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Resumo 

 

O Brasil nas concepções de diversos artistas literários é caracterizado por máquina de 

exploração no sistema escravocrata favorável à emancipação econômica da Europa. O 

“Romanceiro da Inconfidência” e as demais obras literárias de Cecília Meireles não só 

apontam o fracasso na preservação do patrimônio material brasileiro, como também fazem o 

apontamento de uma fraca moralidade política, no sentido da preservação da cidade histórica 

de Ouro Preto representar um cenário trágico que calou as vozes dos intelectuais brasileiros 

do século XVIII.  A punição sistemática aos inconfidentes objetiva o que Meireles de forma 

lúdica, literária e poética coloca em evidência. A poetisa reage aos despotismos do século 

XVIII criticando o atraso ao crescimento intelectual dos diferentes tipos sociais desprezados 

por representatividades autocráticas após a ruptura do sistema escravocrata no fim do século 

XIX até aproximadamente os anos trinta do século XX.  Este aspecto aparece nas obras de 

Meireles como um dos maiores problemas no início do século XX durante a organização 

estrutural do Brasil na transição do sistema escravo para o sistema capitalista no período de 

modernização.  
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Abstract 

 

  Brazil in the conceptions of several literary artists is characterized by a machine of 

exploitation in the slave system favorable to the economic emancipation of Europe. The "Romance of 

Inconfidence" and the other literary works of Cecília Meireles not only point to the failure of a 

preservation of the material heritage of Tupiniquins lands, as the delay of the intellectual growth of the 

different social types despised by the individualism of our autocratic representations. The mirror in 

which the eighteenth century is reflected is the reality of many Brazilian generations, and it 

presupposes a decal in the representations of the coercive and punitive forces that strengthen the 

conservative phenomenon by carrying out revolutions from above to limit the rebellions of the 

oppressed, as the main generator fragment of social differences. The art limited in oppressive systems 

from the eighteenth century, here stands out as the main characteristic in the transformations of 

multifaceted societies in the linear of the centuries. In the singular, the poetess Cecília Meireles 

emphasizes a sophisticated artistic work in the cultural realization of the Brazilian society contributing 

with several distinct cultures of the global system during the twentieth century. The subjectivity draws 

attention to the fearlessness of the artist in a dispute of fearful genres in the perspectives of male 

domination rooted in the national scope. Art, history and literature stand out as the most relevant 

points of the research; In the sense of concrete and abstract language, and by the conjunction of 

knowledge linked to creativity, and the professional preservation of the author. Meireles accompanied 

and contributed to culture and education in the modernization process of Brazil, and lived with the 

moral dangers inherent in coercive systemic forces.  
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1) Introdução 

 

 O objetivo deste trabalho monográfico é demonstrar na literatura poética do 

“Romanceiro da Inconfidência” e na produção em geral da poetisa Cecília Meireles os 

aspectos sociais e culturais relacionados aos poderes econômico, político, e religioso. 

Busca mapear aquilo que envolve a produção artística em questão em um contexto mais 

global, a saber, as transformações sociais que modernizaram a Europa no decorrer do 

século XVIII onde a burguesia rompeu o sistema monárquico legitimando a liberdade de 

servidão estabelecendo autonomia de classe.  

Diante a ampla e complexa sistematização, e a necessidade do aprofundamento 

dos dados excessivos da História do Brasil e européia, em singular a introdução da 

História da África, Oriente, Estados Unidos, e América latina. O presente estudo focaliza 

os manifestos da arte como influência fundamental na transformação sistemática da 

sociedade européia no século XVIII, e o fortalecimento do autoritarismo no Brasil a partir 

de estudos relacionados às obras em tela e a arte poética e historiográfica dos 

inconfidentes em Cecília Meireles, entre outras obras e feitos relacionados à autora.  

A visibilidade de Cecília Meireles com os autores correlacionados ao longo do 

texto aponta não só a influência do século XVIII, assim como, a época em que Meireles 

viveu durante o período de modernização da sociedade brasileira no início do século XX. 

Para entender as perspectivas da arte na poetisa, analisando suas metáforas e observando 

a autora desvendar o caráter da estrutura política do Brasil, é relevante reproduzir em 

partes o denominado “ciclo do ouro”. Nos primórdios do século XVIII o país exercia uma 

grande produção de metais e pedras preciosas que repercutiu no mundo todo. A coroa 

portuguesa decretou que o estado de Minas Gerais fosse controlado severamente 

estabelecendo cobranças de altos impostos aos garimpeiros. O metal precioso atraiu um 

excessivo número de portugueses ao Brasil, e a maior parte do crescimento econômico 

nacional beneficiou a Portugal e a Inglaterra. Entretanto, o século XVIII no Brasil ficou 

caracterizado como o século da mineração, e não da racionalização como ocorreu na 

Europa.    
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A publicação da obra em análise na comparação do século XVIII ao século XX no 

“Romanceiro da Inconfidência” compreende os esforços de uma década de produção 

literária por parte de sua autora.  

Cinco anos após o lançamento da obra a autora descreveu detalhes de sua 

inspiração através das memórias afetivas de sua primeira vez na cidade de Ouro Preto. De 

todo acervo de obras literárias de Cecília Meireles, a construção do “Romanceiro” talvez 

tenha sido a mais meticulosa, embora a autora diga que a obra “(...)foi se compondo e que 

não foi sendo composto ’’(MEIRELES, 2013, p. 251). Não há duvidas. Mas, o trabalho 

intelectual na objetividade da temática que descreve a realidade histórica, onde a autora 

se dedica a uma longa pesquisa de campo e comprova a legitimidade documental por 

museus e por interlocutores na cidade histórica em extensa  produção; caracteriza uma 

obra minuciosa, harmoniosa e complexa. No entanto, a verdade é sempre a realidade 

social vivida pelo artista.    

 Cecília Meireles torna-se um objeto de pesquisa significativo, por que retrata o 

ano de 1789 no Brasil sob sua ótica sensível e perspicaz no “Romanceiro da 

Inconfidência”, entre o pensamento romântico de distintas obras produzidas pela poetisa 

na presente pesquisa. A distância dos séculos reproduz a perspectiva moral caracterizada 

pela duplicidade de pensamentos políticos de uma cultura permanente. Há um misterioso 

“jogo” que desvenda aspectos históricos através da arte. Cecilia Meireles sente-se 

perseguida por um “gênio”, que a mobiliza refletir um passado espelhado na sociedade de 

seu tempo. Meireles como poetisa soube expressar com diplomacia a ganância entre 

diversas outras questões morais das representatividades brasileiras.  

O “Romanceiro da Inconfidência” surpreende pelo fato de utilizar uma arte 

literária subjetiva na criação de um romance poético objetivo ao relatar a história dos 

inconfidentes, sem se aprofundar em pesquisas de reproduções teóricas sobre a história 

do Brasil. Meireles chama a atenção no sentido de criar uma arte de aproximadamente 

dez anos de análises através de documentos da época, diálogos, memória afetiva, 

sensorial, e político social; onde sua criatividade se destaca independente do lirismo 

tradicional. Mas a essência é verossímil, no sentido de envolver o direito de liberdade do 

homem, onde a poetisa passa por um período revolucionário produzindo sentimentos de 

épocas distintas.  
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No século XVIII o iluminismo se propagava por toda a Europa rompendo 

privilégios absolutistas e se expandindo por outros continentes. No ano de “1789”, a 

Revolução Francesa desencadeava a “Queda da Bastilha” iniciando uma revolução que 

finalizava o autoritarismo monárquico do sistema feudal.  Os “Direitos do Homem” 

passaram a ser aprovados sob os ideais revolucionários de liberdade, igualdade e 

fraternidade. Como pode ser visto na frase a seguir: “(...) A dois séculos de distância, o 

espetáculo ainda é tão assombroso que o artista se sente inibido para qualquer julgamento (...)” 

(MEIRELES, 2013, p. 55).  É a ideia da poetisa no século XX perceber certa opressão na 

liberdade de expressão no Brasil, e um modelo político europeu intocável misturado a 

pensamentos liberais.  

O “Romanceiro da Inconfidência” é uma produção poética e historiográfica, que 

aponta toda exploração enraizada no Brasil colocando em evidência a ambição, o amor, o 

ódio; e a perversidade de um jogo de interesses infinito. 

Há um aspecto gritante de dominação política e religiosa relacionando a 

perspectiva do enriquecimento individual durante o século XVIII. Essa mesma 

dominação no século XX surge envernizada pela hegemonia e burguesia vivida na 

sociedade de Cecilia Meireles, no sentido de sistematização complexa da ditadura 

brasileira forjar um liberalismo econômico, sob os métodos herdados pela antiguidade 

hegemônica portuguesa com antagonismos de reproduções centralizadoras americanas. É 

a ideia das classes dominantes oprimirem e deterem o direito de liberdade humana através 

da exploração da força de trabalho.                                                                                                              

A Hipótese central da discussão contextual literária está relacionada ao palco 

histórico de patrimônio material que compõe os atores sociais marcados pelas 

particularidades de seu tempo. E exerce um olhar na hegemonia, economia, ganância, e 

crueldade que inspiram a criatividade do artista como forma de proteção cognitiva 

ocultando sentimentos de desencanto. 

O “Romanceiro da Inconfidência” é uma arte literária lírica, cognitiva, misteriosa, 

romântica, fecunda, científica, lúdica e poética. A problematização da pesquisa teórica a 

ser levantada é referente não só a exploração do trabalho escravo no século XVIII, assim 

como a herança de exploração e decomposição atual. Estas questões serão trabalhadas a 

partir das perspectivas dos autores das ciências sociais, ao longo do trabalho acadêmico.    
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O objetivo geral desta pesquisa bibliográfica é entender o pensamento político e 

social brasileiro como permanência estável do autoritarismo, no âmbito do sistema 

hegemônico nacional. A descrição aponta entre os objetivos gerais e específicos nas 

análises de dados qualitativos as perspectivas de relacionar determinados tipos sociais aos 

antagonismos que legitimam o poder político de um país através de mudanças 

influenciadas pela arte. Estabelece também, apontar produções artísticas de sistemas 

autoritários como justificativa defensáveis de sociedades opressoras; definir a luta dos 

inconfidentes tentando demonstrar uma autocracia inabalável e legitima da política 

brasileira inerente às forças armadas durante os levantes que promoveram revoluções do 

alto; tenta comparar dialéticas de narrativas artísticas e políticas entre a Europa e o Brasil, 

sob uma ótica de campo simbólico entre o homem e o meio pensando no artista, como um 

“gênio” que descreve o sistema de seu tempo através de sua criatividade. 

   A temática em questão é relevante porque relaciona distintos processos sociais 

com a característica marcante do autoritarismo arcaico da coroa portuguesa no Brasil 

contemporâneo em simultâneas repetições. O presente estudo tenta focalizar também a 

relevância da reflexão ao cenário atual, e a moralidade das representações que classificam 

o caráter cultural da hegemonia brasileira e européia. 

   O levantamento bibliográfico literário e científico contempla autores dos mais 

diversos, tais como Norbert Elias (1995), autor alemão, que é correlacionado à temática 

demonstrando a autocracia européia durante o regime absolutista na ótica da vida de 

Mozart, em a “Sociologia de um Gênio”. Um ensaio em que o autor esclarece os métodos 

estruturais que controlavam as relações profissionais da Europa durante o século XVIII, 

onde o artista é um “gênio” criativo de suas forças sistêmicas. 

Outro autor a ser mobilizado é Plekanov (2008), um autor russo marxista que fala 

sobre o “Papel do Indivíduo na História”, no sentido de necessidade de um olhar no 

indivíduo e sociedade como complementaridade; na análise está à margem de ação do 

indivíduo como ideia de mudança de sua época. O estudo trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica literária, qualitativa, baseada no levantamento teórico historiográfico e 

social dos principais autores que tratam do tema em categorias de análise tais como: 

cultura artística; cultura política; cultura e sociedade.  A ideia é chamar a atenção à 

estrutura sistêmica representada. 

 



12 
 

2) Memória e Essência – Vida e Obra 1
 

                    

                                                  “(...) Embaixo e em cima da terra,                                                   

    O ouro um dia vai secar 

Toda vez que um justo grita,                                                                                                                    

Um carrasco vem calar. 

Quem não presta fica vivo, 

Quem é bom mandam matar.  (...)”. 

(MEIRELES, 2008, p.54). 

        

 2.1 Infância em Desenvolvimento  

     A trajetória de vida de Cecília de Carvalho Benevides Meireles que nasceu no bairro da 

tijuca no Rio de Janeiro, na rua São Luiz em sete de novembro de 1901, no dia de São Florêncio 

aponta uma história de muitas perdas em sua família. Seus pais foram Matilde Benevides Meireles e 

Carlos Alberto Carvalho Meireles.  

A poetisa foi à única filha sobrevivente dos quatro filhos do casal. Seu pai foi funcionário do 

Banco do Brasil, e faleceu três meses antes de Cecília Meireles nascer, aos vinte e seis anos. Sua mãe 

foi professora municipal e também faleceu quando a poetisa tinha apenas três anos. “(...) Levantaram-na 

nos braços, como tirando-a de dentro do chão. Desviaram um lencinho de seda enfeitado de raminhos roxos. Oh! 

Os raminhos ela esta vendo: durinhos, na seda, com folhinhas e flores... “Beije a mamãe”. O rosto era duro e frio 

(...)  (MEIRELES, 2012, p.62). Meireles foi criada pela avó materna Jacinta Garcia Benevides, 

descendente de portugueses da ilha de São Miguel¹.  

 A infância de Meireles foi marcada pela morte de sua família. Na obra “Olhinhos de Gato” 

ela narra minuciosamente suas memórias afetivas de criança. E expressa sua essência mais pura com a 

harmonia de um diário de menina enigmática. 

 

                                                           
1 Açores. A narrativa do parágrafo é referente à entrevista concedida ao jornal Opção, em maio de 1964. Último 

depoimento ao jornalista Pedro Bloch, a poetisa se mostra eternamente jovem e imortal, quando retrata em 

trechos de alguns poemas a si mesma. As citações são trechos das obras “Olhinhos de Gato” e “ Coleção 

Melhores Crônicas de Cecília Meireles”.   
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Cecília Meireles expressa todo mimo e proteção recebidos pela avó e pela babá. E toda 

influência de superstições, religiosidade, e benignidade com sentimentos de compaixão pelo próximo; 

são traços de sua personalidade, que herdou do caráter de Jacinta Benevides. “(...) A cada instante lhe 

examinavam as solas dos sapatos: não acontecesse andar com os pés molhados. Mas também com o sol tinham 

cuidados especiais: podia morrer de insolação... Se começava a escurecer, traziam-na depressa para casa: porque 

há sereno, que infiltra doenças mansamente, pela cabeça (...)” (MEIRELES, 2012 , p.84). É a ideia de 

superproteção, em relação às mortes ocorridas por doenças na família da poetisa.  

    Na narrativa de “Olhinhos de Gato” a autora é a personagem “Olhinhos de Gato”. A sua 

avó é a “Boquinha de Doce”. E a ama que também a influenciou na literatura folclórica, é a “Dentinho 

de Arroz”. As personagens são denominadas por cognomes, e são personas da realidade vivida pela 

autora, com lembranças de alegrias e tristezas no seu desenvolvimento humano. 

“(...) Os olhos azuis - verdes - cinzentos paravam no ar, e recordavam outras coisas, 

subitamente: um par de luvas brancas, de homem... uns sapatinhos de bico fino e pompom – tão 

pequeninos que quase lhe ficavam justos no pé... E aquela mesma voz ali do quarto, dizendo às vezes, a 

olhar para as nuvens: “Minha querida filha!” com duas lágrimas grossas, descendo...” 

“OLHINHOS DE GATO pousava então a vista no espelho, procurando, procurando. Todos 

aqueles rostos deviam ter passado por ali...” 

“Mas o espelho ainda é mais infiel do que a memória humana (...)” (MEIRELES,  p.7). 

   A carreira artística de Cecília Meireles lhe deu um destaque como cronista de jornais e 

revistas, e como escritora especialista em folclore. Além de produzir poesias musicalizadas para 

adultos e crianças, em um total de aproximadamente trinta e cinco obras literárias.  No ano de 1910, 

Cecília Meireles recebeu medalha de ouro por seu esforço, e desempenho na conclusão de seu curso 

primário através do inspetor escolar do Rio de Janeiro Olavo Bilac. E em 1917, Cecília estava 

diplomada como normalista pelo Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Estudou também línguas 

estrangeiras e musica. “(...) Mas, no seu Cancioneiro de trovas do Brasil Central A. Americano do Brasil 

descreve com os seguintes termos a dança denominada “Candeia”: É dança obrigatória nos pousos de folia e 

parece ser original nos sertões goianos (...)” (MEIRELES, 2012, P. 355).  Percebe-se que o folclore está presente 

em toda trajetória artística da autora. 

  As narrativas da poetisa são surpreendentes, no sentido da autora escrever relatos pessoais 

como cronista. Como por exemplo, o sonho de Meireles produzir uma ópera com a interpretação da 

história de Santo Paulo. O soldado romano que perseguiu os cristãos, e após aceitar o cristianismo 

escreveu versículos bíblicos sobre a submissão. Cecília Meireles é descrita no “Jornal Opção” em 

1964, como uma estudiosa da bíblia e do dicionário. No sentido da autora classificar as histórias 

bíblicas como fonte de conhecimento da antiguidade, e encontrar no dicionário palavras esquecidas.  
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A autora demonstra total independência e intimidade com seu público na crônica “O livro da 

solidão” de sua coletânea, no momento em que a autora fala que se tivesse de escolher somente um 

livro para levar para uma ilha deserta levaria o dicionário. Torna-se claro o amor de Meireles pelas 

palavras. “O Dicionário explica a alma dos vocábulos: a sua hereditariedade e as suas mutações” (MEIRELES, 

2012, p.118). Portanto, é possível supor que ela observava na palavra um movimento dialético da 

História.   

   Aos dezoito anos a poetisa recebeu elogios do filósofo e crítico literário João Ribeiro, no 

lançamento de seu primeiro livro de poesias em 1919 – “Espectros” – este livro foi recolhido do 

mercado cultural pela autora, e ainda há muita dificuldade de encontra-lo. Obra com influência 

simbolista, ou seja, o uso de símbolos reflete uma visão subjetiva do mundo interpretando a realidade 

de forma idealizada.  A linguagem subjetiva é essencial para ocultar algo que o artista quer esconder. 

Neste parágrafo da crônica “Evocação Lírica de Lisboa”, a autora descreve nossa herança 

colonizadora na permanência silenciosa de uma precariedade sistémica. “(...) Dorme Lisboa com seus 

fantasmas de reis, de degredados, de descobridores, de mártires, de gente afogada em cataclismos, esquartejada 

em forcas, festejada com esplendor que jamais se repetirá. Silêncio tão aconchegado que os doentes dos hospitais 

é como se não sofressem, e perguntas até por que haverá sentinelas à porta da cadeia calada (...)” (MEIRELES, 

2012, p.202).  As metáforas da autora remetem uma realidade fixa.  

 

 

 

 

 

 

 

2
 

 

                                                           
2
 Segundo os filósofos e lexicógrafos Danilo Marcondes e Hilton Japiassú, a subjetividade tem o significado 

íntimo da sensibilidade do sujeito, é individual e imperceptível. É a suposição de uma realidade que opõe a 

realidade objetiva, na perspectiva de não existir análise concreta em uma obra subjetiva.  A subjetividade é 

classificada como uma particularidade inerente aos dons e sentidos de alguém. Os autores citam a filosofia de 

Kant como exemplo de “espaço e tempo”; no sentido de existir sensibilidade ligada à inteligência entre o sujeito 

e o objeto. 
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2.1.1 Artista em Transformações Sociais e Pessoais 

   Segundo Euclides da Cunha a realidade do Brasil em 1901, ano de nascimento da autora, era 

a de um país em transição do século XIX para o século XX com diversas transformações institucionais 

ambíguas, ou seja, em 1888 há o decreto da abolição, e 1889 o golpe da República. Cem anos após a 

Inconfidência Mineira surge a hegemonia da organização militar do Marechal Teodoro da Fonseca; 

que era adepto do projeto positivista europeu que encantava a identidade nacional. Na obra “Os 

Sertões”, o autor esclarece que: “(...) totalmente diversos na origem, os atuais povoados sertanejos se 

formaram de velhas aldeias de índios, arrebatadas, em 1758, do poder dos padres pela política severa de Pombal 

(...)” (EUCLIDES DA CUNHA, 1998, p. 106).   Novos tipos sociais também surgiam entre o rural e o 

urbano como é narrado no apontamento do autor “(...) O jagunço destemeroso, o tabaréu ingênuo e o caipira 

simplório serão em breve tipos relegados às tradições evanescentes, ou extintas” (EUCLIDES DA CUNHA, 

1998, p. 9).  

   Através da legitimidade da abolição, muitos negros fugiram para os quilombos e para o 

interior dos sertões, pois havia a perspectiva de embranquecer a sociedade brasileira com a 

europeização. Cecília Meireles cresce sob uma ótica hegemônica militar positivista entre a República e 

o arraial. Onde há uma miscigenação crescente, desinformada, e pobre; sob a dominação de uma elite 

“pusilânime”
3
.  “(...) Por isso mesmo é que a alfabetização assusta. Pois uma ignorância declarada pode ser até 

muito respeitável. E sábio. E útil. Mas a ignorância fantasiada de cultura – dessa, Deus meu, como nos 

defendermos? (...)” ( MEIRELES, 2012, P.122). É a ideia de uma sociedade desigual, no sentido de estigmas de 

raça e classe social.  

  É relevante ressaltar que a República de 1889 a 1930 exerce um caráter individualista, onde a 

sociedade está se dissolvendo em uma metamorfose de homogênea para heterogênea, e na transição de 

séculos já repercutia uma perspectiva de modernização tecnológica para fortalecer o sistema 

capitalista, no sentido de exploração do trabalho escravo remunerado. E na formação das classes 

garantidas por direitos trabalhistas. Fortalecendo também o “patrimonialismo” nos sistemas público e 

privado. Sobretudo, na interação paternal de obediência entre senhor e escravo de algumas resistentes 

oligarquias, que substituíram o escravo pelo encarregado, a ama pela cozinheira e arrumadeira. É a 

ideia de uma elite européia que exerce uma tendência preconceituosa.  

 

 

                                                           
3 O termo “pusilanimidade” ou “pusilânime” foi muito utilizado pela poetisa na obra “Romanceiro da 

Inconfidência”, em singular na poesia “Fala aos pusilânimes” e significa covardia. 
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A complexidade da sociedade brasileira é relacionada ao processo de miscigenação cada vez 

maior do país, e aos encantos dos europeus pelas índias e negras durante a colonização. Não havia 

como controlar a mistura entre as raças. Portanto, a preferência da elite era a mestiçagem na mão de 

obra de trabalhos domésticos, e os bastardos muitas vezes aproveitados como força braçal. O 

cruzamento entre negros e índios beneficiou a mestiçagem para a realização do trabalho precário. “(...) 

Exageram a influência do africano, capaz, com efeito, de reagir em muitos pontos contra a absorção da raça 

superior. Surge o mulato (...)” (EUCLIDES DA CUNHA, 1998, P.76).  O entendimento deste aspecto remete ao 

autoritarismo das sinhás nos castigos aos bastardos pelas traições de seus barões.   

   Na obra de Euclides “Os Sertões”, observa-se uma institucionalização no Brasil no período 

de transição do século XIX para o século XX, onde as classes começam a se formar, e tanto a classe 

alta como a classe média estão interessadas em se instruir, para atingir o mercado de trabalho nas 

instituições. De acordo com o processo de modernização, as profissões vão se organizando. Neste 

período também não se via forma de precisar da Europa para formação de bacharéis. Depois da 

Proclamação da República o sistema de educação começou a ganhar forças.  É a ideia neste momento 

de ocorrer uma realidade sistemática mais branda se comparada às relações sociais de permanência da 

violência do sistema escravocrata dos Estados Unidos.  

 Observa-se a realidade desta época manifesta em uma das crônicas sobre educação em Cecília 

Meireles. Há uma crítica da autora ao sistema de educação em relação ao altíssimo índice de 

analfabetismo durante a modernização no Brasil. “(...) A grande desgraça é que os analfabetos às vezes 

tomam a sério a distribuição, abrem as portas dos metafóricos salões a um amontoado de trastes inúteis – quem 

vai ficar nos sertões com uma cabeça dessas? (...)”(MEIRELES, 2012, P.121). A poetisa aponta o 

patrimonialismo das elites políticas em relação ao voto de cabresto entre a pobreza e falta de instrução, 

que compreende um pouco mais tarde, o modelo do fenômeno populista ocorrido durante a ditadura de 

Getúlio Vargas como estratégia conservadora de governos autoritários. “(...) O que me apavora é o 

analfabeto assim metido de cabeça, quase por obrigação (...)” (MEIRELES, 2012, p.122). Cecília Meireles 

viveu todo patriotismo da sociedade brasileira e um jogo político de interesses individuais geradores 

de dois golpes militares, na década de trinta e sessenta durante o século XX.  

   Em 1922 Meireles se casou com o artista plástico português Fernando Correia Dias, pai de 

suas três filhas Maria Elvira, Maria Matilde, e Maria Fernanda; que se tornou atriz de teatro ficando 

famosa. No ano de 1923, a poetisa lança mais duas obras literárias, “Nunca Mais... e Poemas dos 

Poemas”.  Ambas as produções tem características simbolistas da década anterior. O símbolo tem duas 

vertentes, uma no convencional das representações dos objetos, e outra na psicanálise; no estudo de 

distintos significados do inconsciente. Em relação ao simbolismo, Meireles transmite em sua arte as 

representações de seu meio.      
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   Cecilia Meireles se destaca como escritora para crianças e está integrada a um grupo de 

artistas como: Andrade de Muricy, Tasso da Silveira, Murilo Araújo, Francisco Karam, Monteiro 

Lobato e Henrique Abílio. Entre os livros da poetisa estão: “Baladas para el - rei e Criança, meu 

amor”. Em 1925 o índice de analfabetismo no Brasil era enorme; e diversos “escritores espiritualistas” 

eram simpatizantes da revista “Festas”, onde Meireles colaborava na cidade do Rio de Janeiro. 

Observa-se uma única mulher entre muitos homens, se destacando pelo intelecto, e vencendo 

estigmas.      

   Havia uma preocupação intelectual em torno do sistema de educação desde o fim do século 

XIX com a vinda da família real para o Rio de Janeiro. Entretanto, no século XX a poetisa era 

engajada em reformas que beneficiasse a educação no Brasil. No ano de 1929, Meireles se candidatou 

cátedra de literatura, e obteve segundo o lugar defendendo a tese “O espirito vitorioso”. A disputa do 

primeiro lugar foi mérito do filólogo Clovis Monteiro. Ora, o espirito conservador e a disputa de 

gêneros no Brasil; é uma característica de resistência da elite hegemônica e social a imagem da mulher 

ao longo dos séculos. E a poetisa não só exercia condições cognitivas, mas também, econômicas para 

se destacar entre homens nesta época castradora dos direitos e deveres. É a ideia da sociedade 

brasileira abrir espaço de trabalho sofisticado para mulheres intelectuais de classe social alta.  

   Por outro lado, de 1930 a 1934 a poetisa se mobilizou a lutar por um sistema de educação 

renovador no Brasil. Neste período Meireles foi diretora de uma relevante coluna (Comentário) no 

Diário de Notícias sob a temática pedagógica de um ensino de renovação. Cecília Meireles também 

publicou diversas crônicas do cotidiano de seguimentos variados e múltiplos, assim como: Temas 

Gerais, Viagens, e Educação. A autora rompeu tabus autoritários contribuindo cognitivamente com o 

fortalecimento dos sistemas de educação e cultura livres de Literatura Comparada e Literatura Oriental 

desde 1934.  

   Meireles preocupou-se intensamente com os sistemas de educação e cultura em relação ao 

analfabetismo das classes baixas. Toda a observação e sensibilidade da poetisa são relacionadas à 

sociedade e a humanidade em suas obras. A autora era simpatizante do desprendimento material dos 

indianos, e o respeito à fé que este povo manifesta, assim como, a autora respeitava todas as crenças 

tendo no universo o olhar de um todo. “(...) Precisa conhecer a história desses velhos povos, um pouco de 

suas ideias filosófico-religiosas, uma boa parte de seus costumes e tradições (...)” (MEIRELES, 2012, P.231).  

Embora a Índia seja um país que valorize a arte e a cultura em seu material histórico requintado e 

simples, ela é também uma sociedade de cultura ortodoxa. E possui uma população que mantém a 

obediência às repetições das antigas hegemonias religiosas entre os diferentes atores sociais 

conservadores.  
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 Cecília Meireles comparava a desigualdade social e cultura da Índia com o Brasil em alguns 

aspectos distintos, e outros incomuns como cronista. A Índia foi fonte de inspiração para inúmeras 

produções poéticas e literárias de Meireles no período em que a autora viveu no século XX. 

Por paradoxal que pareça, é mais fácil entender-se o Oriente conhecendo-se o Brasil, cujos problemas 

são curiosamente semelhantes (luta pela afirmação de uma nacionalidade, urgência de adaptação às 

circunstâncias internacionais, aproveitamento das riquezas, contratempos raciais, consolidação da 

economia, planos de educação), salvo ao que se refere às suas respectivas idades, e à data da sua 

independência (...) (MEIRELES, 2012, p.232). 

    Em 1934 Cecília Meireles organizou a primeira biblioteca infantil do país em Botafogo no 

Rio de Janeiro que funcionou durante quatro anos. “A ideia de organizar bibliotecas para crianças não se 

pode dizer que seja uma ideia nova. É mesmo uma coisa velha, e sem originalidade. Uma vez que existem livros 

e crianças que os leiam (...)” (MEIRELES, 2012, p.338).   Esta biblioteca se reproduziu em modelo para 

outros estados do Brasil. Neste mesmo ano a poetisa fez sua primeira viagem a Portugal convidada 

pelo “Secretário de Propaganda” para ministrar conferências folclóricas e literárias (Batuque, samba, e 

macumba) nas academias de Lisboa e Coimbra; “Notícia da poesia brasileira”. Neste ano também 

ocorreu o fechamento da colaboração da jornalista com o Diário de Notícias no Rio de Janeiro. O 

simples fato da disputa entre os gêneros, nas simultâneas gerações brasileiras é umas das rupturas que 

mais incomoda as sociedades conservadoras no conjunto de tabus de distintas particularidades.  

   Cecília Meireles após completar seus trinta anos teve diversas mudanças pessoais em sua 

vida. No entanto, a poetisa com aproximadamente treze anos de casamento ficou viúva e sofreu a 

fatalidade do suicídio de Fernando. No mesmo ano, em 1935 “(...) foi nomeada professora de literatura 

brasileira e técnica de crítica literária da então recém- criada Universidade do Distrito Federal no Rio de Janeiro 

(...)” (MEIRELES, 2012, p.363). A poetisa trabalhou de 1936 a 1938 como docente de ensino superior  

no Rio de Janeiro, e aplicou diversos cursos de gêneros elevando sua arte através do seu intelecto e sua 

elegância. Ainda em 1935 ocorreu á exoneração do diretor geral do “Departamento de Educação do 

Distrito Federal” o professor Anísio Teixeira, este viu desmoronar as perspectivas das “reformas 

educacionais” através do governo de Getúlio Vargas quando o Brasil anunciou que iria participar da 

Segunda Guerra Mundial.  

Certamente diversos e distintos autores assim como, Plekanov e Elias apontam antagonismos 

em narrativas distintas de governos déspotas, onde a barbárie explicita desencanto geral em revoluções 

do alto. Entende-se um cenário de guerras e interesses individuais produzidos por elites hegemônicas 

opressoras, como máquina produtora de desigualdades sociais. Portanto, a sociedade vivida por 

Cecília Meireles e demais brasileiros durante o último movimento bélico mundial pode ser 

caracterizada como desencantada em relação à densidade populacional vítima de invisibilidade no 

país.   
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Nas perspectivas literárias da poetisa como cronista também aparece o desejo de uma escola 

pública de qualidade e distante de dominação religiosa. E esta nova instituição segundo a produção de 

crônicas sobre educação da autora seria pautada na democracia, onde seria inadmissível qualquer tipo 

de preconceito no âmbito da humanidade.  O mais impressionante no estudo de vida e obra de Cecília 

Meireles, é a nítida percepção de força, coragem e diplomacia da poetisa no enfrentamento de uma 

representatividade com coronéis mantendo a superioridade do gênero masculino.   

   Em 1936 a poetisa colaborou com dois jornais de dois estados, “A Manhã e a Nação” do Rio 

de Janeiro, e “Correio Paulistano” de São Paulo. Meireles dirigiu também a revista “Travel in Brazil”, 

e trabalhou no departamento de imprensa e propaganda. Entretanto, em 1938 a poetisa realiza a 

conquista do “Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras”, com o amadurecimento de sua 

poesia na obra “Viagem”. Cecilia recebe críticas de Cassiano Ricardo em sua defesa.  

Contudo no ano de 1939, Cecília Meireles publica mais dois livros em Portugal; “Morena, 

pena de amor” e “Viagem”. Também na revista “Ocidente” de Lisboa, a autora iniciou sua produção 

de “Olhinhos de Gato” publicada por capítulos. E no Rio Grande do Sul, foi à primeira vez da 

publicação a Globo com “Rute e Alberto resolveram ser turistas, em Boston, D.C, Heath obra em 

prosa”.      

   É relevante ressaltar que a época sistemática de Cecília Meireles é a realidade de que as 

forças armadas brasileiras estavam ultrapassadas, em relação à organização de um exército que 

reproduzia o modelo francês da Primeira Guerra Mundial entre 1916 e 1917. É a ideia do Brasil se 

apegar a repetições europeias arcaicas, e ter a dupla simpatia pelo nazismo alemão de Hitler mantendo 

a superioridade da raça ariana através de genocídios, e ao fascismo antidemocrático italiano de Benito 

Mussolini, que marcou o século XX entre conflitos de militarização e nacionalismo.  

Para que o mundo firmasse um compromisso duradouro de paz, seria necessário, primeiro, que os 

homens se sentissem unidos por inspiração geral de amor. Para que esse amor, porém, possa, por sua 

vez existir, mister se faz uma expansão de conhecimento que torne familiares todas as coisas que ainda 

estejam sendo obscuras ou incompreensíveis, e de cuja desconfiança e temor podem nascer esses 

desequilíbrios que custam o preço de guerras (...)( MEIRELES, 2012, P. 310 ).  
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Não obstante após a derrubada da França e ataques de Hitler a toda Europa, com intenções 

irracionais de dominar o mundo, se desencadeou a negociação política acordada que teve como fecho 

a contribuição da união dos Estados Unidos aos países aliados da América. O século XX conturbado 

vivido pela poetisa pressupõe uma sociedade desencantada. Meireles se preocupava com o avanço do 

sistema educacional, mas existia o empecilho do movimento bélico mundial, a autora deixa críticas 

como cronista em relação à racionalidade humana. 

 (...) O que a bomba encontra para arrasar é o que se foi construído pela própria natureza, ou o que, das 

gerações, o tempo respeita. São as casas, as ruas, as criaturas, e os pobres animais, alheios à aventura humana, e 

ao mesmo tempo a ela tristemente escravizados (...) ( MEIRELES, 2012, p. 74).  “(...) Será preciso muito 

cérebro, muito tempo, e algumas universidades. Universidades! Ah, como está velho o mundo, visto daqui! – 

como está velho! Triste, caduco, e indigente (...) (MEIRELES, 2012, P.78). 

 Embora a interpretação da poetisa seja complexa em relação às perspectivas de subjetividades 

descritas, a autora deixa claro suas insatisfações sistêmicas nas narrativas de suas crônicas. Meireles 

cita três características intrigantes do mundo “triste, caduco, e indigente”. O significado da palavra 

mundo na mente de um poeta pode ser um pressuposto do mundo vivido por ele, em relação à ideia do 

artista expressar suas forças sistêmicas em sua arte, como vai apontar o autor Norbert Elias no 

contexto da história hegemônica europeia vivida por Mozart no presente estudo.   
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2.1.2 Viagens e Despedida 

   Em 1940 Cecilia Meireles se casa pela segunda vez com o professor engenheiro agrônomo 

Heitor Grilo. E conclui em Lisboa na revista Ocidente o livro “Olhinhos de Gato”. A obra examina a 

intimidade da autora sob uma narrativa musical e poética de um diário de menina enigmática. Meireles 

viaja para os Estados Unidos com o marido Heitor Grilo, para dar aulas de “Culturas e Literaturas 

Brasileiras na Universidade do Texas” neste mesmo ano, e depois vai para o México realizar palestras 

sobre folclore, literatura, e educação. 

    A década de 40 foi promissora na carreira intelectual de Cecília Meireles. Através do jornal 

“A Manhã” no Rio de Janeiro, a poetisa fez publicações de 1941 a 1943 de diversas pesquisas sob os 

temas de folclore e educação infantil. O nome da coluna de Meireles neste jornal era: “Professores e 

Estudantes”.  

   Em 1942 ocorre a publicação da obra “Vaga música” – uma organização de poemas 

“neossimbolistas”.  E em 1944 Meireles esteve no Uruguai e na Argentina, e publicou “Poetas novos 

de Portugal” (seleção e prefácio) no Rio de Janeiro. A poetisa nesta época colaborava com os jornais: 

“A Nação” no Rio de Janeiro; e também “O Estado de São Paulo”, “Folha de São Paulo”, e “Correio 

Paulistano”. No Rio Grande do Sul colaborou com o “Diário do Povo”.  No ano de 1945, a poetisa 

publica a produção de coletânea poética de “Mar absoluto, e outros poemas” na cidade de Porto 

Alegre. Esta obra qualifica a autora como conhecedora da linguagem poética.  

      Entretanto, em 1948 a autora publica “Rui – pequena história de uma grande vida”, na 

cidade do Rio de Janeiro. E publica o artigo “Evocação lírica de Lisboa” na revista “Atlântico nº 6”.  

A publicação da obra “Retrato natural” de Cecília Meireles ocorreu em 1949 também no Rio de 

Janeiro. Meireles trabalhou incansavelmente em suas produções literárias.  

   Nos primórdios dos anos 50, a poetisa organiza um trio de conferencias na capital de Minas 

Gerais; “Problemas de literatura infantil”. Em 1951, a autora foi secretária do “I Congresso Nacional 

de Folclore no Rio Grande do Sul”. E era associada à Comissão Nacional do Folclore. Fez mais duas 

publicações; “Amor em Leonoreta, pela Hipocampo. Nova Viagem à Europa”.   Em 1952, a poetisa 

faz as publicações das produções: “Doze noturnos da Holanda, O Aeronauta, Artes Populares”, no 

volume intitulado “As artes plásticas no Brasil”. 
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   No ano de 1953 a autora realiza a publicação de duas obras: “Poemas escritos na Índia, e o 

Romanceiro da Inconfidência”. O “Romanceiro da Inconfidência” é uma das obras de Cecília Meireles 

mais singular em seu movimento lírico romântico e musicalidade poética. A poetisa produz uma obra 

metafórica e metafisica, assim como a maior parte de seus trabalhos literários. Neste mesmo ano a 

poetisa viaja para Europa e por Goa. Entretanto, em uma das viagens de Meireles, ela é intitulada de 

“Doutor Honoris Causa da Universidade de Délhi, na Índia”.  De 1954 a 1956 ; a poetisa viajou pela 

Europa, com diversas publicações assim como: “Pequeno oratório de Santa Clara, Pistoia, Cemitério 

militar brasileiro, Canções, Giroflê Giroflá”, entre outros. “(...) Nós sabíamos que tudo ia passando... Tudo 

era mentira e verdade. Nós também íamos passando, de mãos dadas... Era tempo do Giroflê! (MEIRELES, 1981, 

P. 28).       

   Entretanto, em 1957 a poetisa viaja a Porto Rico e publica “Oratório de Santa Maria 

Egipcíaca, Romance de Santa Cecília e A Bíblia na poesia brasileira”; a última destas publicações lhe 

rendeu uma conferência. No fim da década de 50 (1958\1959), a editora Aguilar faz a publicação da 

“Obra poética” de Cecília Meireles com a supervisão da própria autora. Neste período a poetisa viaja 

para Israel, Grécia, e Itália. E lança a publicação singular sobre a ilha de São Miguel; “Panorama 

folclórico dos Açores” e a obra “Eternidade de Israel”. 

      A vida e obra de Cecília Meireles é uma narrativa muitas vezes melancólica, no sentido de 

todas as fatalidades ocorridas na vida da autora. E por ela retratar a si mesma, e as suas próprias 

experiências sociais e políticas ocultadas pelo subjetivismo das metáforas.   Em 1960 foi publicada a 

obra “Metal Rosicler”, e em 1961 Meireles participou da Comissão Nacional Brasileira para a Unesco; 

“Tagore and Brazil. New Délhi”. No ano de 1962, a autora publica junto a outros escritores a obra 

“Quadrante I”, e “Poemas escritos na Índia”. Portanto, no ano de 1963 surge a publicação de 

“Solombra; Quadrante II” juntamente com outros autores, e é publicado também a sua “Antologia 

Poética”. Cecilia Meireles concretizou benefícios grandiosos ao sistema de cultura. Além de se tornar 

célebre em toda América Latina, Meireles também ficou bastante reconhecida na Europa, Estados 

Unidos, África do Sul e Ásia; como escritora, e em grandes conferências literárias. Suas obras foram 

traduzidas em diversos países.  

   A obra “Quatro vozes” e “Vozes da cidade” publicada pela Record, não teve data. Neste 

mesmo ano foi lançado no mercado cultural “Sonhos” (1950 – 1963). E a “Antologia poética” da 

autora teve o lançamento da 3ª edição através da editora Nova Fronteira em 2001.  Em 1964 pouco 

antes do falecimento da poetisa, as obras publicadas foram: “Poemas de viagens (1940 - 1964); Ou 

isto ou aquilo; Escolha o seu sonho; e O estudante empírico ( 1959-1964)”.  A autora em 1963 recebeu 

o prêmio “Jabuti” pela obra “Poemas de Israel”.         
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Em nove de novembro de 1964, logo após completar sessenta e três anos, a poetisa morre e 

tem o corpo velado no espaço do ministério da educação e cultura no Distrito Federal. Mas, seu 

trabalho torna-se póstumo conquistando inúmeras gerações interessadas na coletânea literária da 

autora.  

Cecília Meireles permanece viva em sua arte. Em 1965 a autora recebeu o post mortim, o 

prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo Conjunto de suas obras. Também 

teve o nome agraciado com o salão de conferências e concertos no bairro da Lapa no Rio de Janeiro. 

Em São Paulo uma rua e uma escola municipal receberam seu nome.  Logo após o sua morte no ano 

de 1964, a sua produção poética sob o título “Solombra” recebeu o prêmio Jabuti concedido pela 

Câmara Brasileira do Livro. 

      No Chile em “Valparaíso” inaugurou-se a “Biblioteca Cecília Meireles”. As considerações 

à renomada poetisa são contínuas. O nome Cecília Meireles no ano de 1989 circulou no dinheiro 

lançado pelo Banco Central. Em 1991 a cidade de São Paulo inaugurou uma biblioteca com produções 

literárias para crianças e jovens com o nome da poetisa.   

    Dois séculos haviam se passado, e a poetisa presenciava um Brasil tão autoritário e 

ganancioso no militarismo da ditadura, quanto na monarquia de espaço e tempo que se reproduzia 

desde a data de seu nascimento. Como visto, a vida da poetisa foi marcada por perdas irreparáveis. 

Antes dos três anos de idade a autora foi à única sobrevivente de sua família, e criada pela a nobre 

descendente portuguesa açoriana Jacinta Garcia Benevides. A obra “Elegia” (1933 – 1937) foi 

dedicada à memória de sua avó materna: “Minha primeira lágrima caiu dentro dos teus olhos. Tive medo de 

enxugar: para não saberes que havia caído (...)” (MEIRELES, 1963, p 51). 

  O poema descrito em “Elegia” foi produzido em longa extensão, ou seja, é uma epopeia com 

a significante narração em relação ao heroísmo de Jacinta por desempenhar tão bem o papel de mãe no 

desenvolvimento de Cecília Meireles. Nele contém toda tristeza da autora na construção artística de 

nove poemas. Em sua ultima entrevista ao Jornal Opção em maio de 1964 ao jornalista Pedro Bloch, 

Meireles descreve que sua avó era “uma criatura extraordinária”. E era muito devotada à religião e 

orações cotidianas.  Especificamente esta particularidade chama a atenção, pela predominância da 

religião católica fortemente no Brasil durante o século XX, ou seja, o catolicismo é uma doutrina 

muito íntima dos portugueses. 
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 Segundo a poetisa a sua avó tinha compaixão pelas pessoas no geral, a honra de Jacinta 

influenciou demasiadamente no modo como Meireles sentia os homens e a existência herdando a 

espiritualidade elevada da avó, além da influência à literatura folclórica. Cecilia Meireles relembra em 

suas crônicas, que o seu maior encanto em sua infância era o “eco” da casa de sua avó. Ela diz que 

procurava por seu “eco”, mas ficava constrangida em perguntar sobre aquela transmissão de sua voz, 

porque ela era uma menina “recolhida, tímida, e deslumbrada”, mas prestava muita atenção nas 

palavras misteriosas do mundo. Tinha sede de saber e sentia muito mal estar em assumir a “estupidez” 

de não saber o próprio “eco”.   

   Além de todo acervo literário como jornalista e escritora, ela também foi artista plástica, 

educadora, organizadora da cultura nacional; que a partir de seus projetos direcionados a nova escola 

contribuiu com peças teatrais, programas de rádio, e incentivou à literatura infantil fundando a 

primeira biblioteca brasileira.  Os cem anos de Cecília Meireles em 2001 esteve entre grandes nomes 

literários, como José Lins do Rego, Murilo Mendes, e Silvio Romero; na comemoração do “Ano da 

Literatura Brasileira” decretada pelo governo federal. Em Portugal na cidade de Lisboa, Cecilia 

Meireles tem uma rua com seu nome prestigiando não só a poetisa brasileira, mas seus avós açorianos.  

   A posteridade à memória da poetisa é um marco à emancipação da mulher frente às 

dificuldades patriarcais ao longo do século XX, sobressaído a persona feminina epistemologicamente 

entre dominações masculinas ainda tão frequentes na disputa de gêneros da sociedade brasileira do 

século XXI.  
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 Embora, Meireles tenha morrido meses após o golpe do estado de 1964, a poetisa 

provavelmente observou as primeiras repercussões de mais um golpe militar. Vale ressaltar que 

Cecilia Meireles viveu toda sua trajetória artística em um Brasil militar altamente opressor, e que o 

fim de sua vida foi o período mais violento da ditadura militar. Onde a censura era castradora da 

liberdade de expressão, e oprimia as novas vanguardas durante a ditadura. Portanto, as punições as 

ideologias contrárias ao ditador; era o exílio, a tortura, e a morte. E Meireles demonstra superar todo 

desencanto em sua arte neste período.                                                                     

Acordas num lugar de brumas: brumas azuis e cor-de-rosa. Não tens certeza do céu, 

mas sentes em redor de ti um arejado bocejo d’água. Dizem-te: LISBOA. Não podes 

ainda ver claramente. São tudo espumas de aurora. Mas de repente o sol atira 

certeira uma chispa de ouro. E sentes um brilho súbito de nácar descoberto. 

Repetem-te LISBOA. Percebes à beira do rio aquele caramujo enrodilhado, que vai 

ficando cintilante, poliédrico, de ouro, de vidro, de límpido e úmido azulejo. É um 

caramujo quieto, à cuja sombra do rio inventa e desmancha líquidos jardins de 

muitas cores. É um caramujo de outros tempos, que escutou muitas fábulas, que 

guarda dentro de si uma vasta memória marinha e em seus dédalos interiores, de  

sucessivos espelhos, vê passarem reis, cortejos, martírios, intermináveis navegações 

(...) (MEIRELES, 2012, p.197).           

 

            Meireles demonstra em suas crônicas de jornais sobre viagens descrever a própria 

realidade.  As narrativas subjetivas tendem a diversificar os significados das interpretações.  A 

autora dá o entendimento através de metáforas e pressupostos de quem está chegando de navio ao 

território de Portugal.  E percebe a sua memória afetiva flutuar em um mundo de sonhos e fábulas 

sobre histórias que reproduzem a permanência de personagens da monarquia. Cecília Meireles faz 

supor a sensação de pertencimento em relação à sua primeira visualização ao território português.  
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3) Romanceiro no Espelho Das Reproduções 

 

                          “(...) Ó vós, que não sabeis do inferno, 

                                       Olhai, vinde vê-lo, o seu nome   

                                     É só – PUSILANIMILIDADE.” 

                                                           (MEIRELES, 2008) 

 

 3.1 Espelho Temporal 

   Para comparar as imposições autoritárias de um governo monárquico, com os métodos de 

dominações conflitantes que freiam racionalidades, é comum encontrar uma diversidade de obras 

literárias que já evidenciaram estas discussões. Entre a obra mais significativa, em relação às correntes 

que beneficiam riquezas individuais explorando a força de trabalho humana apoiada por sistemas 

absolutos, “Mozart Sociologia de um Gênio” produzido em parte por Norbert Elias, e seu pelo 

organizador Michael Schröter, é por excelência uma produção incomum ao “Romanceiro da 

Inconfidência” e sensações vividas por Cecilia Meireles demonstradas nas explicações da autora sobre 

a produção do “Romanceiro”.  

  As perspectivas do ensaio “Mozart Sociologia de um Gênio” esclarece as ações e reações do 

artista submetido às dominações servis no século XVIII na Europa, e a ruptura gradativa da arte por 

categoria. Norbert Elias faz significantes perguntas no início da obra: “Mozart era um representante 

musical do rococó ou do século XIX burguês? Sua obra foi a última manifestação de uma musica pré-romântica 

“objetiva”, ou ela já mostra sinais que o “subjetivismo” despontava? (...)” (Norbert Elias, 1995  p. 15). É 

relevante responder a pergunta do autor levantando a hipótese, de que o estilo musical de Mozart 

estivesse à frente da composição clássica admirada por seu público. A obra de Elias deixa a pista de 

existir a possibilidade da essência do músico ter influenciado novos gêneros musicais na modernidade.   

   Dramas hegemônicos temporais são incomuns na vida dos artistas. Mozart viveu seus 

últimos dias no apagar das luzes do século XVIII, em uma transformação de racionalidades, onde 

surgia a segunda geração vanguardista com o objetivo de destruir o clássico na Europa. No século XX, 

Meireles além de todas as especificidades profissionais em que exerceu através da cognição e da arte 

se destacou como cronista de jornais, em singular no jornal “Diário de Notícias” apontando uma 

multiplicidade de interesses estruturais na história humanidade.  
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 Entretanto, Cecília Meireles se destaca pela representação da figura intelectual feminina na 

organização dos subsistemas de educação e cultura como servidora pública no século XX em uma 

sociedade adepta aos moldes políticos da sociedade de Mozart, entre os antagonismos do liberalismo 

reproduzido no Brasil. Em algumas crônicas de Meireles foram narradas críticas sutis ao sistema 

brasileiro de sua época.  

Contudo, em uma de suas viagens a Espanha, a autora descreve sua observação do material 

histórico e diz ter encontrado a fonte de inspiração no território espanhol para  produção do 

“Romanceiro da Inconfidência”. “(...) Oh! que felicidade encontrar ainda uma rua deserta, onde qualquer 

vulto que assome tem a sua integral dignidade de figura humana – com suas eventuais desgraças e felicidades! 

Mas, embora esteja silenciosa, o Romancero fala aqui, poderosamente (...)” (MEIRELES, 2012, P. 219).  A 

descrição da poetisa na crônica de mais uma de suas viagens, pressupõe o fato do patrimônio histórico 

da Espanha compor a perspectiva épica de lenda no “Romanceiro da Inconfidência”.  

  Através do ensaio de Elias torna-se possível a compreensão da tragédia de um artista sob a 

castração de uma sociedade absolutista e autoritária, na tentativa da arte romper laços dominantes 

expressos em composições musicais eruditas. Mozart é a descrição da sensibilidade romântica 

ignorada pela hegemonia de seu tempo. Porém, Meireles descreve o mesmo período europeu em outro 

tempo, em outro espaço, e através de recordações históricas trágicas da monarquia espanhola.  “(...) E 

então, diante destas paredes esculpidas de Burgos, desta riqueza a arte guardada como em cofres de pedra 

rendada fica-se mais triste; porque a arte e a beleza mudaram-se, perderam-se, corromperam-se (...)” 

(MEIRELES, 2012, p.220). Cecília Meireles parecia conhecer a história antiga das sociedades. É a ideia 

das obras da poetisa expressar as experiências de vida da autora.  

  Nas concepções de Norbert Elias o período absolutista europeu estabelece uma pequena 

burguesia insatisfeita, porém obediente a uma classe dominante que mantém sua subsistência 

humilhando, tolhendo, e sufocando o poder de criação do artista. Os ensaios do autor esclarecem as 

formas dos métodos estruturais que controlavam as relações profissionais do século XVIII, e revela 

diversos antagonismos entre o homem e o meio no âmbito da vida de Mozart dando entendimento as 

transformações sociais da humanidade.  

No século XX, Cecília Meireles escreve sobre os erros nas redações dos jornais como cronista, 

e defende Mozart dos termos pejorativos de alguns jornalistas; “(...) também um musicólogo português, 

tratando certo dia de Mozart, serviu-se do adjetivo “salsburguês” referindo-se à cidade natal do artista. Vai a 

máquina e escreve “sub-burguês” – o que é rebaixar qualquer pessoa que não fosse Mozart a um nível fora de 

todas as retificações (...)” ( MEIRELES, 2012, p. 24).  Essa característica entre Mozart e Meireles pressupõe 

um estímulo da cronista aos leitores de sua coluna a uma reflexão às condições sociais do musico. E 

coincide com o contexto de Elias, e supostamente com o interesse da autora pelos acontecimentos 

políticos do Brasil e Europa durante o século XVIII para escrever o “Romanceiro”.       
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A compreensão deste aspecto de castração de liberdade influencia a necessidade de conhecer a 

vida profissional do artista no regime absolutista, no sentido de não existir estrutura de classes nesta 

época. No primeiro momento da carreira, a história de Mozart apresenta uma característica satisfatória 

junto à imposição de um governo absolutista. O pai (Leopold Mozart) do artista era musico da corte e 

apoiava os sonhos e criatividades do filho, porém colocava sua carreira de musico da corte em risco.  

Mozart quando obedecia as vontades de sua monarquia compondo para a corte era bem visto 

por sua sociedade, pois mantinha uma aparência aristocrática e a sua subsistência. Porém, como 

burguês era tratado como servo, porque era obrigado a compor de acordo com as vontades de seu 

sistema. No entanto, o desencanto de Mozart surgiu ao sentir o amargor coercitivo por ter rompido 

suas regras estruturais. Tendo a musica por paixão, Mozart teve a realização pessoal determinada por 

influência paterna. A sociedade de Mozart revela o autoritarismo permanente da sociedade de Cecília 

Meireles.  

(...) E todas as águas falavam a verdade; nós só amamos bem o que se parece conosco; andamos 

sequiosos de repercussões, de respostas, de reflexos que de certo modo repitam o que somos: como se a 

nossa verdade dependesse de uma confirmação exterior, como se a nossa própria existência carecesse, 

para ter a realidade, do testemunho de uma identidade verificada plenamente em outra vida (...) 

(MEIRELES, 2012, p. 310).    

 A poetisa através das metáforas em sua arte literária sugere uma reflexão dos valores morais 

de nossas particularidades na lógica da realidade histórica da humanidade, e de nossos valores éticos e 

morais como sociedade civil; no sentido de contribuição com a decomposição da coisa pública.  

Em Norbert Elias, o sucesso de Mozart na corte não lhe subiu a cabeça; porque o que ele 

desejava era o reconhecimento de uma arte independente, sua derrota se manifestou através das crises 

de depressões do artista, devido à recusa do seu trabalho autônomo. É a ideia de uma corte déspota e 

detentora da cognição humana e liberdade de expressão. A liberdade de Mozart, não era compatível ao 

seu sistema absoluto, porque o movimento artístico burguês neste período só havia livrado a literatura, 

da influência hegemônica. “(...) No entanto, a similitude de todos os códigos morais, de todas as doutrinas, 

instituições e ritos demonstra que o equilíbrio social dos homens tem sido difícil em obter e manter (...)” 

(MEIRELES, 2012, p. 321).  A autora como cronista demonstra a preocupação de entender o Brasil no 

mundo.   

  A história dramática da vida de Mozart está relacionada à falta de autonomia do musico 

artesão na Europa racionalizada do século XVIII. Embora o “Réquiem” fosse uma imposição sacra da 

classe dominante como parte do oficio dos mortos, a produção da obra foi espelhada no próprio drama 

do artista, ou seja, a composição do musico expressa todos os seus sentimentos de desencanto.  
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Tanto Mozart como Meireles esconderam e expressaram sentimentos distintos em suas artes 

para se protegerem de métodos coercitivos. Cecília Meireles quando escreve sobre fatos políticos, 

sociais, e pessoais; se mostra completamente enigmática demonstrando preservar seu intelecto. Na 

crônica “Uns Óculos”, onde sobretudo, a poetisa insinua em sua crítica ter “olhos tortos”, no sentido 

de ver um mundo diferente das outras pessoas. “(...) A paisagem inumana oferece-me espetáculos que 

devidamente narrados, enchem de displicente inveja os que escutam. Duvidam, acham graça etc., mas em 

seguida começam a experimentar, cerrando as pálpebras e inclinando a cabeça a ver se são capazes de enxergar à 

minha moda (...)” (MEIRELES, 2012, P. 31).   É a ideia de que Meireles e Mozart necessitaram de 

metáforas distintas em suas produções artísticas, porque ambos trabalharam em governos autoritários. 

Embora estivessem a dois séculos de distância e em diferentes territórios.     

  A falta de retribuição na reciprocidade de sentimentos fez com que o musico perdesse a 

autoestima. Contudo, Mozart era um ser humano sentimentalista e esse aspecto fica evidente em sua 

infância, no sentido do artista ter infinita devoção sob a música para se sentir amado e viver uma 

realidade em que faltava amor próprio. “(...) Tudo indica que no fim Mozart vivia em estado de solidão e 

desespero. Sabia que morreria em breve; em seu caso isto provavelmente significava que desejou morrer, e que 

de certa maneira escreveu o Réquiem para si mesmo (...)”  (Elias, p. 11).   Na concepção de Norbert Elias, a 

tragédia de Mozart exerce uma forma de ocultismo pela sedução de sua melodia. 

Em Cecília Meireles a história da humanidade exerce muito mais significado do que os 

conceitos constituídos pelo senso comum entre os antagonismos que desencadearam os fatos históricos 

marcando diferentes gerações com guerras, opressões, perseguições, e torturas; destacados como 

fenômenos produzidos por regimes autocráticos. Para autora a questão de amor à pátria se relaciona ao 

patrimônio histórico, é a ideia de relembrar o passado pelo lado bom, apesar dos dramas sistêmicos 

deste passado. Porém, existiram diferentes artistas em épocas distintas no Brasil e no mundo, com 

histórias de explorados e sujeitados a submissão sistêmica. “(...) É a única maneira, aliás, de lhes dá 

permanência: imortaliza-las em amor. O verdadeiro amor, é paradoxalmente, uma saudade constante, sem 

egoísmo nenhum” (MEIRELES, 2012, p. 144).  A cronista nesta narração refere-se à “saudade” como um 

sentimento de ambiguidade presente em diversos fatores do cotidiano, onde um leitor despercebido 

deixa passar o sentido mais significativo, “(...) nosso presente, logo alcança o futuro, já o transforma em 

passado (...)” (MEIRELES, 2012, p. 144). A autora dá ênfase ás memórias de patriotismo romântico e 

paternal dos nossos antepassados políticos repercutidas na História do Brasil.  
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Nas concepções de Elias, as ações de Mozart são claras só para satisfazer sua realidade social. 

Segundo este autor, o estilo das composições de Mozart era clássico, porque a característica clássica 

da historicidade linear é intrínseca ao absolutismo. Há fidelidade da monarquia aos privilégios de seus 

desejos, onde se detinha conhecimentos dando exclusividade à corte e o clero para exercer a tirania do 

autoritarismo. O foco do autor de “Mozart Sociologia de um Gênio”, em relação à tragédia vivida pelo 

artista está relacionado ao sentido da vida, e a capacidade de realização do ser humano. É a ideia de 

impulsionarmos nossos desejos sem a consciência da evolução que determina nossas ações, e sermos 

relativamente iguais quando necessitamos atingir nossas metas.  Como foi dito anteriormente Meireles 

observava e analisava a humanidade. A poetisa na crônica “Chuva” critica a dominação não só nos os 

homens de poder político, mas também nos denominados chefes de família. “(...) Então isso não é um 

mundo ditoso em que os homens sérios, que andam tratando negócios, se divertem com sua imaginação como se 

fossem pobres poetas desacreditados? E as famílias concordam. Mundo ditoso, digo, porque se vivem de 

miragem, de sugestão coletiva, de hipnotismo (...)” (MEIRELES, 2012, p. 135).   As palavras de Meireles 

apenas completam o sentido da tragédia de Mozart em Elias. 

   No entanto, Mozart durante muito tempo foi refém de sua hegemonia tendo que prestar 

obediência mascarando sua produção criativa. O musico estava limitado ao único estilo musical de sua 

época, e a detenção do clero a origem de sua arte. Já a poetisa utiliza a história e literatura para 

demonstrar a permanência patriarcal antagônica de sua sociedade, onde a mesma foi funcionária 

pública e filha de funcionários públicos. Meireles como poetisa também nos dá a hipótese de esconder 

desencantos em sua arte durante o autoritarismo do regime militar. 

  A história de vida de Mozart demonstra que ele se desiludiu. O fim de suas paixões e sua 

coragem determinou sua tragédia. No entanto, Cecília Meireles aponta no “Romanceiro da 

Inconfidência” uma característica incomum ao apontamento de Elias em Mozart: há uma forte 

influência da religião sob a alienação humana em um embate entre um concílio e uma hegemonia 

política atuantes no abuso das ostentações. A característica de duplicidade é mais uma ambiguidade 

em evidência na retórica das concepções formadas por Cecilia Meireles. Ora, todo contexto histórico, 

filosófico, e teológico da Antiguidade e Idade Média; remete ao pressuposto de que tanto Mozart, 

como Cecilia Meireles, assim como, os demais “gênios” da humanidade são movidos por forças 

criadoras de suas realidades sociais para inspirar suas obras. “(...) A revolução foi, na verdade, um 

tremendo balanço das nossas possibilidades (...)” (MEIRELES, 2012, p.280). 

 Com toda certeza Cecília Meireles pensou no século XVIII marcado por guerras e    

demarcações territoriais, e no espirito revolucionário se alastrando pelos continentes em busca de solos 

férteis nas colônias espanholas da América. É a ideia, de que este período exerceu o objetivo de 

atender a burguesia, em relação à ruptura do feudalismo que só privilegiava a nobreza e o clero 

detendo o poder político e econômico das sociedades.    
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  O mistério que conduzia a sensibilidade da poetisa a um cenário material e imaterial entre 

antagonismos de conceitos de benevolência e perversidade, pressupõe a mobilidade do tempo, e 

gerações distintas em que destinos e sociedades se transformam.  O aspecto sobrenatural que envolve 

as perspectivas de produção na obra “Romanceiro da Inconfidência” fazendo com que Meireles, se 

transportasse à “Vila Rica” do século XVIII constatou uma sociedade brasileira com expectativas 

distintas de dominação em relação às transformações artísticas ocorridas na Europa nesta época.  

Contudo, as características hegemônicas e religiosas entre os territórios brasileiro e europeu se 

refletiam no espelho do tempo. A segunda vanguarda estabeleceu muita influência na definição das 

classes sociais da Europa.  Portanto, porque será que Meireles durante o século XX fez questão de dar 

ênfase ao século XVIII em seus escritos diversos? “Não podemos escapar de Metastasio! O século XVIII, 

na literatura, tem sempre uma recordação de suas cantigas. Cláudio, Gonzaga, outros mais responderam aos mil 

suspiros e sussurros dos seus melodramas, Mas também Raimundo Correia, tão longe o tempo, não parece ter 

guardado nos ouvidos estas palavras? (...)” (MEIRELES, 2012, p.251 ). É a ideia da cronista revelar os 

artistas brasileiros dos séculos anteriores, que receberam a influência européia e quase global 

manifestando amarguras em poesias sufocadas. 

   Na atualidade, os nomes de Mozart e Cecília Meireles são sucessos póstumos. A morte 

precoce do artista alemão no século XVIII remete à incompreensão do público devido à banalidade do 

músico não ter amor correspondido durante sua vida, a não ser o amor do pai.  Já Meireles soube viver 

seu sistema opressor no século XX lidando com a dor da perda, porém superou a saudade através do 

amor da avó e das criadas; personas demonstradas em sua essência nas criações de suas obras.  

Norbert Elias chama atenção ao fato significativo das pessoas dirigirem seus interesses às 

criações artísticas, e não aos seus criadores. A definição do autoritarismo foi reproduzida nas 

inspirações dos três autores em discussão contextual. Esses atores sociais viveram em países e épocas 

distantes, porém manifestaram em suas artes, o que o próprio Elias chamou de “sublime” independente 

das regras sistemáticas impostas aos artistas. A comparação entre Meireles e Mozart, é a forma de 

avaliar as perspectivas de submissão às regras de obediências institucionais através da mobilidade do 

tempo e do lugar. 

  É possível dizer no sentido ceciliano que a poetisa se precavia contra os abalos das críticas, e 

parecia se preocupar com a censura, como pode ser observado nas palavras da autora.   “(...) Além do 

mais, o cronista passa por inspirado, clarividente, gênio. Abusando um pouco do cartesianismo, todos acreditam 

que uma crônica pensada é uma crônica existente, viva, datilografada, impressa, pronta. E como pode o cronista 

articular uma explicação que venha pôr em perigo sua fama? (...)” (MEIRELES, 2012, p. 127). Meireles revela 

como cronista, que os mistérios das palavras em seus temas são muitas vezes banais, mas apresentam 

interessantes significados. Como o aspecto metafisico por exemplo; existente na maioria de suas 

produções, em singular “Olhinhos de Gato” e no “Romanceiro da Inconfidência”.   
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Nas explicações da autora a respeito de sua obra o “Romanceiro da Inconfidência”, a poetisa 

diz estar submetida às vozes dos fantasmas que se recusam a aceitar coerções e obediência. Para a 

autora as vozes queriam se manifestar através da poesia. É a ideia desta suplica exigir o 

reconhecimento. E do artista resguardar a sua arte para si em relação ao que ela transmite dificultando 

o entendimento do seu público. Já Mozart expressou uma arte distinta transmitindo todo desencanto 

conflituoso em relação ao despotismo de sua hegemonia ao entendimento do seu público, em um 

momento que a musica começava a libertar. 

   O Brasil é um espelho de reproduções explícito na história dos inconfidentes, no sentido de 

diversos destes atores sociais da elite do século XVIII terem assumido cargos públicos de status pela 

coroa portuguesa antes e depois dos confiscos da coroa caracterizando falha na moralidade e ética da 

sociedade política e civil do país.  A narrativa de Cecília Meireles sobre a história da inconfidência 

pensada por produção artística em período bélico, sugere resgatar toda raiz da centralização militar 

autocrática do século XX  vivido pela autora.  Particularmente esse aspecto desperta a suposição de 

que a poetisa possa ter se inspirado em transformar a herança de um esquema descoberto pela 

cognição, em uma fábula de nuances sobrenaturais no “Romanceiro da Inconfidência”, para se 

proteger das interpretações maledicentes. 

A hipótese levantada em relação às reproduções políticas sobre sistema colonial no Brasil em 

discussão é a ideia do “Romanceiro” se tratar de uma obra produzida com a grave denuncia histórica 

sobre o sistema político permanente entendido pela minoria dos habitantes brasileiros no século XX, 

devido ao alto índice de analfabetismo e apadrinhamento político neste período.  Não obstante, a 

maior parte dos trabalhos relacionados às crônicas jornalísticas de Meireles narrados por inúmeras 

pistas de reproduções políticas, que passam quase despercebidas pelo público da cronista destacando 

insatisfações sistêmicas no olhar contextual da autora; identificam a permanência oportunista 

memorial do caráter particular de seu sistema político, e reflete aspectos simples ou complexos no 

âmago do conjunto de inspirações literárias criadas pela autora.                                                                                                                                                                          

         É relevante a análise que esclarece o conceito de “Memória e Identidade Social” nas 

perspectivas do sociólogo, escritor e professor acadêmico Michael Pollak,  e o olhar na memória como 

fenômeno social que se submete à mudanças constantemente. Para este autor austríaco radicado na 

França a memória a primeiro momento é vista como um “fenômeno individual” inerente à intimidade 

da pessoa. “(...) Mas, Maurice Halbawach, nos anos 20 e 30, já havia sublinhado que a memória deve ser 

entendida também, ou sobretudo, como um fenômeno coletivo e social, ou seja, como um fenômeno construído 

coletivamente e submetido a flutuações, transformações, e mudanças constantes (...) ( Pollak, 1992, p.2)”. 

Michael Pollak esteve no Brasil entre os meses de outubro e dezembro de “1987”, na visita ao “Museu 

Nacional” em uma conferencia como o professor estrangeiro que somou no contexto de um artigo 

intitulado por “Memória, esquecimento, e silêncio”. 



33 
 

 Se podemos dizer que, em todos os níveis, a memória é um fenômeno construído social e 

individualmente, quando se trata de memória herdada, podemos também dizer que há uma ligação 

fenomenológica muito estreita entre a memória e o sentimento de identidade. Aqui o sentimento de identidade 

está sendo tomado no seu sentido superficial, mas que nos basta no momento, que é o sentido da imagem de si, 

para si e para os outros. Isto é, a imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida referente a ela própria, a 

imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si própria, para acreditar na própria representação, mas 

também para ser percebida da maneira como quer ser percebida pelos outros (Pollak, 1992, p.5).   

 O entendimento na concepção de memória histórica como instrumento de produções 

artísticas, pode ser aplicado na observação da criatividade de Meireles e  Elias; dois artistas do século 

XX que reproduziram suas distintas sociedades através da memória do século XVIII, que envolve a 

arte nas transformações tecnológicas da Europa, porém, a poetisa fixou suas perspectivas no século 

XVIII e no território de Minas Gerais. Há um pressuposto de que as respostas do que tentamos 

entender no presente estejam claramente expressas no passado das sociedades e suas particularidades. 

No entanto, Elias pode ter sido levado a este tipo de lógica ou certamente chegou à conclusão de que a 

legitimidade de um caráter está em seu passado, ao descobrir a identidade de sua hegemonia através da 

história de “Mozart Sociologia de um Gênio”, onde o artista burguês do século XVIII é castrado de 

liberdade profissional por sublimar um dom cobiçado pelos sacerdotes.    

  A poetisa Cecília Meireles no Brasil do século XX identificou o autoritarismo do seu 

presente com um olhar no passado dos inconfidentes, assim como, outros escritores brasileiros 

expressaram a mesma evidência em relação ao fato de diferentes escritores acionarem a memória 

política e social de suas raízes através da memória afetiva e cognitiva.      
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Cenário 

Eis a estrada, eis a ponte, e eis a montanha                     

Sobre a qual se recorta a igreja branca. 

Eis o cavalo pela verde encosta.  

Eis a soleira, o pátio, e a mesma porta.  

E a direção do olhar. E o espaço antigo 

Para a forma do gesto e do vestido.  

E o lugar da esperança. E a fonte. E a sombra.  

E a voz que já não fala, e se prolonga.  

E eis a névoa que chega, e envolve as ruas, 

Move a ilusão de tempos de figuras. 

- A névoa que se adensa e vai formando 

Nublados reinos de saudade e pranto” 

(Romanceiro da Inconfidência – Cecília Meireles – 2013, p.68 ).  

    

O Romanceiro no Espelho das Reproduções representa um campo simbólico de conflitos 

hegemônicos herdados pela autocracia antagônica do paternalismo como sistema político brasileiro de 

uma sociedade complexa.                                                                               

Figura 1 
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 3.1.1 A Arte e o Espelho dos Conflitos  

   Para a compreensão do processo histórico e seus herdeiros nas concepções de Ciro 

Flamarion Santana Cardoso na década de 50 do século XVIII, há um pressuposto de “concorrência 

entre o ouro e o açúcar” no mercado econômico brasileiro, e a ideia da produção de açúcar entrar em 

crise. Esse aspecto seduz os produtores agrícolas a venda de escravos aos mineradores, que pagavam 

fortunas pela exploração do trabalho escravo nas minas de ouro. Durante este período a “decadência” 

da colonização nordestina agrícola ficou evidente nas queixas de baixo preço do açúcar, e alto preço 

do escravo. O número de “engenhos” aumentou estabelecendo uma sequência de “fenômenos 

periódicos”. Para Cardoso, esta época deixa dúvidas, se existe uma generalização de uma rápida 

“decadência agrícola”. “(...) Na própria região de Minas Gerais sabemos hoje que ao contrário do que se 

afirmava, desde os primeiros anos começou a tomar ocupação agrícola das terras – associada às vezes mais nem 

sempre – as atividades de mineração, praticadas por proprietários escravistas, mas também por camponeses (...) 

(CARDOSO, 2000, 113). O autor afirma que “os níveis de prosperidade” territoriais eram variados na 

lógica referencial de 1750.  

   Segundo Cardoso é relevante ressaltar, que em relação ao “crescimento intelectual” existia 

um cenário “desanimador” durante o século XVIII. Antes dos anos 50 aproximadamente em “1747” 

foi fundada uma “tipografia no território do Rio de Janeiro”, mas o fundador teve que cumprir as 

ordens obrigatórias da coroa para o fechamento do jornal, e a volta do mesmo a “Portugal”.  Só havia 

alguns colonos da aristocracia com algum conhecimento nesta época, e filhos bacharéis formados na 

Europa com os estudos financiados pelo ouro. O ciclo do ouro financiou também intensas 

demarcações religiosas nas construções de “igrejas e edifícios públicos”.  Os padres “Jesuítas” logo 

sofreram as consequências das “reformas de Pombal”, no sentido de expulsão de terras, confisco de 

bens, e sua substituição por um “exercito português” cumplice do fornecimento ao Brasil de militares 

capacitados na organização dos métodos e táticas das forças armadas. O que chama a atenção é a 

cognição dos militares europeus e a multiplicidade de conhecimentos específicos e distintos nos 

mesmos.  

     Cardoso dá ênfase às cidades mineiras, no sentido de imigração dos soldados aliados da 

coroa responsáveis pelo patrimônio histórico colonial instalado no território de Minas Gerais. Esses 

militares exerciam “(...) um convívio urbano mais denso do que os tempos anteriores da vida colonial (...)” 

(CARDOSO, 2000, p.114) Eram engenheiros, músicos, poetas, arquitetos, escultores; que 

compartilhavam saberes nas interações sociais. No fim do século XVIII ocorreu à macro imigração de 

todos os lugares do mundo no território mineiro. A produção das minas de ouro já era micro neste 

período, e a “identidade militar” rompida pela dominação da coroa portuguesa.   
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 A História da Europa é marcada por ambiguidades centralizadoras, e são reflexos dos 

antagonismos de uma hegemonia portuguesa que é ambígua em relação à administração da riqueza 

nacional desde a descoberta do Brasil colônia. O colonizador utilizou o modelo feudal do sistema 

europeu com interesses de tiranizar um país com a ambição de se apropriar da economia agrária 

riquíssima explorando o trabalho escravo de índios e africanos para sustentar os despotismos dos reis 

sendo rompidos na Europa durante o iluminismo. No entanto, o ciclo do ouro colonial no século XVIII 

caracterizou uma escravidão muito dolorosa no trabalho escravo de mineração.  

   O cenário dos inconfidentes inspirou Cecília Meireles na produção de uma arte poética lírica 

e autônoma de dez anos até a sua publicação. A genialidade da poetisa desvenda a conspiração de um 

golpe oportunista, jurídico, e político; na mesma persona individualista de hierarquia institucional dos 

homens de poder no linear da história.  

  As metáforas na arte de Meireles expõe a objetividade de um passado de duzentos anos para 

esconder a subjetividade de um presente, no qual a autora não podia se expressar devido às forças 

estruturais de sua época.  O Gênio da obra “Romanceiro da Inconfidência” fez a autora manifestar 

sentimentos de desencantos nas leis sistemáticas no decorrer das décadas de sua sociedade, e em 

singular naquele ano de 1943 desvendando jogos de poder através do mistério que reflete as repetições 

coercitivas da coroa. E na implantação do militarismo pela coroa portuguesa, que levou o líder 

Joaquim José da Silva Xavier a organizar um levante contra a monarquia brasileira recebendo a forca e 

esquartejamento como castigo, e os seus companheiros de luta a prisão e o exílio. 

   Nas palavras da autora; Quando há cerca de 15 anos, cheguei pela primeira vez a Ouro Preto, o 

Gênio que a protege descerrou, como num teatro, o véu das recordações que, mais do que a sua bruma, envolve 

estas montanhas e estas casas - e todo o presente emudeceu, como uma plateia humilde, e os antigos atores 

tomaram suas posições no palco. Vim com o modesto propósito jornalístico de escrever as comemorações de 

uma Semana Santa; porém os homens de outrora misturaram-se às figuras eternas dos andores; nas vozes dos 

cânticos e nas palavras sacras, insinuaram-se conversas do Vigário Toledo e do Cônego Luiz Vieira; diante dos 

nichos e dos passos, brilhou o olhar de donas e donzelas, vestidas de roupas arcaicas, com seus perfis inatuais e 

seus nomes de outras eras. Na procissão dos vivos caminhava uma procissão de fantasmas: pelas esquinas 

estavam rostos obscuros de furriéis, carapinas, boticários, sacristães, costureiras, escravos – pelas sacadas 

debruçavam-se aias, crianças, como o povo aéreo, a levitar sobre o peso e a densidade do cortejo que serpenteava 

pelas ladeiras (...) (MEIRELES, 2011, p.17). É a ideia da autora projetar o cenário histórico da cidade de 

Ouro Preto para a produção do “Romanceiro da Inconfidência”.   
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 A narrativa de Cecília Meireles é simples. Porém, a sua estética remete as características 

enigmáticas e sobrenaturais. Observa-se um conjunto de questões relacionadas à temática 

historiográfica da Inconfidência Mineira. Em singular ao contexto sobre a produção de um projeto 

republicano enaltecendo o heroísmo e fortalecendo a identidade nacional no século XX. A marca dos 

inconfidentes esteve inúmeras vezes na identidade de distintos lideres e partidos políticos. Entretanto, 

a linguagem erudita de Cecília Meireles desde o início do contexto em que narra sua presença na 

cidade histórica forma metáforas, e dá o entendimento de que “Vila Rica” é composta também por um 

magnetismo imaterial. A autora ao refletir a tragédia hegemônica da coroa portuguesa na história dos 

inconfidentes comparou esse cenário ao seu próprio tempo, onde a poetisa evoluiu sua carreira 

artística sob os temores da guerra. No ano de 1943, o Brasil estava envolvido no movimento bélico 

mundial.   

   Cecília Meireles tem um olhar valiosíssimo na moralidade herdada pela hegemonia 

brasileira em permanência nos dias atuais. Sua poesia é lírica, épica e autônoma. Classifica um caráter  

político de ambição, infidelidade, decomposição, obediência, perversidade e covardia. A poetisa 

desvenda uma conspiração de linguagem complexa e harmoniosa, versada sob a característica literária 

da idade média no século XIV entre o subjetivo e o objetivo de uma dominação política e religiosa no 

Brasil do século XVIII, com a perspectiva permanente de um espelho conflituoso.   
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3.1.2 O Homem em Lutas Simbólicas  

   O gênio perseguidor que mobilizou Meireles a produzir embasamento para retratar a história 

dos inconfidentes a conduziu aos “Autos da Devassa”, lugar das averiguações de sindicâncias abertas 

pela coroa portuguesa. A “Devassa” comprova a influência de uma elite intelectual composta por 

coronéis, padres, advogados; e fazendeiros envolvidos na conjuração realizando a descoberta da arte 

no levante através de um número considerável de poetas do arcadismo, ou seja, uma influência e 

continuidade da poesia clássica; em essência, modelos e regras. Porém, com características românticas 

e dramáticas que rompem moldes preestabelecidos pela monarquia na mais absoluta autonomia de 

liberdade de expressão. Participavam da luta com o líder Tiradentes os arcadistas: Cláudio Manuel da 

Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto; e o traidor do grupo de inconfidentes, o coronel 

Joaquim Silvério dos Reis. Portanto, o movimento iluminista foi significativo na questão da burguesia 

européia libertar a literatura das mãos da soberania. Nesta época os poetas inconfidentes junto aos 

demais intelectuais brasileiros, apenas tentavam reproduzir as ações dos artistas e intelectuais 

europeus.  

   O entendimento do romantismo tardio no Brasil é possível baseado na presença do 

arcadismo nos poetas inconfidentes relacionando à obra “Literatura e Sociedade” nas perspectivas do 

crítico literário e professor acadêmico Antonio Cândido. Havia a demonstração de uma arte que 

destacava o belo subjetivamente na posse de reis e sacerdotes brasileiros ávidos por riquezas 

individuais. Enquanto a Europa repercutia a liberdade nos movimentos sociais em todos os 

seguimentos da arte, onde a primeira ruptura ao absolutismo é concretizada na arte de expressão 

literária das diversas categorias dos pensamentos: histórico, filosófico, sociológico, literário, e poético. 

O romantismo brasileiro não aparece no século XVIII no Brasil, mas surge como um elo entre os 

poetas dos séculos XIX e XX. A observação dos antagonismos nos primórdios da história, já é uma 

marca de reis reproduzindo-se de forma ambígua nas descrições de diversas obras de arte.   

Na literatura brasileira, há dois momentos decisivos que mudam os rumos e vitalizam toda inteligência: 

o Romantismo, no século XIX (1836 – 1870) e o ainda modernismo, no presente século (1922 – 1945). 

Ambos representam fases culminantes de particularismo literário na dialética do local e do cosmopolita; 

ambos se inspiram, não obstante, no exemplo europeu (...) ( CÂNDIDO, 2000, p. 103).      
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    Na concepção de Cândido foram as transformações da inteligência humana que 

promoveram as vanguardas romancistas do século XIX no movimento modernista, onde o autor 

demonstra certa superioridade enquanto fenômeno paulista. É a ideia do crescimento da cidade de São 

Paulo tanto na industrialização, quanto na institucionalização intelectual do público e privado. No 

sentido da faculdade de São Paulo ter sido coroada como primeira universidade pensada nas ciências 

humanas trazendo cursos de filosofia, sociologia, e letras; além da existência das ciências exatas.  

Na pesquisa lírica por exemplo, em lugar do idealismo vagamente esotérico e decadente 

veremos um apelo às camadas profundas do inconsciente coletivo pessoal. O nosso modernismo 

importa essencialmente, em sua fase heroica, na libertação de uma série de recalques históricos, sociais, 

étnicos, que são trazidos triunfalmente à tona a consciência literária. Este sentimento de triunfo, que 

assinala o fim da posição de inferioridade no diálogo secular com Portugal, e já nem o leva mais em 

conta, define a originalidade própria do geral ao particular (...)    (CÂNDIDO, 2000, p. 110).      

   A corte portuguesa para afirmar a identidade nacional retratava o índio e a família real 

portuguesa para representar a nação nas obras de artistas plásticos da época. Esse aspecto refere-se 

talvez, a um dos primeiros antagonismos observados nas obras de arte na afirmação de um Brasil 

romântico.  

 Não obstante, o século das luzes influenciou os intelectuais brasileiros a reivindicarem 

direitos através dos movimentos artísticos opondo a tirania e sofrendo opressão como resposta. Neste 

período a mestiçagem aumentava no Brasil, e muitos intelectuais eram filhos da nobreza formados na 

Europa. Segundo Euclides da Cunha os “baixareis” perceberam o desenvolvimento social e econômico 

europeu através do movimento de racionalidade. Estes tipos sociais eram alguns dos “liberais” que 

repercutiram no século XIX, com as lutas abolicionistas. E Antônio Candido dá ênfase às perspectivas 

de Euclides. 

A publicação de “Os Sertões” em Euclides da Cunha no ano 1902, assim como a divulgação dos 

estudos de etnografia e folclore contribuíram certamente para esse movimento. Ele falhou na medida em que não 

soube corresponder ao interesse então multiplicado pelas coisas e os homens do interior do Brasil, que se 

isolavam no retardamento das culturas rústicas. Caberia ao modernismo orientá-lo no rumo certo, ao redescobrir 

a visão de Euclides (...) ( CÂNDIDO, 2000, p.105).  

As concepções de Cândido afirmam a visibilidade de atraso intelectual no início do século 

XX,  no sentido dos escritores brasileiros estarem submetidos às ideologias políticas conservadoras. Já 

que o pensamento liberal de esquerda era micro, e de caráter ambíguo.   
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A importância das perspectivas de Antônio Cândido justificam a singularidade do olhar de 

Roberto Schuwars na produção de seus ensaios que examinam a arte literária de Machado de Assis, 

como resgate da cultura brasileira do século XIX. È a ideia de resposta teórica a determinada 

realidade. “(...) Noutras palavras, definimos um campo vasto e heterogêneo, mas estruturado, que é resultado 

histórico, e pode ser de origem artística. Ao estuda-lo, vimos, que a difere do europeu usando embora o seu 

vocabulário. Portanto a própria diferença, a comparação e a distância fazem parte de sua definição (...) 

(SCHUWARS, P.79). O autor diz haver um sentido de reposição imprópria dos ideais da Europa. Para 

Schuwars a literatura fictícia ou real, é sempre a influência sistemática do escritor. Schuwars afirma 

existir no Brasil um ideal democrático “oco”, ou seja, há uma mistura de ideais que formam o 

pensamento político e social brasileiro, onde os ideais liberais da burguesia brasileira não foram 

cumpridos.   

A ótica de Cecília Meireles em o “Romanceiro da Inconfidência,” é reveladora através da 

perspectiva de todo atraso político, artístico, e social no Brasil em relação à Europa; e a constante 

exploração hegemônica mantendo um conservadorismo autoritário e perverso de um jogo duplo 

durante o século XVIII.  O cenário dos inconfidentes serve para o entendimento aos métodos 

utilizados pela coroa portuguesa, como denúncia de reproduções hegemônicas habituadas a torturas 

para calar as vozes contrárias às suas estruturas.  

   A complexidade que envolve ações como, o mandonismo e a obediência dos sistemas 

autoritários recebe um maior sentido a partir das concepções de Plekhanov (1856 – 1918), que 

influenciou diversas lutas sociais através de seus textos que propagavam o “materialismo dialético”. 

Para explicar tais comportamentos sociais, Plekhanov elabora um conjunto de fenômenos, onde se 

classifica o “quietismo” nos padrões dos movimentos religiosos em que aliena o individuo a ficar 

quieto, e aceitar determinadas regras opressoras e dogmáticas na lógica da moralidade ortodoxa. Nas 

palavras de Plekhanov: “(...) Os materialistas já eram acusados a inclinação ao “quietismo” antes mesmo de 

terem formado sua concepção dialética na história (...)” (PLEKHANOV, 2008, p.105). Plekhanov foi 

influenciado pelas perspectivas de Lenin, e estudou minuciosamente uma diversidade de produções 

teóricas de diferentes autores ao discutir suas contestações, apontou antagonismos nos meios 

geradores de produção material.  

   No entanto, as perspectivas de Plekhanov só fortalecem o pressuposto de que a despedida de 

Cecília foi à cidade histórica, e não as memórias que a atraiu a produzir o drama de epopeias que 

envolvem o desejo de liberdade física, e racional do ideal liberal em direção a um frustrado progresso 

social e econômico da sociedade brasileira. Meireles expressa enxergar um verniz deste sonho entre 

personagens e tempo distintos. “Deixei Ouro Preto – e seguiram comigo todos os fantasmas. Seguiram outros 

que fui encontrar na comarca de Rio das Mortes: os que vivem à janela de Bárbara Eliodora, os que cercam as 

fontes de S. José del Rey; os que se encontram aos altares, entre anjos e santos; os que sabem dos púlpitos; e os 

que apontam figuras com intenções na casa de Vigário Toledo...” (MEIRELES, 2011,  p. 19).   
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   As lembranças de Cecília Meireles ao patrimônio histórico de Ouro Preto transmitem a ideia 

de pertencimento político social na narrativa poética do ano 1789. Um homem foi enforcado 

publicamente como modelo de um sistema de punições aos conspiradores da coroa portuguesa através 

de denúncias escusas. Os personagens do drama hegemônico em que Meireles vê a arte no Brasil com 

a esperança de um início libertador paternal ao atraso social do século XVIII; são as representações 

dos filhos dos coronéis deste período desobedecendo ordens de autoridades máximas, e ousando 

romper regras despóticas conspirando libertação coletiva da dominação autocrática permanente. 

Entretanto, o levante não entrou em ação, e sim a coerção e a punição aos inconfidentes. 

A coroa ao desconfiar da rebelião dos inconfidentes armou um golpe coeso entre as forças 

militares e políticas. Este golpe ficou como herança nas inspirações hegemônicas brasileiras. O 

inquérito jurídico organizado pela “devassa” capturou e puniu cruelmente a pequena elite de 

intelectuais revolucionários de Minas Gerais no século XVIII. Contudo, a coroa continuou sonegando 

impostos, alienando racionalidades e enriquecendo alguns territórios globais privatizando a mineração. 

“(...) O Romanceiro da Inconfidência assinala um momento crucial em que a história e a literatura se cruzam 

para definir a unidade da elocução poética (...) ” (MEIRELES, 2013, 319). É a concepção de que no resgate 

memorial do ciclo do ouro, a poetisa assumiu um caráter de consciência histórica verossímil, e distinto 

na arte de linguagem literária.  

   É importante destacar o antagonismo paternal que marca a trajetória política brasileira e 

sugere uma reflexão dos interesses individuais hegemônicos nos regimes autoritários. Um modelo 

paternal nos leva a pensar a primeiro momento, em um pai que se sacrifica para proteger sua prole 

zelando a honra e a moral familiar em troca de obediência. O paternalismo como ideologia política é 

extremamente ambíguo, no sentido do rei exigir obediência, mas utilizar os meios de proteção de seus 

súditos para sua própria segurança pessoal gerando abandono institucional e conflitos.  

E ando com uma ânsia enorme de fazer uma grande peça com elementos históricos sobre a tragédia da 

Conjuração Mineira, que se passou naquele ambiente fabuloso de Ouro Preto, com todos aqueles poetas 

condenados à morte, depois degredados para a África, e o pobre Tiradentes enforcado, esquartejado, com a 

cabeça fincada num poste, as famílias amaldiçoadas até a terceira geração, as casas arrasadas e os terrenos 

salgados... Tudo isso há 150 anos por causa da Liberdade! (MEIRELES, 2013, p. 348).    

A poetisa refere-se a Ouro Preto como cidade imaginária, no sentido de criar uma arte poética 

no “Romanceiro” com personagens e cenários reais da monarquia portuguesa. Meireles revive os 

personas revolucionários em sua produção artística, com a expectativa de reflexão pública no episódio 

que realça a tentativa de ruptura dos intelectuais com as mãos de ferro da coroa através de 

manifestações artísticas na conspiração do século XVIII.  
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Cecília Meireles produz uma mistura entre a história e a literatura na dramática fábula de 

reproduções europeias, e aponta a veracidade moral das forças hegemônicas no caráter da História do 

Brasil através do drama dos inconfidentes. Entretanto, a dominação religiosa aparece inerente à 

dominação política de alienação e obediência, na exploração do ouro no século XVIII, e na economia 

agrícola resistindo autonomia religiosa por séculos até a independência do território brasileiro. 

No apontamento de Plekhanov autor russo marxista na critica aos “cristãos necessitários”; o 

autor tem a argumentação de uma categoria de poder fazendo parte de uma “seita religiosa” que zela 

por uma lei moral completamente distorcida. É a análise de uma moral utópica que é imposta por 

forças políticas e religiosas desmoralizadas. Toda esta complexidade sistemática de atitude ao qual o 

destino humano está previamente fixado, é muito bem elaborada nos estudos de Plekhanov em relação 

à tendência “fatalista” de diversos estudiosos. Para Plekhanov o erro da subjetividade sem essência 

objetiva, é considerar “O Papel do Individuo na História” como um espectro perdido na multidão. E 

não levar em consideração as mudanças sociais da historicidade linear da humanidade, que contou 

com a relevância da reflexão humana em tantas sociedades primitivas.  

Nada há de surpreendente nisto: quando dizemos que determinado indivíduo considera sua 

atividade como elo necessário na cadeia dos – acontecimentos necessários, afirmamos, entre 

outras coisas, que a falta de livre arbítrio equivale para ele à total incapacidade de permanecer 

inativo e que essa falta de livre arbítrio equivale para ele à impossibilidade de agir diferente do 

que age. É esse estado psicológico que pode ser expresso com a famosa frase de Lutero: “aqui 

me acho e não posso fazê-lo de outra forma” e graças ao qual os homens revelam a mais 

indomável energia e realizam as mais prodigiosas ações (...)  (PLEKHANOV, 2008, p. 107).     

 As concepções de Plekhanov são relevantes em Cecília Meireles, na descrição da narrativa 

em que o “Romanceiro da Inconfidência” é uma produção sem preestabelecer  regras, pois a temática 

encontrou por si “seu ritmo, sua sonoridade, seu desenvolvimento e sua medida”. Contudo, um 

romance difere de um romanceiro. Um romanceiro é um cancioneiro, porque é uma coletânea de 

canções e poesias antigas e líricas com características portuguesas e espanholas. A subjetividade da 

arte que compõem o “Romanceiro da Inconfidência” utiliza uma estética dialética da “Idade Média” 

demonstrando repetições políticas da humanidade nas narrativas ocultas, “breves, e de natureza épico- 

lírica” do século XIV, ou seja, são epopeias sentimentais relativas à ópera em passageiras 

classificações heroicas.  

 Está o cenário armado – e só não compreendo o que fizera das casacas, das fardas dos 

vestidos do século XVIII. Como os substituíram? Por onde teriam chegado a saber que 

essas modas acabaram? Que calendário usarão? Quase me pergunto: que linguagem 

falam? – Porque é como se o Vigário Toledo ainda ontem houvesse oficiado na sua 

igreja ( que esplendor! ) – e  o cavalo de Tiradentes estivesse  ali amarrado áquela 

árvore (MEIRELES, 2013, p.351).    
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Meireles torna-se objetiva no sentido do século XVIII ter caracterizado uma escravidão injusta 

na ambição que detém riquezas individuais das soberanias políticas e religiosas nas colônias. “A casa 

dos Contos” e a presença de “fantasmas” antigos são características analisadas neste contexto como 

um Espelho das Reproduções de dois séculos.  O “Romanceiro” também remete a reflexão sobre a 

consciência que intuía a atenção da poetisa ao Jogo de obediência e tirania da inconfidência mineira 

inspirando a arte como um cancioneiro oculto e imortal dos sistemas coercitivos em declínio. “Queria 

muito contar-lhe outras coisas, o Museu, as igrejas, as portas e as fontes – mas sobretudo a patética melancolia 

da própria cidade abraçada aos seus 200 anos, no meio das intermináveis e depauperadas montanhas de Minas” 

(MEIRELES, 20103, p.350). A poetisa chama à atenção às memórias do patrimônio histórico que iriam 

permanecer em sua mente criativa entre o objetivo e subjetivo. E Plekhanov esclarece essa questão 

através da importância da ação do homem no enfrentamento sistemático na mobilidade do tempo. 

Se alguns subjetivistas procurando atribuir ao “individuo” a mais ampla função 

possível na história se negavam a reconhecer o movimento histórico da humanidade 

como um processo regido por leis, alguns de seus mais recentes adversários, 

procurando acentuar o mais possível esse caráter regular ao movimento estavam 

prontos, ao que parece, a esquecer que a história é realizada pelos homens e que 

portanto, a atividade dos indivíduos não pode deixar de ter importância nela (...)” 

(PLEKHANOV, 2008, p. 119). 

     As perspectivas de Plekhanov apontam uma realidade histórica definida pela obediência às 

leis que regem o universo. E fornece o entendimento de que, embora Meireles com toda sensibilidade 

lírica não vislumbrasse a produção de um romance e sim a de uma literatura de cunho popular, a 

musicalidade expressa no “Romanceiro da Inconfidência” em relação à permanência de duzentos anos; 

onde um sistema gerador de conflitos multifacetados pressupõe a ação de alguém que desistiu da 

popularidade generalizada em sua obra, e optou pelos enigmas de sonoridades desencantadas. Há 

ainda a suposição na intensão da autora em se proteger das possíveis perseguições funcionalistas em 

que se arriscava.   

   Cecília Meireles explorou o território de Ouro Preto nas análises de suas pesquisas de campo 

para desenvolver uma produção autêntica no “Romanceiro”. A narrativa de Meireles ao observar o 

patrimônio material de Ouro Preto, é interessante no sentido da autora estar com a memória afetiva na 

identidade social do século XVIII. “(...) Pena é que amigos cuja opinião me interessam estejam tão longe, 

pois este livro diferente, tão diferente de quanto fiz até agora que, ou será muito bem recebido, ou ninguém lhe 

dará importância nenhuma. E foi a que mais me custou a fazer, obrigando-me, como sabem a vastíssimos 

estudos, a incríveis pesquisas, com as quais gastei  nestes três anos o triste  tempo de que dispunha” 

(MEIRELES, 2013, p. 352).   A poetisa lamenta na narrativa, o tempo de dedicação à pesquisa entre a 

década de 40 e 50, no sentido de contribuição sistêmica a falta conhecimento das camadas populares 

brasileiras para compreender o sentido da obra de forma objetiva. 
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A histórica objetiva de Plekhanov afirma que, os subjetivistas com seus excessivos traços 

românticos tiveram grande influência nas mudanças das sociedades. E sustenta a crítica da força 

política dos artistas que protestaram suas insatisfações manifestando suas angustias na arte subjetiva 

da burguesia européia.  Em Plekhanov, o subjetivismo é uma tendência que trabalha a importância do 

individuo entre o equilíbrio e o conflito. É a concepção de que só há validade na produção subjetiva 

quando esta elaboração tem base filosófica da história, ou seja, a lógica de analisar o passado para 

classificar as perspectivas históricas das realidades presentes e futuras. “(...) Ante um número 

suficientemente grande de casualidades como as sugeri, o resultado poderia ter sido completamente oposto ao 

que segundo vós, era inevitável. Ora! Tenho direito a supor tais contingências, porque nem as causa gerais da 

revolução, nem, as paixões por elas engendradas não às excluem (...)”  (PLEKHANOV, 2008. P.134). Para este 

autor os conhecimentos científicos e históricos se destacam objetivos em obras de arte subjetivas. 

O aspecto de uma sociedade hegemônica aliada a forças militares pressupõem o 

estabelecimento do autoritarismo e a propensão de ação bélica elitizada. A sociedade de Meireles está 

retratada em tantos exemplos históricos de tirania, que na definição de Plekhanov é possível analisar a 

coesão do governo de Luiz XV com o exército francês, como mais um exemplo na definição do 

caráter moral do político europeu. Há uma afirmação de liberdade promiscua e ausência de funções 

militares. “(...) Esse estado deplorável dos assuntos militares era causado pela decadência da nobreza, que não 

obstante, continuava ocupando todos altos postos no exército e pela desagregação geral de todo o “antigo 

regime”, que caminhava a largos passos para a própria destruição (...)” (PLEKHANOV, 2008, p.106). Segundo 

Plekhanov os fatores que determinaram as revoluções da Europa na “Guerra dos Sete Anos” durante 

período absolutista estão relacionados ao desespero em satisfazer as paixões humanas. Meireles 

criticou no “Romanceiro” esse desespero de forma permanente nos aspectos políticos da sociedade 

brasileira. Vale ressaltar a burguesia a e política brasileira com o mesmo significado de economia 

agrícola e política conservadora nos antagonismos que fortalecem a decomposição da coisa pública.                                              

                                 “(...) Vistes caídos os que mataste, 

em vis masmorras, forcas, degredos, 

indicados por vosso punho, 

por vossa língua peçonhenta, 

por vossa letra delatora... 

- só por serdes os pusilânimes, 

os da pusilânime estirpe, 

que atravessa a história do mundo 

em todas as datas e raças, 

como veia de sangue impuro (...)”   (MEIRELES, 2013, p.137). 
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4) Considerações Finais 

 

      Enfocadas e analisadas as obras literárias de eminentes e ilustrados autores resta costurar 

algumas conclusões no presente estudo. No primeiro momento a análise de sistemas estabelecidos em 

reinos severamente castradores de forças braçais e intelectuais como a Europa demonstra o século 

XVIII através das manifestações da arte rompendo a monarquia. A obra de Elias denuncia a 

dominação absoluta européia da igreja católica no século XVIII, com interesses de conservar o artista 

musical como propriedade exclusiva da igreja, já que a lei sacerdotal havia perdido o domínio dos 

outros seguimentos da arte. A música nasceu nos mosteiros primitivos, por este motivo demorou se 

libertar. Entretanto, são questões que remete ao “Romanceiro da Inconfidência” através da observação 

do Brasil submetido à exploração de mineração, e do progresso na agricultura em Ouro Preto em 

constante dominação de alienação religiosa despertando subjetividades dos artistas brasileiros no 

arcadismo. 

     Os dados históricos pesquisados como as concepções de Cardoso, apontam os combates 

da coroa pelas mãos de ferros das reformas de Pombal no confisco de terras e expulsão dos padres 

Jesuítas junto às forças militares a partir da metade do século XVIII. A dolorosa medida de altos   

impostos no território de Ouro Preto com ideias iluministas ambíguas da “política de Pombal” sugere 

um século XVIII fortalecido em decadente autocracia. Na opinião de Meireles, e de inúmeras obras de 

múltiplos autores que retratam a historiografia brasileira e européia; o Brasil aparece como modelo e 

máquina de exploração e aproveitamento do sistema absoluto europeu em declínio, pela política e 

burguesia industrial da Europa aliadas a corte portuguesa entre dívidas, interesses, e relações 

exteriores. 

Percebe-se uma análise altamente complexa e de ampla extensão teórica. E a necessidade de 

análises em distintas culturas, e conceitos teóricos para uma reflexão além do hábito permanente em 

explorar e reproduzir. A arte é o foco dissertativo acadêmico em reflexão, como legitimidade da 

“sublimação” do artista nas perspectivas de mudanças como agente mobilizador de manifestações 

contrárias a governos despóticos. A Europa do século XVIII perdeu o domínio de servidão, elevou a 

burguesia como classe nobre, e ganhou a contribuição de uma institucionalização voltada para 

educação, arte, e cultura em geral.  No Brasil o século das luzes representa uma pequena burguesia 

racionalizada de família européia centralizada no Brasil tentando reproduzir ideais revolucionários na 

libertação dos direitos humanos através da arte poética sendo massacrada pelo autoritarismo. 

Finalmente chega-se a evidência de um caráter moral como reflexão de herança institucional, e o 

objeto de pesquisa analisado junto às teorias das ciências sociais fornecendo a compreensão de um 

permanente e inabalável autoritarismo no Brasil.              
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       Cecília Meireles se preocupa em narrar o Brasil não só no “Romanceiro da 

Inconfidência” observando o autoritarismo no século XVIII, quanto produz à narrativa do presente 

século XX vivido por ela, em crônicas de jornais reproduzidas na “Coleção Coletânea de Crônicas”.  

As crônicas da poetisa são interessantes, porque compartilham pistas não só da vida da autora, mas dos 

países da Europa em que inspiraram a produção do “Romanceiro”.  

     Quanto às literaturas segmentadas ao público jovem, a autora produz na fase adulta  

“Olhinhos de Gato”, obra que expressa sua infância e preserva sua identidade com personagens reais 

protegidos por cognomes. A obra “Giroflê Giroflá” é uma literatura folclórica com contos da vida e 

essência de Meireles também subjetivos destacando aspectos humanos como; racismo, desigualdade, 

inveja, mentira, ostentação; em histórias tão ingênuas e com detalhes despercebidos pelo público, mas  

visivelmente intencionados pela escritora. Meireles estudou uma diversidade de culturas e povos, onde 

a autora esmiuçou lendas e crenças distintas comparando às sociedades desenvolvidas com as 

sociedades subdesenvolvidas, também observando e estudando a história do mundo. É a ideia da 

autora expressar em suas obras, comparações entre regimes opressores e democráticos no 

desenvolvimento econômico e intelectual das sociedades. Percebe-se na maior parte das narrativas da 

autora ao comparar a democracia e autocracia dos países visitados por ela, a infelicidade de não ter 

nascido em uma sociedade democrática. É a ideia de que autora teve uma trajetória social legitimada 

pelo regime militar.  

    O aspecto de religiosidade na autora, é uma tendência herdada de Portugal e de sua avó 

açoriana. Porém a questão da bíblia e dicionário serem os livros prediletos de Meireles chamou muito 

a atenção no sentido religioso. A autora dizia ter o sonho de escrever um livro sobre o soldado romano 

que matou e perseguiu os cristãos ficando cego ao cair de um cavalo. Após o milagre de cura pelo 

Cristo, Saulo se transformou em Santo Paulo, e aderiu ao cristianismo contribuindo com a alienação 

humana da ortodoxia. A intimidade com o objeto pesquisado sobre Meireles faz supor um tema muito 

interessante, porque a autora certamente abordaria a submissão sistemática imposta pelas classes 

dominantes, para desvendar respectivas épocas comparando as transformações dos reinos mais antigos 

e medievais com os contemporâneos. Os personagens provavelmente seriam sempre os servos, os 

escravos, os reis, as rainhas, os príncipes, e os sacerdotes; em intermináveis guerras. Um cenário de 

dominação religiosa alienando, limitando, oprimindo. E o mistério sobrenatural como marca da autora, 

na demonstração de um sobrenatural insatisfeito e ansioso por um novo olhar na barbárie cristã. 

Quanto aos fantasmas que seguiram Meireles no “Romanceiro da Inconfidência” a seguiriam de novo 

e apontariam o pobre Tiradentes morto em praça pública, como uma reprodução do martírio de Jesus.  

É somente uma hipótese levantada pelos aspectos que envolvem a vida e obra da poetisa no século 

XX. 
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 Cecília Meireles foi escolhida como tema do presente trabalho porque abordou uma 

concepção histórica na exploração do trabalho escravo de mineração no território de Minas Gerais no 

Brasil durante o século XVIII, e contribuiu com os sistemas de cultura e educação brasileiros 

observando o alto índice de pobreza e analfabetismo no início do século XX.  

A poetisa dá ênfase às denúncias que julgaram e puniram o levante mobilizado por 

Tiradentes no “Romanceiro da Inconfidência” despertando a suspeita de autoritarismo permanente. 

Em singular, o estudo teórico torna-se claro no âmbito das perspectivas de Meireles definindo laços 

culturais criados pela autora no desenvolvimento da arte brasileira em período bélico mundial. No 

entanto, em relação à vida e obra de Meireles, esta questão é marcada pela morte de seus familiares, e 

pelo trabalho incansável da autora na produção de aproximadamente trinta e cinco obras literárias em 

contribuição com a organização da cultura e educação durante a modernização do Brasil no século 

XX.  

     Contudo, não se pretende utilizar o objeto de pesquisa para afirmar que em todas as 

revoluções pelo alto no Brasil, a arte esteve como fonte de mudanças sociais, pelo contrário. Meireles 

demonstrava enxergar através de suas obras, uma patologia centralizadora no índice de analfabetismo 

nacional até a década de cinquenta. Período em que o processo de modernização começa a normalizar 

a instituição educacional.   

     Existe a suposição de que o pioneirismo de Meireles como fundadora da primeira 

biblioteca infantil no Brasil revela uma visão democrática, no sentido de uma educação abrangente a 

todas as classes sociais. Mas, a intensão da poetisa em suas produções literárias era a de oferecer 

leitura a um grande número de crianças. Segundo Meireles havia uma corrente de pensamentos 

pedagógicos sobre o valor da “leitura” na educação infantil, no despertar da curiosidade e 

sensibilidade humana. Porém, a expansão governamental atingiria somente as crianças que 

disponibilizassem de recursos econômicos.  

  Percebe-se o pioneirismo feminino em alta no início do século XX, assim como, é relevante 

citar Bertha Lutz como pioneira na mobilização dos movimentos feministas no Brasil. É a ideia do 

pioneirismo de Bertha estar incomum as condições econômicas, cognitivas e sistêmicas de Meireles.   

No entanto, Cecília Meireles escreve como cronista, que é contrária à luta armada. Para a autora a 

barbárie é um aspecto dos seres primitivos, e classifica a “vitória” por luta pacífica capaz de ser 

despertada através da cognição e essência. Para a autora nas sociedades governadas por líderes 

carismáticos subjetivos, só as mulheres dos reis e sacerdotisas tiveram “a honra e a glória na história da 

humanidade”. Segundo as boas intensões de Meireles escritas em crônicas sobre educação, onde a 

autora faz criticas as relações de gêneros, e diz que as mulheres do século XX seriam modernizadas 

pelo sistema de educação e compartilhariam as estruturas do funcionalismo contribuindo com o 

sistema de cultura.  
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   A poetisa demonstra como cronista exercer relações com as militantes dos direitos 

humanos, e profunda admiração pelas mulheres intelectuais que assumiam regras do positivismo com 

coerência. Para a poetisa as mulheres no poder igualam os gêneros nos padrões de direitos e deveres 

da sociedade civil. Haja visto, a clareza à imagem da mulher cognitiva se destacando no início do 

século XX. A mulher moderna Brasileira neste período é representada com lutas e novos ideais 

femininos nas rupturas de tabus conservadores. No geral a mobilidade do tempo alienou a humanidade 

com inovações industriais e tecnológicas na transição do século XX para o século XXI. Este aspecto 

faz a imagem da mulher nos dias atuais quase uma generalização de caráter nas demonstrações de 

vulgaridades alienantes no que se refere à representação do gênero feminino nos meios tecnológicos, 

onde mulheres são apresentadas como meras mercadorias; no sentido da beleza feminina estar 

vinculada à exploração de um corpo e rosto bonito sem e cérebro nos meios de produções capitalistas 

de sociedades machistas.    

    Cecília Meireles foge a todas as categorias femininas impostas por preconceitos e 

comportamentos libertinos. Após o segundo casamento, a autora se envolve em múltiplas atividades 

culturais colaborando com jornais, rádios, palestras, produções literárias, e viagens. É relevante 

chamar a atenção de duas obras publicadas neste período; uma é ingênua e interessante, e a outra é 

uma curiosidade. Na obra folclórica “Giroflê Giroflá” existe um tempo de criança ouvindo histórias de 

adultos retratados na figura do Saci Pererê, Mula Cabeça, lobisomem entre outros personagens 

reproduzidos por Monteiro Lobato, e outros escritores folcloristas de tantas gerações. Meireles nesta 

narrativa descreve as reproduções destas histórias nas brincadeiras de crianças expressas no contexto 

da obra “Giroflê Giroflá” com aspectos de interações racistas, ostentadoras, falsas e desiguais no início 

do século XX.  

  “Giroflá “é um personagem criado pela autora em que se destaca o tempo adulto, ou seja, o 

desenvolvimento familiar influenciado pelas histórias de folclore contadas nas fazendas e vilarejos  

supostamente no período da “República Velha”. A autora coloca em evidência a “mentira” como 

modelo de reproduções dos homens. O tempo do “Giroflê” é o tempo da criança que ouve e reproduz 

palavras e ações. Segundo a autora “Giroflê” e “Giroflá” são os “chifres do diabo”, ou seja, são os 

preconceitos de nossas particularidades. Porém, a segunda obra em que citei acima, é somente um 

desejo e curiosidade. Refiro-me a obra  produzida pela autora em 1938: “Rute e Alberto Resolveram 

ser Turistas”. Esta obra foi somente visualizada e não analisada. Mas, espero encontra-la porque 

percebi três pistas muito interessantes; nas bordas da capa é perceptível no desenho ilustrado 

identificar a cidade do Rio de Janeiro, porém a obra foi editada pela “Livraria do Globo” na cidade do 

Rio Grande do Sul. O que mais me chamou atenção foram as seguintes características: “CONTÉM A 

MATÉRIA DO PROGRAMA DE CIÊNCIAS SOCIAIS DO 3º ANO ELEMENTAR”. As  palavras 

em caixa alta são destacadas no centro da capa e certamente seduz qualquer pesquisador curioso.  
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 A conclusão deste estudo em que liberta costurar na primeira pessoa os aspectos complexos 

levantados no objeto de pesquisa de Cecília Meireles, também me liberta para revelar a estranheza e 

mal estar que senti quando procurei interagir a saber se os jovens do ensino fundamental e médio do 

nosso sistema de educação já tiveram contato com as obras da poetisa em suas escolas, e a resposta da 

maioria foi não. Na atual crise política e econômica do Brasil, um estudante de universidade ou escola 

pública é o mais prejudicado em relação ao material didático de altíssimo valor comercial necessário 

nas pesquisas acadêmicas e escolares. É a ideia de todos os problemas institucionais de sucateamentos 

e privatizações da coisa pública serem consequências do governo federal no século XXI dificultando a 

acesso a cultura e educação. O “Romanceiro da Inconfidência” edição de bolso tem um valor 

acessível, mas a obra de “Edição Comemorativa do Romanceiro”, e a “Coletânea de Crônicas” 

exercem um custo alto. As obras de Meireles com melhor preço no mercado de cultura capitalista que 

pude obter com facilidade foram encontradas nos sebos de minha cidade. Percebi também uma evasão 

das obras de Meireles nas prateleiras das livrarias de novos e de usados.  A aquisição de “Olhinhos de 

Gato” foi a de uma raridade da 1ª edição de livro usado, e possui um problema na visualização do ano 

editorial. Não há o ano da editora. 

       Contudo, a vida e obra de Cecília Meireles é a marca de um caráter feminino especial no 

Brasil, no sentido de tomadas de decisões e escolhas pessoais administradas pela inteligência. O que 

chama a atenção deste destaque autônomo da mulher durante o coronelismo é a beleza física de 

Meireles, a simpatia de seu sorriso e olhar misterioso estampado nas imagens de suas fotografias. 

Penso que a inteligência feminina é a melhor arma contra os assédios. E Meireles aproveitou esta arma 

em um momento que as armas dos homens massacravam a humanidade. A história da vida de Mozart 

na Europa do século XVIII, e a história de vida de Meireles no século XX refletidas na historia dos 

inconfidentes no século XVIII, pressupõem uma influência autocrática permanente, e a clareza de uma 

astúcia feminina extraordinária em Meireles na preservação de sua carreira intelectual.  

Em relação ao conceito de “sublimação” e subjetividade em Norbert Elias, é necessário 

entender a tragédia de Mozart como um “problema sociológico” nas concepções de Elias, no sentido 

de mudança da arte do artesão para a arte do artista.  É a ideia de que, o período absolutista estava 

intrínseco à arte clássica. E a arte autônoma não exercia uma categoria de consumidores específica a 

sua subsistência, porque os gostos pessoais eram submetidos ao estilo clássico. Para o autor, havia um 

“forte caráter” se manifestando por uma riqueza coletiva socialmente, e um “fraco caráter” 

valorizando decomposições individuais. Embora, a proposta do movimento iluminista fosse de uma 

arte que valorizasse a criatividade e o artista, onde os gostos dos simpatizantes desta arte ficariam em 

sigilo até a ruptura total do sistema feudal. É a ideia de tais consumidores da arte revolucionaria 

europeia precisarem organizar os estilos e talentos da arte individual, por serem políticos contrários ao 

conservadorismo. 
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     Entende-se a história da vida de Mozart a partir de dois apontamentos do autor, que 

podem ser resolvidos com o apoio de estudos que abrangem duas especificidades das ciências 

humanas; a sociologia, e a psicologia. Segundo a obra de Elias existem muitas razões à serem 

observadas  na  problematização sociológica que envolve a “tragédia” de Mozart, ou seja, a transição 

de artesão para artista; que demorou a liberdade da arte musical. Para o autor a questão das 

particularidades hegemônicas do músico, é a “chave” no sentido da Alemanha ter libertado a literatura 

dos domínios da igreja, mas ter mantido a dominação sob a música até o fim da organização 

institucional européia, 

   A música de Mozart foi mais valorizada do que o artista pensava em relação a sua 

dominação hegemônica, no sentido desta sociedade estar dividida por reinos e cada reino fortalecer a 

sua cultura com o despotismo de sua dominação. Nas concepções de Elias o caso de Mozart foi um 

fenômeno na corte alemã, no sentido dos intensos testes de genialidade no Mozart criança. É a ideia da 

linguagem alemã na arte com sublime essência na música do pequeno artista, porque a maioria dos 

artistas da Alemanha no século XVIII, não escreviam composições na língua alemã, porém, utilizavam 

a linguagem de outros reinos predominando a língua italiana. Há o pressuposto de que Mozart foi um 

dos poucos artistas cobiçados por sua corte para compor em alemão. A atitude autônoma de Mozart 

em relação a sua arte, não estava compatível a evolução do fenômeno de ruptura no momento de suas 

atitudes subversivas em relação a sua hegemonia. 

     No entendimento da vida dramática de Mozart durante o iluminismo é necessário definir 

os aspectos pertinentes à vida do musico, assim como, a relação de servidão do pai de Mozart com a 

corte alemã. Esta característica é muito complexa, porque esse tipo de mudança profissional é a 

liberdade cognitiva dependendo da metamorfose de um fenômeno; ou seja, a ruptura de um sistema 

opressor. E consiste em mobilidade e racionalidade ilimitada, é a ideia dos artistas transferirem seus 

sentimentos nas expressões de suas artes. Contudo, os músicos continuavam sujeitos à submissão 

sacerdotal, na questão da arte musical ser uma representação simbólica da igreja. 

    Na questão subjetiva, o autor dá ênfase ao fato do “processo de sublimação” ter tido pouco 

interesse por parte dos psicanalistas, e nenhuma atenção dos psicólogos acadêmicos. Segundo as 

perspectivas de Norbert Elias, a subjetividade é a ideia do artista embutir os valores morais e 

intelectuais no belo da criação artística; e libertar a sublimação nas poesias, nos romances, nas 

arquiteturas, nas pinturas, nas esculturas; não era o momento das musicas.         

     A subjetividade é uma característica de extrema necessidade na arte produzida sob 

controle autocrático de centralidades despóticas. A sociedade de Mozart após derrubar o sistema 

feudal definiu a substituição do artesão para o artista. Elevou a burguesia como classe nobre, e 

realizou a divisão de classes sociais. No Brasil a subjetividade aparece no aspecto de dominação 

hegemônica autocrática desde o século XVIII gerando antagonismos sociais ao longo da História.  
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     Observa-se nos estudos de Plekhanov, o subjetivismo como uma corrente que trabalha à 

importância do indivíduo entre o equilíbrio e o conflito, e a validade da construção de uma elaboração 

artística subjetiva se esta apresentar base filosófica na História. Segundo este autor, ao longo dos anos 

os historiadores da Alemanha se debruçaram em analisar a elite do poder dentro do processo de 

construção histórico das sociedades, e afirmaram um olhar científico e histórico visto somente por um 

lado. A conclusão dos fatos está relacionada ao conjunto sistêmico que compõe o materialismo 

histórico da humanidade. Há uma necessidade dos cientistas e historiadores modernizarem seus 

conceitos para não degenerar seus objetos de pesquisas.    

     Na reflexão do presente estudo pude identificar que Ouro Preto é realmente uma cidade 

histórica que assusta em relação impacto memorial de seu material histórico. Pressuponho que Cecília 

Meireles foi logo acionada pela memória à Vila Rica em relação à visualização do patrimônio 

histórico de Ouro Preto. Meireles declara na segunda parte da obra “Romanceiro da Inconfidência”, 

uma narrativa do patrimônio histórico urbanizado por vivos e mortos durante uma festa de Semana 

Santa no século XX refletindo a Semana Santa dos inconfidentes no século XVIII. A autora observou 

uma lenda de ações repetitivas, e diz estar entre um “jogo” e um “gênio” aguçando sua intuição a 

desvendar o mistério deste “jogo”.  A comparação entre Mozart e Meireles remete a perseverança do 

europeu em possuir riquezas alheias com métodos utilizados pela legitimidade da história, e a pesquisa 

sobre a vida de Mozart relacionada ao “Romanceiro” são definições das raízes morais de nossas 

representatividades políticas.  

Na tentativa de explicar a observação de poder no território de Ouro Preto, é relevante 

ressaltar a pesquisa de campo em que tive a oportunidade de participar em 2013, junto ao grupo de 

pesquisa na disciplina de geografia científica da Universidade Federal Fluminense de Campos dos 

Goytacazes em análises divididas por categorias de território, espaço, e paisagem. O grupo no qual 

participei, por coincidência ao objeto atual deste estudo analisou as relações de poder na categoria de 

território. E o objeto escolhido foi à igreja São Francisco, uma construção inspirada na arte 

arquitetônica do renomado artista do século XVIII Aleijadinho; que atuou como engenheiro e artista 

plástico nesta construção na igreja analisada. Destaco ao presente trabalho somente alguns detalhes 

para fechar a questão da subjetividade levantada pelos autores Norbert Elias e Plekhanov no presente 

estudo. Confesso que foi a análise mais impressionante em relação aos aspectos de dominação que 

esclarece a historiografia brasileira. 

      A arte barroca e rococó na expressão de Aleijadinho destaca inúmeras subjetividades 

retratadas nas tristezas dos anjos e santos, que parecem estarem sempre observando a dialética humana 

com olhos arregalados e tristes. As imagens produzidas pelo artista do século XVIII no Brasil, não 

seguiram o padrão clássico da arte européia. Os anjos e santos são observados com um tom de pele 

mais escuro na arte barroca rompendo o padrão europeu da arte clássica convencional. 
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    A arte de Aleijadinho que mais impressiona é a imagem de Nossa Senhora dos anjos 

acima da imagem de são Francisco. São Francisco segura em uma mão uma cruz simbolizando que o 

“tempo é curto”, e na outra mão, o santo tem um crânio simbolizando que perante a morte “somos 

todos iguais”. Estes antagonismos tornam-se claros, porque nesta pesquisa encontramos diversas 

ambiguidades em relação ao poder colonial. Entre elas estavam os frequentadores da igreja; que só 

podiam ser ricos, brancos, intelectuais, e integrantes da irmandade (padres freiras e leigos).  

 

      Figura 2                                                                           Figura 3 

 

    Os artistas observados em sublime essência como: Meireles, Mozart, e Aleijadinho; não se 

tratam de “gênios”. Estes artistas usaram seus gênios inspirando produções artísticas elevadas. A 

sublimação é o amor do artista pela arte em entrega física e psicológica de seus limites. Ao reativar 

minha memória afetiva às recordações das análises realizadas em 2013 revi a nossa entrada na cidade 

de Ouro preto. Lembro-me que a visão do patrimônio histórico que mais chocou nosso grupo de 

pesquisa foi à construção da cadeia centralizada no meio do centro histórico dividindo a dominação 

entre portugueses (coroa) e paulistas (mineradores). A cadeia de ouro preto tem a aparência de uma 

fortaleza da Idade média. Esta construção remete a uma dominação hegemônica extremamente 

ambiciosa. Existe uma torre no alto da construção com um sino afirmando a dominação da igreja 

católica no território durante o século XVIII.  Portanto, a memória afetiva da cadeia só confirma a 

hipótese de que, o patrimônio histórico de Ouro Preto despertou na poetisa a “sublimação” de uma 

narrativa inspirada na renascença.           
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Meireles se inspirou no “Romanceiro” vivendo, estudando, e vendo uma sociedade política 

que reproduz modelos sistêmicos favoráveis aos golpes mais inescrupulosos visando interesses 

individuais desde o “Golpe Militar da República Velha de 1930”. A poetisa viveu todo autoritarismo 

repercutido pelas forças militares do século XX, e observou estudos sobre o “Golpe Abolição em 

1888” dando seguimento ao “Golpe da Proclamação da República em 1889”. A poetisa faleceu sete 

meses após as repercussões dos acontecimentos do “Golpe de Estado em 1964”.  

  Cecília Meireles ao dizer “Como escrevi o Romanceiro”, revela ter visualizado um jogo de 

cartas na História do Brasil. Na tentativa de ver o movimento das cartas neste jogo de poder 

permanente visto por Meireles, a minha memória não reproduzia as regras do jogo nas cartas. 

Confesso que a primeira vez em que analisei o “Romanceiro” e “Mozart Sociologia de um Gênio”; 

veio-me a lembrança do movimento de uma partida de xadrez. E o destaque de um rei de cada lado, 

como personagens centrais de submissão à obediência e proteção. As torres são como as estruturas 

orgânicas que protegem uma soberania política e religiosa. Os cavalos simbolizam força e mobilidade. 

Os bispos representam a presença dos sacerdotes nas tomadas de decisões políticas. As rainhas 

também exigem defesa, mas dão a sua vida pela vida do rei. E os piões são as peças principais, são os 

soldados rasos obrigados a defender toda nobreza, e não podem falhar. As peças se movimentam do 

mesmo jeito. Mas, em espaço e tempo diferentes com distintos atores sociais. O cheque mate refere-se 

à complexidade dos antagonismos que sustentam sistemas simpatizantes de opressões.  

Não há como deixar de visualizar na História Brasil e da Europa centralidades sempre 

amparadas por forças militares nas manifestações de forças contrárias a obediência e torturas.  O 

principal objetivo da pesquisa é chamar atenção à reflexão que envolve os autores correlacionados aos 

conflitos complexos do Brasil legitimando um sistema político desmoralizado e uma sociedade civil 

dividida, em relação às benesses individuais relacionadas a dois fenômenos já destacados por Meireles 

no contexto: o patrimonialismo e o coronelismo versos populismo, como métodos conservados pelos 

políticos reproduzidos na modernidade. A arte representa a capacidade da racionalidade humana entre 

o verdadeiro e o falso nas mobilizações dos desencantos coletivos. Portanto, as concepções de Michael 

Pollak que envolvem conceitos de memória individual e compartilhada, memória “subterrânea”, e 

lugares de memória como fenômeno coletivo e social apontaram a conexão entre os territórios 

brasileiro e europeu, no sentido de que tudo que entra como patrimônio cultural supõem critérios 

éticos e políticos que passam pelo sentimento de pertencimento e pela memória. Meireles e Mozart são 

distintas identidades que refletem particularidades incomuns em suas essências. E este espelho remete 

a permanência dos conflitos brasileiros.  

  

Somente reproduzindo as palavras de Elias: “é impossível amar a arte sem amar o artista”. 
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Anexo: 

 

Figura 4 

Figura 5 
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Anexo: 

Diva 

 

Olho o espelho e vejo em meus olhos, 

Sua imagem refletida em possíveis sonhos. 

Entendo suas mensagens... 

Doces e belas palavras de linguagem encantada. 

Que infância sofrida menina retraída! 

Que mente antenada...! 

Escondestes do mundo sublime sintonia transcendental. 

Mostrastes somente a clareza entre o bem e o mal. 

Observas o irracional subestimando racionalidades. 

E possíveis moralidades... 

És diva! 

És viva! 

 

Como não sentir por ti simpatia?  

Sem poder falar-te com poesia?! 

Nascestes poetisa, e crescestes descobrindo poemas nas coisas ocultas...  

És linda, és culta! 

Como não amar- te? 

Entre o céu e o mar de tua real vida  

Tristes despedidas... 

Crescestes na sensibilidade das frágeis criações divinas.  

Pelas vossas retinas quantos sonhos de pesares e serpentinas...  

Entendeste cedo, a morte.  

Presenciastes a humanidade, e a sorte deste seu destino póstumo.  

Brilha tão próximos as estrelas...! 
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És diva! 

És viva! 

 

Pequenina sonhadora... 

És resplandecente imagem e semelhança de Deus! 

Quantos livros ainda ei de ler teus? 

Como queria ter-te como professora... 

Falar-te em dialética semântica, deixa-me receosa. 

Sinto-me cientificamente desastrosa. 

E poeticamente romântica e esperançosa.  

A subjetividade da arte em ciência objetiva. 

Porém, a arte é a essência persuasiva. 

Esforço-me na singularidade cientifica de estudar-te. 

E no reverso de alcançar-te,  

Expresso a prosa e o verso. 

És diva! 

És viva! 

                                    Simone.     
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