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 Parece senso comum afirmar que a matéria prima do poeta é o 
sentimento ou que a “poesia é o estado emocional ou lírico do poeta”, uma vez 
que a poesia caracteriza-se, sobretudo por uma manifestação da beleza 
estética representada em forma de versos, símbolos e metáforas. Para Paz 
(1982), a poesia, esse “pão dos eleitos”, é revolucionária por excelência, uma 
vez que a forma literária é social por natureza. Por isso, ele sublinha que “a 
poesia é conhecimento, salvação, abandono, capaz de transformar o mundo” 
(1982, p. 15). Dessa forma, a obra poética, ao remeter a temas que são 
inerentes à condição humana, com suas dores e anseios, traduz, entre tantas 
outras coisas, experiência, sentimento e emoção. 

Esses sentimentos que são perpassados através de poesias são 
transcritos muitas vezes de forma simbólica. A poesia vem com uma linguagem 
repleta de símbolos, que ajudam os leitores a interpretá-la. Muitas poesias tem 
sua essência na simbologia. Um símbolo pode significar mais que uma frase. 
Para Paz (1982) “Há que retornar à linguagem para ver como a imagem pode 
dizer o que, por natureza, a linguagem parece incapaz de dizer” (p.129). 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar a temática 
do tempo e sua simbologia nos poemas Infância de 
Cecília Meireles e Helena Kolody. Segundo Tânia Zagury 
(1973), a delicadeza com que reflete acerca de temas 
como a efemeridade do tempo, faz de Cecília Meireles 
um espírito único. Nicolás Hec observa que o conteúdo 
principal das poesias de Kolody é de tranquilas reflexões 
sobre a época contemporânea, conforme sua visão cheia 
de controvérsias, perturbações, incertezas e violência. A 
passagem do tempo e suas certezas e incertezas, ora é 
visto com nostalgia e tristeza, ora com esplendor e 
alegria. Esta maneira poética de mostrar a vida desde a 
infância até velhice, por vezes, como boas recordações, 
sem pensar no retorno a um tempo que não existe mais, 
por vezes, um recordar com pesar de um tempo que se 
foi. Desta forma, discutiremos sobre como cada autora 
retrata a passagem do tempo e os símbolos que utiliza 
em sua poesia. A análise das poesias respalda-se nos 
aportes teóricos de Paz (1982) e  Bachelard (1998) e nas 
contribuições críticas de Cruz (2010) e Damasceno 
(1983). 
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Dessa forma a linguagem pode ser clara e objetiva, enquanto a imagem 
e a simbologia podem nos trazer um universo de significados e interpretações 
já que “[...] a imagem é uma frase em que a pluralidade de significados não 
desaparece. A imagem recolhe e exalta todos os valores das palavras sem 
excluir os significados primários e secundários” (PAZ, 1982, p. 130). 

No decorrer da periodização literária, houve várias formas de se 
conceber as temáticas da forma poética, desde a universalidade dos sonetos 
clássicos de Camões à livre inspiração romântica, o modo de se pensar a 
poesia foi se modificando. 

A partir do Modernismo, momento estético-literário a que se integram as 
duas poetisas estudadas: Cecília Meireles e Helena Kolody, a poesia deixou de 
figurar as formas e temáticas da época clássica, defendidas pela escola 
parnasiana, e começou a representar temas cotidianos. Oswald de Andrade, 
em sua obra emblemática poesia Pau Brasil, publicada em 1925, destaca esse 
tom prosaico que entra em voga com a primeira geração modernista, na poesia 
“3 de maio”, quando, em versos extremamente curtos, define: “Aprendi com 
meu filho de 10 anos/Que a poesia é descoberta/das coisas que nunca vi” 
(ANDRADE, 2003, p. 141). 

Para Bachelard, além do lado prosaico, a poesia pode ser “força de 
síntese da existência humana! Os arquétipos são, do nosso ponto de vista, 
reservas do entusiasmo que nos ajudam a acreditar no mundo, a amar o 
mundo, a criar nosso mundo” (1998, p. 119). Ele ressalta ainda que “se 
quisermos participar do existencialismo poético, devemos reforçar a união da 
imaginação com a memória” (p. 114).  

Nesse sentido, podemos afirmar que, nas obras dessas duas autoras, o 
prosaico da vida convive com a reflexão existencial, descortinando um mundo 
marcado pelo sentimento de transitoriedade do tempo, no qual a rememoração 
da infância seria um aspecto fundante de poesias marcadas por extremo 
lirismo, imagens arquetípicas belíssimas e a nostalgia existencial.  

Assim, podemos dizer que as imagens relativas à infância fazem parte 
da obra literária, em especial, da poesia desde sempre. Para Bachelard, por 
meio da imaginação, temos a possibilidade de reencontrar nossa infância 
perdida. Segundo ele, as imagens da infância “são imagens de solidão. Falam 
da continuidade dos devaneios da grande infância e dos devaneios do poeta” 
(1998, p. 95). 

Cecília Meireles nasceu em 07/01/1901 no Rio de Janeiro. Foi poetisa, 
professora, jornalista e pintora. Foi a primeira voz feminina, de grande 
expressão na literatura brasileira. Aos 18 anos, estreia na literatura. Sua obra 
expressa estados de ânimos, predominando os sentimentos de perda amorosa 
e solidão. Uma de suas marcas líricas é a musicalidade de seus versos. Morreu 
em 09/11/1964.  

Cecília Meireles integra a segunda fase poética do modernismo, que 
representa na literatura brasileira um amadurecimento em relação à fase 
anterior. Iniciou sua carreira literária ainda nos anos 20, ligada ao grupo de 
poetas neo-simbolistas da Revista Festa. Contudo, foi na década de 30, que 
sua poesia ganhou o reconhecimento merecido, com a premiação em 1938, 
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pela Academia Brasileira de Letras, pela obra Viagem, publicada em 1937. 
Para Damasceno (1983, p.15), “com esse livro ingressava Cecília Meireles na 
primeira linha dos poetas brasileiros, ao mesmo tempo que se distinguia como 
a única figura universalizante do movimento modenista” Seguindo essa 
perspectiva, Ramos (apud COUTINHO, 2001),  afirma que Cecília é a mais alta 
figura que já surgiu na poesia feminina brasileira. Nelly Novaes Coelho (2002) 
corrobora a ideia de Ramos de que Cecília Meireles é a grande voz feminina da 
literatura brasileira. Segundo ela, a problemática filosófico-existencial está na 
gênese da criação poética da autora. E acrescenta:  

 
Em permanente diálogo com o Absoluto (Deus), com a 
fugacidade da vida, o inevitável da morte e a possível tarefa da 
poesia, Cecília Meireles é, no âmbito da literatura brasileira, 
uma das vozes mais autênticas da grande crise espiritual que 
se instaura no entresséculos (XIX/XX) e se prolonga até 
nossos dias, sob as mais variadas formas (COELHO, 2002, p. 
115) 

 
Seu estilo existencialista e, ao mesmo tempo, mesclado de ironia, 

irrompe vibrante, em uma poesia suave, de versos curtos e belíssimas 
imagens. A linguagem apresenta fortes elementos simbolistas e seus temas 
incluem o mar, a solidão e a natureza.  Zagury (1973), diz que a delicadeza 
com que reflete acerca de temas como a efemeridade do tempo faz de Cecília 
um espírito único que, trilhando seu próprio caminho, criou e trouxe 
prosperidade à literatura nacional.  

Helena Kolody nasceu em 12/12/1912, em Cruz Machado no Paraná. 
Aos 16 anos, publicou seu primeiro poema. Foi professora e se tornou uma das 
poetisas mais importantes do Paraná, que se destacou sobretudo por ser a 
primeira mulher no Brasil a publicar haicais, em 1941. Sua poesia parte da 
experiência cotidiana e tem por centro temático a inquietação. Morreu em 
15/02/2004.  

 
A poesia de Helena flui naturalmente como voz sonora, num 
constante bem-dizer do amor e seus instantes. Pode-se dizer 
que a inquietação é um dos eixos centrais de sua poesia, que 
através do eu lírico abre caminhos para a revelação da própria 
condição humana, revestida da compreensão, luz e simpatia. 
Suas imagens conseguem ser, ao mesmo tempo, simples e 
profundas, dizendo tudo com simples alusões. Seus versos 
distinguem-se por essa capacidade peculiar de sugeridos 
fenômenos imperceptíveis, como as lembranças, os sonhos, 
nostalgias e imaginação” (CRUZ, 2010, p.130). 
 

Os poemas a serem analisados: “Infância” de Cecília Meireles e 
“Infância” de Helena Kolody, constituem-se da mesma temática, embora sobre 
olhares e sentimentos diferentes. Nesse sentido, Bachelard (1998) reflete:  
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Nos devaneios ligados a infância, nos poemas que 
gostaríamos de escrever para reviver nossos sonhos primeiros, 
para nos devolver o universo da felicidade, a infância aparece, 
no próprio estilo da psicologia das profundezas, como um 
verdadeiro arquétipo, o arquétipo da felicidade simples (p. 118). 

 
O poema “Infância”, de Cecília Meireles, transcrito na íntegra abaixo, faz 

parte originalmente da obra Retrato Natural, publicada em 1949, mas integra a 
coletânea Flor de Poemas (1983) e reflete sua busca e perplexidade diante do 
enigma da existência humana. Para Damasceno (1983), a consciência da 
brevidade da vida, é um traço nítido do espírito Barroco, do século XVII, que se 
repete na poesia ceciliana, mostrando “a insegurança do ser humano, a 
fragilidade das coisas, a inconstância da sorte, a ideia de que tudo é sonho” (p. 
35). 
 

Infância 
 
Levaram as grades da varanda 
Por onde a casa se avistava. 
As grades de prata. 
 
Levaram a sombra dos limoeiros 
Por onde rodavam arcos de música 
E formigas ruivas. 
 
Levaram a casa de telhado verde 
Com suas grutas de conchas 
E vidraças de flores foscas. 
 
Levaram a dama e o seu velho piano 
Que tocava, tocava, tocava 
A pálida sonata. 
 
Levaram as pálpebras dos antigos sonhos, 
Deixaram somente a memória 
E as lágrimas de agora. 

 
Também transcrito na integra abaixo, o poema “Infância”, de Helena 

Kolody, está inserido na obra Viagem no Espelho e Vinte e um Poemas 
Inéditos, publicado em 2001. A infância é um tema bastante recorrente em sua 
poesia. Segundo Cruz (2010), na poesia em análise “a poeta alicerça a 
construção poética que se caracteriza pelo desejo de buscas e aspirações, em 
que a meninice é rememorada pelo eu lírico (p. 127)”.   
 

Infância 
 
Aquelas tardes de Três Barras, 
Plenas de sol e de cigarras! 
Quando eu ficava horas perdidas 
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Olhando a faina das formigas 
Que iam e vinham pelos carreiros, 
No áspero tronco dos pessegueiros. 
A chuva-de-ouro  
Era um tesouro, 
Quando floria. 
De áureas abelhas 
Toda zumbia. 
Alfombra flava 
O chão cobria... 
O cão travesso, de nome eslavo, 
Era um amigo, quase um escravo. 
 
Merenda agreste: 
Leite crioulo, 
Pão feito em casa, 
Com mel dourado, 
Cheirando a favo. 
Ao lusco-fusco, quanta alegria! 
A meninada toda acorria 
Para cantar, no imenso terreiro: 
“Mais bom dia, Vossa Senhoria”... 
“Bom barqueiro! Bom barqueiro...” 
Soava a canção pelo povoado inteiro 
E a própria lua cirandava e ria. 
Se a tarde de domingo era tranquila, 
Saía-se a flanar, em pleno sol, 
No campo, recendente a camomila. 
Alegria de correr até cair, 
Rolar na relva como potro novo 
E quase sufocar, de tanto rir! 
No riacho claro, às segundas-feiras, 
Batiam roupas as lavadeiras. 
Também a gente lavava trapos 
Nas pedras lisas, nas corredeiras; 
Catava limo, topava sapos 
(Ai, ai, que susto! Virgem Maria!) 
 
Do tempo, só se sabia 
Que no ano sempre existia 
O bom tempo das laranjas 
E o doce tempo dos figos... 
Longínqua infância... Três Barras 
Plena de sol e cigarras! 

 
Analisando os poemas Infância, de Cecília Meireles e de Helena Kolody, 

ambos trazem como temática a infância e, consequentemente, abordam a 
passagem do tempo, ao rememorar épocas felizes, por meio de imagens muito 
significativas nos poemas. 
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Observa-se nas poesias das autoras uma dinamicidade de fatos 
relacionados com o contexto da vida cotidiana. Com o poder de expressão da 
linguagem poética, elas conseguem representar os sentimentos vividos pelo eu 
lírico durante a infância. Com relação à poesia Kolodyana, Cruz (2010) 
comenta: 

 
A poesia de Helena flui naturalmente como voz sonora, num 
constante bem-dizer do amor e seus instantes. Pode-se dizer 
que a inquietação é um dos eixos centrais de sua poesia, que 
através do eu lírico abre caminhos para a revelação da própria 
condição humana, revestida da compreensão, luz e simpatia. 
Suas imagens conseguem ser, ao mesmo tempo, simples e 
profundas, dizendo tudo com simples alusões. Seus versos 
distinguem-se por essa capacidade peculiar de sugeridos 
fenômenos imperceptíveis, como as lembranças, os sonhos, 
nostalgias e imaginação (p.130). 
 

O primeiro poema a ser analisado, de Cecília Meireles, mostra a 
saudade que o eu lírico sente da infância, uma infância em um lugar que já não 
existe mais, conforme seguinte fragmento: “Levaram as grades da varanda [...], 
levaram as sombras do limoeiro [...]”. Quando o eu lírico descreve o lugar de 
sua infância, nos remete a uma imagem perfeita de como era. Sabemos 
através do poema que tinha uma casa com varanda e as grades de prata, que 
havia limoeiros, que a casa tinha o telhado verde, etc. 

O eu lírico, por fim, após detalhar este lugar e mostrar o lugar em que 
passou sua infância, ele mostra que isto acabou, que todo este lugar está 
somente na memória e que sofre com isso, conforme fragmento seguinte:   
“Levaram as pálpebras dos antigos sonhos, Deixaram somente a memória, E 
as lágrimas de agora”. 

Para caracterizar bem a imagem que pretende passar no poema, a 
autora utiliza de algumas figuras de linguagem, como metáforas: “Por onde 
rodavam arcos de música” referindo-se as brincadeiras do tempo de infância e, 
“Levaram as pálpebras dos antigos sonhos”, referindo-se a infância que 
acabou. Também há a repetição: “[...] Tocava, tocava, tocava”, utilizada para 
dar musicalidade ao poema. Enfim, é um poema todo estruturado, que 
consegue fazer-nos remeter a esta doce infância, de muito tempo atrás e que 
acabou. 

O segundo poema a ser analisado, de Helena Kolody, também traz o 
tempo da infância, que, logo no início, explicita onde foi: “Aquelas tardes de 
três barras”. Neste trecho o eu lírico mostra a temática do efêmero, da 
brevidade da vida, do tempo e da saudade. A infância nos remete a alegria dos 
bons tempos em que a única preocupação era o prazer do viver, em que tudo 
era belo e prazeroso: “Quando eu ficava horas perdidas olhando a faina das 
formigas que iam e viam pelos carreiros...”. O tempo, durante a infância, não 
tinha tempo, somente observava-se a safra da laranja e o doce de figos: “Do 
tempo só se sabia que o ano sempre existia o bom tempo das laranjas e o 
doce tempo dos figos...” Kolody, conta a infância em que tudo traz saudades, 
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mas uma saudade sem tristeza, ou seja, a boa lembrança do que passou e nos 
brinda com versos encantadores: ”Soava a canção pelo povoado inteiro e a 
própria lua cirandava e ria”. 

No caso da poesia kolodiana, a infância remete a lembranças felizes, em 
que o leitor revive, por meio das imagens, das brincadeiras, dos alimentos, dos 
lugares. Conforme Gaston Bachelard: “O devaneio voltado à infância nos 
restitui a beleza das imagens primeiras” (1998, p. 97) . No decorrer do poema, 
conseguimos ter em mente claramente como foi esta infância, o modo como a 
autora estrutura seu texto, nos passa uma imagem detalhada do lugar em que 
o eu lírico viveu. Para Cruz (2010):  

 
A poesia Kolodyana parte da experiência cotidiana e a 
transcende mediante a imagem poética a uma dimensão maior, 
que cria no leitor uma consciência de plenitude fora do espaço 
e do tempo. Na travessia de uma vida, as pulsões vitais, mente 
lúcida e sensível, que ordena as palavras e a linguagem, numa 
poesia que é experiência elaborada, purificada pelo intelecto 
(p. 129). 
 

Essas imagens são detalhadas e, dessa forma, conseguimos sentir a 
calmaria do lugar: “Se a tarde de domingo era tranqüila, saia-se a flanar, em 
pleno sol, No campo, recendente a camomila. Alegria de correr até cair [...] e 
quase sufocar de tanto rir!”. Para construir este efeito, a poetisa utiliza-se de 
figuras de linguagens, como as metáforas presentes no poema: “A chuva-de-
ouro, Era um tesouro [...]”, imprime uma imagem mais concreta no poema e 
mostra que o eu - lírico coloca a planta e o que ela proporcionava como algo 
valioso, com um grande valor sentimental. Também há a decorrência de 
metáfora no seguinte fragmento: “[...] e o doce tempo dos figos...” remetendo-
nos a uma boa lembrança. 

Outra figura de linguagem presente no texto é a personificação, 
conforme trecho seguinte: “E a própria lua cirandava e ria”. Nesse trecho, são 
atribuídas características humanas a um ser inanimado, para causar um efeito 
do sentimento que tudo era alegre e feliz, que todos sentiam isso. Ao fim do 
poema, percebemos como o outro que esse tempo ficou para traz, mas que 
deixou saudades: “O bom tempo das laranjas, E o doce tempo dos figos”. 

Com relação ao poema de Helena Kolody, Cruz (2007) reflete que ao 
rememorar, a poetisa consegue compor verso a verso as lembranças e assim 
reinventa um mundo de sentidos: 
  

Nessa perspectiva, pode-se dizer que ao tematizar o tempo, a 
solidão e a memória, a poeta se insere na história e dá sentido 
às manifestações espaço-temporais relacionadas às mais 
simples formas de ver o mundo e interpretá-los sob o signo das 
reminiscências, tal como ocorre no poema “Infância” [...] (p. 50).  

 
Já ao refletir sobre o poema “Infância” de Cecília Meireles, Cruz (2007) 

salienta que o poema vem carregado das recordações referentes às perdas, 
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que para o eu lírico só restaram a memória e o sonho, acarretando na 
fugacidade da vida: 

 
Há todo um despojamento dos elementos e dos entes 
(representado pela figura da dama), tais como: as grades da 
varanda, a sombra dos limoeiros, a casa de telhado verde, a 
dama e o “velho” piano. Ou seja, não restaram sequer os 
antigos sonhos, “metonimizados” pela palavra “pálpebras”. 
Para o sujeito lírico restou somente a memória e as lágrimas 
(estas do momento presente) (p. 48). 
 

Como vimos, ambos os poemas trazem uma representação do tempo de 
infância com imagens que o representam bem. Mesmo com a mesma temática, 
os poemas nos visitam de duas formas, constituindo o principal elemento que 
os diferem: a passagem do tempo em Cecília Meireles é nostálgica e às vezes 
triste, é como se toda a infância tivesse sido levada. Em Kolody, o tempo da 
infância é esplendoroso e rico. O eu lírico volta à infância mesmo que de longe.  

A poesia de Helena Kolody e a de Cecília Meireles trazem no dom das 
palavras singelas e do simples ato de rememorar, grandes reflexões acerca do 
tempo e da infância, despertando no leitor o verdadeiro significado de poesia, 
em que como explicitado no início deste trabalho, tem o poder de traduzir 
sentimentos e emoções. 
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