de outros peregrinos que 

queiram empreender essa mesma jornada em busca da verdadeira essência de si-mesmo 

e do Outro. 
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