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RESUMO

Em 1938, ao publicar o poema “Destino” – “Pastora de nuvens, fui posta a serviço/ por uma campina desamparada/ que não principia e também 
não termina/ onde nunca é noite e nunca madrugada”–, Cecília Meireles acenou para a formação de sua identificação, verdadeiro autorretrato, o 
qual precisa ser reavaliado, pois a atividade de pastorear nuvens e o defeito de certa ausência do mundo não foram bem compreendidos pela 
crítica literária convencional, que nas últimas décadas marcou a poeta como sendo etérea, alheia e alienada. Construiu-se, assim, uma visão 
deturpada e obsoleta a respeito da trajetória da intelectual, bem como de sua obra de múltiplas faces. Resignificar autorretrato não consiste em 
negar sua validade ou importância, mas sim dar nova dimensão às percepções, com a delimitação de seu real alcance. Não significa esvaziar o 
sentido, mas sim enriquecê-lo. Entender Cecília Meireles como a pastora das nuvens capaz de abordar a Segunda Guerra Mundial em sua poética 
implica o movimento de tentar eliminar o dualismo das imagens de poeta despolitizada e da intelectual engajada, entre sua poesia e sua prosa.  
Com base no estudo realizado nesta dissertação, pode-se constatar que a imagem de Cecília está bastante associada ao lirismo, mas não a seu 
caráter incisivo voltado para o intuito de despertar as pessoas para questões urgentes da sociedade. A lira é conhecida; as farpas não são. Como 
educadora, intelectual, jornalista e ativista política, Cecília deixou preciosos registros que tornam evidente sua luta pela melhora do sistema 
educacional, pela divulgação da cultura e folclore brasileiros, pela liberdade de expressão e pela implementação de direitos civis e políticos, tais 
como o voto feminino. Defensora da abolição total das velhas instituições em prol da modernização da sociedade, Cecília apontou para a 
necessidade de eliminar quaisquer ideologias que primassem por exclusões, sectarismos, desvalorização de cidadãos e presença das guerras. 
Como poeta, a obra de Cecília Meireles é permeada por sentimento de ausência e nada, bem como pela polaridade eu/outro; seu pastoreio de 
nuvens consiste em seu modo peculiar de levar para dentro de sua escrita toda a vivência e todo seu raro discernimento antropológico na 
percepção de outras culturas acumulados em suas viagens. O sentimento do mundo habitou em Cecília, que, embora estivesse próxima dos 
centros de influência política de sua época, decidiu reservar à sua obra o espaço a ser preenchido por sua voz lírica, de modo avesso à agitação 
cotidiana. E é nesse espírito que se pode pensar em sua resposta à Segunda Guerra Mundial como uma manifestação pacifista eminentemente 
civil, formulada a partir do lugar privado e do espaço doméstico, verdadeiro instrumento consciente e marcador de sua indignação. “Lamento da 
noiva do soldado”, “Balada do soldado Batista”, “Lamento do soldado por seu cavalo morto”, “Guerra”, “Os homens gloriosos”, “Jornal, longe”, 
“Declaração de amor em tempo de guerra” e “Pistoia: cemitério militar brasileiro” são poemas de tanta qualidade plástica que funcionam como 
grandes telas em exposição, capazes de tornar evidente o quanto o caráter público e intruso da guerra invadiu o espaço da intimidade e do lar.  É 
imperiosa a concessão de olhar mais justo sobre a obra de Cecília Meireles. Sua poesia, delicada e fluida, deve ser lida como poesia, 
independentemente de ser proveniente de poeta mulher. Cecília foi ampla em suas escolhas temáticas, não tratou unicamente do etéreo, não 
ficou restrita ao sublime, mas sim enfrentou aspectos duros, violentos e hostis, como a guerra. A pastora das nuvens possuía consciência social 
aguda e competente discurso crítico não só evidente em sua produção jornalística, mas também em sua escrita criativa, tendo utilizado recursos 
de linguagem poética para veicular conteúdo antes considerado não poético. Esta é Cecília Meireles, muitas em uma só, dona de uma literatura 
merecedora de outro olhar da crítica nacional.
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