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Resumo

Esta  dissertação tem como objeto  de  estudo o livro  Dia do  Mar  
(1947) da escritora portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen. A leitura 
dos poemas mostra-nos a preocupação da autora com a relação estabelecida 
entre o homem e o mundo em que vive. Daí, destaca-se a relação do eu-
lírico com a natureza, que compõe a poesia de Sophia Andresen de modo 
muito especial. A partir dessa evidência, passamos a pensar a questão do 
homem em relação ao meio natural sob duas óticas, a pagã e a cristã, e isso 
pelo fato de que Sophia consegue conjugar em sua obra, de maneira muito 
pessoal,  os  dois  pensamentos  em  questão.  Percebemos,  então,  que  a 
natureza é, na obra da poeta, um meio para se atingir uma relação harmônica 
com o mundo, pois o espaço natural tem a função de unir a voz-poética à 
divindade. Este trabalho tem como objetivo analisar os poemas da autora em 
que se evidenciem a presença do sagrado pagão e do sagrado cristão.

Palavras-chave: Sophia de Mello Breyner Andresen, poesia do século XX, 
poesia da natureza, modalidades do sagrado, sagrado pagão, sagrado cristão.
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Abstract

This dissertation has as object of study the book Dia do Mar (Day of 
the Sea) (1947) of the portuguese writer Sophia de Mello Breyner Andresen. 
The  reading  of  the  poems  shows  us  the  author's  concern  with  the 
relationship established between the man and the world  in that  he lives. 
Then,  it  stands  out  the  relationship  of  the  I-lyrical  with  the  nature,  that 
composes the poetry of Sophia Andresen in a very special way. From that 
evidence, we started thinking the man's subject in relation to the natural way 
under  two optics,  the  pagan and the  christian,  and that  for  the  fact  that 
Sophia  gets  to  conjugate  in  her  work,  in  a  very  personal  way,  the  two 
thoughts in subject. We noticed, then, that the nature is, in the poet's work, a 
form to reach a harmonic relationship with the world, because the natural 
space has the function of uniting the poetic voice to the divinity. This work 
has  as  objective  analyzes  the  author's  poems in  those  are  evidenced the 
sacred pagan and the sacred christian’s presence.

Keywords: Sophia de Mello Breyner Andresen, XX century poetry, poetry 
of nature, arrangements of the sacred, sacred pagan, sacred christian’s.
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INTRODUÇÃO

A leitura da poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen mostra-

nos a preocupação da autora com a relação estabelecida entre o homem e o 

mundo  em que  vive.  Dessa  preocupação,  que  percorre  toda  a  sua  obra, 

destacamos diversos centros de interesses que integram a visão de mundo da 

autora. Poderíamos citar alguns deles como a cultura da Grécia Antiga, sua 

religião, o cristianismo, a filosofia, entre outros que, mesmo não impondo à 

Sophia um grupo ou um movimento em que ela se enquadre, compõem o 

universo de sua criação.

Desde o primeiro contato com a obra de Sophia Andresen, ainda na 

Iniciação  Científica,  feita  durante  a  graduação,  foi  possível  perceber  a 

importância do espaço natural descrito em seus poemas. Neles, o encontro 

com o mar, com os jardins, flores, montes, a praia, as florestas, a luz dos 

dias  claros  diz  algo  de  muito  importante  nessa  relação  entre  homem  e 

mundo. A natureza compõe a poesia de Sophia de modo especial.
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A partir dessa evidência, passamos a pensar a questão do homem em 

relação ao meio natural nos poemas da autora sob duas óticas, a pagã e a 

cristã, e isso pelo fato de que a poesia de Sophia consegue conjugar em sua 

obra,  de  maneira  muito  pessoal,  os  dois  pensamentos  em  questão. 

Encontramos a presença dos deuses pagãos e também do deus cristão ao 

longo dos seus livros. Isso instigou-nos a refletir de que maneira a poesia de 

Sophia de Mello Breyner Andresen relaciona-se com essas duas presenças.

Percebemos, então, que a natureza é, na poesia de Sophia, um meio 

para se atingir uma relação harmônica com o mundo. Mais do que isso, o 

espaço  natural  e  seus  elementos  têm  a  função  de  unir  a  voz  poética  à 

divindade,  estabelecendo relação de harmonia  com o meio em que vive. 

Para todas essas questões, foi preciso pensar a religião cristã e pagã e suas 

respectivas  formas  de se  relacionar  com o mundo e  procuramos fazê-lo, 

buscando bibliografia relativa a esses dois contextos.

Visto que, na obra de Sophia de Mello Breyner Andresen, a presença 

da  religião  grega  está  presente,  assim  como  a  religião  cristã,  temos, 

portanto,  uma  complicada  dualidade,  e  este  é  o  ponto  principal  desta 
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dissertação. 

A leitura do livro  Os problemas da Estética1,  do filósofo italiano 

Luigi Pareyson, ajudou-nos a resolver alguns dos conflitos suscitados por 

essa dualidade na obra da poeta. 

Quando, em seu livro, Pareyson trata da pessoalidade e insularidade 

da arte, percebemos que toda a experiência existencial do artista (sua vida 

familiar, a escolar, a social), forma a sua pessoa. Nas palavras de Pareyson:

A arte é sempre feita por um artista, que nela derrama a 

própria espiritualidade, muito singular e irrepetível, ainda 

que nutrida pelo ambiente e pela sociedade em que vive; 

e  a  arte  transfigura  sempre  as  próprias  condições, 

superando-as,  sublinhando-as,  e  delas  se  encontra 

separada por uma distância que somente o gênio criador 

do artista sabe preencher.

(PAREYSON, 2001. p. 112)

1  PAREYSON, Luigi. Os Problemas da Estética. Trad. Maria Helena Nery Garcez. São 
Paulo: Martins Fontes, 2001
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Pensando nisso, podemos transferir as palavras de Pareyson para o 

nosso estudo da seguinte forma: a experiência da poeta, a leitura dos gregos, 

o estudo de suas literaturas e de seu passado histórico estão presentes no seu 

ato  criativo,  pois  fazem  parte  do  espírito  formador  da  artista,  estando 

interiorizados em sua experiência. Por outro lado, o cristianismo e toda a 

sua  experiência  religiosa  irão  também  agir  em  sua  arte,  pois  também 

formam seu espírito  criador.  Toda a  experiência,  ou seja,  a  presença  do 

paganismo  e  do  cristianismo,  passará  pelo  filtro  da  pessoa  da  artista  e 

resultará em sua arte, de maneira singular e irrepetível, em sua maneira de 

formar.                                                                                                         

Este trabalho tem, pois, como objetivo, analisar os poemas da autora 

em que se evidenciam essas duas presenças. O campo de trabalho escolhido 

para esta  investigação é  o  livro  Dia do Mar,  de 1947,  segundo livro da 

autora. 

Dois  motivos  nos  levaram  a  esta  escolha.  Primeiro,  porque  os 

poemas nele recolhidos mostram-nos as duas presenças interessadas neste 
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trabalho.  É  fato  que,  em  toda  a  obra  da  autora,  é  possível  perceber  a 

dualidade paganismo / cristianismo, pois esta é uma das características mais 

constantes de sua poética. É fato, pois, que outros livros da poeta também 

apresentam a  presença  pagã e  o  problema da  relação  do homem com o 

mundo em vive, mas é agora que o segundo motivo se faz essencial.  Os 

poemas do  Dia do Mar nos encantaram mais pela delicadeza das formas, 

pelos seus temas, pela sonoridade e maneira como os poemas se abrem e se 

fecham em si,  compondo  a  obra.  O  gosto  pessoal,  a  afinidade  com  os 

poemas é o que nos levou a esta obra e não a outra, a fim de escolhê-la 

como objeto deste trabalho. 

O  primeiro  capítulo  desta  dissertação  é  dedicado  ao  contexto 

histórico literário em que surge a poesia de Sophia Andresen. 

Ao  pensar  na  maneira  como  a  estrutura  de  vida  tradicional  foi 

progressivamente  abalada  pelas  mudanças  sofridas  ao  longo  dos  séculos 

XIX e XX, pudemos perceber quão pertinente é a preocupação da poeta com 

a relação entre o homem e o mundo. A multiplicação das metrópoles e o 

progresso  sonhados  pelo  homem  trataram  de  afastá-lo  de  valores 
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importantes para sua formação pessoal.

Sophia Andresen compõe uma poesia consciente dos problemas que 

vê ao seu redor, mas não se trata, porém, de uma poesia pessimista. A poeta 

vê esperança. Para a sua voz poética, há a possibilidade de se estabelecer a 

harmonia perdida pelas transformações do espaço que o homem construiu. 

Sophia propõe, então,  uma reflexão acerca  da relação do homem com o 

mundo por meio do sagrado. 

O  segundo  capítulo  trata  do  sagrado  na  obra  Dia  do  Mar e  foi 

dividido  em  dois  itens,  cada  um  dedicado  a  uma  das  duas  presenças 

destacadas  no  início  desta  introdução.  O primeiro  item trata  da  herança 

grega  e  a  relação  de  Sophia  com os  deuses  pagãos.  O  segundo  item é 

dedicado  ao  sagrado  do  cristianismo  e  à  visão  de  transcendência  que  a 

poesia da autora apresenta. Nessa última parte, foram selecionados alguns 

poemas que não fazem parte do livro  Dia do Mar, mas que, pela ligação 

com o tema estudado, julgamos necessário trazer para enriquecer a análise. 

Ainda no segundo item, também foi importante o diálogo estabelecido entre 

a obra de Sophia e do heterônimo Alberto Caeiro. A comparação entre eles 
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fez com que pudéssemos aprofundar mais a análise da poética de Sophia 

Andresen. 

Cabe  ainda,  nesta  introdução,  esclarecer  que  foi  utilizada  a 

abreviação  do  nome  da  poeta,  “SMBA”  (Sophia  de  Mello  Breyner 

Andresen) a fim de facilitar a escrita e a leitura deste trabalho. 
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1 – CONTEXTO HISTÓRICO-LITERÁRIO DA POESIA DE 
SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN.
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1 – CONTEXTO HISTÓRICO-LITERÁRIO DA POESIA DE 
SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN.

No dia 06 de novembro de 1919, nasce Sophia de Mello Breyner 

Andresen, na cidade do Porto, em Portugal. Freqüentou o curso de Filologia 

Clássica  da  Universidade  de  Lisboa  entre  1940  e  1942.  Publicou  seu 

primeiro livro, Poesia, em 1944 e, e seguida, Dia do Mar, em 1947, aos 28 

anos de idade. 

No início do século XX, período em que SMBA surge nas letras 

portuguesas, diversas correntes literárias disputavam o mesmo espaço. Era 

uma época de grande efervescência cultural no país de Sophia, grupos com 

ideais poéticos diferentes conviviam entre si. Acerca disto, destacamos o 

que Silvina Rodrigues Lopes diz na abertura do seu livro Memória em 

movimento: literatura portuguesa do século XX2:

2  LOPES, S. R. Memória em Movimento: Literatura Portuguesa do século XX. Lisboa: 
Inst. Português do Livro e das Bibliotecas, 2000
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No  início  do  século  XX,  os  escritores  portugueses 

participaram da dinâmica que em geral era o da subtração 

da  literatura  a  esquemas  prévios,  retóricos  e  de 

pensamentos. Abriram caminhos diferentes: aqueles que 

faziam da literatura um lugar de encontro com as coisas 

do mundo, que era ao mesmo tempo dissolução de si no 

mundo criado; aqueles em que se buscava novas formas 

de linguagem capazes de escapar à força paralisante dos 

hábitos;  aqueles  em  que  se  conduzia  uma  energia 

dramática  da  linguagem  à  construção  de  mundos  e  à 

revelação  da  ausência  de  exterior  que  ameaça  esses 

mundos.  Defenderam  o  cosmopolitismo,  mas  foram 

contra  qualquer  subordinação  pragmática,  ao progresso 

ou outra.  Desde aí,  há uma tradição de insubmissão do 

qual  faz  parte  uma  certa  recusa  das  escolas  literárias 

enquanto modos de fixação institucional e 

um privilegiar dos movimentos literários no seu devir.

(LOPES, 2005 p.1)
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É convergente entre os estudiosos de literatura destacar SMBA, ao 

lado de Jorge de Sena e Vitorino Nemésio, entre aqueles escritores que se 

mantiveram independentes dos quadrantes literários. Mesmo se o panorama 

apresentado por Silvina vier muito a calhar quando pensamos no contexto 

literário do período, podemos perceber, ao estudar a obra de SMBA, que as 

características destacadas pela estudiosa não se aplicam comodamente com 

a poesia  da poeta.  Silvina reserva,  então, um trecho de seu livro a esses 

escritores que não fazem parte dos quadrantes comuns ao início do século 

XX. 

É fato  que  não é  tarefa  fácil  situar  Sophia  no  panorama literário 

português. Se, por um lado, percebemos as diversas referências e diálogos 

que se estabelecem ao longo da obra da poeta, por outro lado, é possível 

detectar seu distanciamento com os movimentos literários da época. No que 

diz  respeito  ao  momento  literário  em  que  surge  SMBA,  vale  a  pena 

discorrer  um  pouco  acerca  das  revistas  que  ditaram  os  caminhos  da 

literatura na ocasião. 

Primeiro veio a  Orpheu,  em 1915, da qual participaram Fernando 
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Pessoa,  Mário  de  Sá-Carneiro  e  outros,  inaugurando  o  modernismo  em 

Portugal. Não muito tempo mais tarde, precisamente em 10 de março de 

1927, a revista  Presença lança seu primeiro número, sob organização de 

Branquinho da Fonseca,  João Gaspar Simões e José Régio e,  a partir  de 

1938, de Adolfo Casais  Monteiro.  Presença era rigorosa em sua poética, 

privilegiava  a  originalidade,  a  dimensão  psicológica  da  literatura  e  o 

subjetivismo.  E  prezava  especialmente  a  herança  pessoana,  na  qual  se 

sobrepõe o individual ao social.

Em oposição a essa perspectiva presencista, surgia outro quadrante 

literário  em Portugal,  cujo  órgão de  manifestação  impressa  era  a  revista 

Seara  Nova.  Preocupado  com  os  problemas  sociais,  o  neo-realismo 

trabalhava com a linguagem objetiva, numa perspectiva de transformação da 

realidade.

Já na década de 40, outra revista aparece no cenário português, são 

os  Cadernos  de  Poesia.  Organizados  pelos  escritores  Tomás  Kim,  José 

Blanc de Portugal e Ruy Cinatti,  os  Cadernos tiveram sua primeira série 

publicada em Lisboa entre os anos de 1940 e 1942. Menos ortodoxos do que 
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a  Presença,  os  Cadernos carimbavam  seu  lema  “A  Poesia  é  uma  só”, 

congregando em suas páginas poéticas opostas e revelando novos nomes da 

literatura nacional. 

Os  Cadernos de Poesia não se opunham somente aos presencistas, 

distanciavam-se  também do neo-realismo,  fundamentando-se  na  idéia  de 

autonomia da arte. Graças a essa liberdade literária sublinhada pela revista, 

SMBA aí publicou pela primeira vez suas poesias. Mas não era somente 

pela liberdade que a poeta se identificava com os  Cadernos; havia outro 

ponto  em  que  Sophia  e  os  Cadernos estavam  de  acordo.  Embora 

defendessem a autonomia e a liberdade estética da arte, não deixavam de se 

preocupar com o homem e os problemas de sua época. A poeta, em discurso 

no almoço promovido pela Sociedade Portuguesa de Escritores, quando, em 

1964, recebeu o Grande Prêmio de Poesia, atribuído a Livro Sexto3, diz:

Sempre a poesia para mim foi uma perseguição pelo real. 

(...) E se minha poesia tendo partido do ar, do mar e da 

3  ANDRESEN, S. M. B. Antologia Poética III. Porto: Caminho, 1991.

21



luz,  evoluiu,  evoluiu sempre dentro  desta  busca atenta. 

(...) A moral do poema não depende de nenhum código, 

de  nenhuma  lei,  de  nenhum  programa  que  lhe  seja 

exterior, mas, porque é uma realidade vivida, integra-se 

ao tempo vivido. (...).

(ANDRESEN. 2001. p. 7-8.)

Em  toda  a  obra  de  SMBA  esse  lema  foi  mantido  como 

compromisso.  No  livro  Dia  do  Mar4,  objeto  de  estudo  deste  trabalho, 

conseguimos observar  essa busca pelo real,  numa relação estreita  ente  o 

espaço natural e o momento histórico em que nasce. Sophia, com admirável 

sensibilidade, segue no encalço do cotidiano, interpretando a relação entre o 

homem e o mundo para formar sua poesia.  Com isso, percebe o imenso 

vazio em que ficou o homem diante das transformações dos últimos séculos. 

No Dia do Mar pudemos observar a preocupação de Sophia com a situação 

4  ANDRESEN, S.M.B. Dia do Mar. 5º ed., revista. Lisboa: Ed. Caminho, 2005.
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do homem e as questões do sagrado, preocupação bastante pertinente nas 

primeiras décadas do século XX. E é justamente sobre isso que trataremos 

agora.

A poeta que estudamos iniciou sua formação intelectual e produção 

literária em um período bastante tenso da História Mundial. É no início do 

século  XX que se  nota  mais  efetivamente  a  crise  gerada por  séculos  de 

transformação do pensamento. É como se um rio de novas idéias, conceitos 

e posturas tivesse atravessado conturbadamente todo o século XIX e viesse 

desembocar no século XX, causando, ao fim do processo, uma imensa crise.

Desde a revolução industrial, que fundou o acúmulo do capital e o 

aumento  da mecanização,  o  homem ocidental  passa  a entender o mundo 

como progresso constante, trabalhando o presente para garantir o melhor no 

futuro.  Máquinas  a  todo  vapor  impulsionam  a  produção  e  conduzem  o 

mundo  a  um  crescimento  rápido  e  desproporcional.  A  necessidade  da 

eficiência  técnica  e  do  enriquecimento  foram  criando  um  pensamento 

materialista que predominaria em toda a época moderna e seu porvir. 

Durante o século XIX, a idéia era de que o trabalho, o progresso e, 
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para  muitos,  o  materialismo  poderiam  ordenar  o  mundo  e  garantir,  no 

futuro, a vida perfeita para todos os homens. Porém, o que se viu não foi 

ordem  e  sim  uma  explosão  mecânica  de  produção  e  a  crescente 

desigualdade  econômica:  o  operário  trabalhando  incansavelmente  para 

enriquecer  o  patrão  e  garantir  o  processo  do  consumismo.  Alguns 

pensadores  da  época  tentaram  instituir,  então,  uma  nova  dimensão  do 

mundo, sempre baseada no capital, numa tentativa de distribuição justa de 

renda entre o rico e o proletário. A idéia era reivindicar o direito naquela 

produção superabundante e, através da luta de classes, encontrar, no futuro, 

o equilíbrio material entre os homens. Mais uma vez não foi o que se viu na 

realidade.  A promessa do paraíso terrestre,  fundamentada  pela  revolução 

operária,  era  vislumbrada  num futuro  que  nunca  chegava.  Tal  promessa 

migrou do posto de solução dos tempos modernos para simples utopia. 

Observando  o  século  XIX,  podemos  notar  que  o  pensamento 

predominante na época girava em torno da realidade material, postergando a 

espiritual. Valores foram abolidos em nome da busca constante e excessiva 

do  poder  material.  Da  relação  com  o  materialismo,  levantaram-se  o 
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marxismo,  o  positivismo,  o  capitalismo,  o  ateísmo,  as  novas  descobertas 

técnicas,  contribuindo  para  que  as  crenças  tradicionais  fossem 

progressivamente  abaladas,  modificando  de  maneira  decisiva  as  relações 

humanas. 

Não bastasse o crescente descontentamento social  e econômico,  o 

mundo ainda assistiu a uma série de episódios de brutal violência, gerada 

pelas duas Grandes Guerras Mundiais,  episódios históricos que mudaram 

radicalmente o conceito de paz da humanidade. 

O início do século XX tinha sido uma época marcada pela euforia 

consumista  resultante  do  desenvolvimento  do  capitalismo.  Tal  euforia, 

porém, foi sucedida por uma intensa depressão por ter-se visto a constante 

luta pelo poder econômico e político destruir o sonho de igualdade entre os 

homens. Não se tratou, portanto, de uma crise meramente intelectual, mas 

de uma crise que abalou todo o sistema de vida do mundo moderno. As 

transformações sofridas ao longo do século XVIII e XIX afetaram, de um 

modo geral, a maneira de pensar e viver das pessoas, o que significou uma 

mudança radical na relação do homem com o mundo.
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Em seu livro A crise do século XX5, Gilberto de Mello Kujawski dá-

nos um panorama que nos pareceu apropriado do que veio a ser o início do 

século em questão.

Segundo Kujawski, o que caracterizou o tempo de crise do século 

XX  foi  justamente  estar  em  xeque-mate  a  ordem  básica  que  rege  uma 

sociedade. A característica principal dessa situação foi a dúvida em relação 

a tudo aquilo que fora crido antes e se desfez no decurso do século XIX. “A 

crise  do século XX não é  primariamente  uma crise  dos  fundamentos da 

ciência,  ou da política,  ou da economia ou do que for,  e  sim,  crise  dos 

fundamentos da vida humana.” (K.G.M., 1988, p. 34).

O raciocínio de Kujawski segue no centro da cotidianidade. Analisa, 

portanto, a quebra (ou ruptura) do que antes era comum ao dia-a-dia das 

pessoas  e  que,  no  decorrer  do  século  XIX  e  princípios  do  século  XX, 

deteriorou-se. Kujawski descreve a transformação do homem na maneira de 

habitar, passear, comer, conversar, sua relação com o tempo e as novidades 

tecnológicas trazidas para o seu meio imediato. O que o autor pretendeu foi 

5  KUJAWISKI, G.M. A crise do século XX. São Paulo: Ática, 1988.
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apresentar o abalo que sofreu o homem diante das transformações bruscas 

daquilo  que  lhe  era  mais  seguro,  o  cotidiano.  Segundo ele,  perdeu-se  a 

ligação entre o homem e suas bases. E foi aí que a crise se agravou. Em 

meio  às dúvidas que o assolaram nesse  período (passado tradicional  e a 

posterior estrutura de vida, isto em relação à religião, economia, política, 

segurança, etc), o homem ainda teve de lidar com a mudança em sua base 

mais sólida, o tempo diário.

Foi  nesse  contexto  que  se  formou a  poeta  Sophia:  observando  a 

transformação  do  mundo  e  percebendo  que  muitos  valores  se  haviam 

perdido no caos da modernidade. 

Não é difícil encontrar momentos de conflitos e dúvidas na obra de 

Sophia. No livro Dia do Mar, encontramos, por exemplo, um poema muito 

significativo.

Porque foram quebrados os teus gestos?

Quem te cercou de muros e abismos?
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Quem desviou na noite os teus caminhos?

Quem derramou no chão os teus segredos?

(ANDRESEN, 2005 p. 63). 

Antes de mais, é evidente o questionamento do eu-lírico, a dúvida, a 

insatisfação. Neste rastro, podemos identificar os verbos usados em cada um 

dos  versos  –  “quebrar”,  “cercar”,  “desviar”  e  “derramar”  -,  sempre 

indicando perda e causando a sensação de angústia. 

Observamos que a estrutura do poema é um indicativo da crise. Os 

versos  são  decassílabos  e  mantêm a  mesma  formação  em todos  eles:  o 

primeiro  iniciado pelo “porque” e  todos os  outros pelo mesmo pronome 

“quem”. Essa estrutura fixa e comum em todos os versos pode fazer um 

paralelo  exatamente  para  a  tradição,  para  a  base  fixa  de  que  tratava 

Kujawski.  Todos  os  versos  são  questionamentos,  indagações  efusivas. 

Temos, no interior do poema, a própria crise: o conflito entre o verso fixo, 

tradicional  e  a  perplexidade  explicitada  nos  questionamentos.  Podemos 
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entender melhor a presença desse conflito quando atentamos para os termos 

que dizem a dúvida de que trata o eu-lírico. 

Primeiro, “os gestos quebrados”. A imagem leva-nos a pensar numa 

fragmentação dos movimentos peculiares de cada corpo. A idéia é de quebra 

da expressão. Em seguida, o verso “quem te cercou de muros e abismos”. 

Uma vez mais as certezas estão na berlinda. Os muros e o abismo delimitam 

de  maneira  violenta  o  espaço  do  ser.  O  aprisionamento  indica  restrição 

(muro) e perigos (abismo). 

Na seqüência do poema, o desvio do caminho. Alude-se a algo que 

antes era seguro e certo e que agora a noite não permite ver claramente o 

rumo a seguir. Mais uma vez, pois, temos a idéia de impossibilidade. Por 

último, a imagem muito forte “quem derramou no chão os teus segredos?” 

imagem violenta,  os  segredos  –  os  valores  pessoais,  tudo aquilo  que  se 

guarda e se conserva - estão agora derramados no chão. 

Podemos destacar, em cada imagem, a presença da crise. O poema, 

em quatro versos, condensa a sensação conflitante da transformação brusca 

em que vive o homem.
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Esse poema de SMBA dialoga,  de algum modo, com o belíssimo 

soneto de Camilo Pessanha “Quem poluiu, quem rasgou os meus lençóis de 

linho?”.  O  que  podemos  destacar  de  comum  entre  os  dois  poemas  é 

justamente  o sentimento  de inconformismo diante das  perdas,  a  angústia 

causada pela destruição do que antes era possuído e, agora, tornou-se dúvida 

e inquietação em Sophia e, em Pessanha, desespero. A presença de Pessanha 

está nos questionamentos, na dúvida, na violência dos atos. Não podemos 

deixar  de  salientar,  porém,  de  que  o  soneto  do  poeta  português  está 

denotando a violência para com sua casa, seu lençol, sua mesa de cear, sua 

mãe.  O  poema  de  Sophia,  por  sua  vez,  está  justamente  apontando  a 

violência em relação ao interlocutor, que pode ser ela própria, num discurso 

voltado para ela mesma. O fato é que o núcleo da crise de que fala Sophia 

não  aponta  para  o  sujeito-poético  como  o  agente,  mas  apela  para  a 

consciência dos atos violentos exercidos sobre o outro. Podemos considerar, 

numa análise mais ampliada, que, no poema de Pessanha, a crise parte de 

um espaço originário figurado na casa, e se amplia e universaliza, enquanto 

que, em Sophia, encontramos o tratamento de uma crise que não parte de 
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um espaço definido, mas geral. Isso nos leva a detectar, por meio da análise 

da estrutura do poema e das imagens de ruptura da expressão, a crise do ser. 

Contudo, não há como deixar de fazer notar que o soneto de Pessanha é, 

esteticamente, muitíssimo superior ao poema de SMBA.

Em conformidade com toda essa reflexão que vimos fazendo, está a 

entrevista  que  Hélio  Jaguaribe  concedeu  aos  pesquisadores  do CNPq.  A 

entrevista faz parte do livro Que crise é esta?6, coletânea de reflexões acerca 

da crise contemporânea, publicada no ano de 1984.

Quando perguntado sobre seu conceito de crise, Hélio Jaguaribe tece 

considerações  bastante  amplas  no  sentido  de  caracterizar  o  problema de 

acordo com a contradição entre o processo e a norma numa civilização. De 

acordo com o entrevistado,  no contexto da contemporaneidade,  a crise  é 

resultado  de  uma  desconformidade  entre  “um  processo  e  seu  princípio 

regulador”. 

Para ele, a realidade é composta por estruturas que geram processos. 

6  JAGUARIBE, H.Dimensão da crise atual. In.: Que crise é esta? São Paulo: Brasiliense 
e CNPq, 1984 .
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A crise  está,  portanto,  no  descompasso  entre  a  estrutura  -  baseada  num 

princípio – e o processo de comportamento de uma civilização. Em outras 

palavras, há crise quando as normas e valores existentes numa civilização 

entram em conflito com a realidade vivida. Jaguaribe diz:

a palavra crise – que etimologicamente significa “ruptura, 

conflito,  luta”  em  suas  raízes  gregas  –  exprime  uma 

desconformidade  estrutural  entre  um processo  e  o  seu 

princípio regulador.

(JAGUARIBE, 1984. p. 27)

Uma idéia bastante interessante, discutida nessa entrevista é a de que 

essa  desconformidade  estrutural  está  entre  os  valores  que  nos  foram 

deixados pelo legado judeo-cristão e a prática vista na sociedade moderna. 

O conceito vigente, regulador da ordem, estava (e cada vez mais está) em 

descompasso com a realidade em que vivemos. Seguindo esse raciocínio, a 
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crise do século XX é de ordem religiosa. 

Porém, há algo de mais grave nesta crise. Hélio Jaguaribe atenta para 

uma diferença entre as demais crises da civilização ocidental e a atual crise 

histórica.  O  conflito  está  no  fato  de  que  não  houve  o  declínio  de  uma 

civilização para a ascensão de outra. Houve, em contrapartida, um processo 

de conflito com os valores tradicionais sem que houvesse o aparecimento de 

uma alternativa que novamente ordenasse a vida contemporânea. “De modo 

que a fase que estamos vivendo é uma fase de crise da religião sem criação 

de  alternativas  filosóficas  que  substituam  a  cosmovisão  religiosa.” 

(Jaguaribe, 1984, p. 30-31).

Certamente tal processo cria uma sensação profundamente crítica de 

vazios, dúvidas e descrenças, pois o que vemos no decurso do século XX é 

uma  visão  de  mundo  predominantemente  materialista.  A  falta  de  uma 

filosofia  bem  definida  que  regule  os  processos  civilizatórios,  acaba  por 

causar um mal estar ainda maior, desenvolvido em cada ser.

Acerca  disto,  vale  a  pena  destacar  algumas  idéias  importantes  de 
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Mircea Eliade, desenvolvidas no livro O Sagrado e o Profano7.

Para Eliade, o mundo moderno convive com o homem a-religioso. 

Embora em várias épocas houvesse pessoas que duvidassem e negassem a 

existência  do  transcendente  –  e,  nesse  caso,  Eliade  identifica  o  sagrado 

como transcendente – é, sem dúvida, no mundo moderno em crise que  tal 

negação ganha maior receptividade. A visão resultante dessa negação tem 

no homem o único agente da História.

Mas Eliade atenta para algo de indiscutível importância. “O homem 

a-religioso descende do  homo religiosus e, queira ou não, é também obra 

deste” (Eliade, 2001, p. 165)

Diante dessa clara constatação, tece o seguinte raciocínio acerca do 

papel da religião na vida do homem.

É a experiência religiosa que funda o mundo, e mesmo a 

religião mais elementar é, antes de tudo, uma ontologia. 

Em outras palavras, na medida em que o inconsciente é o 

7  ELIADE. M. O Sagrado e o Profano: a essência das religiões. Trad. Rogério 
Fernandes. 5ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
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resultado de inúmeras experiências,  não pode deixar de 

assemelhar-se aos universos religiosos. Pois a religião é a 

solução exemplar  de  toda crise  existencial,  não apenas 

porque é indefinidamente repetível, mas também porque 

é  considerada  de  origem  transcendental  e,  portanto, 

valorizada como revelação recebida de um outro mundo, 

trans-humano. A solução religiosa não somente resolve a 

crise, mas ao mesmo tempo, torna a existência “aberta” a 

valores  que  já  não  são  contingentes  nem  particulares, 

permitindo  assim  ao  homem  ultrapassar  as  situações 

pessoais  e,  no  fim  das  contas,  alcançar  o  mundo  do 

espírito.

(ELIADE, 2001, p. 171)

O Sagrado e o Profano, livro de Eliade, tem como subtítulo “duas 

maneiras de ser no mundo”. Podemos, portanto, traçar um pequeno percurso 

ligando esse epítome ao que já foi dito neste capítulo sobre a crise do século 

XX.

Há a crise, a dúvida, a descrença, a pouca estabilidade no conjunto 

das relações humanas neste contexto que analisamos. Diante desse conflito, 
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há duas opções para o homem moderno: a primeira é assumir uma condição 

aleatória  da  vida  e  ver-se  apenas  pela  realidade  dos  fatos.  A segunda  é 

reconstruir  sua própria  cosmovisão a partir  do sagrado. É nesse  segundo 

grupo,  segundo  a  nossa  maneira  de  ver,  que  se  situa  SMBA.  Quando 

pensamos em sua obra, podemos perceber que a poeta, com uma grau maior 

ou  menor  de  consciência  e  de  intencionalidade,  escolhe  reconstruir,  dos 

escombros deixados pela crise,  o seu caminho. A poesia  de Sophia vem 

exatamente na contramão dessa idéia materialista de ser no mundo e propõe 

uma  reflexão  acerca  da  relação  do  homem  com o  mundo  por  meio  do 

sagrado.

Frente ao quadro do mundo no século XX, cada ser tem a difícil 

opção de se colocar de fato no mundo e reconstruir-se. Em quê acreditar? 

Para onde encaminhar-se? A voz de Sophia se levanta. Não com o intuito de 

mostrar-nos  o  melhor  caminho  a  seguir,  mas,  antes,  para  dizer  para  si 

mesma a opção feita. É preciso o silêncio do mar e das coisas para refletir 

sobre o que fora até aqui vivido. É hora de pensar, passo-a-passo, o caminho 

a seguir.
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Cabe  agora  analisar  o  sagrado  pensando  as  duas  heranças 

simultaneamente presentes na obra de SMBA, a herança grega e a herança 

cristã. 
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2 – MODALIDADES DO SAGRADO EM DIA DO MAR
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2 – MODALIDADES DO SAGRADO EM DIA DO MAR

Na poesia  de  Sophia  Andresen,  a  natureza  não  é  exclusivamente 

espaço físico natural, a natureza está carregada de valor religioso. Sabendo 

que habita um mundo degradado e dividido, o eu-lírico de SMBA encontra, 

na natureza, um caminho para se harmonizar com o sagrado. 

Na obra da poeta, encontramos duas formas de sagrado, o pagão e o 

cristão. Tentemos compreender o sagrado em cada uma das duas religiões 

em questão.

Para aproximarmo-nos da religião pagã, citemos aqui as palavras de 

Walter Friedrich Otto, do livro Os deuses da Grécia8.

A antiga religião grega concebeu as coisas deste mundo 

com  o  mais  poderoso  senso  de  realidade  que  jamais 

houve,  e  todavia  –  quiçá  por  isso  mesmo!  –  aí  se 

8  OTTO, Walter Friedrich. Os Deuses da Grécia. Trad. Ordep Serra. São Paulo: 
Odysseus Editora, 2005.
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reconhece o maravilhoso traçado do divino. Ela não gira 

em torno das ânsias, carências e secretas delícias da alma 

humana; seu templo é o mundo, cujo transbordar de vida 

e agitação lhe nutre o conhecimento do divino. Só ela não 

precisa refutar o testemunho da experiência, pois é com 

toda a gama de tonalidades claras e escuras desta que ela 

se liga às imagens grandiosas dos deuses.

(OTTO, 2005. p. 8)

A obra de Sophia Andresen, na esteira da religião grega, tem o senso 

de realidade do mundo de que fala Friedrich Otto. 

O estudo de JAA Torrano9 acerca da obra poética de Hesíodo pode 

esclarecer  algumas  idéias  sobre  a  cultura  grega,  ajudando-nos  a 

compreender a religião pagã e sua relação com o sagrado.

Torrano explica que, para a cultura grega, “a experiência do sagrado 

é  a  mais  viva  experiência  do  que  é  mais  real,  e  é  a  mais  vivificante 

experiência de Realidade”. (p. 30). Segundo Torrano, a civilização européia 

9 TORRANO, JAA. “O mundo como função de Musas”.  In .: HESÍODO, Teogonia, a  
origem dos deuses. São Paulo: Iluminuras, 1991. p. 11-101.
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elaborou o entendimento que hoje temos das cosias, baseado na dicotomia 

interior-subjetivo e exterior-objetivo, sendo que o segundo tem maior valor. 

(p. 49). Porém, esse sistema de pensamento não encontra repercussão no 

antigo mundo grego. Torrano explica: 

muitas das atribuições que hoje para nós são entendidas 

como  meramente  humanas,  os  contemporâneos  de 

Hesíodo  as  entendiam  como  privilégios  da  Divindade, 

inacessíveis aos mortais, e o que na moderna perspectiva 

cristã  se  cinge  exclusivamente  ao  Divino,  os  gregos 

arcaicos o compartilhavam em sã consciência com os seus 

deuses.

(TORRANO, 1991. p. 51)

De acordo com o estudo de Torrano, a idéia de realidade,  para o 

espírito grego, está intimamente ligada ao uso da palavra. “A divindade se 

dá pela canção” (p. 34). É pela linguagem que se configura o mundo.
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Nesse sentido, os poetas exercem papel fundamental, pois, quando 

canta o canto das Musas, o poeta constrói a idéia do mundo grego arcaico. 

As  Musas  detêm o poder  de  configurar  o  cosmo por  meio da  canção e 

transmitem essa construção ao poeta, para que ele cante o mundo. A palavra 

é a própria manifestação do sagrado.

 Isto nos remete à “Arte Poética IV”, de SMBA, do livro  Dual, de 

1972.  A  relação  com  o  real  sempre  foi  lembrada  pela  autora  e, 

especialmente nesse texto, explica a sua maneira de conceber os poemas. É 

interessante perceber a relação entre a palavra imanente no espaço natural e 

a criação da poesia de SMBA. 

Fernando  Pessoa  dizia  “Aconteceu-me  um  poema”.

A  minha  maneira  de  escrever  fundamental  é  muito 

próxima  deste  “acontecer”.  O  poema  aparece  feito, 

emerge, dado ( ou como se fosse dado). Como um ditado 

que  escuto  e  noto.

É possível  que  esta  maneira  esteja  em parte  ligada  ao 

facto de, na minha infância, muito antes de eu saber ler, 
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me terem ensinado a decorar poemas. Encontrei a poesia 

antes  de  saber  que  havia  literatura.  Pensava  que  os 

poemas não eram escritos por ninguém, que existiam em 

si mesmos, por si mesmos, que eram como um elemento 

do  natural,  que  estavam  suspensos,  imanentes.  E  que 

bastaria estar muito quieta, calada e atenta para os ouvir.

(...)

Como, onde e por quem é feito esse poema que acontece, 

que aparece como já feito? A esse “como, onde e quem” 

os antigos chamavam Musa.

(ANDRESEN, 2004. p.76)

Podemos  relacionar  esse  trecho  de  “Arte  Poética  IV”  com  as 

informações que temos acerca da cultura grega arcaica. Para o eu-lírico de 

SMBA, o poema é imanente ao mundo natural e é absorvido pela poeta. Os 

contemporâneos de Hesíodo acreditavam no mesmo sistema de composição 

de poesia. As musas eram detentoras dos poemas e os ofereciam aos poetas. 

Os poemas, por sua vez, estavam ligados ao sagrado, pois eram nascidos e 
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oferecidos  por  uma  divindade.  Esses  poemas  eram  a  configuração  da 

realidade,  o mundo era cantado pelos poetas e,  portanto, a poesia estava 

diretamente ligada à realidade e a realidade ligada ao sagrado.

O  senso  de  realidade  do  pensamento  grego  leva-nos  à  outra 

característica dessa religião. Recorreremos mais uma vez a Friedrich Otto:

“Tão natural é essa religião, que aí parece não haver lugar 

para a santidade. A aproximação de um deus grego não 

suscita nenhum frêmito da alma, ou do mundo, como o 

que exprimem as palavras “Santo, Santo, Santo é Sabaó” 

(...) Os deuses têm a existência real que lhes é própria, e 

desta o homem, por sua natureza,  para sempre se acha 

separado.”. 

(OTTO, 2005. p. 1)

“Enquanto  para  os  outros  se  produzem  milagres,  no 

espírito grego se dá o milagre mais notável, pois ele pode 

ver os objetos da experiência viva de uma forma tal, que 
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evidencia  os  veneráveis  contornos  do divino sem nada 

perder assim da sua efetividade natural.” 

(OTTO, 2005. p. 5)

Com  toda  a  sua  empolgação,  Friedrich  Otto  dá-nos  informações 

importantes. O senso de realidade da religião grega implica a negação da 

transcendência, bem como a negação do milagre. O mundo pagão atém-se 

ao mundo vivido e real. A divindade é imanente ao mundo. 

Quanto ao cristianismo, é preciso conceituar a idéia de sagrado, pois 

esta  está  diretamente  relacionada  à  natureza,  o  que  explicaremos  logo a 

seguir.

É  consenso,  entre  os  estudiosos  das  religiões,  estabelecer  relação 

entre o sagrado e o profano para explanar um e outro conceito, pois estão 

intimamente  ligados.  A idéia de profano deriva da idéia  de sagrado,  em 
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outras palavras, o profano se instaura como a negação do sagrado.

Segundo José Luis Illanes Maestre, na  Gran Enciclopedia Rialp, é 

possível dizer que o sagrado, no cristianismo, pressupõe, em primeiro lugar 

e antes de tudo, a realidade de Deus, diferente do mundo e transcendente a 

ele.  Pressupõe  ainda  a  presença  de  Deus  no  mundo  como  seu  criador. 

Paralelamente  a  isso,  está  a  realidade do homem como ser  composto de 

matéria  e  espírito,  capaz  de  elevar-se  ao  conhecimento  de  Deus  e, 

conseqüentemente, de sentir-se chamado a ter relação pessoal com Ele10.

O sagrado não é o homem nem Deus, nem mesmo a relação entre os 

dois. O sagrado é realidade exterior ao homem e a Deus. São elementos do 

mundo  que,  de  uma  maneira  qualificada,  intervêm  nessa  relação  ou  as 

acompanham e que, por essa razão, são vistos com uma especial reverência 

e veneração. (ILLANES MAESTRE, 1984 Verbete.: Sagrado y Profano ). 

Desse ponto de vista, a natureza torna-se sagrada, pois é elemento que liga o 

homem a Deus, uma vez que a natureza, para o cristão, é sinal da criação 

divina no mundo, além de demonstrar a sua vontade de sustentá-lo. 

10 ILLANES MAESTRE, J.L. Gran Enciclopedia Rialp (GER), Madrid: Editora Rialp, 
1984. Verbete.: Sagrado y Profano.

46



Sophia trabalha,  muitas  vezes,  com essa idéia,  conforme veremos 

nos itens que se seguem. A natureza tem caráter religioso, pois é ponte que 

liga o ser ao Deus Criador. Em toda sua obra vemos a preocupação com o 

mundo que  se  dividiu.  De um lado está  o  sofrimento  e  a  impureza dos 

homens, de outro lado está a natureza, perfeita e bela.  

No cristianismo, encontramos dois tipos de sagrado: o manifestativo 

e o ritual. 

Quando o homem, em contato com as coisas do mundo, percebe a 

profundidade do real, e está diante de uma manifestação da realidade divina, 

ele  se  dá  conta  da  manifestação  divina.  Notamos  na  obra  de  Sophia  a 

manifestação do sagrado na natureza. O meio para se atingir  a harmonia 

com o mundo são os elementos naturais. 

O segundo é o sagrado ritual,  são atos e atitudes que têm, para o 

homem,  a  finalidade  de  se  voltar  a  Deus  para  fundar  n’Ele  a  própria 

existência. A oração ou a liturgia são exemplos de sagrado ritual. E a oração 

também é  um dos  recursos  usados  pela  poeta  para  se  relacionar  com o 

divino. 
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Iremos, agora, pensar o sagrado da herança grega e da herança cristã 

na poesia de SMBA
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2.1 – O SAGRADO DA HERANÇA GREGA
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2.1 – O SAGRADO DA HERANÇA GREGA

A  crítica  tem  freqüentemente  destacado  a  presença  do  universo 

grego na obra poética de SMBA. Em diversos poemas, podemos encontrar o 

encantamento  do  eu-lírico  com  os  ambientes  gregos,  o  fascínio  com  a 

relação, característica da Grécia antiga, entre o homem e o mundo, além de 

uma  série  de  poemas  dedicados  aos  deuses.  Será  através  da  análise  de 

alguns desses poemas que veremos a presença dessa herança em  Dia do  

Mar.

O  poema “Pra  minha  imperfeição  está  suspenso”  pode  abrir  este 

item, pois trata especialmente da comparação entre homens e deuses. Vale a 

pena pensar de que maneira o eu-lírico de SMBA vê os deuses. 
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Pra minha imperfeição está suspenso

Em cada flor da terra um tédio imenso.

Todo milagre, toda a maravilha

Torna mais funda a minha solidão

E todo o esplendor pra mim é vão,

Pois não sou perfeição nem maravilha.

As flores, as manhãs, o vento, o mar

Não podem embalar a minha vida.

Imperfeita não posso comungar

Na perfeição aos deuses oferecida.

(ANDRESEN, 2005, p.81)

A primeira impressão que se tem ao ler esse belo poema de Sophia é 

a do tom de lamentação por não compartilhar com a perfeição que vê na 

natureza:  “Todo o esplendor  pra mim é vão”. Observar  uma flor,  bela e 

plena, só torna maior a distância entre o eu-lírico e a perfeição, pois nela se 
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vê um mundo perfeito que não compactua com o mundo interior do homem. 

Quando  se  refere  a  si,  todos  os  temas  são  negativos.  “Minha 

imperfeição”,  “Pra  mim  é  vão”,  “não  podem  embalar  minha  vida”, 

“imperfeita não posso...” Para o sujeito-poético, a natureza é bela e perfeita, 

por isso não é compatível com a sua condição humana. Os deuses possuem 

essa característica a mais. O homem não.

Atentando  para  as  sílabas  poéticas,  é  possível  notar  o  ritmo 

decassílabo.  Curioso  notar  que  a  fusão  que  cria  o  termo  “ofrecida”,  no 

derradeiro verso do poema, rima justamente com a palavra “vida”. O verbo 

“oferecer”  se  refere  à  perfeição  (restrita  aos  deuses,  portanto  negada  ao 

homem), e o substantivo “vida” se refere à negação da maravilha natural 

que “não pode(m) embalar a minha vida”. 

Nesta poesia, o eu-lírico expõe sua angústia por não fazer parte da 

perfeição. Estão marcadas, neste poema, a insatisfação e as limitações do 

ser. Há pena por não fazer parte da maravilha que é a natureza, por estar 

inserida num mundo de grande perfeição natural, mas excluída dessa mesma 

perfeição, por destoar dela, não comungar nela.
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A imagem que abre o poema está em destaque, numa estrofe com 

apenas dois versos: a flor carregada de tédio. É a interpretação do sujeito-

poético: observa o mundo e observa a sua própria condição. Compara então 

a condição dos deuses e a condição humana. 

Há  em  todo  poema  a  dualidade  –  tédio/flor,  milagre/solidão, 

perfeição/imperfeição, esplendor/vazio - , que reflete a crise, vendo beleza e 

sentindo a angústia sobre si mesma.

O eu-lírico de  SMBA tenta,  ao  longo de sua  obra,  entender  essa 

duplicidade  da  existência.  Busca  encontrar  uma solução  para  diminuir  a 

distância que há entre o belo, o puro e aquilo que é imperfeito. 

Pensando mais especificamente nos deuses nomeados, que povoam a 

obra  de  SMBA,  encontramos  o  poema “Dionysos”,  uma das  divindades 

mais presentes na poesia da autora.

DIONYSOS

Entre as árvores escuras e caladas

O céu vermelho arde, 
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E nascido da secreta cor da tarde

Dionysos passa na poeira das estradas.

A abundância dos frutos de Setembro

Habita sua face e cada membro

Tem essa perfeição vermelha e plena,

Essa glória ardente e serena

Que distinguia os deuses dos mortais.

(ANDRESEN. 2005 p. 27). 

A partir desse poema, vejamos a maneira como o eu-lírico trata essa 

divindade pagã. 

A primeira estrofe descreve o ambiente que dá à luz Dionysos. No 

primeiro verso, temos os adjetivos “escuras” e “caladas” caracterizando as 

árvores. No último verso, a “poeira” dá a idéia de ambiente árido e seco. 

Então nasce Dionysos. A preposição “entre”, no início da estrofe, dá-nos a 

idéia  da  relação  entre  o  ambiente  natural  e  o  deus  que  surge  dele.  O 

surgimento  de  Dionysos  traz  a  idéia  de  transformação  da  imagem antes 
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descrita:  “O  céu  vermelho  arde”.  O  ambiente  se  transforma  com  a  sua 

chegada.  Antes  árido,  agora  vivo  em  cores,  ambiente  que  desperta  a 

sensação do vigor, característica de Dionysos, além da cor remeter ao vinho, 

bebida sempre ligada a esse deus. 

A segunda estrofe descreve o próprio Dionysos.  O espaço natural 

está  conjugado  à  descrição  física  do  deus,  e  é  justamente  isto  que  o 

distingue dos mortais. As palavras que se referem ao deus são de extrema 

positividade: “abundância”, “perfeição”, “glória”. O verbo “arde" aparece 

novamente nessa estrofe, sempre relacionado ao vermelho, cor que remete à 

bebida apreciada pelo deus e também ao impacto que causa a presença de 

Dionysos. Em relação ao emprego deste verbo, vale pensar na descrição do 

deus referido.

Friedrich Otto, em seu livro Os deuses da Grécia, destaca a respeito 

de Dionysos que “seu espírito arde na inebriante bebida que foi chamada de 

sangue da Terra” (OTTO, 2005. p. 139). E também Chevalier e Gheerbrant11 

11  CHEVALIER, Jean-Claude e GHEERBRANT, Alain. Dicionário de Símbolos: (mitos,  
sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números). 6ª ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1992.
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fala-nos sobre este deus:

Divindade cuja significação é abusivamente simplificada 

quando se faz dela o símbolo do entusiasmo e dos desejos 

amorosos.

(...)

Simbolizaria,  então,  as  forças  da  dissolução  da 

personalidade:  a  regressão  para  as  formas  caóticas  e 

primordiais  da  vida,  que  provocam  as  orgias;  uma 

submersão  da  consciência  no  magma  do  inconsciente. 

(...) Percebe-se sua ambivalência do símbolo: a libertação 

dionisíaca  pode  ser  espiritualizante  ou  materializante, 

fator evolutivo ou involutivo da personalidade. Simboliza 

em profundidade a energia vital  tendendo a emergir de 

toda sujeição e de todo limite.

(CHEVALIER e GREERBRANT, 1992. Verbete: Dionisio)
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No poema de SMBA, temos a sua interpretação do deus Dionysos. 

Para  o  eu-lírico,  Dionysos  é  fruto  da  paisagem,  o  espaço  se  transforma 

quando  surge  o  deus.  Sua  presença  traz  vigor  ao  ambiente.  Os  versos 

heterométricos do poema e a sonoridade de suas sílabas dão a mesma idéia 

da manifestação de Dionysos, este que “passa na poeira das estradas”. Pode-

se notar a aliteração em /s/, /p/ e /r/, combinação de sons que caracteriza a 

passagem  de  Dionysos,  manifestando-se  pelo  ambiente  e  causando  a 

ardência e a explosão de sentidos, por conta de sua presença. Vale a pena 

transcrever aqui as palavras de JAA Torrano acerca da manifestação dos 

deuses gregos no ambiente.

Trata-se em cada caso da presença de um Deus, somente 

com a qual passam a existir o tempo e o espaço em que 

esse Deus existe; e desde que esse Deus passa e existir ele 

já  está  inteiramente  presente  em  todos  os  tempos  e 

lugares em que ele se manifesta e historicamente se dá a 

sua  vida.  Não  há  espaço  que  existissem antes  de  esse 

Deus existir e que ele viesse ocupar: a presença do Deus é 

a força suprema e original, originadora de si mesma e de 
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tudo o que a ele  concerne.  O Deus não é senão a sua 

superabundante  presença  e  está  todo  ele  presente  em 

todas as suas manifestações, já que presença não é senão 

manifestação,  negação  do  esquecimento,verdade,  a-

létheia.

(TORRANO, 1991, p. 51)

Para o eu-lírico, é justamente a ardência, vinda da comunhão entre o 

ambiente  natural  e  Dionysos,  que  o  caracteriza  como  uma  divindade 

SegundoTorrano, o espaço passa a existir por conta da própria existência do 

deus.  É preciso notar,  porém, que o eu-lírico considera que é do espaço 

natural que surge Dionysos “E nascido da secreta cor da tarde”. O verso dá-

nos a  idéia  de que a  natureza deu à luz Dionysos  e  a  transformação do 

ambiente se dá pela sua manifestação.

É importante perceber ainda que a diferença entre os deuses e os 

mortais é destacada pelo último verso do poema, quando há uma quebra da 
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rima.  A primeira  estrofe rima em ABBA, na segunda temos CCDD e o 

último verso fazendo parte da segunda estrofe, mas destacada pelo termo 

“mortais”. Isto consolida a distinção entre o deus, título do poema, dessa 

palavra em destaque, “mortais”.

Em seguida,  o  eu-lírico percebe que  Dionysos traz  em si  a  idéia 

abstrata da fartura, a fartura dos frutos que “habita a sua face”. Podemos 

fazer aqui uma ponte com o símbolo de vida. Além do fato de que Setembro 

é o mês dos frutos. Toda a interpretação do deus nesse poema, pode levar-

nos a entender que Dionysos é a personificação da chegada do outono. Sua 

manifestação desperta a chegada dos frutos da nova estação. 

Toda a interpretação do eu-lírico está, portanto, concentrada nessa 

diferenciação que há entre os deuses e os mortais. E essa diferença, segundo 

o  poema,  está  na  relação  entre  Dionysos e  o  ambiente  natural,  pois  ele 

apresenta  em seus  próprios  membros  a  presença  da  natureza  viva,  bem 

como em sua face, a abundância do fruto. Conforme vimos com Torrano, 

para o pensamento grego, o surgimento do deus é o próprio surgimento do 

espaço e do tempo. O deus instaura o espaço e o tempo pela sua existência. 

59



O poema refere-se à  transformação do espaço por  conta  da presença  do 

deus. Essa relação denota a ardência, por sua beleza e perfeição, como nos 

sugere tanto os sons quanto a imagem no verso “A abundância dos frutos de 

Setembro  /  Habita  sua  face  (...)”.  Aqui  também podemos  pensar  que  o 

poema é um anúncio de que chegou o outono, a manifestação de Dionysos 

instaura a abundância dos frutos nessa época do ano.

Segundo  Mircea  Eliade,  a  relação  entre  a  vida  humana  e  a  dos 

vegetais  existe  apenas pela seqüência  de nascimento  e morte,  o que nos 

permite trazer novamente aí a interpretação de Dionysos,  esse que passa, 

como os frutos e como todos os elementos naturais. A idéia de passagem de 

Dionysos não está ligada à morte – trata-se de um deus imortal - mas, ao 

contrário, refere-se à transitoriedade do deus, à manifestação do deus. A sua 

presença  nos  elementos  naturais  é  de  passagem  e,  quando  presente,  o 

ambiente se transforma pelo seu vigor. 

Porém, para seguir a interpretação a partir dessa imagem do fruto, 

vale a pena citar o que diz Chevalier e Gheerbrant:
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Fruto:  símbolo  da  abundância,  que  transborda  da 

cornucópia  da  deusa  da  fecundidade  ou  das  taças  nos 

banquetes dos deuses. Em razão dos grãos que contém, 

Guénon comparou o fruto ao ovo do mundo, símbolo das 

origens.  Na  literatura,  muitos  frutos  adquiriram  o 

significado simbólico dos desejos sensuais, do desejo de 

imortalidade, da prosperidade.

(CHEVALIER e GHEERBRANT, 1992  Verbete: fruto)

Temos aqui uma rica informação, pois além da idéia de efemeridade 

da natureza, temos a idéia de que o fruto contém a semente que poderá gerar 

outros frutos e dar seqüência à vida. Além da relação com o vinho, que nos 

leva  mais  uma vez  ao  deus  Dionysos.  O fruto,  que  poderá  gerar  outros 

frutos, garante a idéia de fecundidade.

Eliade segue destacando algo importante para a nossa análise. 

É a visão religiosa da Vida que permite “decifrar” outros 
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significados  no  ritmo  da  vegetação,  principalmente  as 

idéias de regeneração, de eterna juventude, de saúde, de 

imortalidade. 

(ELIADE, 2001. p. 124)

É possível notar, portanto, o encantamento do eu-lírico em relação à 

divindade pagã, graças à relação harmônica do deus com o ambiente natural. 

Há no próprio físico de Dionysos a presença das características mais vivas 

da natureza. O espaço natural se transforma e passa de fato a existir a partir 

do  surgimento  do  próprio  deus.  E  é  essa  perfeição  da  vida,  essa  glória 

estampada em Dionysos, portanto a relação do deus com a natureza, que o 

torna diferente dos mortais. 

A  fim  de  estabelecer  relação  com  a  idéia  de  Eliade  citada 

anteriormente, destaco o pensamento de Friedrich Otto acerca de Dionysos: 

“O excesso que é próprio deste deus, não é compatível com a clareza que 

distingue de modo necessário tudo quanto é verdadeiramente divino” (Otto, 

pág. 139). 
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Para o eu-lírico,  a  principal  característica  do deus  é  justamente  o 

excesso. No poema, o termo usado é “abundância”, com carga semântica 

positiva,  ao  contrário  do  termo  “excesso”,  que  pode  dar  idéia  de 

negatividade. Por isso, é o olhar do eu-lírico que vai decifrar, para usar as 

palavras de Eliade, a divindade de Dionysos. A beleza da apresentação do 

deus  no  poema  é  compatível  com  o  encantamento  do  eu-lírico, 

diferenciando, assim, Dionysos dos mortais.

Prolongando  esses  pensamentos  quanto  à  visão  do  eu-lírico  em 

relação à divindade pagã, destaco o poema “Os Deuses”:

             OS DEUSES

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. 2005, p. 28). 
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Curiosamente, este é o poema que vem logo depois de “Dionysos” 

na organização do livro Dia do Mar.

Há  algumas  questões  interessantes  a  serem  destacadas,  pois 

contribuem para a análise de “Dionysos” e integram uma visão comum do 

eu-lírico em relação aos deuses.

O  primeiro  verso  é  como  uma  premissa.  A  informação  prévia, 

necessária para a compreensão de todo poema. “Nasceram, como um fruto, 

da  paisagem.”  Os  deuses  são  comparados  a  um  fruto.  A  simbologia  já 

descrita na análise do poema anterior cabe também aqui: tanto a idéia de 

efemeridade, de relação entre vida e morte - no caso de Dionysos, a idéia de 

passagem e manifestação, - como a idéia de que o fruto contém a semente 

que poderá gerar outros frutos e dar seqüência à vida. Importa destacar que 

essa comparação está entre vírgulas na frase “Nasceram (...) da paisagem”. 

Isto indica a integração dos deuses – agentes do verbo “nasceram” – e a 

paisagem - ambiente natural destacado pelo fruto. O fruto reforça a imagem 

de comunhão entre os deuses e a natureza, pois está, na frase, justamente 
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entre eles. O ponto, ao final do verso, delimita essa primeira informação.

É  preciso  notar  que,  nesse  verso,  há  um  descompasso  entre  o 

pensamento grego arcaico e a descrição que o eu-lírico faz dos deuses. A 

contração  da  preposição  de  com o  artigo  a,  “da”,  cria  a  idéia  de  que  a 

paisagem é anterior ao nascimento dos deuses. Segundo o pensamento grego 

arcaico, não há tempo nem espaço que exita antes da existência do deus. 

Cada deus funda o espaço e o tempo. Nas palavras de JAA Torrano:

O tempo em que Zeus nasce e vive e reina não é senão a 

temporalidade  própria  do  nascimento-natureza  de  Zeus 

(...) O tempo como pura extensão e quantificabilidade é 

uma representação elaborada por nossa cultura moderna e 

exclusivamente nossa, não há isso em Hesíodo nem ela é 

comum em outras civilizações. 

(TORRANO, 1991. p.85)

Nesse verso “Nasceram (..) da paisagem”, o eu-lírico distancia-se do 

universo grego arcaico, pois considera que a partir da paisagem nasceram os 
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deuses,  numa  idéia  de  tempo  cronológico  linear,  comum  apenas  à 

civilização atual.

Voltemos ao poema. Os três últimos versos formam uma única idéia. 

São a  descrição da imagem dos deuses segundo o eu-lírico.  O ambiente 

natural  compõe  a  imagem  dos  deuses.  Descrição  parecida  foi  feita  em 

relação a Dionysos: “A abundância dos frutos de Setembro / habita a sua 

face e cada membro / tem essa perfeição vermelha e plena”.

Outra aproximação que pode ser feita entre os dois poemas é quanto 

à estrutura rímica. Antes de mais, o esquema rímico da primeira estrofe de 

“Dionysos”  é  ABBA,  assim  como  em  “Os  Deuses”.  Também  o  som 

predominante  nesse  segundo  poema  fica  por  conta  das  sibilantes 

“nasceram”, “paisagem”, “brisa”, “luz”, “espuma”, “extasiados”, “estão”. É 

uma aliteração que já apareceu no poema “Dionysos”, dando-nos a idéia de 

leveza e de passagem e manifestação pelo ambiente natural. 

Os dois únicos verbos do poema “Os Deuses” também devem ser 

ressaltados, “nascer” e “estar”. O primeiro, bastante significativo, fala-nos 

de origem, idéia essa complementada pela imagem do fruto. O segundo é 

66



verbo de ligação entre as imagens extasiadas (“a brisa dos jardins, a luz do 

mar, / o branco das espumas e o luar”) e a imagem descrita dos deuses. Os 

verbos  do  primeiro  poema  analisado  estão  por  esse  mesmo  caminho 

significativo dos verbos de “Os Deuses”: “nascer”, “passar”, “habitar”, “ter” 

e “distinguir”. O que diferencia um poema do outro é justamente o verbo 

“distinguir”,  idéia  mais  importante  do  poema  “Dionysos”,  deus  grego 

diferente dos mortais. 

Os deuses do segundo poema são como uma única entidade,  pois 

formam uma mesma imagem, uma mesma composição, essa que reflete as 

variadas paisagens naturais. Se pensarmos bem, apesar de ocorrer o termo 

“os deuses”, na verdade o plural neste poema fica por conta da natureza, 

esta que irá formar apenas uma imagem, a do título do poema. 

“Dionysos”, porém, é visto pelo eu-lírico de maneira individual, há 

um  poema  dedicado  exclusivamente  a  ele.  O  que  é  destacado  em 

“Dionysos” é justamente o caráter ficcional, emblemático: o personagem do 

deus que passa pela paisagem e a transforma por conta de sua glória, sua 

ardência, seu vigor. Isto fica mais claro quando fazemos a relação das cores 
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entre  um poema  e  outro.  Para  “Dionysos”,  o  vermelho,  do  vinho  e  da 

ardência que causa essa bebida, para “Os Deuses”, o branco. E a relação das 

sílabas poéticas.  Para Dionysos versos heterométricos,  para “Os Deuses”, 

decassílabos.

Numa aproximação entre as duas poesias fica muito importante a 

relação entre os deuses gregos e a natureza, constituindo uma unidade: sua 

presença, beleza e força. 

Um dado importante que devemos levar em consideração é a opção 

da grafia de Dionysos, com y (grego) e a desinência -os. Isto revela uma 

consciência  histórica.  O  deus  dentro  do  seu  contexto.  É,  portanto,  uma 

exaltação de beleza estética, histórica e mítica dessa entidade. Outro dado 

importante é a conjugação do verbo “distinguir”, no último verso do poema 

“Dionysos”. “Essa glória ardente e serena / Que distinguia os deuses dos 

mortais”.  Pode-se perceber que o paganismo não é a religião que o eu-lírico 

apresenta como sua. A voz lírica considera o tempo histórico de Dionysos, 

não somente o religioso.

Como já  foi  dito  no  início  desta  análise,  a  crítica  tem destacado 
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freqüentemente a presença do universo grego na obra de Sophia de Mello 

Breyner  Andresen.  Isto  é  bastante  compreensível,  pois  fica  claro  o 

encantamento da poeta em relação a esse universo. Suas descrições são de 

beleza  singular,  deixando  transparecer  sua  admiração  em  relação  à 

civilização grega, berço da cultura ocidental. 

Não  podemos  esquecer,  porém,  que  o  cristianismo  valsa  muito 

significativamente pelos poemas de Sophia. É importante pensar, portanto, 

também nessa presença. É o que faremos no item seguinte.
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2.2 – O SAGRADO DO CRISTIANISMO
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2.2 – O SAGRADO DO CRISTIANISMO

Eliade afirma que é a experiência religiosa que determina o olhar 

que se vai dirigir à natureza e determinar a relação com o mundo. Pensando 

nisso, não podemos ignorar o fato de que SMBA nasceu num país de forte 

tradição  católica  e  foi  criada  numa família  também de  tradição católica. 

Traduziu Homero, mas traduziu também, de Paul Claudel, a Anunciação a  

Maria. Além disso, a autora nunca escondeu sua opção religiosa. E, logo no 

seu primeiro livro, Poesia, publicado em 1944, encontramos o poema “Sinal 

de  Ti”.  Embora  não  pertença  a  Dia do  Mar,  resolvemos  incluí-lo  neste 

trabalho porque com ele é possível estabelecer um diálogo com os poemas 

anteriormente analisados.

71



SINAL DE TI

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.
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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.
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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, 1944, p. )

O poema é dividido em três partes. A primeira, com dois quartetos e 

dois tercetos, são sonetos, embora os versos sejam brancos. Apesar de não 

apresentar rimas em nenhuma das três partes, o ritmo é mantido pelo metro 

decassílabo com as respectivas quebras dos versos. 

Quando pensamos no título  do poema, algo se  revela  importante. 

Sugere-se que o poema irá nos dizer qual é o sinal deixado pelo interlocutor 

– o “Tu”, destacado pela inicial maiúscula, o que parece ser uma referência 

ao  deus  cristão.  No  entanto,  todo  o  poema  é  constituído  pela  negação. 

Embora  o título  dê a  idéia  afirmativa  do sinal,  “Sinal  de Ti”,  o  poema, 
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exceto em sua última estrofe, é construído por uma seqüência de negações. 

Especialmente  na  primeira  parte,  o  dois  quartetos  apresentam  a 

mesma estrutura, negando os possíveis sinais do interlocutor. “Não darei o 

teu nome (...) / De possuir (...) / Nem à vertigem (...) / Quando (...) // Não 

darei o teu nome (...) / De certas horas (...) / Nem à imagem (...) / Nem a 

nenhuma coisa (...)”. 

A  primeira  afirmação  que  iremos  encontrar  estará  somente  na 

terceira estrofe. “Pois tudo isso é só a minha vida / Exaltação da terra, flor 

da terra / Fruto pesado, leite e sabor.” Mas essa afirmação não se refere ao 

sinal de Deus. Ao contrário, revela que o que foi descrito até então apenas 

faz  parte  do  mundo  concreto.  No  segundo  verso  dessa  estrofe,  duas 

estruturas querem reforçar a origem de tudo o que foi descrito, ou seja, a 

terra,  elemento  concreto  e  material.  O  uso  das  palatais  atribui  peso  à 

afirmação e o terceiro verso dá ênfase à leitura material, concreta do mundo. 

O final do primeiro verso fecha com a mesma idéia na afirmação “é só a 

minha vida”.

Na segunda parte do poema, o primeiro verso é a negação “Tu não 
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nasceste  nunca  da  paisagem”.  Em  um  único  verso,  dois  indicativos  de 

negação, “não” e “nunca”. Esse verso remete à idéia que o eu poético de 

Sophia apresentara acerca dos deuses pagãos e que foi analisada no item 

anterior deste trabalho, nos poemas “Os deuses” e “Dionysos”. O diálogo se 

dá pela oposição. Quando, nesses poemas, tematiza o paganismo, afirma: “E 

nascido da secreta cor da tarde / Dionysos passa na poeira das estradas.” 

(“Dionysos”),  e,  no poema “Os Deuses”:  “Nasceram, como um fruto,  da 

paisagem”.  Em  contrapartida,  no  poema  “Sinal  de  Ti”,  encontramos  a 

negação “Tu não nasceste nunca das paisagens (...) É Dionysos quem passa 

nas estradas / É Apolo quem floresce nas manhãs”. O confronto foi lançado. 

Até  aqui,  temos  a  leitura  objetiva,  “é  só  a  minha  vida”,  ou  a 

mitológica, “é Dionysos quem passa nas estradas / É Apolo quem floresce 

nas manhãs”. Apenas na terceira parte, porém, é que teremos a revelação 

mais importante, a que irá fechar o poema, enfim, com o sinal de Deus.

O primeiro dístico mantém as negativas e, no segundo, relembra o 

confronto  entre  Dionysos  que  “passa  pela  poeira  das  estradas”  e  o 

interlocutor  que  não  deixa  “o  Teu  rastro  no  caminho”.  Embora  seja 
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composto por dois versos de negação, contém discretamente uma afirmação 

que quer resolver o embate levantado na segunda parte do poema, acerca 

dos deuses pagãos e do deus cristão. “Os oceanos não dizem que os criaste”. 

Os oceanos não dizem, mas a voz-poética diz. 

O terceiro dístico final, última estrofe do poema, concentra a idéia de 

que é somente determinado olhar que nos dá a perceber o sinal que está 

além  da  matéria.  A  visão  natural  pode  sentir  o  vento,  ver  os  oceanos, 

perceber o céu azul. Mas há outra visão, a visão do olhar dos que crêem, que 

é um olhar vivo, que os distingue dos olhares dos “fantasmas”, daqueles que 

vivem como sombras e que vendo, na verdade, não vêem. 

Isso está de acordo com a idéia de Eliade de que é a experiência 

religiosa que vai determinar o olhar que se vai lançar sobre o mundo. A 

interpretação do mundo depende da experiência religiosa da pessoa. 

Outra informação importante contida neste primeiro verso da última 

estrofe  é  em relação  ao  verbo “escolher”.  A voz  poética  compreende  o 

caráter dependente do ser humano em relação ao deus cristão. É Deus quem 

escolhe. Importante ressaltar que, quando é feita essa revelação, a estrutura é 
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afirmativa.

Julgamos, ainda, que contribui para este estudo acrescentar o texto 

do Bispo António Ferreira Gomes encontrado no prefácio do livro  Contos  

Exemplares de SMBA (Anexo A). Apesar de ser texto de abertura de um 

determinado livro da autora,  torna-se importante  para  este  trabalho,  pois 

pretende tratar  da presença do cristianismo na literatura,  percorrendo um 

longo  caminho  da  história  mundial,  pensando  em  Nietzsche,  Rilke  e 

Heidegger,  dialogando com Cervantes,  Pessoa e Camões.  Ao fim de sua 

didática reflexão, encontra-se com a poética de SMBA e analisa, no texto 

“Pórtico”12.  

É possível perceber a presença do cristianismo ao longo de toda a 

obra de SMBA, pois  a  poética  de Sophia comporta-se  como um pórtico 

aberto  ao transcendente.  A relação com o mundo e as  coisas  do mundo 

revela  uma  opção  religiosa.  Se,  no  primeiro  item,  compreendemos  a 

exaltação da poeta em relação à herança grega no que se refere à relação dos 

deuses com o meio natural, neste item, dedicado à herança do cristianismo, 

12  GOMES, A. F. “Pórtico”. In.: Contos Exemplares. Lisboa: Portugália editora, 1970. p. 
9-54. 
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pensaremos o sentido de transcendência e imanência  da natureza na obra da 

autora.

Percorramos alguns de seus poemas.

JARDIM DO MAR

Vi um jardim que se desenrolava

Ao longo de uma encosta suspenso

Milagrosamente sobre o mar

Que do largo contra ele cavalgava

Desconhecido e imenso.

Jardim de flores selvagens e duras

E cactos torcidos em mil dobras,

Caminhos de areia branca e estreitos

E aqui além, os pinheiros

Magros e direitos.

79



Jardim do mar, do sol e do vento,

Áspero e salgado,

Pelos duros elementos devastados

Como por um obscuro tormento:

E que não podendo como as ondas

Florescer em espuma.

Raivoso atira para o largo, uma a uma,

As pétalas redondas

Das suas raras flores.

Jardim que a água chama e devora

Exausto pelos mil esplendores

De que o mar se reveste em cada hora.

Jardim onde o vento batalha

E que a mão do mar esculpe e talha.

Nu, áspero, devastado,

Numa contínua exaltação,

Jardim quebrado

Da imensidão.
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Estreita taça

A transbordar da anunciação

Que às vezes nas coisas passa.

         (ANDRESEN. 2005 p. 10).

Numa das poesias que consideramos mais bem realizadas do livro 

Dia  do  Mar,  Sophia  de  Mello  Breyner  Andresen  traz  à  tona  dois  dos 

elementos mais freqüentes de sua obra poética: o jardim e o mar.

A  voz  poética  vê  a  imagem  de  um  jardim  caracterizado  por 

elementos que denotam a fraqueza da vida natural. 

O poema é, a princípio, construído pela descrição do jardim. Com 

exceção da última estrofe, todas as demais são iniciadas pelo substantivo 

“jardim”, seguido por sua caracterização “de flores selvagens e duras”, “do 

mar,  do  sol  e  do  vento”,  “que  a  água chama e  devora”,  “onde  o  vento 

batalha”. É preciso notar que todas as características do jardim do poema 

denotam  secura  e  decadência,  “cactos  torcidos”,  “raras  flores”, 
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“pinheiros/magros e estreitos”.

O  segundo  elemento  do  poema,  o  mar,  aparece  como  que 

provocando o embate. O jardim está suspenso sobre o mar “que do largo 

contra ele cavalgava / desconhecido e imenso”. E ainda “E que a mão do 

mar esculpe e talha”. 

Podemos então fazer uma primeira leitura dessa imagem vista pelo 

eu-lírico: estamos diante de um jardim agreste e do mar em movimento que 

lança suas ondas contra esse jardim. 

Na  primeira  estrofe,  a  voz  poética  apresenta-nos  essa  estranha 

imagem de  um jardim sobre  o mar,  o  que causa admiração em quem o 

contempla,  pois  dá  a  impressão  de  algo  impossível.  Ainda  no  primeiro 

parágrafo, a descrição do mar aparece opondo-se ao jardim: “desconhecido 

e imenso”. Há um movimento constante no poema que é o embate das águas 

contra o jardim. 

Em seguida, na segunda estrofe, temos a descrição do jardim. Todos 

os  adjetivos  indicam um grupo semântico  de  rudeza:  “duras”,  “magros”, 

“estreitos”, e a imagem remete à infertilidade da natureza ali apresentada, à 
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secura do ambiente, “cactos torcidos”. O jardim, estático e seco, opõe-se ao 

movimento e imensidão do mar.

A partir da estrofe seguinte, a oposição se intensifica, apresentando a 

problemática do poema. O jardim - áspero e salgado - é devastado pelos 

elementos duros “como por um obscuro tormento”. Raivoso - adjetivo que 

se refere a esse estranho e inesperado jardim -, ele destrói as poucas flores 

vivas que ainda tem, pois não pode ser imenso e vivo como é o mar. O 

adjetivo “raivoso” expressa o grande esforço do jardim para sobreviver ao 

mar  ou  para  competir  com  ele,  florescendo  como  lhe  é  possível.  Esta 

imagem,  bastante  dura  e  de  grande  luta,  acentua  a  oposição  dos  dois 

elementos, distanciam-nos entre si. O jardim infértil luta com o que lhe resta 

de flor em seu terreno numa tentativa de não se deixar vencer ou destruir 

pelo opositor.

Vamos,  agora,  deter  nossa  atenção  no  primeiro  elemento  que 

encontramos  no  poema.  O  jardim,  na  obra  de  SMBA,  aparece  muito 

freqüentemente  como espaço silencioso de  observação.  No livro  Dia do  

Mar,  podemos  notar  referências  como  “E  tens  o  silêncio  indizível  dum 

83



jardim / invadido de luar e de segredos.” (“Partida”, p. 45), “No seu secreto 

murmurar é semelhante / a um jardim que verdeja e que floresce” (“A luz 

oblíqua”, p. 76). Temos ainda poemas dedicados especialmente aos jardins 

da voz-poética, como, por exemplo, o poema “O Jardim” (p. 13) que, mais 

distante dos simbolismos, serve como exemplo para uma das características 

mais  comentadas  pela  crítica  e  tão  enfatizada  pela  autora  em  suas 

entrevistas. Estamos nos referindo à relação da poeta com o real. O artigo 

definido “o” no título do poema indica o espaço determinado e real. O eu-

lírico relata o espaço e a experiência sensível de ver o mundo no espaço e no 

tempo bem determinados. Temos ainda o poema “Jardim verde e em flor, 

jardim de buxo” (p. 20), “Há jardins invadidos de luar” (p. 66), “Devagar no 

jardim a noite poisa” (p.72) e “Jardim Perdido” (p. 78). 

O espaço silencioso do jardim é propício à divagação, às lembranças, 

a soltar os pensamentos e refletir. É comum vermos na obra de SMBA o 

jardim como espaço harmônico, relação viva com o real do mundo, lugar 

onde  a  poeta  pode  deixar  seus  pensamentos  livres  para  a  criação.  Se  o 

jardim em  Dia do Mar, aparece como lugar privilegiado e recorrente, no 
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poema “Jardim do Mar”, notamos ser um poema dedicado ao jardim, e não 

uma referência a ele.  O poema todo vai se deter  na descrição do jardim 

suspenso sobre o mar e,  libertando seus pensamentos diante da imagem, 

encontra-se com reflexões que vão além do espaço físico. 

O poema é iniciado pelo verbo “ver”. Estamos, com isso, dirigidos 

pelo olhar da voz da anunciação, que conduz nossa leitura caracterizando, 

no terceiro verso, sua posição espacial como “milagrosa”. Diferentemente 

do poema “O Jardim”, do mesmo livro, não se trata de uma relação pura e 

simples do eu-lírico com o real da paisagem, pois nela há uma sugestão de 

desafio. O poema pode ser lido como a simples descrição da imagem de um 

jardim estranhamente  suspenso numa encosta  sobre  o mar,  mas também 

pode assumir uma conotação simbólica, porque a referência ao jardim traz 

consigo a possibilidade de associação à imagem arquetípica do jardim do 

Éden. Como, porém, no caso do poema, esse jardim está devastado pelas 

ondas salgadas e sua vegetação é agreste e retorcida, ele mais faz pensar 

não no jardim do Paraíso em sua plenitude, mas no que dele restou depois 

da queda, numa espécie de “terra devastada”, de jardim degradado.
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Para Chevalier e Gheerbrant, o jardim tem o seguinte significado:

O jardim é um símbolo do Paraíso terrestre, do Cosmo de 

que  ele  é  o  centro,  do  Paraíso  celeste,  de  que  é  a 

representação, dos estados espirituais, que correspondem 

às vivências paradisíacas.

(CHEVALIER e GHEERBRANT, 1992, Verbete: Jardim)

Na  última  estrofe,  com apenas  três  versos,  portanto  em sintético 

destaque,  encontramos  a  novidade  em  relação  ao  mar:  o  jardim  está 

“exausto” diante dos “mil esplendores / De que o mar se reveste em cada 

hora”.  O  mar  não  é  esplendor  estático,  ele  se  reveste  a  todo  instante. 

Conforme  explica  Eliade,  o  mar  pode  representar,  não  apenas  beleza  e 

purificação, mas também conotação destruidora. Percebemos isto no caso do 

poema em questão.  O mar está  contra  o  jardim, num grande embate.  O 

poema  nos  faz  pensar  na  situação  do  homem,  degradado  e  em  crise, 
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buscando um meio de se estruturar novamente. Há, no símbolo da água, o 

sentido de curar o corpo e a alma, de trazer a salvação e, ao ser salgado, de 

preservá-los. 

Portanto, na imagem do poema, o mar, que se reveste de esplendor a 

cada  hora,  leva  a  pensar  no  homem  que  precisa,  a  todo  o  momento, 

reafirmar-se para si mesmo e se revestir de sua crença. O movimento das 

águas em busca dos esplendores pode ser entendido como a luta para, a todo 

o momento, procurar manter recuperada a aliança com a divindade. 

Na última estrofe, a imagem de purificação e renovação se acentua 

com os versos em que o mar esculpe, talha, ou seja, modela o Jardim. Os 

adjetivos para o Jardim, neste momento, são “nu”, “áspero” e, por último, 

“devastado”,  como anteriormente,  pelos elementos,  o “vento” e o “mar”. 

Porém, além de enfatizar a devastação do Jardim, acrescenta-se a ela o verso 

“numa contínua exaltação”. Isto pode confirmar a idéia de que num ato de 

louvor e sublimação, os elementos naturais devastam o Jardim na tentativa 

de torná-lo fértil, metáfora que pode sugerir a idéia de reatar a aliança. O 

poema “Jardim do Mar” pode apresentar em suas imagens simbólicas, como 
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o mundo, devastado, seco e infértil, que está em luta com o mar imenso, 

num constante movimento, para se revestir de esplendores, e, nessa árdua 

luta, ser religado ao divino quando aceitar ser recipiente da anunciação, da 

purificação.

Outro poema que pode dar continuidade a esta investigação acerca 

do sagrado em Dia do Mar chama-se “Reza da manhã de maio”

REZA DA MANHÃ DE MAIO

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

Na perfeição da manhã

E para que o vento me devolva
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A parte de mim que vive

À beira dum jardim que só eu tive.

                                                  (ANDRESEN, 2005, p. 89.)

Iniciado pelo vocativo “Senhor”, o poema “Reza da manhã de maio” 

roga por algo de que necessita. Trata-se de uma oração, conforme o próprio 

título revela.

Na primeira estrofe encontramos o pedido. Em apenas três versos, 

percebemos uma série de informações importantes. “Os animais” aparecem 

como seres puros e representam as coisas naturais. O eu-lírico pede para que 

possa  assemelhar-se  aos  animais  no  que  se  refere  a  sua  inocência, 

possibilitando-lhe obter outras duas características:  “harmonia” e “força”. 

Nesse pedido, o verbo “beber” tem sentido importante. Resulta da idéia de 

interiorizar a perfeição das coisas naturais. Em outras palavras, o sujeito-

poético  roga  para  que  Deus  dê  ao  seu  ser-profundo  a  possibilidade  de 
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impregnar-se do que considera bom na natureza, “inocência”, “harmonia” e 

“força”. 

Na segunda estrofe, agora com oito versos, o caminho é o inverso. 

Ao invés de beber,  quer retirar  o que há de negativo na forma humana. 

Nesse jogo de troca, fica separado o que diz respeito à natureza e o que diz 

respeito  ao  homem.  À  primeira,  substantivos  positivos,  ao  segundo, 

“máscara” e “vaidade” denotam o negativo. 

Os verbos desta parte também ajudam na interpretação dessa oração 

do  eu-lírico.  Nos  cinco  primeiros  versos  temos  “apagar”,  “perder”  e 

“dissolver”, enfatizando ainda a idéia de retirar de si os vestígios negativos 

de humanidade. Aqui é destacada a diferença entre o homem e os animais. 

O primeiro vive às voltas com a vontade vazia e vã da atual estrutura de 

vida. Alimenta sua vaidade pensando ser o dono supremo do mundo que 

habita. A voz enunciadora reprova o lado negativo do ser humano opondo-o 

à inocência dos animais. As características que aponta no homem não fazem 

parte  da  perfeição.  Temos,  portanto,  na  balança  do  poema,  dois  lados 

opostos, a perfeição da natureza e a natureza imperfeita do homem.
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Não poderíamos deixar de destacar que o pedido da primeira estrofe 

e também a crítica  ao homem na segunda estrofe dialogam com o poeta 

Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa. 

A  palavra  “inocência”  significa  não  estar  contaminado  pelo  mal, 

qualidade daquele que é incapaz de praticar o mal. Em Caeiro, o mal fica 

por conta do excesso de pensar, idéia que se opõe aos excessos racionalistas 

do  século  XIX.  Com  isso,  o  eu-lírico  de  Caeiro  quer  distanciar-se  ao 

máximo do ser humano e unir-se à inocência da natureza. Vejamos alguns 

versos do Guardador de Rebanhos13.

(...)

Creio no mundo como um malmequer,

Porque o vejo. Não penso nele

Porque pensar é não compreender...

O mundo não se fez para pensarmos nele

13  PESSOA, F. O Guardador de Rebanhos e outros poemas. Seleção e introdução de 
Massaud Moisés. São Paulo: Cultrix, 1988.
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(Pensar é estar doente dos olhos)

Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo.

Eu não tenho filosofia: tenho sentidos...

Se falo na Natureza não é porque saiba o que ela é,

Mas porque a amo, e amo-a por isso,

Porque quem ama nunca sabe o que ama

Nem sabe por que ama, nem o que é amar...

Amar é a eterna inocência,

E a única inocência não pensar...

(PESSOA, 1988. p. 89)

Sophia  e  Caeiro  aproximam-se  quando  percebemos  que  ambos 

querem simplificar a vida humana, observando e escutando o mundo dizer-

ser por si só, tal qual os animais o fazem, alcançando assim a harmonia das 

coisas naturais. 

Porém, entre os dois poetas não fica apenas a aproximação.
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Uma  diferença  fundamental  entre  o  poema  “Reza  da  Manhã  de 

Maio” e o “Guardador de Rebanhos” está no fato de que a voz-poética de 

SMBA  pede  a  Deus  a  aproximação  com  a  natureza.  Embora  pregue  a 

simplicidade  do  pensamento,  criticando  a  racionalização,  Alberto  Caeiro 

racionaliza ao extremo a relação do homem com o mundo. A existência das 

coisas, a maneira de ver o mundo, a idéia de inocência são exemplos da 

estrutura  racional,  metódica  e  complexa  dos  poemas  de  Caeiro.  Em 

contrapartida,  mesmo Sophia pensando na necessidade de retirar de si as 

características  negativas  de  humanidade,  ou  seja,  apesar  de  racionalizar 

sobre esta questão, a poeta recorre justamente à parte supra-racional do ser 

humano, a crença no transcendente.

Leyla  Perrone-Moisés14,  ao  falar  de  Caeiro,  contribui  para  que 

entendamos melhor esta diferença entre os dois poetas:

Caeiro  é  pagão  pelo  fato  de  sua  relação  direta  com o 

14  PERRONE-MOISÉS. L. “Pensar é estar doente dos olhos”. In.: O Olhar. Org. Adauto 
Novaes. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 
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mundo  sensível  dispensar  qualquer  referência  a  outro 

mundo, superior ou sobrenatural, que as coisas ocultem 

ou ao qual estejam subordinadas.

(PERRONE-MOISÉS, 1988, p. 334)

Analisemos agora os três últimos versos do poema de SMBA.

E para que o vento me devolva

A parte de mim que vive

À beira dum jardim que só eu tive.

Atentando  uma  vez  mais  para  os  verbos,  encontramos  agora 

“devolver”, que implica um tempo anterior ao poema em que o eu estava 

harmonioso,  de posse  de sua completude.  O eu-lírico considera que essa 

parte de si ainda guarda a relação de harmonia com a natureza, que essa 

relação  não  se  quebrou  totalmente,  distanciou-se  apenas.  A  parte,  que 
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considera positiva e que quer de volta, “vive à beira” da perfeição, o que 

quer dizer que foi deixada de lado, talvez até esquecida por um período, mas 

agora o sujeito-poético roga a Deus que seu lado positivo possa, novamente, 

impor-se à sua parte negativa de vaidade humana.

É  preciso  destacar  ainda  que  a  perfeição  é  simbolizada  pelo 

“jardim”, imagem recorrente na obra de SMBA - já analisada aqui - ligada à 

idéia  do  paraíso,  espaço  harmonioso  onde  o  homem  deveria  viver.  A 

novidade desse poema está por conta do advérbio “só”. “À beira dum jardim 

que só eu tive”. O eu-lírico considera sua pessoalidade para reconstruir a 

relação harmoniosa com o mundo natural e consigo mesmo

Pensando nisso, voltamos ao título do poema. O título não se refere 

apenas a uma oração, mas também ao amanhecer, ao despertar. Está muito 

bem  determinado  o  tempo  em  que  a  oração  está  inserida,  o  tempo  da 

natureza e do homem: manhã, início do dia e maio, plenitude da primavera. 

Uma manhã de maio abre-se à luz do Sol que renasce. A beleza das coisas 

naturais no amanhecer de um dia de primavera pode relacionar-se com o 

despertar do eu-lírico para a vida em sua plenitude, querendo reaver a parte 
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de si que ficou à margem da harmonia, simbolizada pelo jardim. 

Para a voz-poética de SMBA, essa transformação se dá no interior 

do  ser,  quando este  abre  seus  olhos  para  a  natureza  e  reconhece  nela  a 

manifestação  do  belo,  do  harmonioso,  do  perfeito,  o  qual  nos  supera  e 

transcende.

É bastante  importante  essa  questão  da pessoa para se  harmonizar 

com o sagrado. Encontramos outra referência a essa idéia de reconstruir a 

aliança com o sagrado de maneira pessoal  em “Arte Poética I”,  no livro 

Geografia. 

A voz  anunciadora  descreve  o  passeio  por  uma “loja  de  barros”. 

Relata com delicadeza as peças que encontra, fala da beleza poética. Ao fim 

do passeio, quando sai da loja e se dá conta da cidade, revela: 

Porém, lá fora na rua, sob o peso do mesmo sol, outras coisas 

me são oferecidas. Coisas diferentes. Não têm nada de comum 

comigo nem com o sol. Vêm de um mundo onde a aliança foi 

quebrada. Mundo que não está religado nem ao sol nem à lua, 

nem a Ísis,  nem a Deméter,  nem aos  astros,  nem ao eterno. 
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Mundo que pode ser um habitat mas não é um reino.

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  Orfeu 

dilacerado  pelas  fúrias  do  reino  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 ao mar. Ela é ali nova 

imagem da  minha  aliança  com as  coisas.  Aliança  ameaçada. 

Reino  que  com  paixão  encontro,  reúno,  edifico.  Reino 

vulnerável. Companheiro mortal da eternidade.

(ANDRESEN, 1991. p. 93.)

No trecho transcrito, reencontramos importante característica da 

poética de SMBA: a relação com as coisas do mundo para se reatar a aliança 

com o sagrado, isto sempre feito de maneira pessoal. Pois, se o olhar sobre o 

mundo depende da experiência religiosa construída por cada um, é preciso 

reconciliar-se com o sagrado pessoalmente. 
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Atentemos também para o fato de que, mais uma vez, o eu-lírico usa 

um recipiente como objeto de reconciliação com o transcendente. No poema 

“Jardim do Mar”, tínhamos a “taça”, agora, a “ânfora”. Isso ressalta a idéia 

de que é preciso estar atento para poder ser recipiente da anunciação “que às 

vezes nas coisas passa”.

Quando  tratamos  da  relação  com  as  coisas  naturais  na  obra  de 

SMBA, percebemos que, em algum aspecto, ela se assemelha à de Alberto 

Caeiro, mas distancia-se em questões fundamentais, como na idéia que cada 

um dos dois poetas faz de Deus. 

Daremos continuidade ao raciocínio, pensando no poema “Um dia”, 

para  estabelecermos  outros  diálogos  possíveis,  que  nos  ajudem  a 

compreender a presença do cristianismo e a relação com a natureza na obra 

de SMBA.

No poema “Um dia”, encontramos mais uma vez o anseio da voz-

poética  de  SMBA  por  tornar-se  parte  da  natureza.  Notamos  ainda 

novamente a idéia de que o ser humano, em comparação com os animais, 

não possui relação harmônica com o espaço em que vive.
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UM DIA

Um dia, mortos, gastos, voltaremos

A viver livres como os animais

E mesmo tão cansados floriremos

Irmãos vivos do mar e dos pinhais.

O vento levará os mil cansaços

Dos gestos agitados, irreais,

E há-de voltar aos nossos membros lassos

A leve rapidez dos animais.

Só então poderemos caminhar

Através do mistério que se embala

No verde dos pinhais, na voz do mar,

E em nós germinará a sua fala.

(ANDRESEN, 2001. p. 57)
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A  comparação  entre  os  homens  e  os  animais  já  foi  vista  neste 

trabalho e, novamente, nesse poema a visão do eu-lírico distingue grupos 

antagônicos: os animais são “livres”, “leves” e rápidos; o homem tem os 

gestos “cansados”, “agitados” e “irreais”.

É  preciso  deter-se  um  pouco  no  adjetivo  “irreais”.  Para  a  voz-

poética, os gestos humanos não fazem parte da realidade. Aqui temos de 

voltar à idéia de real para compreendermos em que sentido a autora emprega 

o termo.

Levando em consideração que, ao longo de toda a sua obra, Sophia 

caracteriza espaços naturais, exalta a relação harmônica com esse espaço e 

critica  o  homem  quando  este  se  vê  em  descompasso  com  a  natureza, 

levando em conta ainda que a poeta,  noutros poemas, opõe a natureza à 

cidade e vê, na primeira, a manifestação do transcendente, enquanto que, na 

outra, as ruínas de um tempo sem deuses, levando em consideração essas 

informações, podemos concluir que toda a preocupação do homem com a 

velocidade, com a matéria, com a produção encabeçando a atual estrutura de 

vida moderna, parece irreal para a autora. A idéia de real de Sophia está 
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intimamente ligada ao concreto da natureza. A “vaidade” e a “máscara vazia 

e vã” do poema “Reza da manhã de maio” também se referem à falta de 

harmonia entre o homem e a natureza. No poema “Um dia”, a realidade 

ansiada será voltar a um momento em que homens e animais assemelhem-

se.

Em  sintonia  com  essa  interpretação  está  a  forma  do  poema.  Da 

mesma  maneira  que  o  eu-lírico  procura  recuperar  um  tempo  ideal  de 

convivência com o mundo, a forma do poema também se apresenta com 

estrutura tradicional. Temos três quartetos, com versos decassílabos e rimas 

alternadas  em ABAB CBCB DEDE.  Parece  bastante  organizado  todo  o 

poema. Além disso, o primeiro e o segundo quartetos apresentam o anseio e 

a idéia de aproximar-se dos animais, da natureza, e de distanciar-se do que é 

humano. A última estrofe conclui que somente dessa forma poderemos viver 

em harmonia. 

O  título  do  poema  também  garante  tal  organização,  atado  às 

afirmativas  dos  versos.  O  artigo  é  indeterminado  “um”,  e  o  substantivo 

“dia” é indicativo de tempo. Isto nos remete à linearidade do tempo cristão. 
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Os versos  que  se  seguem dão  a  idéia  de  que,  depois  de  vivermos  num 

mundo irreal  e infeliz,  voltaremos a um tempo original  onde tudo estará 

novamente  organizado  como  “deveria”  ser,  ou  de  maneira  perfeita, 

conforme era nas origens.

O  poema  não  constrói  de  forma  trágica  a  idéia  do  fim  da  vida 

terrestre. Ao contrário, com o uso das sibilantes, temos um ritmo que tende 

à leveza. É como se nos garantisse que algo melhor está por vir. O verbo 

“floriremos”  completa  essa  idéia.  Quando  esse  tempo  chegar,  os  seres 

estarão em flores, desenvolver-se-ão na beleza natural. Sophia comumente 

usa para seres humanos “florir”, “florescer”, “germinar”, verbos destinados 

aos  vegetais,  para  tratar  do  renascimento.  “Em  todos  os  jardins  hei-de  

florir”, “Quando a manhã brilhar refloriremos”, “O impulso que há em nós, 

interminável/ De tudo ser e em cada flor florir”.

A voz poética trata desse momento em que o espírito prevalecerá 

sobre  o  material.  Nesse  momento  estaremos  no  mesmo nível  de  beleza, 

inocência e perfeição dos animais. Estando “livres” do que é negativo no 

homem, poderemos renascer em harmonia com a natureza.
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CONCLUSÃO
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CONCLUSÃO

Percorremos,  ao longo deste trabalho,  diversos poemas de SMBA 

procurando analisar a relação da voz poética com o mundo em que vive, por 

meio do sagrado.

De um lado, está a divindade pagã, bastante recorrente na obra da 

autora. Os deuses povoam os poemas e compõem uma relação harmoniosa 

com o meio natural. A voz-poética ressalta a positividade desta relação e 

demonstra todo seu encantamento pela cultura grega. 

Os poemas escolhidos para delinear essa relação indicam o quanto a 

poeta valoriza o mundo grego, no que se refere à relação entre os deuses e o 

mundo em que vive. O poema “Dionysos” serve-se de verbos que denotam 

intensa vivacidade, pois o deus grego faz parte do mundo natural e bem se 

relaciona  com  ele.  Podemos  notar  que  o  eu-lírico,  quando  nos  poemas 

dedicados aos deuses, compõe espaços naturais de beleza e positividade. A 

relação harmoniosa com a natureza é um caminho encontrado pela autora 

104



para encontrar o equilíbrio de que necessita para viver, ainda que habite um 

mundo em constante degradação.

Por  outro  lado,  na  poesia  de  SMBA  também  está  presente  o 

cristianismo.  No  capítulo  dois,  segundo  item,  propusemo-nos  analisar 

algumas  das  poesias  mais  significativas  do  livro  Dia  do  Mar que 

apresentassem essa relação da voz poética com a divindade cristã. Como 

essa presença também se estende a outros livros da autora, trouxéssemos, 

ainda,  poemas que não estão relacionados no livro em questão,  mas que 

muito  contribuíram  para  enriquecer  o  estudo  desse  aspecto  temático  da 

poesia de Sophia Andresen. É o caso do poema “Sinal de Ti”, que, ao abrir 

as  análises  do  terceiro  capítulo,  apresenta  um  possível  caminho  para  a 

interpretação da dualidade na obra da poeta aqui estudada. “Sinal de Ti” 

ilustra bem o afirmado por Eliade quando revela que é o olhar dirigido ao 

mundo de uma determinada pessoa que irá determinar a sua relação com ele. 

Segundo a voz poética, “Só o olhar daqueles que escolheste / Nos dá o Teu 

sinal ente os fantasmas”.

A breve aproximação com outros poetas também aprofundou nossa 
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análise,  pois,  ao  compararmos  a  obra  de  SMBA  a  de  outros  escritores, 

pudemos  compreender  melhor  a  poesia  da  autora.  Isto  aconteceu,  por 

exemplo,  quando  pensamos  que  o  mundo  natural  é  descrito  de  maneira 

muito especial nos poemas de SMBA. A relação com a natureza é algo de 

importante na obra da autora. Isto nos remeteu , ainda que rapidamente, ao 

heterônimo Alberto Caeiro. 

Sophia  e  Caeiro  apresentam em seus  poemas  uma relação  íntima 

com a natureza. Primeiro, aproximamos Sophia de Caeiro. Percebemos que 

realmente  há  semelhança  no  que  se  refere  à  descrição  dos  espaços,  nos 

elementos  que  compõem  os  poemas  e  na  preferência  pela  natureza  em 

comparação ao espaço urbano. Porém, os poetas distanciam-se um do outro 

no que se refere à idéia de imanência e transcendência. O poema de Caeiro, 

sendo  neo-pagão,  opõe-se  à  visão  de  Sophia  em  relação  à  divindade. 

Quando comparamos os dois poetas, percebemos que Sophia lê o mundo 

com os  olhos  voltados  ao  sagrado,  enquanto  Caeiro  escolhe  perceber  o 

mundo concreto. Para Sophia, há um mundo transcendente, para Caeiro, o 

mundo é tal qual o vê, sem nenhuma referência ao sobrenatural.
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Concluímos que a obra de SMBA conjuga os dois pensamentos, o 

grego e o cristão. Embora pareça antagônico, a poesia de Sophia de Mello 

Breyner  Andresen  reflete  seu  encantamento  pelo  universo  grego  e  sua 

crença no cristianismo.

107



BIBLIOGRAFIA

108



BIBLIOGRAFIA

ALEGRE, Manuel. “Perto da pulsação inicial”. In. Jornal de Letras, Artes e  
Idéias, ano XX. N 749, 16 de junho, 1999. p. 9

AMARAL, Fernando Pinto do. “A aliança quebrada”. In. Jornal de Letras,  
Artes e Idéias, ano XX. N 749, 16 de junho, 1999. p. 7.

ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner. Contos exemplares. Prefácio de D.  
António Ferreria Gomes. Lisboa: Portugália ed., 1970.

___________. Antologia Poética I. Porto: Caminho. 1991.

___________. Antologia Poética II. Porto: Caminho. 1991

___________. Antologia Poética III. Porto: Caminho. 1991

___________.Dia do Mar. 5ªed., revista. Lisboa: Ed. Caminho. 2005.

___________.  Antologia.  Prefácio  de  Eduardo  Lourenço,  4  ed.  Lisboa: 
Moraes, 1975.
___________.O Cavaleiro da Dinamarca. 35 ed. Lisboa: Figueirinhas, 1994

___________. “Poesia e Realidade”. In Colóquio Artes e Letras, nº 8, Abril, 
1960. pp 53-54.

___________.”Sophia de Mello Breyner Fala a Eduardo Prado Coelho”. In. 
ICALP Revista, n6, Lisboa, 1986, pp 60-77

109



APOLÔNIA,  Maria  Ascensão  Ferreira.  A  Memória  Ultra-marina  
portuguesa em Navegaões de Sophia de Mello Breyner Andresen. Tese de 
doutoramento, FFLCH, USP, 1994.

BELLINE, Ana Helena Cizotto. “O mar na trajetória poética de Sophia de 
Mello  Breyner  Andresen”.  In.  La  Lusophonie,  voies/voix  oceaniques. 
Lisboa: Lidel, 1998. pp 72-79.

___________. “Mito e História na obra poética de Sophia de Mello Breyner 
Andresen.” In.  Estudos Portugueses e Africanos, n 7, Campinas, 1986. pp 
121-139.

BIBLIA SAGRADA. 2ed. São Paulo: Editora Ave Maria.

BARBOSA, Márcia. Sophia Andresen: leitora de Camões Cesário Verde e  
Fernando Pessoa. Passo Fundo: UPF editora. 2001.

CHEVALIER,  Jean-Claude  e  GHEERBRANT,  Alain.  Dicionário  de  
Símbolos:  (mitos,  sonhos,  costumes,  gestos,  formas,  figuras,  cores,  
números). 6ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1992.

ELIADE, Mircea.  O Sagrado e o Profano: a essência das religiões. trad. 
Rogério Fernandes. 5.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

_____________. Mito e Realidade. São Paulo: Perspectiva, 2004.

ELIOT, T.S. “Tradição e Talento Individual”. In.  Ensaios escolhidos. São 
Paulo: Art Editora, 1989. 

110



GARCEZ,  Maria  Helena  Nery.  “Motivos  das  navegações  em Sophia  de 
Mello Breyner: breve leitura intertextual”. In.  O Mestre. Homenagem das  
Literaturas  de  Língua  Portuguesa  a  António  Soares  Amora.  São  Paulo, 
Academia  Lusíada  de  Ciências,  Letras  e  Artes  do  Centro  de  Estudos 
Portugueses da USP, Editora Green Forest, 1997. pp 384-390.

_____________. Alberto  Caeiro: Descobridor da natureza? Porto: Centro 
de Estudos Pessoanos. 1985.

GOMES,  António  Ferreira.  “Pórtico”.  In.  Contos  Exemplares.  Lisboa: 
Portugália editora, 1970. p. 9-54.

HESÍODO,  Teogonia,  a  origem  dos  deuses.  Estudo  e  Tradução  JAA 
Torrano. São Paulo: Iluminuras, 1991.

ILLANES MAESTRE, José Luis. Gran Enciclopedia Rialp (GER). Madrid: 
Editora Rialp, 1984. Verbete: Sagrado y Profano.

JAGUARIBE, Hélio. Dimensões da crise atual. In:  Que crise é esta? São 
Paulo: Brasiliense e CNPq, 1984.

KUJAWISKI, Gilberto de Mello. A crise do século XX. São Paulo: Ática, 
1988.

LE GOFF, Jacques. São Francisco de Assis. Rio de Janeiro: Editora Record, 
2005.

LIND, Georg Rudolf. Estudos sobre Fernando Pessoa.  Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1981.

LOPES, Silvina Rodrigues. Memória em movimento: Literatura Portuguesa  
do século XX. Lisboa: Inst. Português do Livro e das Bibliotecas, 2000. 

111



LOURENÇO,  Eduardo.  “Para  um  retrato  de  Sophia”.  In.  ANDRESEN, 
Sophia de Mello Breyner. Antologia. 4 ed. Lisboa: Moraes, 1975.

MOISÉS, Massaud. A Literatura Portuguesa. 3 ed. São Paulo: Cultrix, 1965.

OTTO, Walter Friedrich. O Deuses da Grécia. trad. Ordep Serra. São Paulo: 
Odysseus Editora. 2005.

PAES, Sidónio. “Harmonia perfeita”. In.  Jornal de Letras, Artes e Idéias, 
ano XX. N 749, 16 de junho, 1999. p. 8

PAREYSON, Luigi.  Os Problemas da Estética. (trad. Maria Helena Nery 
Garcez) São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

________________.  Verdade  e  interpretação.  (  trad.  Maria  Helena  Nery 
Garcez e Sandra Neves Abdo) São Paulo: Martins Fontes, 2005.

PASSOS,  Maria  Armanda.  “O poeta  por  trás  da  poeisa”.  In.  Jornal  de  
Letras, Artes e Idéias, ano XX. N 749, 16 de junho, 1999, pp 5-6

PERRONE-MOISÉS. Leyla. “Pensar é estar doente dos olhos”. In. O Olhar. 
Org. Adauto Novaes. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 327-346.

PESSOA, Fernando. O Guardador de Rebanhos e outro poemas. Seleção e 
introdução de Massaud Moisés. São Paulo: Cultrix, 1988.

________________.  Obra poética.  Organização e  Notas  de Maira  Aliete 
Galhoz. Rio de Janeiro: Nova Aguilar. 1995.

SARAIVA,  José  Antônio  &  LOPES,  Oscar.   História  da  Literatura  
Portuguesa. 6.ed. Porto: Porto ed, s/d.

112



SEIXO, Maria Alzira. “Ética da Poesia”. Jornal de Letras, Artes e Idéias, 21 
de março de 2001. 

SILVA, Sofia Maria de Sousa e. Um viés da ética na obra de Sophia de  
Mello Breyner Andresen. (dissertação – PUC-RJ) Rio de Janeiro, 2002.

_____________.  Sobre  Pessoa e  Sophia.  Revista  Semear disponível  em: 
www.letras.puc-rio.br/catedra/revista/6Sem_26.html

TORRANO, JAA.”O mundo como função de Musas”. In.: HESÍODO, 
Teogonia, a origem dos deuses. São Paulo : Iluminuras, 1991, p. 11-101.

113

http://www.letras.puc-rio.br/catedra/revista/6Sem_26.html


ANEXO A

114



ANEXO A - “Pórtico” - Bispo António Ferreira Gomes.

O que já não será tão comum, e de pouco se poderia afirmar, é esta 

comunicabilidade essencial, esta superação da dialéctica entre comunicação 

e a soledade poética, esta interioridade riquíssima feita comunhão humana e 

humaníssima, esta relação ao outro em todos os sentidos, esta integração da 

horizontalidade na verticalidade (sem jamais usar o santo nome de Deus em 

vão)  que  encontramos  em  Sophia.  Parecerá  desmesura  afirmá-lo;  mas 

impõe-se reconhecer que onde fracassaram os maiores, um Hölderlin, um 

Rilke,  um Sheley  ou  um Pessoa,  aí  ganhou  a  visão  poética  de  Sophia. 

Talvez  para  isso  lhe  bastasse  o  facto  de  ser  cristã.  Haverá  porém  de 

reconhecer-se que, assim como a um Tomás de Aquino foi preciso todo o 

pensamento filosófico do passado e o seu próprio gênio de intuição e síntese 

para  realizar  simplesmente  a  metafísica  natural  do espírito  humano ou a 

Filosofia  do senso comum, assim ao poeta pode fazer  falta  o verdadeiro 

gênio  para  trespassar  o  mistério  da vida  e,  sondando as  suas  dimensões 

horizontais e verticais, reconhecer como Sophia – “Eu caminhei na noite” 
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(como Sophia, sim, mas porque não dizer como Tereza de Ávila ou João da 

Cruz?) e assim avizinhar, no que é possível ao homem, do Mistério inefável.

Afirmar-se católico,  isto é, universal, inclui em certo sentido uma 

exigência geral de gênio: a certo nível ôntico, e portanto  na sua expressão 

noética ou poética, só com real talento e por vezes a golpes de gênio se 

consegue ser cristão.

Cristã  e  mesmo quase litúrgica é  a  vivência  poética  de Sophia nos seus 

Contos (dizemos bem, poética, porquanto de prosa aqui não há mais que o 

aspecto gráfico, íamos a dizer tipográfico).

(...)

Ao falar de liturgia não significamos irrealidade ou evasão, mas pelo 

contrário  o  concreto  da  realidade  e  a  fidelidade  à  terra  (que  aliás  é  o 

precioso  caracter  da  liturgia  católica).  Não  cremos  na  verdade  que  o 

encarecimento  das  nourritures  terrestres  dum Gide,  o  sentido  palatal  do 

divino dum Rilke ou o seu empenho de fidelidade à terra, nem qualquer das 

superlativas valorações da matéria e da vida que para aí se ouvem excedam 
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o sentido telúrico de Sophia, a sua estética do aquático, do mar, do nevoeiro, 

e do “cheiro de maresia”, como igualmente a sua fusão sensorial no ar, no 

vento e nos longes do horizonte.

(...)

Aberto o Pórtico, finalmente! Se já o estava em verdade... Que estes 

Contos Exemplares de Sophia, como aliás toda a sua criação artística, sejam 

recebidos e compreendidos como aquilo que são: pórtico sobre o “Aberto”, 

não apenas no sentido rilkeano, mas, para além desse, no sentido joânico da 

Luz que se  abriu para todo o homem que vem a este mundo! In lumine tuo, 

videmus lúmen...

(GOMES, 1970, p. 45-54)
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