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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo a análise dos desdobramentos das imagens femininas na 

poesia de Florbela Espanca (1894- 1930) dos três livros publicados pela poetisa Livro de 

Mágoas (1919), Livro de “Sóror Saudade” (1923) e Charneca em Flor (1931, póstuma),a 

partir dos componentes míticos femininos de Eva e Lilith que se desenvolvem no decorrer 

dos três livros, delineando a imagem da poetisa, livre das convenções sociais e ditames 

morais do século XX, firmada no último livro. 

 Para tal exame, vamos utilizar a crítica do Imaginário e, com isso, realizaremos uma breve 

exposição acerca das teorias dos arquétipos míticos, abordando teóricos como C.G. Jung, 

Mircea Eliade, E. Meletinski e Gilbert Durand, o que nos conduzirá a construir a relação 

entre os componentes míticos abordados e os elementos trágicos nietzschianos, a partir de 

qual mostraremos como tais imagens do mito femininas, associadas aos componentes 

míticos da razão e desrazão, que desdobram na poesia florbeliana, revelando, ainda a 

estética trágica de sua obra. 

 

Palavras-chave: Florbela Espanca, poesia, arquétipos míticos, imagens femininas, 

elementos trágicos. 
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poesia de Florbela Espanca. Orientador: Maria de Lourdes Patrini-Charlon. Natal: 
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ABSTRACT 

 

This work has the purpose to analyze the female images unrolled at the Florbela Espanca 

(1894 -1930) poetry of her three books published, Livro de Mágoas (1919), Livro de 

“Sóror Saudade” (1923) e Charneca em Flor (1931, posthumous), showing how the 

female mythic constituents Eve and Lilith advance among the books, delineating the female 

image which culminates to the female poet image,  free of moral conventions and social 

principles in the beginning of 20
th

 century. For this exam, we will apply the Imaginary 

criticism, and realize a short explanation about mythic archetypes theories from C.G. Jung, 

Mircea Eliade, E. Meletínki and Gilbert Durand, theories that will lead us to make the 

connection between the mythic constituents and Nietzsche tragic constituents, from which 

we will explain how these female mythic images associated to reason and unreason mythic 

constituents, unrolled at the Florbela poetry, also reveal the tragic esthetic at her work. 

Key-words: Florbela Espanca, poetry, mythic archetypes, feminine images, tragic 

elements.  
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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo la análisis del desdoblamiento de  las imágenes  femeninas 

en  la poesía de Florbela Espanca (1894-1930) de los tres libros publicados por la poetisa, 

Livro de Mágoas (1919), Livro de “Sóror Saudade” (1923) y Charneca en Flor (1931, 

póstuma), a partir de los componentes míticos femeninos de Eva y Lilith, que se desarrollan 

entre los libros, dibujando el imagen femenina que culmina con el imagen de la poetisa, 

libre de las convenciones morales y de los principios sociales del inicio del siglo XX.   Para 

tal examen, vamos recorrer a la crítica del Imaginario y, con eso, realizaremos una 

explanación a cerca de las teorías de los arquetipos míticos, abordando  teóricos como C.G. 

Jung, Mircea Eliade, E.Meletínski y Gilbert Durand, lo que  nos conduce a la construcción 

de una relación entre los componentes míticos estudiados y los componentes trágicos 

nietzschianos, por los cuales mostraremos cómo las imágenes de los mitos femeninos, 

asociados a los componentes de da razón y sinrazón, revelan, aún, la estética trágica en la 

obra florbeliana. 

Palabras-clave: Florbela Espanca, poesía, arquetipos míticos, imágenes femeninos, 

elementos trágicos. 
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INTRODUÇÃO 

 

[...]Florbela atreveu-se a ser perdulária com o essencial – o sangue das 

palavras, o prazer magoado dos sentidos. Atreveu-se ao fogo-de-artifício 

do corpo num tempo, tão íntimo do nosso ainda, em que o feminino se 

arrumava na estante do chilreio de alma. [...]
1
 (Inês Pedrosa) 

 

É incontestável que ao ler a obra de Florbela Espanca ou se deparar com sua 

biografia entra-se em contato com muitas imagens e questões que veiculam o feminino e a 

vida singular da poetisa. Tais imagens despertam a atenção para a diversidade de 

representações simbólicas de perfis femininos que se delineiam entre os livros, trazendo, 

aos leitores e estudiosos, o universo íntimo e social do sujeito feminino, que pode ser 

identificado numa esfera particular, da poetisa em questão, ou de gênero, da mulher: 

E, já agora, observo como, desse ponto de vista, a emergente poética de 

Florbela Espanca se apropria da histórica e tradicional condição feminina, 

com seu tanto de fiat Maria, de percalços de abnegação e conformismo, 

para problematizá-la, para retirar dela um corolário que a torne ativa – 

para redimensioná-la em dom literário. Repare o leitor como Florbela 

transforma expressivamente a histórica “inatividade” social da mulher, 

decorrente da tutoria que o mundo masculino exerce sobre ela, em força 

produtiva.  (DAL FARRA, 1999, p. XXX) 

 

Como mesmo aponta Maria Lúcia Dal Farra, o feminino, que carrega em si seu 

estigma histórico e cultural, é a questão poética de base da obra de Florbela Espanca e seu 

impulsionador poético, e é sobre ela que se debruça este trabalho, a fim de apresentar como 

ocorrem os desdobramentos de imagens femininas entre as obras. Tal problemática se 

desenvolve nas suas poesias, nas quais as variadas imagens femininas questionam a 

condição histórica e social da mulher, sempre relegada ao homem, apêndice social deste, o 

que promove um embate entre estes dois elementos originalmente antagônicos na cultura 

ocidental cristã: o feminino e o masculino.  

A cultura ocidental coloca a mulher no lugar de esquecimento, lugar em que 

Florbela vai de encontro através dos seus versos para desenvolver, a partir de símbolos e 

imagens, as faces do feminino que daí resultam: “[...] Florbela transforma expressivamente 

                                                 
1
 Inês Pedrosa. In: ESPANCA, Florbela. Perdidamente: correspondência amorosa 1920-1925. Fixação de 

texto, organização, apresentação e notas de Maria Lúcia Dal Farra. Prefácio de Inês Pedrosa. Edições Quase: 

Matosinhos, 2008, p.20. 
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a histórica ‘inatividade’ social da mulher, decorrente da tutoria que o mundo masculino 

exerce sobre ela, em força produtiva.” (DAL FARRA, 1999, p.XXX). Essa marginalidade a 

que foi relegada a mulher nesta sociedade é que exerce a propulsão para a criação poética 

florbeliana, como desenvolve Dal Farra, e também para a manifestação destas 

representações femininas em sua obra:  

 

[...] remetendo a mulher para o âmbito da marginalidade, provoca o 

sofrimento, o requerido impulso para a criação artística. E o poema se 

torna, então, uma operação sensitiva, onde a dor é a matéria –prima capaz 

de criar, apurar e transfigurar o mundo, a grande e original via – o único 

atalho verdadeiramente feminino – de conhecimento. (DAL FARRA, 

1999, p. XXXI) 

 

Impulsionada pela dor, pela realidade que a mulher vive em sua época, Florbela 

manifesta em sua poesia faces desse feminino, o seu objeto de conhecimento, imagens que 

se constroem entre um livro e outro. Ao observar estas imagens em sua poética, percebe-se 

um tipo de dinâmica entre as obras, as imagens femininas se transformam em cada livro 

como um desdobramento da imagem anterior. 

Sobre o movimento dessas imagens nas três obras poéticas estudadas identifica-se a 

existência de uma unidade de imagem feminina que se consolida em cada livro como 

temática, um eixo central: no primeiro livro, Livro de Mágoas (1919), tem-se a imagem da 

mulher que sofre da mágoa por não ser poeta, não fazer parte do mundo masculino, 

imagem que se aproxima à imagem da mulher bíblica, culpada do pecado e inferior ao 

homem; no segundo livro, Livro de “Sóror Saudade” (1923), o tema que o perpassa é a dor 

de amor feminina e sua manifestação erótica e religiosa, representadas pela imagem da 

sóror, que traz em si o paradoxo entre o sagrado e o profano associado ao simbolismo 

feminino no ocidente, ou seja, a virgem e a prostituta; em Charneca em Flor (1931, 

póstuma), Florbela apresenta uma imagem feminina livre dos ditames morais, e a temática 

erótica expande-se em toda a obra, a partir de imagens que revelam e desvelam o feminino, 

que assume papel e identidade marginalizados, apartado do papel histórico, social e moral 

atribuído à mulher, aproximando na obra esta mulher da primeira mulher bíblica.  

Ao observar estas imagens femininas que se delineiam em suas obras, nota-se que 

elas remetem à condição inferior e de submissão atribuídas à mulher pela religião, 

sociedade e cultura, nestes últimos dois milênios da história ocidental cristã, uma condição 
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elaborada a partir dos mitos cristãos que expressam a desrazão feminina e a culpa mítica da 

mulher.  

Entretanto, o estudo do percurso das imagens femininas na obra florbeliana não é 

novidade deste trabalho. Cláudia Pazos Alonso, na sua tese de doutoramento intitulada 

Imagens do eu na poesia Florbela Espanca, inaugura a pesquisa sobre o percurso de tais 

imagens. As imagens trabalhadas por Alonso perfazem três livros da obra poética, 

analisando as imagens do eu-lírico florbeliano: da poetisa sem reconhecimento, em Livro 

de Mágoas (1919), passando pela elaboração da identidade de poetisa, em Livro de “Sóror 

Saudade” (1923), ao total desabrochar, em Charneca em Flor (1931). A pesquisadora 

investiga como tais imagens se constroem em uma dinâmica instaurada entre os livros, 

relacionando a sua construção à influência de fenômenos como a recepção crítica, 

influências literárias e acontecimentos sócio-históricos contemporâneos à poetisa e à 

publicação de suas obras. O trabalho realizado por Alonso tem fundamental importância 

para o que será desenvolvido aqui, pois parte-se da mesma dinâmica proposta pela 

estudiosa, e será mencionado muitas vezes no decorrer das discussões dos capítulos. 

Embora o trabalho ora proposto parta da mesma dinâmica das imagens femininas 

entre essas três obras poéticas, diferencia-se, por sua vez, em vários aspectos. Primeiro 

porque se propõe a uma análise temática das poesias, e segundo porque o exercício de 

análise e interpretação de tais imagens toma a crítica do Imaginário como método de 

abordagem literária da poesia de Florbela Espanca, observando a hermenêutica das 

imagens e símbolos femininos que, no corpus, se reportam aos mitos de Eva e Lilith, os 

quais representam arquétipos do feminino: a razão e desrazão, a submissão e a 

insubmissão, na cultura judaico-cristã. Ou seja, a análise dos desdobramentos do feminino 

se detém em como tais arquétipos são construídos e se desdobram em sua poesia pelos 

símbolos e imagens que remetem aos mitos mencionados.   

Desta forma, este trabalho se estende além dos limites dos estudos literários, visto 

que se entende estar tratando não apenas de mitos, mas de temas universais, a que Jung 

chamou de arquétipos, e que abarcam toda a história humana, os seus conflitos, o seu 

comportamento. Seriam os mitos femininos que serão aqui abordados e identificados na 

poesia florbeliana uma representação dos valores universais adquiridos pelos sujeitos das 

culturas herdadas como do paganismo greco-romano e devidamente atribuídos pelo 
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cristianismo, figura em quem se concentrou o embate entre as “forças” do bem e do mal, ou 

a razão e desrazão, que perpassam toda história cultural humana.  

Assim, é necessário que as imagens sejam examinadas sob as diversas perspectivas 

em que se apresentam na poesia florbeliana, pois estas e suas representações simbólicas 

constituem campo de conhecimento multidisciplinar que estuda a construção do gênero 

feminino na sociedade ocidental judaico-cristã. Analisar a presença do simbolismo mítico 

referente à mulher e o deslocamento deste na obra florbeliana propicia compreender e 

traçar as relações existentes entre seus livros e o percurso construído pela poetisa, 

examinado neste trabalho como sua estética.  

Ora, esta percepção acerca do mito e dos símbolos mostra a necessidade de recorrer 

ao diálogo e a intersecção entre campos de conhecimento que possam fornecer subsídios 

para tal análise, para que, a partir destes e suas teorias, seja possível identificar estes 

aspectos do mito e a teoria dos arquétipos, destacando pontos de vista e ideias que apoiam 

as reflexões do trabalho, sem a intenção de teorizar ou conceituar, mas de identificar e 

apontar as abordagens importantes para o estudo do objeto em questão, as imagens 

femininas construídas na poesia florbeliana por símbolos que remetem aos arquétipos 

míticos.   

É importante apontar que, na transição do século XIX para o XX, variadas áreas do 

pensamento científico se voltam para a pesquisa sobre o mito e a simbologia envolvida 

nele, como é o caso da Sociologia, Antropologia e Psicologia. Antes os estudos sobre o 

mito estavam mais voltados para a Filosofia e as Artes, como a Literatura. Com a inversão 

etnocêntrica operada pela inversão do racionalismo na cultura em relação ao mito, este 

ganhou destaque como um objeto de interpretação do pensamento dos “povos primitivos” e 

até mesmo do inconsciente ou do imaginário humanos, propiciando o desenvolvimento das 

investigações. 

 A função e a estrutura dos mitos passaram a ser investigadas, desde então, com 

caráter científico. Este tipo de investigação fornece subsídios para tratar a relação das 

imagens femininas na poesia florbeliana com o historicismo religioso e social atribuído ao 

gênero e também quanto aos conteúdos universais que dizem respeito às regras, ao 

comportamento e valoração das sociedades, neste caso, a ocidental. A abordagem utilizada 
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neste trabalho, como já apontado, é a crítica do Imaginário, a partir de suas bases teóricas 

fundamentais. 

A crítica do Imaginário é sistematizada por Gilbert Durand, que entende por mito, 

em sua obra As estruturas antropológicas do imaginário (2002, p. 62), um sistema 

dinâmico de símbolos, arquétipos e esquemas, o qual, sob o impulso de um esquema, tende 

a compor-se em narrativa. O mito é já um esboço de racionalização, dado que utiliza o fio 

do discurso, no qual os símbolos se envolvem em palavras e os arquétipos, em ideias. 

Durand admite ainda a existência de contrários na relação entre o sistema simbólico em 

qualquer projeção imaginária, já que um elemento existe pelo outro, em convivência, pois 

cada termo necessita do antagonista para se definir.
2
 

Assim, os processos do mito consistem na repetição das ligações simbólicas que o 

compõem
3
, e tal redundância aponta sempre para um mitema, entendido por ele como uma 

narrativa puramente ficcional. A constatação de um isomorfismo dos esquemas, arquétipos 

e símbolos dos sistemas míticos conduz a certas normatizações de representações 

imaginárias, estáveis e bem-definidas, que se agrupam em torno de esquemas originais a 

que Durand chama de estruturas,
4
 as estruturas do imaginário. 

Outro ponto importante de sua obra é a concepção do símbolo detentor de um poder 

inesgotável de instaurar sentidos, o que admite a esse símbolo uma pluralidade de leituras, 

dependendo do tempo e do espaço em que essas leituras sejam produzidas. Trata-se de uma 

herança de G.Bachelard, de quem teve influências para a sua interpretação e concepção de 

imaginário.
5
 

Além de Bachelard, são ainda os trabalhos de Carl Gustav Jung e Mircea Eliade os 

pilares para o desenvolvimento da teoria do Imaginário de Durand. São, principalmente, os 

trabalhos dois últimos que conduzirão a abordagem teórica acerca do mito utilizada no 

trabalho. 

Jung foi o primeiro a traçar a sistemática dos arquétipos, introduzidos também por 

ele na ciência contemporânea
6
, e define-os como elementos estruturais da psique 

                                                 
2
 DURAND, 2001, p 83. 

3
 Ibidem, p. 86. 

4
 DURAND, 2002, p. 63. 

5
Cf. MELLO, Ana Maria Lisboa de. 2002, p. 66. 

6
 MELETÍNSKI, 2002, p.20 
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inconsciente, formadores de mito.
7
 De acordo com Jung, os arquétipos traduzem os 

acontecimentos anímicos inconscientes em imagens do mundo exterior.
8
 Ou seja, os 

arquétipos se manifestam em várias imagens, que são interpretadas a partir de um 

simbolismo.  

  A existência de conteúdos psíquicos do pensamento primitivo, que se 

repetem em diferentes culturas, em formas de mitos, é, para Jung, os arquétipos. O que 

existe, então, é uma oposição entre inconsciente e consciente: os elementos inconscientes, 

primitivos tornam-se conscientes por meio de simbolizações, sejam tais conteúdos 

individuais ou coletivos. Eles, os conteúdos, só são conhecidos a partir dos símbolos que 

lhe tomam pela cultura, o consciente. Operam, dessa forma, os mitos, que são as 

representações coletivas do conteúdo inconsciente coletivo, apresentadas através de 

sistemas simbólicos. Desta maneira, os arquétipos são imutáveis, mas são mutáveis os 

símbolos que remetem a tais arquétipos. A mudança pode ocorrer de acordo com o tempo 

ou a cultura em que estão inseridos. Portanto, os arquétipos se repetem “em todas as 

épocas” e “culturas”, alterando-se, em alguns casos, os mitos e os símbolos que os 

representam. 

Dessa apreensão, Jung esboça a sua teoria do inconsciente coletivo
9
 e, dela, a de sua 

hereditariedade, segundo a qual existem conteúdos inconscientes comuns aos homens, que, 

por sua vez, são passados de geração em geração.
10

 É importante sinalizar que a abordagem 

junguiana de arquétipo, a observação da repetição das ideias arquetípicas e a interpretação 

simbólica do conteúdo dos mitos e arquétipos serviram de instrumento para o 

desenvolvimento das teorias da remitologização
11

, além de influenciar diretamente o 

trabalho da teoria literária relacionado à crítica de Imaginário, visto que o mito se desloca 

do seu lugar primitivo, da cultura oral, para permear as obras artísticas, inclusive as 

literárias, da modernidade. 

Para Eliade, os mitos possuem uma função ritualística, oposta ao tempo histórico, 

chamado por ele de tempo “profano”, já que o ritual é um retorno ao tempo “sagrado”, ao 

                                                 
7
 Ibidem, p.69. 

8
 Ibidem, p. 22. 

9
 Cf. MELETÍNSKI,op. cit., p.20, Jung provavelmente tomou o termo “emprestado” dos representantes da 

escola francesa e da Sociologia. 
10

 Cf. MIELIETINSKI, 1987, p.66. 
11

 Termo empregado por Mielietinski ao mencionar o processo de transformação dos mitos entre as culturas, 

conservando os temas, ou seja, arquétipos. 
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tempo “mítico”, que é constantemente renovado. A base da teoria mítica de Eliade se 

fundamenta na visão cíclica do tempo “sagrado” em detrimento do tempo histórico, 

“profano”, que extingue o mito e o rito. É o retorno, o movimento cíclico que promove o 

rito e a partir do qual sobrevivem os mitos, o “illud tempus”, o tempo mitológico inicial. 

O mitólogo aponta para o fato de algumas tradições terem sobrevivido através de 

ritos e de suas modificações: “Eliade afirma que até mesmo antes do cristianismo a 

concepção mitológica dá sentido ao sofrimento humano; ela tem valor pela tendência para o 

equilíbrio e repouso à custa de uma reintegração periódica com a natureza. Eliade pensa 

que as concepções mitológicas chegaram até o século XVIII com algumas modificações e, 

no meio popular, até o século XX.” (MIELIETINSKI, 1987, p. 81). 

Mircea Eliade enxerga o mito sob uma perspectiva religiosa. Para ele,  

 

[...] o mito conta uma história sagrada, relata um acontecimento 

que teve lugar no tempo primordial, o tempo fabuloso dos “começos”. 

Noutros termos, o mito conta como, graças aos feitos dos Seres 

Sobrenaturais, uma realidade total, o Cosmo, quer apenas um fragmento: 

uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma 

instituição. É sempre, portanto, a narração de uma “criação”: descreve-se 

como uma coisa foi produzida, como começou a existir. 
12

[   ] 

[...] a função soberana do mito é revelar os modelos exemplares 

de todos os ritos e de todas as actividades humanas significativas: tanto a 

alimentação como o casamento, o trabalho, a educação, a arte ou a 

sabedoria. Esta concepção é importante para a compreensão do homem 

das sociedades arcaicas e tradicionais [...].
13

 

 

 

O mito subsiste na forma de um eterno retorno, um movimento cíclico, em cada 

cultura, somente com máscaras diferentes; os mitos apenas se modificam, mas os temas, a 

que é possível assimilar aqui aos arquétipos, são perenes, sejam em culturas primitivas, 

sejam na modernidade. Nesta, o romance exerce a função da transmissão oral mítica e nele 

se encontra, ainda segundo o autor, a presença, ou mesmo resquícios dos grandes temas.
14

 

Sobre o seu pensamento, é destaque para este trabalho a percepção do mito na 

sociedade moderna, o que leva em direção, mais uma vez, da presença de temas, modelos, 

arquétipos, comportamentos, ou como quer que sejam denominados os elementos 

                                                 
12

 ELIADE, 1989, p. 12-13.(grifo do autor) 
13

 Ibidem, p.16-17. 
14

 Cf. ELIADE, 1989, p. 159. 
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constituintes pré-existentes do sujeito: “Certos ‘comportamentos míticos’ sobrevivem ainda 

sob os nossos olhos. Não que se trate de ‘sobrevivências’ de uma mentalidade arcaica. Mas 

determinados aspectos e funções do pensamento mítico são constitutivos do ser humano”. 

(ELIADE, 1987, p. 152, grifos do autor). 

Assim, a partir de uma visão pragmática iniciada por Malinowski e retomada, de 

certa forma, por Jung, o mito exerce uma função social: como o componente arcaico do 

inconsciente humano, manifesta-se através de símbolos portadores de mensagens que 

influenciam desde as nossas atitudes até o nosso comportamento. 
15

 

 Os mitos, enquanto representações arquetípicas, seriam, então, responsáveis, muitas 

vezes, pelo comportamento, pela moral e pelos valores de uma sociedade em uma dada 

cultura, e teriam permanecido como constantes universais de valores, guiando, em vários 

aspectos, a vida do homem, através de símbolos, que são representações das ideias dos 

arquétipos; assim, põem o homem em contato com as suas origens, com um mundo 

transcendente que a razão tentou apagar, mas que subsiste ainda no homem moderno.  

Eliade (2000, p. 164-5) analisa como a necessidade de ler um romance, manifestada 

pelo homem moderno, revela um “comportamento mitológico”, já que a “saída do tempo”, 

produzida pela leitura dos romances, é o que mais aproxima a função da literatura das 

mitologias. Há um anseio de transcender o tempo “pessoal e histórico, e de ‘mergulhar’ 

num tempo ‘estranho’, seja ele extático ou imaginário [...]. Os traços de tal comportamento 

mitológico revelam-se igualmente no desejo de [...] recuperar o passado longínquo, a época 

beatífica do ‘princípio’.” (ELIADE, 2000, p. 164-5). 

 Desta forma, a literatura, e as artes em geral, detêm, em si, imagens e símbolos 

como expressões arquetípicas, que vão além do limite individual do artista, da sua situação 

pessoal, e constroem uma comunicação direta proveniente da sabedoria arcaica do 

inconsciente, o inconsciente coletivo. A obra de arte, simbólica por excelência, promove, 

então, o equilíbrio social, a domesticação das tensões. 

As teorias do inconsciente coletivo e da remitologização proporcionam novas 

perspectivas de análise literária, e é sob este olhar que são analisados os desdobramentos 

femininos na poesia florbeliana aqui estudada. A utilização desta ótica sob a poesia se deve 

ao fato de que na busca pelas imagens e símbolos que remetem ao feminino em cada obra, a 

                                                 
15

 JUNG, Carl Gustav. O homem e seus símbolos. 13 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995, p.103. 
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fim de apontar os seus desdobramentos, chega-se às representações dos mitos femininos 

judaico-cristãos de Lilith e Eva e, além, disto, percebe-se que o embate criado entre as 

imagens femininas entre os livros corresponde, ainda, à tensão existente entre esses dois 

mitos na cultura ocidental. Ou seja, as imagens e símbolos femininos – que se transformam 

-, presentes nas poesias analisadas, referem-se a arquétipos universais, perenes, por se 

apresentarem em “todas as culturas e épocas”.  

Na análise dos símbolos e imagens das poesias, são identificados vários que 

reportam aos mitos da cultura Greco-romana Apolo e Dioniso, em consonância também 

com os femininos judaico-cristãos. Considerando e partindo das teorias de Jung e Eliade, a 

universalidade e atemporalidade dos arquétipos e as suas variadas representações 

simbólicas e míticas, vê-se que os mitos de Eva e Lilith, da forma como são investigados a 

partir das simbolizações e imagens que os representam, constroem relação com os mitos 

greco-romanos de Apolo e Dioniso, no que se refere à representação temática dentro da 

cultura em questão, ou seja, arquétipos da razão e desrazão, subordinação e insubordinação.  

Ora, na cultura cristã a mulher é culpada pela “queda” do gênero humano, e à ela 

são atribuídas as características da volúpia, transgressão, traição, desobediência, dentre 

outros atributos. Observando um pouco melhor, estas mesmas características são atribuídas 

ao deus Dioniso, o deus da desrazão no paganismo greco-romano, um deus que, além de 

tudo, é também feminino, o deus da embriaguez. Essa mulher, culpada pelo pecado, 

costuma-se chamar de Eva, entretanto, há outro mito feminino, que remete ao lado mais 

perverso do gênero, mais transgressor e desobediente, o mito de Lilith, a primeira mulher 

de Adão.  

Nesta percepção, Lilith corresponde a essa total embriaguez dionisíaca, ao passo 

que Eva, mesmo culpada pela “queda”, reconhece os seus erros e passa a viver sob a lei 

masculina, submissa à razão do homem. Neste ponto, Eva, submetendo-se à cultura 

patriarcal, representa a mulher sob o regime do sol apolíneo, da razão, cujos desejos foram 

negados. E são essas figuras que oscilam entre a razão e desrazão, obediência e 

transgressão, que estão presentes e se desenvolvem nos poemas florbelianos, reportando 

aos conteúdos míticos, ou melhor, aos arquétipos, conforme será apresentado. 

Como se observa uma relação entre os mitos greco-romanos com os judaico-cristãos 

e estes são entendidos como arquétipos da medida e desmedida humanos, recorre-se à 
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filosofia nietzschiana, que oferece, através da sua abordagem da estética trágica – tecida a 

partir da observação e estudos da presença dos elementos apolíneos e dionisíacos na 

tragédia grega e na modernidade-, os subsídios para se tratar a questão da existência do 

embate entre as forças da razão e desrazão na emblemática figura feminina na poesia de 

Florbela e do sofrimento, como questão inerente à condição humana e aos seus impulsos 

mais íntimos, e não só a figura da mulher.  

Chega-se, aqui, a um ponto fundamental e crucial para o desenvolvimento do 

trabalho. Inicialmente é necessário recorrer à crítica do imaginário com suas bases 

fundamentais sobre as teorias acerca do mito para indicar que os desdobramentos femininos 

na poesia florbeliana e as imagens a partir de que se constroem se dão por simbologias que 

remetem aos mitos judaico-cristãos de Eva e Lilith, e, que, na análise temática das poesias 

encontra-se, ainda, símbolos concernentes aos mitos gregos Apolo e Dioniso, mas que, por 

sua vez, podem ser relacionados aos mitos femininos ora mencionados. Desta maneira, 

produz-se, baseado nas teorias do inconsciente coletivo junguiano e de remitologização (de 

que os arquétipos são universais e imutáveis, apenas mudam, algumas vezes os símbolos e 

mitos), a relação simbólica entre ambos os pares e a sua correspondência temática nas 

respectivas culturas. 

Feita a relação entre esses pares, conclui-se que a poesia florbeliana vai estar 

permeada de elementos apolíneos e dionisíacos, apresentados pela simbologia, que 

ocasiona o embate de forças dentro dos textos e é impulsionadora para a produção artística: 

[...] Assim, longe de ser ineficaz, essa colocação em discordância 

entre masculino e feminino, esse embate entre dois inconciliáveis é 

fortemente motivador, porque, de um lado, autoriza o jogo de sedução 

feminino e a densidade dos movimentos psicológicos que, aliás, 

movimentam toda a poesia, passada ou futura, de Florbela. De outro, 

remetendo a mulher para o âmbito da marginalidade, provoca o 

sofrimento, o requerido impulso para a criação artística. E o poema se 

torna, então, uma operação sensitiva, onde a dor é a matéria-prima capaz 

de criar, apurar e transfigurar o mundo, a grande e original via – o único 

atalho verdadeiramente feminino – de conhecimento. (DAL FARRA, 

1999, p. XXX-XXXI) 

 

Para compreender a existência e efeito desse embate entre tais elementos na poesia 

de Florbela dos livros estudados, representada pelas imagens que reportam os mitos, faz-se 

necessário recorrer à filosofia nietzschiana, referência para a investigação de tal 

problemática, e que não se distancia das teorias mitológicas antes abordadas, mas, por outro 
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lado, considerada uma das precursoras de tal pensamento acerca do mito na cultura e nas 

artes. 

Na filosofia do Trágico, o filósofo expõe um estudo dos conteúdos míticos apolíneo 

e dionisíaco como impulsos artísticos, e, além disso, humanos. Esta abordagem, como 

impulsos humanos, é a eleita neste estudo acerca das imagens do feminino na obra 

florbeliana, já que prestigia uma condição natural e humana da mulher, em contraste com o 

mundo das regras e valores sociais históricos, herdados do mundo judaico-cristão. 

Nietzsche, em O Nascimento da Tragédia (1872), começa a sua investigação, 

analisando o modo como os gregos procediam para conseguir lidar com a dor e com o 

sofrimento; nesse sentido, as festas realizadas pelos gregos foram a forma que Nietzsche 

encontrou para justificar tal sabedoria desse povo: a vida só é suportável a partir das 

máscaras. Dessa investigação, Nietzsche chegou à tragédia pré-socrática, ou tragédia Ática, 

que, segundo ele, partindo da proposição anunciada por Aristóteles, na Arte Poética, tem 

origem remota nos festejos orgiásticos dedicados ao deus Dioniso.  

Eis o ponto principal a ser desenvolvido por Nietzsche: o retorno à Grécia Antiga e 

à sua filosofia do trágico que daí se desenvolve. A novidade apresentada por Nietzsche não 

é a abordagem do trágico como estética, mas sim o resgate na cultura grega dos nomes 

Apolo e Dioniso como elementos constituintes da estética trágica e a relação dualista e 

antagônica que eles formam, além de sua observação sobre a estética trágica partir do 

comportamento humano: 

 
Não se trata de decifrar de uma vez por todas o mistério impenetrável da 

existência, mas de torná-lo acessível, representável, legível. Ele entendeu 

que os gregos transformaram e travestiram o mundo em que viviam e que 

essa foi a forma  possível que encontraram para suportar viver. A alegria, 

as festas, as celebrações eram, fundamentalmente, estratégias de 

sobrevivência, a arte era um jogo que tornava a vida aceitável e 

desejável. (MACEDO, 2006, p. 127) 

 

O retorno ao mito empreendido por Nietzsche foi o retorno aos mitos representantes 

dos arquétipos da medida e da desmedida, tão expressivos na cultura grega pelos deuses 

Apolo e Dioniso. 
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O que Nietzsche apresenta é uma antecipação das tendências características da 

interpretação modernista dos mitos.
16

 O filósofo resgata os mitos e os apresenta não como 

verdade ou equívoco, mas como representações de impulsos humanos, presentes em 

qualquer cultura; para ele, tais impulsos são os responsáveis pela categoria artístico-

filosófica do trágico. 

Ao investigar os gregos, o filósofo realiza uma investigação do comportamento 

humano em si, do homem em qualquer período ou cultura, vivendo as suas dores e 

angústias e também o modo como opera a superação das mesmas. Conforme Macedo 

(2006, p. 127), “tratava-se de uma questão filosófica colocada para toda e qualquer época 

da civilização: o problema do relacionamento do homem com a dor, com a finitude, com a 

morte, com o desamparo. Estudar os gregos é, então, para Nietzsche, investigar a vida 

humana em seus mais profundos enigmas”. 

Mas o que realmente interessa ao trabalho a ser desenvolvido é o tratamento que 

Nietzsche dá ao mito e a investigação sobre a vida a partir da observação aos gregos: a 

transformação da dor em vida, em potência criativa; além da visão sobre a moral cristã-

ocidental, que contribuiu para a formação da estética e pensamentos modernos, pois deste 

ponto pode-se traçar a linha de referência entre os elementos apolíneo e dionisíaco com os 

mitos de Eva e Lilith, representativos do feminino na poesia de Florbela.  

Ora, Dioniso passa a ser essa “alma do mundo”, esse que reúne todos os aspectos da 

existência, as forças da Natureza. Deus da embriaguez, da desmedida, é Dioniso quem vai 

incorporar o humano, representando o êxtase provocado pela ruptura com o principium 

individuationis, apresentando a vida do todo. Dioniso, deus do êxtase, da embriaguez, é a 

representação dos instintos humanos, muitas vezes recusados pelo pensamento racional. A 

imagem de Dioniso está relacionada ao culto das bacantes, ao mundo orgiástico, ao mundo 

dos instintos e da falta de limite. 

Dioniso é, portanto, a manifestação da vida, dos sentimentos humanos, da 

crueldade, do sofrimento, enquanto Apolo atua como limitador de todo o extravasamento 

proporcionado pelo elemento dionisíaco.  O homem dionisíaco é o homem trágico, o 

homem que vê a vida poderosa e cheia de alegria apesar do caráter mutável e indefinido das 

coisas. É papel da tragédia promover o consolo metafísico: 
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 Cf. MIELIETINSKI, ibidem, p. 25. 
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O estado extático nos festins dionisíacos primaveris é a cidade natal 

da música dionisíaca e dos ditirambos (a tragédia): na música, a 

natureza exuberante festeja suas saturnálias, na tragédia, ela almeja, 

através da dor e do pavor, o autoesquecimento e o êxtase. 

(NIETZSCHE, 2006, p. 46-8) 

 

Da Grécia Antiga Nietzsche traz a figura mais emblemática do que os cristãos 

chamariam de corrupção, o deus Dioniso, sempre associado ao excesso, ao orgiasmo, ao 

sensual, ao contrário; arquétipo condenado pela cultura ocidental oriunda do racionalismo 

socrático: “A vida esvaziada de mitos ou suprida apenas com o mito cristão em que a ela se 

apresenta como algo que não é digno de ser vivido, torna-se vida esvaziada de encanto”.
17

  

O resgate de Dioniso, ou do trágico, é a metáfora da busca do que é intrínseco ao 

homem, seu lado destrutivo, de paixão e desordem dos afetos, do instintivo, do presente 

como momento a ser vivido, impulsos condenados e extintos pela razão e moral dominante.  

Assim, a exposição feita por Nietzsche se torna primordial ao se tratar dos mitos 

femininos judaico-cristãos, já que a simbologia associada à mulher na cultura judaico-

cristã, que nada mais é do que a representação da corrupção e da marginalidade, 

assemelhando-se ao princípio dionisíaco da desrazão e à imagem feminina marginal que 

será apreciada na poesia florbeliana.   

Aceitar a finitude, viver o presente, a volúpia, buscar a alegria na dissonância são 

atitudes trágicas diante da vida, a sabedoria dionisíaca nietzschiana, que contraria os 

valores ocidentais construídos a partir das “verdades” judaico-cristãs, que pregam o 

comedimento, a harmonia, a resignação em troca de uma possível redenção, o “métron”. A 

sabedoria trágica é a do ciclo, da efemeridade das coisas, vida, morte e renascimento, assim 

como o próprio mito de Dioniso, e não da rigidez apolínea.  

Desta mesma forma se identifica na poesia de Florbela o eu-lírico feminino que, 

apesar do reconhecimento da dor e da finitude, entrega-se à vida, à volúpia, principalmente 

no seu terceiro livro, Charneca em Flor, no qual o amor marginal é liberto das amarras 

sociais. Nesta perspectiva, tornar-se possível tratar de uma estética florbeliana a partir dos 

desdobramentos femininos, como uma estética trágica, no sentido nietzschiano do termo, 
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enquanto aceitação das verdades da vida e não o ocultamento ou negação dos impulsos 

humanos mais naturais, condenados pelo cristianismo. 

Ora, a estética trágica nietzschiana consiste no equilíbrio das tensões causado pelos 

elementos constituintes do sujeito, o apolíneo e o dionisíaco, o que consiste em transformar 

a trágica condição humana, ou seja, a sabedoria da dor e da finitude e da morte, em 

potência criativa. Desta maneira, é possível, então relacioná-la com a obra florbeliana: “É, 

portanto, a arte poética dessa mulher, revertendo em bem, em força produtiva, as 

vicissitudes negativas da condição feminina – o sofrimento amoroso e a marginalidade – 

que permite a Florbela, como “freira”, a consecução de...milagres!” (DAL FARRA, 1999, 

p. XLII) 

Assim, e tomando como base a presença da tensão causada por tais elementos na 

poesia florbeliana e dos desdobramentos que ocorrem entre as poesias dos livros, percebe-

se a extensão que o estudo toma, já que não analisa tematicamente, apenas, os 

desdobramentos femininos sob a perspectiva do imaginário, mas que chega à possibilidade 

de construção de uma estética trágica na obra florbeliana.  

A partir dos arquétipos míticos da razão e desrazão e sua simbologia, observa-se o 

percurso trágico na poesia florbeliana, nos três livros estudados, já que esses arquétipos 

apresentam, além de todas as imagens, a condição feminina. O trágico será instaurado no 

tratamento dado pela poetisa aos símbolos que comunicam a condição feminina de sua 

época e cultura e o desdobramento das imagens que desenvolve na obra poética, apontando 

para a potência criativa como afirmação da vida. 

No percurso até aqui descrito, foi construída uma sucinta relação entre a categoria 

do trágico nietzschiano, através dos impulsos apolíneo e dionisíaco, que representam o 

humano, e as imagens femininas que serão analisados na poesia florbeliana estudada, as 

quais simbolizam os mitos judaico-cristãos de Eva e Lilith. Essa breve exposição 

introdutória é indispensável para a discussão que será realizada nos capítulos do estudo, 

visto que as teorias já esboçadas não serão mais discutidas diretamente, apenas utilizadas 

para a análise das poesias, recorrendo-se às definições e termos já delineados. O trabalho 

não pretende exaurir tais teorias e discussões, visto que não é teórico, e tampouco realizar 

uma análise literária de todos os aspectos dos poemas, mas uma análise temática, buscando 
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mostrar a unidade temática de cada livro, a fim de atestar a primazia das imagens e 

símbolos estudados e poder compreender o desdobramento que ocorre entre as obras. 

Para o seu desenvolvimento, o trabalho está dividido em quatro capítulos. O 

primeiro capítulo apresenta um panorama sócio-histórico da época em que Florbela viveu, 

apontando a condição da mulher na sociedade da época, os valores religiosos e culturais, 

além das principais problemas enfrentados como mulher e como poetisa, destacando a sua 

recepção crítica, considerando que “(...) a emergente poética de Florbela Espanca se 

apropria da histórica e tradicional condição feminina, com o seu tanto de Fiat Maria, de 

percalços de abnegação e conformismo, para problematizá-la, para retirar dela um corolário 

que a torne ativa – para redimensioná-la em dom literário.” (DAL FARRA, 1999, p. XXX).  

Esse capítulo é fundamental para compreender dentro de um recorte histórico e cultural o 

conflito entre o feminino e o masculino que se desenvolverá nas poesias trabalhadas nos 

capítulos seguintes. 

No segundo capítulo, realiza-se a análise temática do Livro de Mágoas (1919). 

Identifica-se, no livro, o eu-lírico feminino envolvido pela mágoa e pela dor, ambas 

relacionadas à sua condição feminina e por não ser reconhecida como poetisa: “Este livro é 

de mágoas. [...] Chorai comigo a minha imensa mágoa,lendo o meu livro só de mágoas 

cheio!...”
18

.
19

 Pela simbologia relacionada ao eu-lírico, investiga-se origem desses 

sentimentos, chegando aos mitos da cultura judaico-cristã, Eva e Lilith, mitos femininos 

que carregam a mágoa e dores femininas, pela análise da simbologia presente nas poesias 

que remetem ao tema examinado em questão. O objetivo é circunscrever a imagem 

feminina que se constrói no livro para, posteriormente, apontar a sua dinâmica com o livro 

seguinte. 

No terceiro capítulo, em Livro de “Sóror Saudade” (1923), depara-se com o eu-

lírico feminino da sóror: “Irmã, Sóror Saudade me chamaste.../ E na minh’alma o nome 

iluminou-se [...]”
20

. Esse eu-lírico se desenvolve a partir da imagem rejeitada e magoada do 

primeiro livro e se desdobra para a imagem da poetisa, o reconhecimento tão almejado no 

livro anterior. Agora se constrói, então, a imagem da sóror-poetisa, altiva e isolada do 
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 FLORBELA, 199, p.131. 
19

 Todos os poemas de Florbela Espanca utilizados neste trabalho foram retirados da edição Poemas de 

Florbela Espanca. Estudo introdutório, organização e notas de Maria Lúcia Dal Farra. São Paulo: Martins 

Fontes, 1999. Por isso, serão mencionadas apenas as páginas da respectiva edição. 
20

 Ibidem, p.167. 
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mundo. Essa a imagem esconde e dissimula a essência feminina, a mulher sensual e erótica, 

nos poemas. Observa-se, a partir dessa tentativa de dissimulação do feminino e da imagem 

casta que se tenta construir pelo eu-lírico da sóror, um embate entre os dois arquétipos: a 

razão e desrazão. A sóror é a poetisa, e se distancia da mulher comum, sobre quem pesa o 

pecado. Em um papel ambíguo, sente os arroubos sensuais e os sublima, encarcera, 

construindo um jogo de imagens entre o profano e o sagrado, para alcançar, no livro 

seguinte, a explosão erótica. 

Para atingir a total liberdade, assumir-se enquanto mulher desejante, o eu-lírico da 

sóror se desveste do burel no terceiro livro, Charneca em Flor (1931, póstuma). No poema 

de abertura do livro, o eu-lírico apresenta a nova imagem: a mulher livre dessa moralidade 

que a afligia e reprimia: “[...] Olhos a arder em êxtases de amor,/[...] Sou a charneca rude a 

abrir em flor!”
21

.  Assim, são construídos os versos da mulher, entregue aos prazeres e à sua 

natureza, sem receio, tal qual Lilith. Essa liberdade feminina que se desdobrou da Sóror 

Saudade, mas cujo desejo foi brotado pelo eu-lírico de Livro de Mágoas, favoreceu para 

concretização e consagração da figura feminina e da poetisa na obra. Em Charneca em 

Flor, conhece-se essa imagem e identidade definida da mulher-poetisa, um sujeito livre, o 

Alguém: 

Observe-se, pois, como os passos que Florbela adota na travessia poético-

amorosa têm o pendor de questionar os papéis culturais oferecidos à 

mulher, enquanto regras do pacto social. E, da maneira como são 

percorridos pela sua poesia a partir de Livro de Mágoas, tendem a 

constituir-se numa via arguta de busca de identidade. (DAL FARRA, 

1999, p. XXXV) 

 

Veja-se, agora, nos capítulos que seguem, como efetivamente ocorrem os 

desdobramentos das imagens femininas nos livros na tentativa de descoberta, identificação 

e afirmação desse sujeito, e a dor e mágoa como impulsionadora poética e reveladora de 

uma estética trágica na obra poética de Florbela. 
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 Ibidem, p.209. 
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1. FLORBELA ESPANCA NO PORTUGAL NO INÍCIO DO SÉCULO XX 

 

 
[...] Eu não sou católica, como não sou protestante nem budista, 

maometana ou teosofista. Não sou nada. E nem sequer poderá servir-me o 

preceito divino: “Aquele que me procura, já me encontrou”, porque eu 

não procuro... O meu racionalismo à Hegel, apoiado numa espécie de 

filosofia à Nietzsche, chegou-me por muito tempo. Hoje... a minha sede 

de infinito é maior do que eu, do que o mundo, do que tudo, e o meu 

espiritualismo ultrapassa o céu [...].
22

 

  

 Florbela Espanca nasceu em 8 de dezembro de 1894, em Vila Viçosa, na região do 

Alentejo, ao sul de Portugal, numa época em que o país, Monarquia constitucional, recém-

administrado por D. Carlos, acabava de sofrer uma forte humilhação e a perda de prestígio, 

tanto no panorama internacional quanto no interno: diante do ultimato inglês, após o Ato de 

Berlim (1890), o qual presidia a divisão de terras na África, o rei D.Carlos se sentiu 

obrigado a ceder terras africanas à nação inglesa por não ter condições de abrir uma guerra 

contra a Inglaterra, pois não possuía potencial bélico para tal, o que fez crescer a 

insatisfação popular. Tornava-se necessária, então, a retomada do orgulho do povo 

português, aquele estampado diante das nações europeias durante o período de grande 

conquista marítima portuguesa. Aumentavam também as manifestações republicanas
23

 em 

todo o país, de norte a sul, as quais, utilizando-se desse sentimento de insatisfação popular, 

manobrava o povo, impelindo-o a exigir mudanças e atitudes por parte dos governantes. 

Assim, os problemas no governo de D. Carlos começaram a crescer, diferentemente do 

período anterior, o do regente D. Luís, seu pai, em que a paz e a tolerância dominavam e a 

censura não era coibida, nem mesmo a dos críticos ao próprio regime, o que fez com que a 

arte florescesse com intensidade semelhante à do período da Renascença
24

. Portugal 
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 ESPANCA, Florbela. Carta a Guido Battelli em 03/08/1930. In: Afinado Desconcerto: Contos, cartas e 

diário. Estudo introdutório, apresentações, organização e notas de Maria Lúcia Dal Farra. São Paulo: 

Iluminuiras, 2002, p. 234-235. 
23

 Os centenários de Camões (1880) e de Pombal (1882) mostravam já a dimensão do movimento 

republicano, que instaurava nas multidões o inconformismo e que elegeu em 1883 o primeiro diretório do 

partido republicano, no seu primeiro congresso. A proclamação da República em países como a França, 

depois da derrubada de Napoleão III, incitou o republicanismo em Portugal. (Cf. FERREIRA, 1951, p. 821) 
24

 Segundo Joaquim Ferreira (1951, p. 812-814), o clima de paz e a tolerância no governo de D. Luís, a 

despeito apenas dos motins verbosos, foram os fertilizantes da arte na literatura, houve uma florescência 

intelectual, comparável somente à que fulgurou na Renascença, no século XVI. Grandes nomes surgiram 

nessa época, dentre eles Camilo Castelo Branco, Antero de Quental, Eça de Queiros, Julio Dinis, instaurando 

período de grande produção intelectual e liberdade criativa.  



28 

 

passava por um processo de modernização, que esbarraria na Revolta do Porto
25

, ocorrida 

em janeiro de 1891. 

 A crise atingia todos os setores da política portuguesa, ocorrendo desde o 

derramamento de ouro para o pagamento das dívidas públicas contraídas com a Inglaterra, 

até traições por parte da Alemanha e da própria Inglaterra, que tentavam tirar a todo custo o 

poder de Portugal sobre as suas colônias africanas
26

, pondo em xeque o poder do próprio rei 

D.Carlos, promovendo a desagregação dos partidos, um dos pontos principais na direção da 

queda da Monarquia. Isso porque as lutas políticas de interesses e a inépcia por parte dos 

próprios líderes do governo ajudaram a dissolver o sistema de rotatividade entre os 

partidos, de certa forma, dando equilíbrio à Monarquia constitucional e culminando, mais à 

frente, com a instauração da República (1910).  

 Portugal era, então, mais um país europeu a entrar em crise, devido aos valores 

fossilizados de uma Monarquia, sistema de poder que, ao ver dos portugueses, havia 

colocado a nação abaixo de todas as outras integrantes da Europa, que se modernizavam, se 

industrializavam  e  dominavam outros continentes. 

 Nesse contexto histórico, entre as lembranças de um passado de glórias, valores 

atrelados à tradição e a tentativa de pôr um pé na modernidade pela via da mudança de 

valores
27

 que borbulhavam em solo europeu, Portugal, finalmente, adentra no século XX. 
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 A Revolta do Porto, ocorrida em janeiro de 1891, movida pelos ânimos exaltados, devido à humilhação 

sofrida pela tomada das terras portuguesas por parte da Inglaterra, declarou instaurada a República, na cidade 

do Porto. Mesmo que tenha durado apenas alguns momentos, devido ao ataque das tropas municipais, sofrido 

pelos revoltosos, a consequência do movimento foi o fortalecimento do ideal republicano, já que os revoltosos 

que não foram mortos, mas julgados e tidos como mártires. (Cf. FERREIRA, 1951, p. 822) 
26

 De acordo com Ferreira (1951, p. 827-830), a luta de Portugal em Moçambique, contra os povos locais, 

talvez tenha sido o único momento, em meio a esse período atribulado, em que o povo português conseguiu 

reanimar o seu orgulho, já que dentro de suas colônias a metrópole conseguia impor respeito e medo, embora, 

fora delas, fosse destemidamente desrespeitada, como, por exemplo, pela Inglaterra.  
27

 “No fim do século XIX, os valores dominantes são o cristianismo, o pessimismo, a ciência, o racionalismo, 

a moral do dever, a democracia e o socialismo. A crítica nietzschiana vê em todos eles uma abdicação da 

vontade de poderio, uma ‘fadiga de viver’; e para fugir a esta degradação da energia humana é necessário 

inverter a ordem de nossos princípios de valorização: afirmar como positivo tudo o que os nega, vistos serem 

em si mesmos negadores do valor da vida. O valor mais alto é a aceitação perigosa, a afirmação da vida com 

todos os seus riscos [...]; e é preciso ultrapassar os valores adquiridos para afirmar a vida [...]”. (DUCASSÉ 

[s.d], p. 110 apud FERREIRA, 1996, p.127) 
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1.1. Portugal no início do século XX: um breve contexto histórico 

 

 É importante lembrar que Portugal, mesmo diante de toda a crise enfrentada, era 

uma nação extremamente ligada à sua tradição, uma nação que vibrava diante dos grandes 

feitos da Renascença, diante das grandes conquistas monárquicas e do seu passado glorioso, 

o qual, mesmo não condizendo com a atual realidade, constituía o orgulho e a identidade da 

nação, em sua quase totalidade católica e ligada aos valores professados pela Igreja, sempre 

avessa a novos pensamentos e mudanças. 

 Foi em meio a este aparente paradoxo: um Portugal que clamava por mudanças e 

pela República
28

, e outro presa a uma identidade construída no passado, que se deu a 

instauração da República, em 05 de outubro de 1910, consequência do extermínio das 

liberdades públicas no país, cujo ápice foi a ditadura de João Franco, encarregado pelo rei 

D. Carlos, em 19 de maio de 1906, de organizar o governo, provocando a cisão no partido 

regenerador – que apoiava a Monarquia -, o que a dificultou de bater os republicanos nas 

urnas. 

 A ditadura de Franco foi decisiva para a instauração da República porque, na 

tentativa de atingir os republicanos, ele ignorou os direitos constitucionais violentamente, 

usando força policial, proibindo os direitos cívicos e desfazendo as cortes e as eleições 

municipais.  

 Importa ressaltar sobre o período analisado que os movimentos intelectuais da época 

estavam voltados para a política
29

; um exemplo disso é o nome de Teófilo Braga, envolvido 

diretamente com o partido republicano. É igualmente importante colocar que João Maria 

Espanca, o pai de Florbela, era um conhecido republicano, idealista, cujas ideias de 

libertação impregnavam a imaginação da jovem Florbela, já tão avessa aos enrijecidos 

valores da época em que vivia. Era uma época de instabilidade: mesmo havendo 

republicanos espalhados por  todo o território português,  havia opositores ao novo governo 
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 Foi nas urnas, durante as eleições municipais no ano de 1910, que os portugueses mostraram a sua 

preferência pelo partido republicano, esmagando os partidos monárquicos, levando, posteriormente, o então 

rei, D.Manuel II, a renunciar a coroa após protestos e lutas nas ruas. 
29

 “Em Portugal, contudo, dada a ligação [da questão religiosa] íntima com a questão do regime, [a questão 

religiosa] assumia aspectos muito próprios e diferenciados. O anticlericalismo era timbre da opinião pública 

mais esclarecida e vanguardista. Entendia-se que, sem extirpar a ação do clero na vida individual e coletiva, 

não valia a pena empreender medidas revolucionárias de reforma da sociedade”. (MARQUES, 2001, p. 368) 
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e disputas internas surgiam, dificultando sobremaneira a consolidação do mesmo e a 

resolução de problemas urgentes, como a grave crise econômica por que o país atravessava.  

A moral religiosa da época se mostrava também como uma das principais opositoras 

ao governo, já que “os republicanos eram tidos por adversos ao catolicismo, anarquizantes 

da família, inimigos da ordem social” (FERREIRA, 1951, p. 893-4). 

Fatos como a Constituição de 1911 e a consequente  liberdade de culto, provocada 

pela desvinculação da Igreja do Estado
30

,  a instituição do divórcio e a educação 

progressiva da mulher provocaram  manifestos adversos à República, principalmente por 

parte dos católicos que eram maioria no país.  

 Os anos da Primeira República Portuguesa foram  atropelados por disputas de 

projetos, inúmeras greves, pela interferência do Congresso na atividade do governo, 

sucessiva troca dos governantes, pela tradição em oposição aos ideais de liberdade, pela 

oposição da Igreja, enfim, tudo o que resultava na instabilidade do país, acarretando, mais 

tarde, um golpe de Estado, ocorrido em 28 de maio de 1926, que instituiu uma Ditadura 

Militar,  que ficou conhecida como salazarismo, devido ao poder de decisão do Primeiro-

Ministro, Oliveira Salazar: 

 

A revolução de 28 de maio de 1926, que pôs fim à República 

Democrática, foi, superficialmente, uma rebelião de todos os partidos 

contra a supremacia do Partido Democrático, enquistado no poder. 

Analisada em profundidade, contudo, foi muito mais que isso: foi um 

autêntico movimento de reação antiurbana, a resposta da maioria 

conservadora das províncias à maioria radical das cidades capitais. (...) Ao 

contrário dela [Revolução Republicana], [28 de maio] foi um movimento 

majoritário da estabilização, que triunfou, porque soube utilizar as 

camadas inertes, subjacentes da população, as interpretou no seu 

conservadorismo e as representou na defesa dos chamados valores 

tradicionais: a Religião, o Exército, a Nação, a Família, a Ordem, a Terra. 

(MARQUES, 2001, p. 372) 

 

 Esse período foi, então, marcado pela retomada dos valores cristãos, ou melhor, da 

Igreja Católica, colocando em evidência a Pátria, a família e a religiosidade, conforme um 

dos seus lemas: “Deus, Pátria, Família”. Assim, sem conseguir se desprender dos valores 

arcaicos, na tentativa de instauração da modernidade no país, apresentada pelos idealistas 
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 “A política agressiva da ‘República forte’ dirigiu-se, no plano interno, em primeiro lugar contra a Igreja, 

reconhecida como baluarte mais perigoso do conservantismo e do reacionarismo”. (MARQUES, 2001, p. 

370). 
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republicanos, a sociedade portuguesa pode, novamente, regozijar-se dos valores 

medievais
31

, que prevaleciam em sua formação. Dessa forma, Portugal continuou, por 

longas décadas, na escuridão. 

 

1.1.1. A crise de valores e a efervescência artística 

 

 A Renascença Portuguesa, no início da I República, foi uma tentativa republicana 

de promover uma revolução cultural e modernizar Portugal. A Literatura, percebida como 

agente na evolução das ideias e dos costumes e o programa das universidades populares 

seriam os principais responsáveis pela mudança no pensamento da sociedade, que faria a 

nação sair da prostração de séculos, um entrave ao seu desenvolvimento. Contudo, devido à 

falta de estruturação de uma política correta, a tentativa sucumbiu, já que um dos principais 

componentes, o povo, cuja ignorância era difícil combater, foi o principal obstáculo para a 

evolução. 

Esse panorama de instabilidade política em Portugal e a crise de valores é um 

exemplo do que acontecia no mundo europeu com as transformações advindas da 

modernidade, que provocavam mudanças de pensamento, algumas destas pela novidade do 

pensamento nietzschiano
32

, que invadia, cada vez mais, os círculos europeus, promovendo 

uma nova forma de pensar a decadência e o sentimento de tédio que tomaram conta da 

Europa no final do século XIX; o papel do cristianismo na formação de valores ocidentais; 

a manifestação artística e o lugar do homem no mundo e a questão do ser e dos instintos 

naturais. A filosofia de Nietzsche, nesse sentido, é um exemplo da rejeição ao mundo 

oitocentista, pois promove a elevação do natural, em detrimento das promessas da ciência e 

das utopias oferecidas pelas políticas progressistas, que tanto agradavam a massa: 

 

                                                 
31

 Vale ressaltar que durante a Idade Média, que durou cerca de 10 séculos, a Europa viveu sob o domínio 

quase que total da Igreja Católica, com a propagação dos seus valores e crenças. Foi uma época marcada pelo 

obscurantismo, ocasionado pela doutrina da Igreja Católica e da sua intrínseca relação com a organização 

social e política do medievo. 
32

 “A apresentação de Nietzsche como um veio da modernidade em Portugal é fundamentada na rigorosa 

figuração simbólica e na ruptura com o discurso deteriorado do progressismo e dos velhos ideais decrépitos 

do século XIX, brotando daí uma nova concepção humanística e uma nova ordem axiológica. Em O discurso 

filosófico da modernidade, Jugen Habermas considera Nietzsche como ponto de virada da entrada na 

modernidade”. (FERREIRA, 1996, p. 99) 
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É bastante conhecido seu radicalismo [de Nietzsche] no tocante ao quadro 

dos valores tradicionais do ocidente cristão, sua análise original da origem 

da tragédia grega, sua crítica à empáfia racionalista dos intelectuais, sua 

exposição revolucionária sobre a moral a ser construída para além do bem 

e do mal, sua atitude iconoclasta em relação ao cristianismo, conceito de 

Deus e à chamada civilização ocidental. [..] Não aceita a dimensão nanica 

e comum própria da massa, nem tão pouco a dimensão materialista 

proposta por muitos de seus contemporâneos. (FERREIRA, 1996, p. 99-

101) 

 

As ideias e críticas nietzschianas tiveram grande alcance no mundo europeu, e 

Portugal não poderia ficar de fora. Direta ou indiretamente, a crítica aos valores, realizada 

por Nietzsche, agradou a muitos insatisfeitos com os regimes políticos e sistemas religiosos 

cristãos que dominavam a Europa nos fins do século XIX.  João Ferreira (1996, p.107) 

afirma que “embora seja difícil [...] definir a dimensão do contacto directo ou indirecto dos 

criadores literários portugueses com a obra e a ideologia de Nietzsche, é explícita, pelo 

menos, uma atmosfera de conversas, mesmo vagas, às mesas dos cafés e em tertúlias e até 

citações de Nietzsche [...]”. Segundo Ferreira
33

, o primeiro registro documentado de que se 

tem conhecimento da recepção de Nietzsche em Portugal foi o feito por Henrique de 

Vasconcelos, na revista literária e artística O Ideal (1894), em que aponta o filósofo alemão 

como um dos influenciadores
34

 dos novos artistas em Portugal. Além de Vasconcelos, 

Ferreira
35

 também lista o contato de Teixeira de Pascoaes,  líder da Renascença portuguesa 

e diretor da revista A Águia, com a obra do filósofo em 1904 e conclui, com a sua pesquisa, 

que os principais escritores da Renascença Portuguesa e de A Águia estudaram, discutiram 

ou leram Nietzsche. E ainda que Orpheu, também segundo Ferreira
36

, foi o topo da 

evolução antecedida por correntes atuantes e vanguardas que expressam o espírito 

moderno, evolutivo e pré-modernista na literatura portuguesa: “Mística ou não, a força 

propulsora de Nietzsche entre os intelectuais portugueses neo-garretianos e renascentistas, é 

indiscutível. [...] O movimento de Orpheu é uma consequência dessa presença activa, da 

qual Nietzsche participou em escala que não podemos deixar de apontar”. (FERREIRA, 

1996, p. 125-8) 

                                                 
33

 FERREIRA, João. A questão do Pré-modernismo na literatura portuguesa. Brasília: UNB, 1996, p.106. 

(Núcleo de Estudos Portugueses). 
34

 Não é objetivo do presente trabalho discutir qualquer tipo de influência exercida por Nietzsche em artistas 

portugueses. 
35

 FERREIRA, 1996, p. 119. 
36

 Ibid., p. 127. 
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A importância dessa breve exposição do trabalho de João Ferreira é apontar a 

presença de Nietzsche em Portugal nos fins do século XIX e início dos XX, mesmo quando 

o conhecimento da obra do filósofo era superficial ou circunstancial. O objetivo de tal 

exposição não é comprovar a influência explícita da obra nietzschiana, mas destacar que a 

intelectualidade portuguesa tinha contato com as idéias que estavam em voga na sociedade 

européia, em turbulenta transformação de valores e em estado de demasiada insatisfação 

quanto a sua tradição, sua política e valores. Por isso, vislumbrava em Nietzsche um dos 

maiores críticos dos valores decadentes dessa sociedade: 

 

A partir [...] dos pontos básicos referentes à reviravolta feita por Nietzsche 

na cultura europeia ocidental, torna-se mais fácil acompanhar e entender a 

presença do pensador alemão em alguns escritores e pensadores 

portugueses contemporâneos da crise finissecular e que em vez de 

alinharem pelo tom derrotista de outros compatriotas, preferiram optar 

pela luta, pelo ideal, pelo entusiasmo, pela renascença e pela 

transformação estética e social. [...] Estes valores [modernidade do 

entusiasmo, do orgulho, da autoconfiança e autoconsciência] fascinariam 

os jovens portugueses acabrunhados [...] com o pessimismo grassante a 

respeito dos juízos de valor da sociedade portuguesa como um todo. 

(FERREIRA, 1996, p. 103) 

 

Sob essa visão de mundo e em uma atmosfera de crítica aos valores da sociedade 

decadente do final do século XIX e das novidades estéticas advindas dessas mudanças e dos 

novos paradigmas, é que se desenvolve a literatura de Florbela Espanca, um dos nomes da 

literatura moderna portuguesa, cuja obra, muitas vezes, parece ser um espelho do seu 

mundo, um espelho analítico, que perpassa, através dos significantes linguísticos, os 

conflitos e as instabilidades do sujeito nesse mundo em transvaloração.  

Na obra florbeliana, em particular, identificamos o rompimento com a tradição 

literária e cultural da época pelo desdobramento das imagens femininas, transgressoras dos 

valores cristãos enraizados em Portugal, que silenciavam a mulher e a colocavam em 

patamar inferior ao do homem. Com Florbela, a mulher é palavra. Assim a poetisa se 

expressa com sua vida e sua obra. 

 

 

 

 



34 

 

1.2. Florbela, Florbela Poeta  

 

“Aos oito anos já fazia versos, já tinha insônias e já as coisas da vida me 

davam vontade de chorar”.
37

 

 

Florbela d’Alma da Conceição Espanca nasceu a 8 de dezembro de 1894, no 

município de Vila Viçosa, região do Alentejo, sul de Portugal, filha de Antónia da 

Conceição Lobo e do republicano João Maria Espanca. Foi criada pela esposa do pai, 

Mariana do Carmo Ingleza, também sua madrinha, como aconteceu com Apeles, seu único 

irmão, que nasceu a 10 de março de 1897. 

 O romance entre Antónia da Conceição Lobo e João Espanca durou possivelmente 

7 anos. Depois de separarem-se, ela sai da cidade com outro homem e volta para falecer em 

1908, numa cama de hospital
38

, no mesmo ano em que a família se mudou para Évora, a 

fim de dar continuidade aos estudos de Florbela, que ingressou no Liceu.  

Datam de 1903, as primeiras composições de Florbela. “A vida e morte” vem registrada 

com a indicação de ter sido composta em 11 de novembro de 1903; do dia 12 de novembro, 

há um soneto em redondilha maior, que começa com o verso “A bondade, o som de Deus”, 

onde assegura que é feliz quem tem “um bom irmão” – homenagem a Apeles. No ano 

seguinte, aos dez anos, em poema de parabéns de aniversário ao "querido papá da sua 

alma" escreve que a "mamã" cuida dela e do mano "mas se tu morreres/ somos três 

desgraçados". 

           Em 1913, Florbela interrompeu o Liceu e se casou em Évora, no dia do seu 

aniversário de 19 anos, com Alberto de Jesus Silva Moutinho, seu colega de escola desde 

1904, indo residir em Redondo. Voltam a Évora e retornam a Redondo em 1916, onde dá 

início, em meados de abril, ao caderno Trocando Olhares, que contém 88 poemas e três 

contos. 

              No ano de 1917, no mês de outubro, Florbela matriculou-se na Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, a qual abandonou em meados de 1920. Na Universidade 

teve como amigos grandes poetas portugueses, com quem se reunia em tertúlias.   
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Saiu, em junho de 1919, pela Topografia Maurício, o Livro de Mágoas, coletânea de 32 

sonetos, dedicada “A meu Pai. Ao meu melhor amigo” e “A querida Alma irmã minha. Ao 

meu irmão”.  

            A segunda coletânea de sonetos de Florbela, Livro de “Sóror Saudade”, veio a 

lume em janeiro de 1923, composta de 36 composições. Foram também duzentos 

exemplares custeados pelo seu pai. Para sobreviver, Florbela deu aulas particulares de 

Português em Lisboa.  

Em ambas as obras por ela publicadas, como também em obras póstumas, várias são 

as temáticas trabalhadas pela poetisa: refere-se ao seu Alentejo e aos locais ligados às suas 

origens; exalta a Pátria em alguns poemas; canta a paixão humana e a dor de amor, tema 

recorrente em sua obra; em outros, percebemos um tom confessional. Entretanto, a imagem 

que perpassa a maioria dos seus versos é a da mulher poeta, silenciada pela cultura 

moralista da época, que conferia às mulheres apenas os cuidados do lar; e também da 

mulher sensual, simbolizada pelas imagens da própria natureza alentejana e do corpo 

feminino, que possui como voz a lírica.  

A morte precoce do irmão Apeles em um acidente com um hidroavião, em 

06/06/1927 veio a contribuir ainda mais para o sentimento de solidão que fazia parte da 

vida da poetisa, visto seu grande afeto pelo irmão. O sentimento que nutria pelo irmão veio 

a ser condenado pela moral portuguesa, durante muito tempo, por julgarem-no incestuoso, 

condenação advinda após os rumores criados por sua morte precoce e pela vida irregular 

para os padrões femininos e cristãos da época. 

Sabe-se que, em julho de 1928, Florbela se apaixonou por Luiz Maria Cabral, 

médico e pianista, e que, em agosto do mesmo ano, tentou o primeiro suicídio por 

soporíferos. Em outubro do ano de 1930, Florbela se apaixonou por Ângelo César, 

advogado do Porto e, em seguida, ocorreu a sua segunda tentativa de suicídio com 

barbitúricos. 

Durante o ano de 1930, recebeu contato e estabeleceu certo vínculo literário e 

intelectual com o professor visitante da Universidade de Coimbra, o italiano Guido Battelli, 

que propôs à poetisa a publicação do seu terceiro livro, Charneca em Flor. Guido, em 

constante contato com Florbela via correspondências, responsabilizou-se pela revisão das 

provas das poesias e publicação do livro. Em dezembro do mesmo ano, o livro já se 
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encontrava no prelo e seria publicado ainda naquele mês. O último contato de Florbela com 

o professor foi no dia 05 de dezembro, a quem enviara uma correspondência cujo conteúdo 

principal eram as provas das poesias de Charneca em Flor. 

Embora muitos críticos literários optem pela separação total entre obra e biografia 

do um determinado autor, em se tratando de Florbela Espanca, faz-se necessário 

compreender o período histórico em que viveu e conhecer um pouco da sua vida para que 

se compreenda certos momentos da sua recepção literária e da crítica recebida pela obra da  

poeta, em vida e após a sua morte. Trata-se  de uma escritora  cuja obra permite entrever 

vários aspectos da sua existência humana e feminina. Florbela é única, assim como a obra 

que produziu. Por essa singularidade da vida particular da poetisa, tornada pública, que 

muitas vezes o mito florbeliano perpassou a sua obra e vemos o resultado no acalorado 

tratamento dado à poetisa e à sua obra, inclusive post-mortem. 

Afinal, tal obra tornou-se popular pelo mito gerado em torno da sua breve e rara 

vida para a época: apenas duas publicações de livros de poesia, alvos de muitas críticas, 

seja pelo caráter romântico e tradicional de alguns temas, seja pelo teor erótico e 

transgressor de alguns versos; pela vida que acumulou três casamentos e dois divórcios; 

filha de pai incógnito (dado que constava em sua certidão, apesar de ter sido criada pelo seu 

pai, João Maria Espanca), e o seu suicídio precoce na madrugada do dia em que 

completaria 36 anos.  

Na passagem de 7 para 8 de dezembro de 1930, precisamente às 2 horas da 

madrugada do dia 8, à hora exata em que nasceu e no dia em que completava 36 anos de 

idade, Florbela morreu em virtude de uma overdose de barbitúricos, embora em seu 

atestado de morte constasse edema pulmonar. Provavelmente com vistas a evitar o 

preconceito e o julgamento público e da Igreja. À sua amiga Maria Helena Calás Lopes, 

que foi visitá-la em ocasião de seu aniversário, Florbela deixou uma carta confidencial com 

todas as instruções de seu enterro, bem como as suas últimas disposições. Entre estas, dois 

pedidos: de que fossem colocados dentro do seu caixão os fragmentos do hidroavião que 

seu irmão Apeles pilotava quando morreu, bem como o de que cobrissem o seu corpo com 

braçadas de flores.  

O seu livro Charneca em Flor  foi  publicado  no ano  seguinte por Guido Battelli e 

a obra da poetisa passou a ser divulgada e conhecida devido à  morte  prematura e à vida 
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turbulenta causadora de espanto em alguns moralistas da época e de repúdio em outros. 

Entretanto, o mais importante é o fascínio que Florbela conseguiu causar nos seus leitores e 

nos críticos literários, que a trouxeram para a academia e elevaram o seu status a uma das 

grandes expressões literárias portuguesas: 

 

[...] é  sobre  sua  obra  poética  que o ataque dos seus  detratores continua 

sendo deferido. Sim, porque, para eles, a produção lírica de Florbela se 

apresenta como um vasto e fértil campo onde era possível colher, 

abertamente e à vontade, tantos exemplos da declaração de cio dessa 

mulher que, como se viu, sabota a sagrada Constituição portuguesa, 

quanto flagrantes de uma vida erótica insuportável à pudicícia salazarista 

[...]. (DAL FARRA, 2002, p. 19) 
 

Uma mulher fora de sua época. Esse é o maior traço distintivo para Florbela 

Espanca. A poeta
39

 já era, em 1917, uma das poucas mulheres a participar do universo 
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Na década de 20, em Portugal, época da produção de Florbela, aumentou consideravelmente o número de 

mulheres escritoras, que passaram a ser criticadas pela temática, estilo ou até mesmo por falta de 
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“Outra poetisa”, “Mais uma poetisa”, assim diziam os críticos. Desta forma, o termo poetisa “depressa 

adquiriu conotações, consciente ou inconscientemente negativas, ficando, assim, desvalorizada a poesia de 

autoria feminina como poesia de segunda classe” (ALONSO, 1997, p.187). 

Com isso, é importante deixar explícito que neste trabalho podem ser encontrados tanto o termo poeta quanto 

poetisa, para nos referirmos a Florbela Espanca; entretanto, sem a carga de prejuízo destinada a esse 

substantivo. O termo poeta, por sua vez, ainda de acordo com o Dicionário Houaiss, é comumente utilizado 

como substantivo comum de dois gêneros, em Portugal e no Brasil, o que esclarece mais uma vez a existência 

de um conflito de juízos de valores no emprego dos referidos termos para designar o sujeito que compõe 

poesia. E também confirma a pertinência deste esclarecimento prévio, justificando ainda o uso, em algumas 

passagens, do substantivo poeta para referir-se a poetisa em questão sem fazer remissão ao valor 

masculinizado que recebe, mas sim ao uso para ambos os gêneros. 
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masculino, no curso de Direito da Universidade de Lisboa – dentre 347 alunos inscritos, 

havia apenas quatorze mulheres – e a única a participar do universo literário que ali se 

desenvolvia, de cujos participantes podemos destacar Américo Durão, com uma literatura 

que irá influenciar diretamente a produção poética de Florbela, João Boto de Carvalho e 

José Schimidt Rau
40

.  

Boto de Carvalho dedicou um poema, pertencente à sua coletânea Sol Poente
41

, a 

Florbela, o qual tem por dedicatória “Para a senhora Dona Florbela Dalma”, e é intitulado 

“A princesa incompreendida”. Nele, surge a imagem altiva, isolada; ao mesmo tempo em 

que fria e distante, é sensual, instaurando o paradoxo da imagem feminina que Florbela 

desenvolve também em sua obra: 

 

A PRINCESA INCOMPREENDIDA
42

 

 

Para a senhora DONA FLORBELA DALMA 

 

Eternamente incompreendida e misteriosa 

E dolorida e caprichosa 

E impaciente 

Caminha no jardim fantástico da Vida, 

A Princesinha doente. 

 

Leva caídas e desmaiadas 

E adormecidas e descoradas, 

Ao longo do vestido, 

As suas mãos de Morta, transparentes. 

Frias e tão esguias, como um lírio caído, 

As suas mãos doentes. 

[...] 

E quente e sensual, nervosa e esteta, 

Constantemente irrequieta, 

Sensual e ardente. 

Tem um bicho negro impertinente 

E sombras de veludo sobre o peito. 
 

Deseja qualquer coisa que não vê 

Que não sabe o que é e não conhece. 

Faz versos que ela anima e que ela aquece, 

E sente os versos que lê. 

[...] 
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Frio e esguio, num de seus pulsos, 

Finos, nervosos, convulsos, 

Terrível, pequenino e inapagável 

O primeiro sinal dum suicídio em vão... 

Firme, inalterável, 

Como a vontade sublime e acesa 

Da Princesa 

Desolação. 

 

E procurando atormentar 

A cada instante o coração adormecido 

Passeia no jardim fantástico e florido 

A Princesinha à luz do Luar. 

[...] 

E distraída, incompreendida e misteriosa 

E dolorida e caprichosa, 

A meditar, o olhar vago, 

Ao pé dos cisnes e do repuxo 

Que orvalha as folhas do buxo... 

... Passa o resto da noite ao pé do lago... 

 

  As imagens da Princesa, da altivez, como também a da desolação, da dor e da 

angústia já estão presentes no primeiro livro da poetisa, o Livro de Mágoas (1919)
43

. Em 

seu poema, Boto traça um perfil feminino dual: uma mulher fria “As suas mãos de Morta, 

transparentes./Frias e tão esguias, como um lírio caído,/As suas mãos doentes”, 

representada pela imagem das mãos; mas ao mesmo tempo uma mulher sensual, “E quente 

e sensual, nervosa e esteta,/Constantemente irrequieta,/Sensual e ardente”, com a repetição 

de termos para fixar esse sujeito feminino que se esconde no mistério e no aspecto sombrio 

inicial do poema. São imagens contrastantes, mas paradoxais que traduzem essa mulher. 

A Princesa Incompreendida é uma mulher e poeta em desejos mudos, 

desconhecidos, mas que sente o corpo e o sente em seus versos: “Deseja qualquer coisa que 

não vê/Que não sabe o que é e não conhece./Faz versos que/ela anima e que ela aquece,/E 

sente os versos que lê”. Essa mulher só poderia, dentro da realidade, ser incompreendida e 

dolorida: “E distraída, incompreendida e misteriosa/E dolorida e caprichosa”. 

  A imagem da Princesa Incompreendida foi elaborada pela poetisa e confirmada na 

relação dialógica que constrói com a poesia de Boto de Carvalho, no Livro de “Sóror 

Saudade” (1923): 
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PRINCESA DESALENTO 

Minh'alma é a Princesa Desalento, 

Como um Poeta lhe chamou, um dia. 

É revoltada, trágica, sombria, 

Como galopes infernais de vento! 

É frágil como o sonho dum momento, 

Soturna como preces de agonia, 

Vive do riso duma boca fria! 

Minh'alma é a Princesa Desalento... 

Altas horas da noite ela vagueia...  

E ao luar suavíssimo, que anseia,  

Põe-se a falar de tanta coisa morta! 

O luar ouve a minh'alma, ajoelhado, 

E vai traçar, fantástico e gelado, 

A sombra duma cruz à tua porta...  (p. 198) 

 

Confirma-se a imagem dessa mulher-poeta incompreendida, representada pelas 

imagens relacionadas ao isolamento, como o frio e a noite, as quais denotam também a 

maldição que acompanha a imagem da mulher transgressora, a mulher-poeta, que é o 

desalento.  

Mas dentre os seus contemporâneos, a relação com a poética de Américo Durão 

talvez tenha sido a mais forte, a mais intensa. Foi esse mesmo poeta que lhe atribuiu o 

codinome “Sóror Saudade”, em um poema dedicado à Florbela, com o título de “Soneto”:  

 

  SONETO 

 

À poetisa D. Florbela Espanca 

 

Irmã, Soror  Saudade... Ah! Se eu pudesse 

Tocar de aspiração a nossa vida! 

Fazer do mundo a Terra Prometida 

Que ainda em sonhos às vezes me aparece! 

 

Mas em vão a tua boca empalidece, 

E em teus olhos a sombra dolorida 

Alarga mais cavada, mais ungida, 

Por um incenso místico de prece... 

 

Tão perto o sonho foi! Bastava erguer 
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Ao alto as nossas mãos para colher  

O fruto dum amor quase intangível! 

 

E, se hoje as nossas mãos erguidas colhem  

Apenas rosas mortas, que as desfolhem 

As sombras espectrais dum impossível! 

 

 

A poetisa, em resposta, escreveu o poema intitulado “O Meu Nome”, ambos 

publicados no jornal O Século
44

, em 27 de dezembro de 1919. Em uma carta datada de 5 de 

janeiro de 1920, enviada por Florbela a Durão, ela agradece ao poeta e menciona a sua 

identificação com a Sóror Saudade do poema de Durão. Seguem trechos da carta de 

Florbela a Durão, onde podemos confirmar a importância do poeta para a produção 

posterior de Florbela: 

Amigo meu: 

Recebi a carta e o jornal. Obrigado. 

[...]Logo pela manhã vaidosamente pedi um espelho para me ver. 

Fiquei contente: muito pálida, com a boca muito pálida, com umas 

grandes olheiras roxas, a cabeça envolvida com ligaduras brancas, eu era 

mesmo... mesmo... adivinhe quem? Pois era mesmo... mesmo... Sóror 

Saudade! 

E, como uma escandalosa trança preta aparecia a perturbar um 

pouco a grave religiosidade da minha pessoa, pedi que a escondessem 

bem. As monjas têm cabelo cortado, pois não têm? Riram-se da minha 

infantilidade e talvez me chamassem doida, mas eu fiquei contente porque 

então é o que eu era mesmo, mesmo igual a Sóror Saudade. [...] 

[...] Eu quero mais, muito mais aos seus versos do que aos meus. E 

há tanto tempo já que eu lhes quero. Lembro-me como se fosse hoje do 

dia, da hora em que li pela primeira vez os seus versos.[...]
45

. 

 

 

Podemos ver nos trechos transcritos o apreço que Florbela tem pelo poeta Américo 

Durão e por sua poesia, e também a imediata identificação que constrói junto à figura da 

Sóror, a qual utilizará até o fim de sua vida. Como afirma Maria Alexandrina (1964, p. 76), 

“é este poeta [Durão] quem lhe dá o nome de Sóror Saudade”:   

 

  Assim, curiosamente, estes dois colegas [Durão e Boto de Carvalho] de 

faculdade, ao fazerem sobressair a identidade feminina de Florbela, 

contida na dupla imagem da freira e da princesa, ajudaram-na a 

desenvolver a sua autoconfiança como mulher poeta, porque 
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paradoxalmente validam em verso a sua estranha condição de mulher 

singular.
46

 

 

 

Ainda validando e destacando a importância dos poetas já mencionados para a 

produção florbeliana, Cláudia Pazos Alonso (1997b, p.184) coloca os nomes de Durão e 

Boto de Carvalho como os primeiros críticos da produção de Florbela, com quem a poetisa 

construiu uma larga relação de diálogo em suas obras: 

 
  Estes seus colegas, seus pares de criação, foram de certo modo os seus 

primeiros críticos, e não deixa de ser significativa a atitude de veneração 

que todos eles demonstram por Florbela como mulher singular, embora 

pareçam sobretudo atentar na poetisa como figura dotada de enorme 

potencial poético, como poderemos observar na forma como dialogam 

com Florbela tanto na vida real como nos poemas que lhe dedicam. 

 

O soneto dedicado por Durão, mais tarde, daria nome também à segunda obra da 

poetisa, Livro de “Sóror Saudade” (1923), que traz o poema “O Meu Nome” (1919), então 

sob o título “Sóror Saudade”,  dedicado ao poeta, e o primeiro quarteto do soneto de Durão 

como epígrafe do Livro. Podemos notar que “as relações [...] de interação sígnica entre as 

poesias de Durão e de Florbela [...] são muito vastas”
47

 e que Florbela reapropria-se da 

linguagem do soneto de Durão, desenvolvendo-a no soneto chamado “Sóror Saudade”
48

: 

 

SÓROR SAUDADE 

A Américo Durão 

Irmã, Sóror Saudade me chamaste... 

E na minh'alma o nome iluminou-se 

Como um vitral ao sol, como se fosse 

A luz do próprio sonho que sonhaste. 

Numa tarde de Outono o murmuraste, 

Toda a mágoa do Outono ele me trouxe, 

Jamais me hão de chamar outro mais doce. 

Com ele bem mais triste me tornaste... 
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E baixinho, na alma da minh'alma,  

Como bênção de sol que afaga e acalma,  

Nas horas más de febre e de ansiedade, 

Como se fossem pétalas caindo 

Digo as palavras desse nome lindo 

Que tu me deste: "Irmã, Sóror Saudade..." 

 

Na carta publicada por Maria Alexandrina, ainda consta uma declaração de Florbela 

a Durão: “Do seu livro veio o meu livro”.
49

 A declaração vem mostrar não a influência do 

poeta na poesia de Florbela, mas a interlocução florbeliana com a obra de Durão, conforme 

trata, de forma perspicaz, Maria Lúcia Dal Farra
50

, a relação entre os dois poetas, e também 

a amplitude dessa interlocução. Isto porque o livro ao qual Florbela se refere é o seu Livro 

de Mágoas (1919), pois a carta data de 1920, e o Livro de “Sóror Saudade” foi publicado 

somente em 1923, impossibilitando fazer uma relação com o mesmo. Ainda no manuscrito 

Trocando Olhares, cuja data de conclusão é abril de 1917, antes mesmo de Florbela se 

matricular na Faculdade de Direito, contém uma sessão dedicada a Durão, como “Ao 

grande e estranho poeta A. Durão”, que consta dos cinco últimos poemas integrantes da 

parte intitulada Sonetos
51

, como expõe Dal Farra: 

 

De facto, para que se possa conjecturar sobre a qual “livro” ela se refere, é 

preciso retroceder algum tempo, de 1920 a 1917, época em que a poetisa 

produziu sonetos a ele dedicados, e para tanto valho-me das indicações 

desse manuscrito. Como se vê, já o segundo dos poemas do ciclo, o “A 

Um Livro”, traz em si no original, o gérmen do futuro título do livro de 

Florbela; ela nomeia, ao final da primeira estrofe, o “livro cheio de 

mágoas”. Além disso, o resquício da dedicatória do grupo do manuscrito 

se faz sentir o Livro de Mágoas, precisamente na terceira das peças 

anteriores: o “A Maior Tortura” é, em 1919, dirigido enigmaticamente “A 

um grande poeta de Portugal” que não pode ser outro, segundo o 

manuscrito, senão Durão. Portanto, a dita “influência”, que é preferível 

tratar como interlocução, data, pelo menos, de Abril de 1917, e o “livro” 

mencionado na carta de Florbela, o “livro cheio de mágoas” do segundo 
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soneto do ciclo do manuscrito, onde ela se mira e se reflecte, não pode ser 

outro senão o Vitral da Minha Dor, publicado por Américo Durão em 

1917. 

  (DAL FARRA, 1994, p. 101-102) 
 

  

Podemos perceber, a partir da análise da estudiosa, que a presença de Durão 

antecede mesmo o Livro de Mágoas (1919), que recebe tal nome devido ao poema escrito, 

em que se refere à leitura do livro de Durão, poema que aparece pela primeira vez no 

manuscrito e definitivamente  na obra de 1919: 

 

(II) A Um Livro 

 No silêncio de cinzas do meu Ser 

Agita-se uma sombra de cipreste, 

É uma sombra triste que ando a ler 

No livro cheio de mágoa que me deste! 

 

Estranho livro aquele igual a mim! 

Cheira a mortos a rir e a cantar... 

É dum branco sinistro de jasmim, 

Que só me dá vontade de chorar! 

 

Parece que folheio toda a minh’alma! 

O livro que me deste, em mim salma 

As orações que choro e rio e canto! 

 

Poeta igual a mim, aí quem  me dera 

Dizer o que tu dizes! Quem soubera 

Velar a minha Dor desse teu manto! 

 

 (Trocando Olhares, p. 119) 

 

Com esse livro cheio de mágoa é que a poetisa se identifica; é nos versos dele que 

se enxerga, que vê a “sua alma”; e o toma como inspiração, já que o poeta parece conseguir 

expressar em seus versos o que ela não consegue com seus sentimentos, elevando, assim, a 

poesia de A.Durão, no desejo da expressão alcançada pelo poeta: 

 

 

Poeta igual a mim, ai quem  me dera 

Dizer o que tu dizes! Quem soubera  

Velar a minha Dor desse teu manto! 
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Essa espécie de admiração pela escrita e pela própria imagem do poeta, uma 

imagem tradicionalmente masculinizada, resulta numa interlocução que Florbela irá 

desenvolver entre a poética vigente no seu próximo livro, o Livro de Mágoas (1919), e a 

poética de Durão, entusiasmada, provavelmente pelo “livro cheio de mágoa” que lera: 

 

Este livro... 

Este livro é de mágoas. Desgraçados 

Que no mundo passais, chorai ao lê-lo! 

Somente a vossa dor de Torturados 

Pode, talvez, senti-lo... e compreendê-lo. 

Este livro é para vós, Abençoados 

Os que o sentirem, sem ser bom nem belo! 

Bíblia de tristes... Ó Desventurados, 

Que a vossa imensa dor se acalme ao vê-lo! 

Livro de Mágoas... Dores... Ansiedades! 

Livro de Sombras... Névoas... e Saudades! 

Vai pelo mundo... (Trouxe-o no meu seio...) 

Irmãos na Dor, os olhos rasos de água, 

Chorai comigo a minha imensa mágoa, 

Lendo o meu livro só de mágoas cheio!... 

(Livro de Mágoas, p.131) 

 O poema inicial do Livro de Mágoas (1919) confirma a relação estabelecida com a 

poética de Durão desde o manuscrito anterior e que explicita a sua identificação com a 

poética de Durão e a interlocução resultante dessa relação, já que agora o seu livro também 

é de mágoas. Está estabelecido, então, o vínculo de Florbela com um contemporâneo, o 

poeta Américo Durão, o que  permite mostrar que Florbela não está alheia às produções do 

seu tempo; ao contrário, revela-se leitora dos seus contemporâneos. No Livro de Mágoas 

(1919), ela apresenta a versão final do poema “A um Livro” 

A um Livro 

No silêncio de cinzas do meu Ser 

Agita-se uma sombra de cipreste. 

Sombra roubada ao livro que ando a ler, 

A esse livro cheio de mágoa que me deste. 
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Estranho livro aquele que escreveste, 

Artista da saudade e do sofrer! 

Estranho livro aquele em que puseste 

Tudo o que eu sinto, sem poder dizer! 

Leio-o e folheio, assim, toda a minh’alma! 

O livro que me deste é meu e salma 

As orações que choro e rio e canto! 

Poeta igual a mim, ai quem me dera 

Dizer o que tu dizes!... Quem soubera 

Velar a minha Dor desse teu manto!... 

(Livro de Mágoas, p. 150) 

O fazer poético feminino, problemática a ser estudada no terceiro capítulo, que irá 

se desenvolver dentro da obra florbeliana, incide em dois pontos: o não poder e o não 

“saber” expressar-se, devido a sua condição feminina, reprimida pela moral da época
52

, 

quando as mulheres não possuíam liberdade para se expressar ou participar da mesma vida 

social e artística experimentada pelos homens. Ora, o saber era institucionalmente 

masculino. As vozes femininas e sua escrita eram silenciadas ou vistas como menores, o 

que resultou em muitas mulheres artistas desconhecidas do público e privadas do acesso ao 

cânone literário, exclusivamente masculino na época.  

Em seu fazer literário e poético, Florbela deixa em evidência tal discriminação, 

“Poeta igual a mim, ai quem me dera/Dizer o que tu dizes!...Quem soubera/Velar a minha 

Dor desse seu manto!...”. Ela assume ser discriminada, a diferença de status estabelecida 

culturalmente entre o masculino e o feminino, manifestada também na própria expressão 

dos sentimentos femininos, traduzidos de forma distinta pela escrita masculina. O sentir é o 

que Florbela julga ser o determinante dos seus versos e a dificuldade de expressão desses 

sentimentos. 

A leitura do poema deixa entrever que tais dificuldades de expressão e de escrita 

não são enfrentadas pelos poetas, utilizando aqui com rigor o gênero gramatical masculino. 

A mulher poeta – ou como observamos mais disseminada na época, a expressão mulher 

poetisa – é, por si só, mesmo sem cometer qualquer fracasso poético, discriminada. 

Realidade social pelo fato de ser mulher, incapaz para o elevado trabalho literário, 
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 O componente mítico presente no tratamento dispensado à mulher na tradição ocidental judaico-cristã é o 

da mulher como ser lascivo, libidinoso e traiçoeiro, devendo subjugar-se ao homem.  
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apresentando melhor serventia nos afazeres domésticos. O trabalho intelectual foi 

considerado, durante muito tempo, como antifeminino; e antifeminina e perturbadora da 

moral era também a tentativa de expressão, por parte das mulheres, de suas angústias e 

desejos: 

Estranho livro aquele em que puseste 

Tudo o que eu sinto sem poder dizer! 

 Durão, referência poética para Florbela, também representa a expressão poética 

masculina, cujo grau de estilo acaba sendo valorizado em detrimento dos prejuízos sofridos 

pelas produções poéticas femininas. Assim, o eu-lírico florbeliano eleva o status da poesia 

de Durão e almeja ser Poeta e não apenas Poetisa; para tanto, usa esse “conhecimento”, a 

expressão poética, para velar a sua dor, ou seja, o seu sentimento, temática de suas poesias, 

revelado sob o manto usado por Durão, que pode ser compreendido como o disfarce, o véu 

da palavra.  

 Segundo Alonso (1997b, p. 183-4), em alguns poemas do Livro de Mágoas (1919), 

não aparece o indício do sexo da autora, mas:  

Florbela se retrata como poeta de estirpe romântica, sempre aspirando a 

um ideal, a um Absoluto que se lhe nega, e, por conseguinte, voltada à 

dor. [...] Assim, parece que no início da sua carreira poética, Florbela 

ainda está, em alguns passos, muito dependente da tradição, o que a leva a 

utilizar imagens herdadas (o que equivale a dizer patrimônio 

essencialmente masculino), que nem sempre ainda reelabora no feminino. 

 

 A presença de Durão, como o poeta a quem admira e com quem dialoga, como 

vimos, se estende ao Livro de “Sóror Saudade” (1923), cujo título – codinome de Florbela 

dado por Durão – representa o eu-lírico de parte dos poemas, a Sóror enclausurada, 

imagem importante para o desdobramento do feminino entre os três livros de Florbela, já 

que em seu segundo livro, a mulher deixa uma condição exclusiva de submissão e 

inferioridade e assume uma imagem paradoxal, representada pela sóror, a mulher no 

claustro, mas que expressa os seus desejos, o ser mulher, numa tentativa de unidade entre 

essas duas representações femininas.  
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Além de instaurar um paradoxo em seus poemas, contrariando os valores morais da 

época, o que lhe rendeu duras críticas, Florbela cria a própria imagem do poeta: “O soneto 

‘Sóror Saudade’, inaugural do segundo livro, propõe um nome que não designa um sujeito 

qualquer, mas um sujeito feminino, e ainda um sujeito feminino poeta: representação 

inaugural que configura uma imagem subsumindo todo o discurso poético da obra”.
53

 É 

nesse livro que começa a se libertar através da palavra, até alcançar a desejada liberdade 

em Charneca em Flor (1931, póstuma), onde consegue se expressar livre dos ditames 

morais da época, expondo os desejos femininos, transgredindo, libertando-se através das 

palavras ao mesmo tempo, esses poemas servem de contenção de um “eu” que almeja o 

infinito: 

O meu mundo não é como o dos outros, quero demais, exijo demais, há 

em mim uma sede de infinito, uma angústia constante que eu nem mesmo 

compreendo, pois estou longe de ser uma pessimista; sou antes uma 

exaltada, com uma alma intensa, violenta, atormentada, uma alma que não 

se sente bem onde está, que tem saudades... sei lá de quê!
54

 

(Florbela, Carta a Guido Battelli, 10/07/1930) 

 José Carlos Seabra Pereira, na introdução feita aos volumes de poesias publicados 

nas Obras Completas de Florbela Espanca, por Rui Guedes, constrói uma análise da 

dinâmica temática nas obras florbelianas. Segundo Pereira, o “Livro de Mágoas abre com 

uma epígrafe de Eugénio de Castro que, com suas marcas de pessimismo existencial e de 

esteticismo compensatório, projecta sobre a obra um intermitente matizar da continuada 

colocação sob o signo de Anto
55

”.
56

 Ainda de acordo com Pereira, o que é elaborado no 

livro é a imagem de um poeta maldito nobriano, envolta pelo pessimismo e sem superação 

religiosa, traçando uma condição de desamparo, desespero e angústia funda em torno do 

eu-lírico, na maioria dos poemas, o qual se depara com a fuga em uma nostalgia 
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imaginária.
57

 Por isso, Seabra Pereira afirma que “Livro de Mágoas apresenta ainda 

características que o situam mais claramente naquela variante novecentista e feminina da 

poesia de António Nobre que em Florbela constitui a conjugação do legado decadentista 

com um Neo-Romantismo tradicional [...]”.
58

 

 Em Livro de “Sóror Saudade”,  o segundo de Florbela,  publicado quatro anos após 

o Livro de Mágoas, já não aparece um “pessimismo sistemático”
59

, apesar de ainda 

predominar  em certos poemas a mesma condição humana que em Livro de Mágoas. “[...] a 

solidão desamparada começa a metamorfosear-se em não menos que singularizante orgulho 

do insulamento”
60

;  o sentimento de solidão passa a ser representado de outra forma, e a 

solidão se impregna no eu-lírico e delineia a imagem da sóror enclausurada, tornando-se, 

assim, elemento fundamental da identidade do eu-lírico feminino que se desvela em sua 

obra poética. 

 Seabra Pereira expõe que “a composição de Claustro das Quimeras
61

/Livro de 

Soror Saudade esteve umbilicalmente ligada à gênese de uma colectânea designada Livro 

do Nosso Amor
62

, cujos remanescentes ainda surgem alçapremados [...]” 
63

 e que “ de 

acordo com estes vectores originários, impõe-se  evidência de que em Claustro das 

Quimeras/ Livro de Soror Saudade, a condição existencial e o imaginário em grande 

parte aparentados ao Livro de Mágoas aparecem, de forma agora explícita, na dependência 

de uma motivação amorosa [...]”.
64

 O que vem a acentuar-se no segundo livro de Florbela é 

o caráter sensual e erótico, que começa a desinibir-se em formas sugestivas de desejos e 

subversões.  Mesmo em forma de caráter tensional, apresentando-se ainda uma submissão 

aos domínios sociais e cristãos, o erotismo é acentuado nos poemas que compõem a erótica 

florbeliana de Sóror Saudade, unificando a imagem da sóror, deificada, à da mulher 
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sensual, profana e pagã. O êxtase místico, representativo da sublimação do desejo corporal, 

é expresso em seus versos pelos interditos de uma mulher-poetisa, que ainda se modera 

diante da sociedade conservadora. Florbela expressa em sua obra o paradoxo da condição 

feminina na sociedade ocidental. 

 A terceira obra a ser analisada neste trabalho é Charneca em Flor (1931), de 

publicação póstuma, mas que em conjunto com as outras duas publicadas em vida revela o 

percurso do trabalho estético que a poetisa realiza com os símbolos e imagens concernentes 

à mulher. Em Charneca em Flor, o erotismo parece chegar ao seu ápice na obra 

florbeliana. Trata-se do abrir do sujeito feminino, do desabrochar do erotismo sem 

restrições ou culpa, no próprio corpo feminino, que vibra e lateja com as sensações. A 

mulher, cujo corpo foi marginalizado durante séculos, abre-se em flor.  

 O que encontramos é uma relação dinâmica entre as obras florbelianas, tópico que 

analisaremos nos capítulos seguintes, e que é construída da tensão causada pela “mudez” e 

conformidade feminina apresentadas no primeiro livro, que evolui para um progressivo 

desvelamento desse sujeito feminino. No segundo livro, ainda sob a tensão paradoxal, nos é 

apresentada a figura da sóror e da mulher pagã, que posteriormente se liberta em seu 

paganismo divino no livro Charneca em Flor, cujos conteúdos dionisíacos são os seus 

representativos. A noção de pecado parece ser extinta desses seus derradeiros versos e 

muitos são tomados pelo gozo de viver cada momento, sob a concepção trágica da vida, da 

efemeridade e da ênfase no presente. 

 A respeito dessa dinâmica da obra florbeliana, Seabra Pereira
65

 considera que: 

 

É ilusório considerar Charneca em Flor e as demais composições poéticas 

em torno dela produzidas por Florbela  como opostas em bloco à 

constelação de valores temático-formais predominantes nos livros 

precedentes. Ao invés, convém reconhecer liminarmente que a derradeira 

produção lírica de Florbela se apresenta fracturada por vectores decerto 

sobrepostos, intermitentemente, quanto à cronologia da composição 

textual, e sem dúvida colocados  numa relação tensional (não numa mera 

coabitação sem interferências). 

 

 Podemos discorrer, a partir das inferências feitas acerca das três obras florbelianas, 

sobre uma estética que envolve não apenas uma obra ou outra, mas a sua produção poética 

                                                 
65

 PEREIRA. 1986, p. XXVI. (vol.I) 



51 

 

em questão, por relacionar-se ao mesmo tema, a condição feminina. Uma estética que 

dinamiza a imagem feminina dentro daquele contexto social em que vivia e, mais 

amplamente, dentro da sociedade ocidental. Devido a essa temática feminina e erótica 

pungente em sua obra e às imagens a que recorre para traçá-la, é que a poesia de Florbela 

recebeu diversificadas críticas em sua recepção literária, conforme veremos a seguir.
66

 

 Florbela representa, na sua época, a transgressão feminina. Transgressão que está 

presente em sua vida e em sua poesia: 

 

Saiba-se, portanto, o que foi Florbela para o salazarismo: o antimodelo  do 

feminino, da concepção de mulher – e nisto reside, sem dúvida, a força 

mais primária de sua obra, cuja lucidez indomável questiona, 

insurrectamente, a condição feminina [...] e os históricos papéis sociais 

conferidos à mulher. (DAL FARRA, 2002, p. 17) 

 

A poesia de Florbela é, então, a expressão da condição marginal feminina em 

Portugal no início do século XX, que se deve tanto ao lugar ínfimo da mulher na sociedade, 

quanto à conjuntura política da época, de um Portugal entre as possíveis modernas 

mudanças de uma República utópica e os hábitos arcaicos de uma Monarquia ultrapassada. 

Foi nesse meio que a poesia de Florbela floresceu, exalando a necessidade de mudanças, de 

uma nova forma de pensar o mundo, as relações humanas, uma nova forma de pensar a 

mulher. E foi essa mesma condição de mulher, a geradora de sofrimento e motor para a 

criação poética: 

[...] Assim, longe de ser ineficaz, essa colocação em discordância entre 

masculino e feminino, esse embate entre dois inconciliáveis é fortemente 

motivador, porque, de um lado, autoriza o jogo de sedução feminino e a 

densidade dos movimentos psicológicos que, aliás, movimentam toda a 

poesia, [...] de Florbela. De outro, remetendo a mulher para o âmbito da 

marginalidade, provoca o sofrimento, o requerido impulso para a criação 

artística. E o poema se torna, então, uma operação sensitiva, onde a dor é 

a matéria-prima capaz de criar, apurar e transfigurar o mundo, a grande e 

original via – o único atalho verdadeiramente feminino – de 

conhecimento.    (DAL FARRA, 1999, p. XXX- XXXI, grifos do autor) 
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Um dos fatores fundamentais de depreciação de sua poesia foi de ser “poesia 

feminina”, que não alcançava o mais alto conceito, a expressão e a objetividade, apenas por 

ser poesia de mulher, expressão dos sentimentos e ânsias desse sujeito feminino. Essa 

poesia feminina e, por conseguinte, marginal, é assim vista pelos críticos de sua época: 

Outra poetisa. O contingente das senhoras cresce a cada dia. Sejam 

sempre bem vindas quando, como esta, saibam versejar. 

Mas, meu Deus, todas fazem sonetos. O soneto e a saia curta estão na 

moda. O pior é que todas ferem a mesma tecla, dizem a mesma coisa. O 

teu amor já não me serve. Vae-te embora. Vem depressa. Não posso 

passar sem ti. Ah! Tens as tuas cartas. Porque não me escreves? Nunca 

mais.
67

 

 

O texto do recorte de jornal deixa explícitos indícios do preconceito para com as 

mulheres da época, ao construir uma comparação entre as saias curtas e os sonetos, como 

se o fazer poético feminino não passasse de mais uma “moda”. Uma “moda” também no 

sentido de repetição das mesmas “frases prontas”, das mesmas ideias, observação que 

contribui para deixar clara a deficiência da análise estética dispensada aos versos femininos 

produzidos naquele momento, ou mesmo o desinteresse ou a discriminação em relação a 

eles.  

Tais versos eram reflexo de uma mudança de atitude das mulheres e de 

reconhecimento de sua condição, as quais lançavam verbos de expressão e tentavam se 

livrar das mordaças impostas pela sociedade. O fazer poético ainda era privilégio 

masculino; às mulheres eram destinados outros afazeres, além de ser exigida uma postura 

ainda medieval, modo de pensar que encontra eco no texto publicado em A Época
68

, de 

01/04/1923:  

Em menos de uma semana quatro volumes de versos, sem falar n’outro 

vindo pouco antes! E todos cinco de poetisas, e todos, menos um de 

sonetos da primeira à última página![...] 

Valeram-se os ócios forçados de uma viagem para ler esses cinco 

volumes. Verdadeiro feito d’Hércules! Com a monotonia do rodar dos 

comboios casava-se a uniformidade da métrica, o interminável desfilar 

dos sonetos (1391! Contei-os) conjugando quasi sem excepção o verbo 
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amar na primeira e segunda pessoa do singular e em todos os tempos e 

modos. [...]  

E não poucos sujeitam ao mesmo exercício gramatical o verbo beijar em 

voz activa e passiva nas mesmas pessoas, com o mais corajoso abandono 

de velhos prejuízos a que se chamava out’rora pudor. [...] 

E à medida que lia, ficava besuntado por aquele melaço amavioso, 

escorrendo monotamente de cada soneto, perguntava a mim mesmo: “mas 

que estranha psychologia a de uma menina que, em vez de vistosos 

bordados ou de paciencins, faz bonitos jogos malabares de palavras, 

metidas nos alinhamentos ríthmicos, taes como soldados da forma e lhes 

dão a voz de comando para desfilarem, com Cupido à frente, em 

interminável parada em honra de Vênus, por vezes impudica?”[...] 

 

 

  Na crítica publicada, fica evidente a desvalorização da poesia feminina emergente 

no início do século XX. Ocorre que a cada dia surgiam mulheres enveredando pelo fazer 

poético – fato tardio se comparado a países como Inglaterra ou França, onde esse início se 

deu bem antes –; entretanto, essa atividade não cabia à mulher, conforme fica explícito na 

crítica, já que o sujeito feminino ainda era relegado a plano inferior. Era a visão que 

dominava a sociedade portuguesa em pleno advento do pensamento moderno e suas 

transformações no restante da Europa. Como já foi dito, tratava-se de uma atitude 

antifeminina.  

A poesia feminina vinha, em meio a esse mundo masculino, mostrar a condição da 

mulher e revelar as transformações do pensamento feminino e da condição ambígua da 

mulher que, num movimento que parecia renegar a moral cristã, também denunciava o 

aparecimento do sujeito “mulher”, que viveu sempre nos escombros do cristianismo e de 

toda a cultura ocidental:  

Os movimentos de emancipação feminina se têm acompanhado de uma 

tomada de consciência da sexualidade reprimida e têm conduzido a um 

consequente processo de libertação do corpo. No que se refere à mulher 

escritora, essa consciência vem agenciando uma liberação da linguagem, 

cada vez maior, na criação de textos eróticos. A transmissão poética do 

erotismo feminino através de uma percepção também feminina pode ser 

entendida como uma das manifestações da face contestadora da literatura, 

ao reunir-se à denúncia social do processo de super-repressão, no qual se 

inscreve e pelo qual se escreve a história da mulher. [...] Se remontarmos 

às versões correntes da Bíblia, um dos mais importantes alicerces do 

nosso edifício cultural, vemos que, de início, se garante a supremacia 

masculina. Dependente e culpada, a mulher aparece no Gênesis, como 

fonte de pecado e, por isso, castigada por uma falta que envolve culpa e 

sexo. [...] A moral sexual cristã veio sustentando, historicamente, a 

negatividade do prazer e enfatizando [...] “a proibição do incesto, a 
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dominação masculina e a sujeição da mulher”. A estrutura familiar 

patriarcal, por sua vez, daí se sustenta.
69

  

A poesia de Florbela Espanca, em outras palavras, contestava essa posição de 

submissão e condenação feminina a que foi relegada a mulher, sem expressão na sociedade, 

e volvia em seus versos as relações de oposição mulher e homem, colocando aquela na 

posição deste e vice-versa. Decorre, daí, o grande impacto de seus versos nos “cristãos” da 

época, retirando o discurso feminino da opressão, lugar de passividade criado pela cultura 

masculinizante da sociedade ocidental. Essa mesma cultura criou uma imagem e um lugar 

para as mulheres, divulgados, durante séculos, a gosto dos homens e, agora, desconstruídos 

pelos versos femininos florbelianos. 

1.3. A controvérsia da recepção crítica das poesias de Florbela Espanca 

 

Perdoo facilmente as ofensas, mas por indiferença e desdém: nada que me 

vem dos outros me toca profundamente. O amor! Ah, sim, o amor! Linda 

coisa para versos! A minha dolorosa experiência ensinou-me que sou só, 

que por mais que a gente se debruce sobre o mistério duma alma nunca o 

desvenda, que as palavras nada exprimem do que se quer dizer e que um 

grande amor, de que a gente faz o sangue e os nervos e as próprias 

palpitações da nossa vida, não passa duma pobre coisa banal e 

incompleta, imperfeita e absurda, que nos deixa iguais, miseravelmente 

iguais ao que éramos dantes, ao que continuaremos a ser.
70

 

(Florbela Espanca, Carta a Guido Battelli em 03/08/1930) 

 

 Florbela estava dentre os nomes femininos que ilustravam o panorama literário 

português do início do século XX e que recheavam as páginas dos periódicos. Mas a 

poetisa não era mais um nome, e sim o nome, provocador de entusiasmo e admiração em 

alguns; em outros, espanto, ou mesmo repúdio. Florbela produziu uma obra que talvez 

tenha sido o mais alto nível de expressão feminina da época:  
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Em poucas épocas a literatura portuguesa tem sido tão rica de poetisas de 

formosa inspiração como aquela que atravessamos. [...] Florbela Espanca 

enfileira-se sem desdouro ao lado dessas mágicas do verso. A sua lira é 

cheia de sentimento e emoção. Pode ainda ter um ou outro defeito na 

técnica, mas resgata-os generosamente pela largueza da inspiração, 

sensibilidade verdadeiramente feminina e sinceridade com que descreve 

os melhores impulsos da sua alma.
71

 

 O reconhecimento da fertilidade da poesia feminina portuguesa nesse período é 

indiscutível e Florbela é uma das grandes, senão a maior poetisa da época: 

Florbela Espanca é uma Poetiza. E é uma Poetiza porque sente, porque 

vive dentro dos seus versos. [...] Não a conhecemos, mas lendo o seu 

livro, lemos a sua alma, desvendamos o mysterio que a agita e a 

convulciona n’uma agonia pungente e deliciosa, que lhe revela um mundo 

de sonho e encantamento. Livro de Máguas missal de amargura que a 

nossa alma comprehende, sente e partilha, subindo n’uma ascensão 

maravilhosa, em que suavíssimos cânticos nos envolvem!
72

 

 Desde o seu primeiro livro, Livro de Mágoas (1919), começaram a surgir as críticas 

e especulações acerca da sua produção poética, o que se acentua com Livro de “Sóror 

Saudade” (1923) e se instaura, definitivamente, após a sua morte, em 1930. A obra de 

Florbela passou por avaliações, como a de Bettencourt, que dá notoriedade ao seu fazer 

poético, destacando a beleza de seus versos:  

Já por mais de uma vez temos dito. Poeta não é apenas aquelle que faz 

versos; Poeta é aquelle que os sente, que os comprehende, que acalenta-os 

no seio da sua alma, consegue dar-nos  uma noção de Belleza, ainda que 

mínima. E um traço da Belleza fica sempre com o esforço que cada artista 

faz por atingir a Perfeição. 
73

 

 

Ainda acentuando a beleza, o fazer poético de Florbela, sua tenacidade na forma e 

harmonia, aspectos pelos quais a obra da poetisa passou desvalorizada pelos críticos que 

viam na modernidade apenas a ruptura total com a tradição, é que a afirmação de 

Bettencourt confirma a importância da poesia florbeliana: “Florbela Espanca não precisa de 

comparações, que só poderiam enfraquecer o seu justo valor, e não as precisa, não deve tê-
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las porque tem a sua maneira especial, o seu sentido íntimo, que não deve renegar, nem 

sujeitar a formas ou escolas”.
74

 Entretanto, as críticas feitas à sua poesia não conseguem 

elevar-se ao grau de expressão da poetisa, e pecam pela insuficiência de percepção crítica. 

Bessa Luís (1984, p. 63), na biografia de Florbela, constrói a seguinte reflexão sobre 

esta recepção crítica do Livro de Mágoas (1919): 

O Livro de Mágoas foi editado em 1919; a colaboração nos jornais é 

recebida com a melíflua conspiração que saúda as mediocridades com 

alívio e nos talentos espera mediocridades. Chamam-lhe “nóvel poetisa 

Ex.ª Srª D. Florbela Espanca”, informam que os seus escritos são 

primorosos, que possui trabalhos de merecimento que têm sido alvo de 

vários encómios. Isto basta para marcar com a humilhação que nos poetas 

toma o nome de desgraça. 

 Voltando a Bettencourt, que é um dos nomes a construir críticas de merecimento à 

poetisa, observamos que a percepção do que seja ser poeta e também a que tem da poetisa 

em questão, já expressa na recensão sobre Livro de Mágoas
75

, é utilizada novamente pela 

crítica para escrever, agora, sobre a segunda obra de Florbela, o Livro de “Sóror Saudade” 

(1923): 

[...] Não estou de accordo com o grande Platão, quando elle considera 

inúteis os poetas. É que a vida do homem é um gemido, como dizia 

Pascal, o poeta sabe melhor que ninguém interpretar esse gemido, 

revelando-nos a cruz em que as almas estão crucificadas. A vida do 

homem vem do sofrimento; é feita de sentimento. É a dor que redime o 

homem e que o leva a caminho da Perfeição.  

A alma do Poeta penetra todas as coisas, aprehende todo o sofrimento, as 

tragédias íntimas, desvenda os mistérios da alma, e, sentindo-os, tudo nos 

revella.[...]  

O Livro de “Sóror Saudade” é incontestavelmente o livro de uma poetisa. 

E em bôa hora vem, n’um momento em que as vitrines dos livreiros estão 

pejadas de livros que nada valem, de tantos livros que não podem nem 

devem ser lidos. [...]  

D’este “Livro de Sóror Saudade” rescende um perfume casto, um perfume 

que não tem nada de morbidez nefasta que define esta hora de 

degenerescência, este crepúsculo desolador.
76
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A crítica de Gastão define os traços da poética de Florbela: uma poética que revela 

o sofrimento humano, característico da própria condição humana, mas uma poética que 

procura uma ascensão, para a qual a busca pela palavra talvez seja a única via. A obra de 

Florbela, ao contrário do que ainda se pensa, como afirma Bettencourt, em sua época, e os 

estudiosos da mesma, não é pessimista, mas sim transgressora  e inovadora, condição que 

deixa Florbela, durante muito tempo, na marginalidade. Em crítica ao Livro de “Sóror 

Saudade”
77

, encontramos: 

Logo no primeiro soneto nos impressiona a música do verso heróico, fluido 

como o murmuro fio de água serpenteando mansamente entre flores. 

Senão, consagrado ao poeta Américo Durão, que em sentida quadra 

chrismou a poetisa de Sóror Saudade. [...] Não vamos longe sem nos 

deparar um terceto inconscientemente blasfhemo nas hyperboles amorosas, 

fazendo do amante um ídolo. [...]
78

 

 Em tal crítica, nos deparamos com os valores cristãos ainda dominantes na época, 

em Portugal, e que tanto condenaram a obra de Florbela e a conduziram a uma 

marginalidade da qual, depois de décadas, apenas os seus mais fervorosos críticos 

conseguiram resgatar. Através dessas afirmações repletas de um preconceito religioso, 

cujos valores já falidos haviam sido derrubados pelos pensadores do século, que Florbela é, 

então, “condenada”: 

Mais vale pedir a Deus, como na oração ritual que precede a recitação do 

Evangelho, que lhe purifique os lábios, literariamente manchados, como 

purificou os do propheta com um carvão ardente. E peça-lhe perdão do 

mau emprego que fez de suas incontestáveis aptidões poéticas. [...] Com 

pesar afirmo que é um livro mau o seu, desmoralisador. E, talvez com 

declarai-o, lhe faça reclamo.
79

 

 As colocações de J. Fernando de Sousa são a pura demonstração da anulação a que 

as mulheres deviam se submeter dentro da tradicional sociedade portuguesa, que viu um 

suspiro de liberdade na tentativa de instauração da República, mas que gemeu abafada nas 

incoerências dos valores cristãos adotados pela política autoritária. Sociedade cuja maioria 
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dos membros não percebeu viver na obscuridade da Europa e que, através das palavras de 

Sousa, condenou a liberdade poética de Florbela. Não condenou apenas a sua transgressão 

poética, mas também a sua conduta social: uma mulher que nunca teve filhos e casou-se 

três vezes! Inconcebível! Ora, a tradição histórica ocidental cristã destinou à mulher os 

papéis prioritários de mãe e esposa. A diferença do gênero, convenção cultural, definiu os 

papéis apropriados a homens e mulheres, ficando, estas, na invisibilidade.
80

 

 Além disso, a mulher escritora em Portugal, naquela época, a exemplo de Florbela, 

toma o discurso sobre ela mesma e sobre o homem: “[...] a mulher deixa de ser recriada 

pelo homem e passa, não só a escrever-se como a escrevê-lo, ressaltando-lhe os traços que 

ela valoriza”.
81

 É o movimento de volver na escrita de que já falamos, e “essa valorização 

do homem e da mulher por meio de figuras semelhantes aparece-nos como remetência 

simbólica para o sentido de igualdade pelo qual ambos devem ser reconhecidos, sem a 

hierarquização que historicamente tem favorecido ao homem”.
82

 Essa estética adotada em 

sua poesia fez com que Florbela fosse sentenciada por uns e apreciada por outros, dentre os 

quais poucos perceberam o real caráter e temática de sua escritura. 

 Na verdade, a recepção crítica da obra poética de Florbela é bastante controversa. 

De um lado aplausos, “exaltando” a poesia feminina e a sua forma e conteúdo  

“primorosos”; de outro, a condenação grosseira pela moral da época. Segundo Dal Farra
83

, 

as críticas à primeira obra de Florbela [Livro de Mágoas] eram “complacentemente 

preconceituosas”, como fizeram o Correio da Manhã, O Azeitonense , com Gastão de 

Bettencourt, na coluna O Século da Noite. Já o Livro de “Sóror Saudade”, além da 

complacência, o seu reverso, a indignação, como bem demonstrou J. Fernando de Sousa, 

sob o pseudônimo Nemo, no jornal católico em que era diretor, A Época. 

 Dentre os críticos da segunda obra florbeliana, apenas J. Fernando de Sousa (Nemo) 

consegue perceber o conteúdo subversivo de Livro de “Sóror Saudade” (1923); os outros 

continuaram a cristalizar a aura de poeta romântica de Florbela, o que se estendeu para o 
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terceiro livro, póstumo, Charneca em Flor (1931), com a contribuição da imagem 

inicialmente propagada por Guido Battelli, em suas homenagens póstumas à poetisa.
84

  

 Segundo Alonso (1997b, p.188), de todos os artigos publicados sobre Charneca em 

Flor (1931), apenas o de Herculano de Carvalho, se mostra consciente do erotismo 

transgressor do livro, embora para apenas condená-lo como imoral. Cláudia Pazos Alonso
85

 

aponta como curioso o fato de que as recensões críticas que se seguiram à publicação da 

coletânea continuarem a atribuir a grandeza de Florbela a uma poesia de cariz romântico, 

sem considerar as outras vertentes (porventura mais poderosas e significativas) presentes na 

poesia de Charneca em Flor. Maria Lúcia Dal Farra (1997, p.147) afirma ainda que “[...] 

compreensão, mesmo, Florbela só recebera, em vida, dos poetas seus pares”, como os já 

citados Durão e Boto de Carvalho. 

 Na verdade, o cariz romântico, marcado especialmente pela idealização em torno do 

suicídio e do silenciamento da sensualidade, rendeu à Florbela o reconhecimento de poeta 

romântica, por que se tornou conhecida. Na mesma perspectiva de visão da poesia 

florbeliana, Luis Mourão (1997, p. 163-6) destaca a falta de simetria entre a comedida 

fortuna crítica e os amplos favores do público em relação à obra de Florbela. Segundo 

Mourão, esse acolhimento do público justifica-se pelo fato de Florbela ter sido “um dos 

primeiros escritores portugueses a fazer falar a sintomatologia do amor-paixão na sua idade 

romântica” e que, por isso, as raparigas dos liceus imitavam, quase todas, Florbela. Isto é, 

Florbela teve como leitoras principalmente mulheres que a imitavam em atitudes e versos. 

A relação entre amor e dor, tão criticada em  sua poesia, ao contrário de ser uma 

retomada dos motivos já desgastados na Literatura, e combatidos desde o Romantismo, 

representa a via para expressão do erotismo, elemento pelo qual a Mulher cria corpo e se 

torna sujeito: é através das sensações corporais e da sexualidade que o sujeito feminino 

começa a ganhar um outro espaço no contexto poético. Isso porque sai da condição de 

submissão, de desolada, sofredora, de mulher pudica e idealizada, à moda romântica, para 

se revestir de mulher sensual, mulher de desejo, a mesma mulher do gênese bíblico, cuja 

sensualidade foi apagada pela cultura.  
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Essa mudança ocorre, a priori, com os novos paradigmas introduzidos no século 

XX, por meio de pensamentos que questionam os valores judaico-cristãos e a sociedade 

tradicional em prol da valorização do humano. É o caso do pensamento nietzschiano e dos 

estudos sobre a cultura, o comportamento e a sexualidade humana, os quais contribuíram 

para destruir o sentimento de “culpa” e valorizar o humano, como fizeram Jung e Freud. 

O fazer poético passa a ser a via para a expressão feminina e a mulher silenciada 

pela tradição masculina reclama por mudanças de pensamento e de comportamento. A 

necessidade de se libertar é expressa pela palavra poética, sujeita à censura dos 

ultrapassados, mas ainda admirados moralizadores do século XX.  

Não obstante, a tensão entre o mundo masculino e o feminino e entre a razão e a 

desmedida será o ponto fundamental dessa poética que, em vez de construir imagens 

desgastadas pelo Romantismo, ou mesmo cristalizadas na simbologia da Pietá, aventura-se 

pelo desejo feminino, o mesmo que relegou a mulher à sombra do homem no cristianismo, 

mas o desejo que procura se expressar através das “bocas” e “beijos”, tão presentes na 

medida dos versos dessas poetisas modernas. 

 Desde sua segunda obra, Livro de “Sóror Saudade” (1923), Florbela começa a se 

livrar das imagens românticas que interiorizara, como a princesa e a monja, para começar a 

dar contorno às imagens cultivadas em seu terceiro livro, Charneca em Flor (1931): a da 

ninfa pagã, da mulher sensual, a deusa em relação com a natureza, a Lilith. Florbela 

renuncia a Sóror Saudade. 

 Por ironia, sua projeção, de acordo com Alonso (1997b, p. 190), fez-se à custa da 

identidade de mulher, numa época em que não se concebia a categoria de “grande poetisa”, 

tendo antes que se criar a categoria de “poetisa-poeta”. Foi António Ferro que, ao comparar 

Florbela à Mariana Alcoforado, nega a sua filiação à poesia feminina contemporânea, para 

filiá-la à de António Nobre, Cesário Verde, etc., e chega a ponto de descrevê-la como “uma 

grande poetisa, uma poetisa-poeta”. 

 Agustina Bessa Luís (1984, p. 27), em biografia sobre Florbela Espanca, aguça mais 

ainda a questão do gênero dos poetas, ao afirmar que: 

É, sem  dúvida, uma grande poetisa. O seu génio não é feminino, como 

nunca o é nos poetas. A poesia não é feminina. Ela inventa-se em 

frustrações da libido, em imaginações gloriosas da vontade. A poesia 

participa do carácter da perversão, que é sempre uma sublimação; a 
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poesia é apenas uma sublimação apreciada. Não é, portanto, feminina. O 

eterno feminino é uma maturidade suprapessoal. A mulher nunca se 

define como isolada do seu próprio corpo, e portanto constrangida pela 

sua sexualidade. Ela atinge o todo na maternidade; o homem busca o todo 

no objectivo sexual, e, por conseguinte, no processo da sua sublimação. 

 O fato é que a publicidade gerada pelo seu falecimento, a publicação póstuma de 

Charneca em Flor (1931), pelo professor Guido Battelli, assim como recensões críticas, 

homenagens póstumas à poetisa e especulações sobre sua vida particular contribuíram para 

a propagação e a popularização da obra de Florbela e do seu mito em Portugal, o que foi 

acentuado com a intervenção dos conservadores da cidade de Évora, contra a inauguração 

do busto de Florbela Espanca no Jardim Público da cidade. Idealizado por António Ferro, 

logo após o falecimento da poetisa e esculpido por Diogo de Macedo em 1934, o busto foi 

erguido apenas em 18 de junho de 1949, rodeado da aura mítica que envolve até hoje 

Florbela Espanca: 

Quando for  possível destrinçar capazmente, com serena e ampla crítica, a 

lenda de Florbela, da poesia de Florbela, ver-se-á, decerto como aquela 

sobrepuja a esta, sem a afogar” (NEMÉSIO, 1958, p. 230 apud 

JUNQUEIRA, 200, p. 17). Esta previsão, deveras convicta, do poeta e 

ensaísta Vitorino Nemésio aponta para o fascínio que exercem a biografia 

e a personalidade de Florbela Espanca sobre o seu leitor, ao mesmo tempo 

em que acusa, discretamente, a grande confusão que alguns críticos e 

biógrafos têm feito entre a vida e a obra da poetisa portuguesa. Ademais, 

trata-se de uma afirmação inequívoca: sem deixar de reconhecer o mérito 

da poesia em causa, Nemésio assume sem pudores a superioridade da 

lenda da sua autora, num artigo intitulado simplesmente “Florbela”.
86

 

Após a morte, acusada de imoral e incestuosa pelos que estranhavam o seu 

desmedido amor pelo irmão mais novo, Florbela Espanca tornou-se motivo de vários 

embates entre artistas e leitores, que viam nela a grandiosidade artística ou mesmo a 

“veneravam” por suas atitudes pouco convencionais para a época. As acusações partiam da 

ala conservadora da sociedade, que a considerava nociva aos bons costumes da sociedade 

portuguesa.  

 O mito gerado em torno da figura de Florbela Espanca foi responsável pela difusão 

da obra e, assim, hoje são conhecidos vários textos produzidos por ela em vida, mas que 

nunca encontraram editores, como cadernos de poesias e contos. Foram publicados também 
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o seu diário do último ano de vida
87

, tornado conhecido apenas em 1934, por seu último 

marido, Dr. Mário Lage, e a sua correspondência, que data de 1906 a 1930. 

 Bem, nessa vida conturbada, vários foram os conflitos que enfrentou, todos 

relacionados à sua condição feminina e à moral e cultura da época, que silenciava a voz e 

ocultava o corpo feminino. Como várias outras mulheres, Florbela encontrou a evasão na 

escrita, na sua poesia e no seu diário, por conter a liberdade da palavra, a desmedida em que 

expressava os anseios das várias Florbelas, ou seja, das várias mulheres que habitavam 

aquele “eu”, múltiplo em vozes e fragmentado por elas. 

Popularizada após seu falecimento, a obra de Florbela Espanca foi objeto de 

Dissertação de Licenciatura na Faculdade de Letras de Lisboa já em 1945, ou seja, quinze 

anos após a morte da poetisa
88

. E a geração de escritores, conhecida como Geração de 50, 

teve em Florbela um dos poetas de culto, tanto que a Colecção “Germinal”, pertencente a 

essa geração e surgida no Porto, em 1949, teve como primeiro livro, publicado no ano 

seguinte, o volume coletivo Poemas para Florbela, homenagem aos vinte anos de morte da 

poetisa. Entre os que homenagearam Florbela, na referida edição, se encontram “Leonor de 

Almeida e Natércia Freire, que representam, cada uma a seu modo, dois momentos 

significativos na evolução da lírica feminina portuguesa do nosso século” [século XX].
89

 

 Com isso, podemos observar que a leitura da obra de Florbela e os estudos 

proporcionados pela mesma cresceram após o falecimento da poetisa. A Geração de 50 é 

um exemplo da consequência da ampla divulgação da obra de Florbela, que influenciou 

poetas e poetisas e também a realização de estudos sobre a obra. Esses, a cada dia, 

multiplicam-se e revelam-se de extremo interesse acadêmico, visto a recepção crítica 

contemporânea às publicações dos três livros da poetisa que, além de controversas, 

aparecem reducionistas, o que faz Renata Junqueira (JUNQUEIRA, 1995, p. 47 apud 

FILIZOLA, 2000, p.192) afirmar o seguinte sobre tal recepção: 

A história da crítica florbeliana não tem sido sempre, desde o seu 

princípio, uma história de nobres feitos. [...] Na verdade, as centenas de 
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textos que sobre Florbela podemos encontrar em diversas bibliotecas e 

arquivos portugueses são, em sua maioria, insípidos e caracterizam-se 

essencialmente por uma visão ingênua e simplista da vida da poetisa 

como único referencial da sua obra. 

  Segundo Alonso (1997b, 191), “[...] com os impulsos dados pelos estudos sobre a 

mulher, desde o fim da década de 80 têm surgido estimulantes estudos no Brasil e nos 

Estados Unidos, continuando Florbela a ser vista como portadora de representativa 

feminilidade”. E em Portugal, na Universidade de Évora, cidade onde a poeta frequentou o 

Liceu e viveu parte de sua vida, foi realizado, entre os dias 7 e 9 de dezembro de 1994, ano 

de centenário do seu nascimento, o Congresso intitulado A Planície e o Abismo. O evento 

reuniu grandes estudiosos da obra da poetisa, que discutiram desde o lugar histórico-

literário de Florbela, as questões identitárias presentes na obra e as temáticas do amor e do 

erotismo, até as variadas representações femininas nas suas produções, sendo esse último 

tópico o objeto de discussão mais examinado, pelo que consta nas actas
90

 do Congresso, 

publicadas em 1997. 

 A representação feminina na obra de Florbela Espanca, vista sob variadas 

perspectivas, pode ser considerada o objeto de análise mais examinado na atualidade pelos 

estudiosos de sua poesia; a referida linha de pesquisa conta com numerosos e reconhecidos 

estudos de Maria Lúcia Dal Farra e Cláudia Pazos Alonso, citados de forma reiterada no 

presente trabalho, entre outros críticos e estudiosos de grande reconhecimento, como 

Renata Soares Junqueira, Angélica Soares, Ana Luísa Vilela e Isabel Allegro Magalhães. A 

sensualidade e o erotismo, anteriormente ignorados e condenados, ganharam destaque nos 

recentes estudos, como também as diversas imagens femininas recorrentes em suas poesias 

e contos, escritas que revelam o sujeito feminino em seus significantes.  

 Diante da atenção agora dada a esse sujeito feminino, na obra florbeliana, em suas 

diversas representações, ou máscaras em que se veste, e as questões que Florbela suscita e 

erige sobre o mesmo, em sua obra, Dal Farra (1997, p. 156) apresenta a natureza de uma de 

suas pesquisas: 

Mas se são, afinal, as ferrenhas delimitações sociais da condição feminina 

aquilo que, no fundo, o “affaire” imprime ideologicamente à biografia de 
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Florbela, em contrapartida, a obra da poetisa, desde a sua nascente 

Trocando Olhares, se empenha em vasculhar e ampliar tais limites do 

feminino, tomando a este como a sua questão poética de base. Como 

venho tentando comprovar em outros estudos, a obra de Florbela se 

apossa da condição histórica e tradicional da condição feminina com seu 

manto de “Fiat Maria”, de percalços de abnegação e conformismo, para 

problematizá-la, para retirar dela um corolário que a torne ativa – para 

redimensioná-la em dom literário. [...] Nestes [Livro de Mágoas, Livro de 

“Sóror Saudade” e Charneca em Flor], caleidoscopando o protótipo 

feminino, nas suas mais diversas acepções, que abrangem desde a virgem 

inconspurcada até a erótica e profana, Florbela passa pelo seu filtro 

crítico-poético esta verdade histórica relativa à mulher: o fato de, como 

apêndice social do homem, ela carecer de uma identidade própria. 

 A obra de Florbela Espanca, por esse viés da problemática das diversas 

representações femininas, consiste no guia do presente estudo. A partir do desdobramento e 

do desvelamento das representações femininas entre três obras poéticas de  Florbela, Livro 

de Mágoas (1919), Livro de “Sóror Saudade”(1923) e Charneca em Flor (1931), 

identificaremos a presença dos elementos apolíneos e dionisíacos na sua escritura, ou seja, 

razão e desrazão, medida e desmedida, imagens presentes em seus versos, para traçar, por 

esse desdobramento de imagens femininas, a estética trágica nos versos florbelianos, com a 

construção do sujeito feminino, anteriormente silenciado e obscurecido pela tradição 

masculina e racional ocidental, mas que ganha voz e corpo na lírica da poeta. Veremos nos 

seus versos a mulher Eva, castigada, silenciada e submissa ao homem, desdobrar-se na 

mulher Lilith, plena de desejos e ocultada pela tradição. 
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2. LIVRO DE MÁGOAS (1919) 

 

 

 Livro de Mágoas (1919) é a primeira obra publicada de Florbela Espanca. Todavia, 

veio ao conhecimento apenas em 1982, dentre outros textos, o caderno Trocando Olhares
91

, 

manuscrito quase todo entre 1916 e 1917.
92

 Nos poemas que o compõem, observa-se, 

inicialmente que, entre os temas escolhidos pela poetisa, encontram-se a interlocução com a 

literatura típica alentejana, o diálogo estabelecido com a literatura oral e o relevo dado ao 

amor, pela dor que acarreta. A dor, aliás, será marca da sua poética, mas não apenas 

relacionada ao amor, e sim a marca da condição feminina, marginalizada, perspectiva que 

se estende a sua obra seguinte. 

 Conforme já vimos, houve mudanças de aspectos na obra de Florbela Espanca, 

provavelmente relacionadas ao fato de sua entrada na Universidade de Lisboa e o seu 

contato com poetas, o que viria a influenciar de suas leituras a suas obras. Uma das relações 

mais lembradas é a com Américo Durão. Acerca de tal influência de Durão, pouco estudada 

ainda, já mencionamos o trabalho de Maria Lucia Dal Farra, intitulado A interlocução de 

Florbela com a poética de Durão
93

. 

 Embora seja inegável a semelhança sígnica entre seus poemas e os de Durão, 

principalmente no que diz respeito à busca da identidade pelo poeta, são observadas 

também afinidades com textos de outros poetas conhecidos seus
94

, como é o caso de José 

Gomes Ferreira, João Boto de Carvalho – já mencionada –, José Schmidt Rau e Vasco 

Camélier, este último, por meio de sua obra intitulada Livro de Horas das Princesas 

Doentes. Nela, aparece a imagem da princesa altiva, isolada, bastante presente na poesia de 

Florbela, já no Livro de Mágoas. 
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 O Livro de Mágoas é a obra de uma Florbela poeticamente mais madura que a do 

manuscrito Trocando Olhares, aspecto percebido a partir do desvencilhamento de temas 

anteriores, trabalhados no manuscrito, e o desenvolvimento de outros, como a dor feminina, 

que viriam a ser característicos da poética florbeliana. 

Publicado em 1919, à custa do pai de Florbela, o Livro de Mágoas foi reproduzido 

em 200 exemplares, composto de 32 poemas. Nessa obra do início do século XX, podemos 

perceber a influência do simbolismo francês, notada já na estrofe de Verlaine, que, ao lado 

da de Eugénio de Castro, está presente na abertura do livro,  

 

Procuremos somente a Beleza, que a vida 

É um punhado infantil de areia ressequida, 

Um som d’água ou de bronze e uma sombra que passa... 

EUGÉNIO DE CASTRO. 

 

Isolés dans l’amour ainsi qu’em um bois noir, 

Nos deux coeurs, exhalant leur tendresse paisible, 

Seront deux rossignols qui chantent dans le soir. 

VERLAINE. 

 

e desenvolvida no decorrer do texto, não só pelo emprego corrente dos símbolos e da 

sinestesia, como também pela permanência do cultivo do emprego de versos ritmados, 

como “Hora sagrada dum entardecer/De Outono, à beira-mar, cor de safira,/Soa no ar uma 

invisível lira.../O sol é um doente a enlanguescer...”
95

, o que originou várias críticas ao 

estilo poético florbeliano, por cultivar rimas e soneto, e por esse tipo de emprego ser típico 

das estéticas anteriores como o Simbolismo e o Parnasianismo, consideradas já 

ultrapassadas pelos críticos da época. 

Mas a análise a ser construída aqui da referida obra florbeliana, versa sobre a sua 

própria elaboração estética, que aparece como preocupação central da obra e que se 

manifesta, por exemplo, através da busca pela expressão, pelo fazer poético e pela 

construção da identidade de poeta em dissonância com a condição feminina existente.  

Em Livro de Mágoas se inicia o percurso temático relacionado às imagens 

femininas que Florbela irá construir nos três livros aqui estudados. Partimos, no seu 

primeiro livro, com a sobreposição do mundo masculino sobre o feminino, a mulher 

                                                 
95

 Soneto “As minhas ilusões”, de Livro de Mágoas, p.140. 



67 

 

enquanto ser marginalizado e resignado e essa resignação dolorosa, como responsável pelo 

impulso e manifestação poéticos.  

Alcançar o mais “alto verso”, a mais “alta expressão” seria ainda atividade 

masculina, colocando à margem a mulher, a poetisa. Essa é a primeira manifestação 

florbeliana do mundo feminino, que vai alcançando em seus outros livros a liberdade de 

expressão e construindo o conjunto da produção artística; essa, por seu turno, impulsionada 

pelo embate entre os mundos masculino e feminino, representados por imagens e símbolos, 

constrói a estética da obra florbeliana e a expressão deste mundo. 

 

2.1. As mágoas do sujeito feminino 

 

Sabe-se que a dor é motivo poético latente na obra florbeliana e é abordada a partir 

de focos distintos, dependendo da obra em questão. Não se trata exclusivamente da dor de 

amor
96

, a que muitas vezes é relacionada à obra de Florbela, mas sim de uma dor inerente 

ao sujeito, por vezes mítica, constituinte dele e que funcionará como impulsionador 

poético. A dor é elemento estético na obra florbeliana, por ser uma propulsora da criação 

artística, na intenção de expressar-se como poeta. 

Na tentativa de expressão dessa dor, é que se inicia o Livro de Mágoas com o 

poema “Este Livro”, o qual, além de apresentar o motivo central da obra, as Mágoas, já 

revela toda a preocupação estética  –  de produzir o verso belo e a expressão ideal  –, a ser 

desenvolvida nos poemas subsequentes, que fazem parte do seu conjunto de mágoas 

presente no volume em questão: 

                                         Este livro... 

Este livro é de mágoas. Desgraçados 

Que no mundo passais, chorai ao lê-lo! 

Somente a vossa dor de Torturados 

Pode, talvez, senti-lo... e compreendê-lo. 

Este livro é para vós. Abençoados 

Os que o sentirem, sem ser bom nem belo! 

Bíblia de tristes... Ó Desventurados, 

Que a vossa imensa dor se acalme ao vê-lo! 
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Livro de Mágoas... Dores... Ansiedades! 

Livro de Sombras... Névoas... e Saudades! 

Vai pelo mundo... (Trouxe-o no meu seio...) 

Irmãos na Dor, os olhos rasos de água, 

Chorai comigo a minha imensa mágoa, 

Lendo o meu livro só de mágoas cheio!... (p.131) 

 

 O livro é de mágoas, de dores que se multiplicam nos seus outros 31 poemas. Além 

de configurar a aura do poeta maldito, próprio do Decadentismo “fin de siècle”, que 

dominou esse tipo de poética, a dor da mágoa florbeliana vai além dessa condição. Florbela 

não é um poeta maldito, porque não chega a ser poeta. É justamente pelo fato de não o sê-lo 

que a mágoa se faz presente em seus versos. Ela é mulher, poetisa e, portanto, 

marginalizada e maldita. Um livro cheio de mágoas: mágoa por ser mulher, por ser 

marginalizada, por não poder expressar-se, “Livro de Mágoas...Dores...Ansiedades!”, 

ocultando e representando a sua ânsia sob a forma de “[...]Névoas... e Saudades!”.  

A névoa (nevoeiro) simboliza o indeterminado, uma fase de evolução quando as 

formas ainda não se distinguem ou quando as formas antigas que estão desaparecendo 

ainda não foram substituídas por formas mais precisas.
97

 Podemos inferir, a respeito dessa 

simbologia, a própria imagem imprecisa e fugidia da mulher e da poetisa, e também da 

própria produção poética feminina: deparamo-nos com a mágoa feminina por não ser poeta 

como os grandes poetas, por não conseguir encontrar a justa forma, o verso Belo, com o seu 

livro “[...] só de mágoas cheio!...”, numa representação da indeterminação do sujeito 

feminino. 

Por isso, o livro que não é “bom nem belo”; que não possui o “estilo” dos grandes 

poetas de Portugal, já que é um livro de Mulher, problemática estética que o eu-lírico irá 

desenvolver nos poemas seguintes; é também um “Livro de Sombras”, sombras que 

reiteram a simbologia da névoa, já que, por sua vez, simboliza a imagem das coisas 

fugidias, irreais e mutantes.
98

 A sombra é a imagem irreal da mulher e da poetisa, por viver 
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à sombra dos homens e dos grandes poetas, mulher/poetisa
99

 que deseja ser Alguém, que 

deseja expressar-se. 

 As dores se mesclam e se estratificam nos versos, apagando os traços da estética 

romântica do amor idealizado, a que se associava a poesia florbeliana.  A sua dor de amar 

dá forma a outras dores, características de um mundo em transformação de valores. E essas 

são algumas das mágoas que originaram o livro, mágoas de mulher, uma mulher resignada, 

que irá se utilizar da pena para construir a sua projeção no mundo e a sua identidade 

poética. 

Como o trabalho se detém no estudo da temática do feminino na poética florbeliana 

a partir do desdobramento das imagens femininas através de símbolos que representam a 

razão e desrazão na cultura ocidental relacionados aos arquétipos femininos que constroem 

a estética trágica em sua poesia, neste primeiro livro nos debruçaremos sobre a imagem da 

mulher resignada, porém inconformada, que nos remete diretamente ao mito de Eva, 

proveniente da cultura judaico-cristã, arquétipo da culpa e da medida no constituinte 

humano; é a imagem dessa mulher sombra e névoa do mundo masculino.  

A imagem feminina, ao mesmo tempo resignada com a sua condição e inconsolável 

com a dor que “deveras sente” e com a mágoa que carrega é o tema dominante nas poesias 

deste livro, e com isso traçaremos um panorama estético da obra em questão através dos 

símbolos e elementos que confluem para a leitura que ora propomos. 

O desconforto e a mágoa expressos pelo eu-lírico feminino, marcados 

explicitamente, seja por pronomes pessoais definidos, seja por adjetivos femininos, ou 

mesmo por características próprias femininas a ele atribuídas, em metade dos 32 poemas do 

Livro de Mágoas, vêm descortinar a condição feminina diante dos valores da sociedade 

ocidental na poesia florbeliana. 
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2.1.1. A Mulher e a Poetisa: o desejo negado 

 

A mulher é um sujeito que vive há quase 2 mil anos nos recônditos da sociedade 

ocidental cristã, cujas bases religiosas e políticas foram edificadas a partir da tradição 

judaica e do mundo grego clássico. Ambas as tradições relegaram os instintos primitivos 

humanos à sombra, já que representavam um “perigo” à ordem e à harmonia e, dessa 

forma, também a mulher, por se tratar de uma representante da desmedida, ser associado ao 

lado instintivo e impulsivo humano. Sua existência depende apenas da luz solar do mundo 

masculino. 

E esse é seu “destino amargo”, por viver na marginalidade, sujeito atópico a 

procurar sempre um lugar, sempre procurar ser alguém.  É a marginalidade da mulher – e, 

consequentemente, a marginalidade da poetisa  –  que irá permear os significantes 

florbelianos.  

Marginalizada, a mulher é a noite escura, símbolo que se opõe à claridade, ou 

mesmo ao sol, à luz da beleza, harmonia do mundo masculino. A noite, enquanto símbolo, 

encerra em si a marginalidade feminina, expulsa do Paraíso, a Lilith, cujo mito sobreviveu 

pelos significantes atribuídos à mulher pela Igreja na Idade Média, que procurou enfatizar o 

caráter maligno deste sexo, embora a Igreja tenha apenas se referido à companheira de 

Adão, Eva. A oposição luz X escuridão exprime bem o conflito contido nesse primeiro 

livro florbeliano, mundo masculino em oposição ao feminino, e os arquétipos da desrazão, 

femininos e dionisíacos, são expressos pelos símbolos da escuridão, da saudade do “illud 

tempus”, do retorno à criação: 

Noite de saudade 

A Noite vem poisando devagar 

Sobre a Terra, que inunda de amargura... 

E nem sequer a bênção do luar 

A quis tornar divinamente pura... 

Ninguém vem atrás dela a acompanhar 

A sua dor que é cheia de tortura... 

E eu oiço a Noite imensa soluçar! 

E eu oiço soluçar a Noite escura! 
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Por que és assim tão ’scura, assim tão triste?! 

É que, talvez, ó Noite, em ti existe 

Uma Saudade igual à que eu contenho! 

Saudade que eu nem sei donde me vem... 

Talvez de ti, ó Noite!... Ou de ninguém!... 

Que eu nunca sei quem sou, nem o que tenho!!  (p.145) 

 

Nos versos acima, à noite são atribuídas a amargura, a escuridão e a solidão. A noite 

é a responsável pela amargura que inunda a Terra  –  era a escuridão que reinava no caos;  

no 2º verso, é ela que segue sozinha, é aquela a quem o luar, ou seja, a luz, a claridade, não 

quis tornar divinamente pura.  Nesse ponto, temos o símbolo da primeira mulher, a impura, 

a que vive na escuridão, amaldiçoada, a própria Lilith da tradição judaico-cristã, por ser ela 

a representação da mulher caída do Paraíso, amaldiçoada por Deus e destinada a viver no 

deserto com os demônios. Essa representação feminina existia desde a tradição suméria: a 

Lua Negra, a noite sem luz, como ficou conhecida: a noite sem lua, a noite escura: 

A formação do mito da Lua Negra associada à Lilith tem sua raiz típica e 

específica do ciclo da Lua, com suas fases. Lua crescente e Lua cheia 

correspondem à Grande Mãe. Com a lua resplandecente no céu, era 

vivida, analogicamente, a plenitude da fertilidade e do influxo benéfico 

em toda a natureza, especialmente na psique feminina. Quando a Lua, 

concluída a última fase, desaparece, realiza-se, analogicamente, a 

dramática Lua Negra, a “ausente”: o demônio da obscuridade. 

(SICUTERI, 1998, p. 61) 

A noite é a simbologia feminina: a noite sozinha a soluçar, como a própria mulher 

abandonada a seu próprio destino. Este é o mito feminino que está presente na sociedade 

ocidental cristã, o qual, mesmo excluído do livro bíblico, é percebido na simbologia da 

mulher impura, do demônio responsável pela queda do Paraíso; as trevas representam essa 

queda e a noite a simboliza: “Entrar na noite é voltar ao indeterminado, onde se misturam 

[...], as ideias negras. Ela [noite] é a imagem do inconsciente e, no sono da noite, o 

inconsciente se liberta”.
100
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O sujeito feminino e sua aparente resignação podem ser relacionados ao herói 

trágico, já que parece haver a onipotência de um destino exterior
101

, a que o sujeito 

feminino não pode volver, apenas aceitar a sua condição, trágica, como fez a Eva bíblica. 

 Embora Eva seja representativa do pecado original, de toda a culpa da mulher, na 

sociedade cristã, ainda é a mãe do mundo. A sua imagem não é excluída, sua imagem é 

rebaixada ao homem – inferior. À Eva-mulher foi delegada a função de sempre servir aos 

desejos do marido e, por isso, deve estar sempre atrás dele, reconhecendo a dominação 

masculina pela razão, já que a mulher é a desrazão, o puro desejo, o erotismo, o que deve 

ser contido: Eva representa a culpa e o comedimento. Por isso, a imagem recorrente da 

noite, é a imagem da Lilith, e não a da Eva, visto que Lilith é o demônio que foi afastado do 

convívio e surge à noite para revelar os instintos humanos mais primitivos, aqueles que a 

razão condena ou mesmo desconhece. Assim, o eu-lírico se assemelha a essa imagem da 

noite, a da noite-mulher: “Lilith deriva do ressentimento e da diminuição da lua. Ela é 

sombria, ardente e noturna”
102

, e ainda é o nível vivificante, instintivo e natural do ser
103

: 

Por que és assim tão ’scura, assim tão triste?! 

É que, talvez, ó Noite, em ti existe 

Uma Saudade igual à que eu contenho! 

A escuridão, a sombra e a tristeza são representativas dessa noite, enquanto 

marginal, simbolismo da própria mulher e de seus instintos e desejos proibidos pela cultura. 

A mulher é ocultada pelo mundo masculino, calada e punida por sua sensualidade. É a 

impureza feminina que se opõe à claridade, à luz da Lua. Esse lado negro, devastador da 

sensualidade, que é condenado e deve ser ocultado pela sociedade patriarcal, subsiste no 

âmago feminino e promove tal reconciliação com a figura mítica:  

Saudade que eu nem sei donde me vem... 

Talvez de ti, ó Noite!... Ou de ninguém!... 

Que eu nunca sei quem sou, nem o que tenho!! 

O vazio expresso nos últimos dois versos intensifica o próprio vazio da mulher, a 

mulher sem papel ativo, apenas na posição passiva em relação ao homem; como a própria 

lua, que depende do sol para brilhar.  Existe a imposição social dos papéis e, em 
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contrapartida, existe o desejo do retorno ao tempo mítico de que tratou Eliade
104

, levando 

sempre em consideração que a primeira mulher da tradição judaico-cristã, a Lilith, foi feita 

da mesma matéria que Adão, a quem tentou igualar-se.  

O vazio e a saudade buscam encontrar onde foi perdida a liberdade feminina e em 

que momento a mulher foi silenciada e tornada submissa. E é expressa, assim, uma das 

nuances do motivo da dor na poesia florbeliana, a dor feminina: 

Mais triste 

É triste, diz a gente, a vastidão 

Do mar imenso! E aquela voz fatal 

Com que ele fala, agita o nosso mal! 

E a Noite é triste como a Extrema-Unção! 

É triste e dilacera o coração 

Um poente do nosso Portugal! 

E não veem que eu sou... eu... afinal, 

A coisa mais magoada das que o são?!... 

Poentes d’agonia trago-os eu 

Dentro de mim e tudo quanto é meu 

É um triste poente d’amargura! 

E a vastidão do Mar, toda essa água 

Trago-a dentro de mim num Mar de Mágoa! 

E a Noite sou eu própria! A Noite escura!! (p. 159) 

 

 No poema acima se observa a relação Noite-Morte-Mulher, traçando, de forma 

clara, a figura da Mulher através do eu-lírico feminino. Mais uma vez, aparece a simbologia 

da noite escura, da noite sem lua, representação da Lilith, a mulher. Pode-se admitir, nos 

versos citados, a mulher como ser amaldiçoado a sentir todas as dores em si; a mulher que 

corrompeu a ordem; a mulher que desafiou as leis; a mulher que traz em si a morte, como a 

Lilith.  

  O último verso do poema é declarativo: a mulher é a própria noite. E a noite é esse 

elemento triste, marginal, a mulher afastada por sua natureza sexual, a viver oculta, “A 

coisa mais magoada das que são [...]”. É a mulher sem expressão, com o desejo calado, que 

se torna o próprio motivo poético, suprimindo motivos da tradição portuguesa: 
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É triste e dilacera o coração 

Um poente do nosso Portugal! 

E não veem que eu sou... eu... afinal, 

A coisa mais magoada das que o são?!... 

 O poente e o mar, que adentram no poema como símbolos nostálgicos da tradição 

portuguesa, simbolizando a tristeza, logo assumem outra faceta: a mulher; ela é esse ser, o 

mais magoado na tradição portuguesa: 

Poentes d’agonia trago-os eu 

Dentro de mim e tudo quanto é meu 

É um triste poente d’amargura! 

 O mar e o poente são motivos mais recorrentes na poesia portuguesa, sendo aquele 

a própria marca de identidade lusitana, motivo que expressa todo o conteúdo nostálgico da 

nação lusa: o mar e o seu poente, marca de glórias e perdas. O mar é o símbolo da dinâmica 

da vida
105

, mas, entre os místicos, simboliza o mundo e o coração humano, enquanto lugar 

das paixões.
106

 Apresenta-se uma ambiguidade em relação ao mar e à dinâmica da vida, de 

onde tudo sai e para onde tudo torna: o movimento cíclico e elemento nostálgico português, 

como o lugar das paixões, e assim: “[...] toda essa água/ Trago-a dentro de mim num mar 

de Mágoa!”. Na relação entre Mar-Mágoa, identificamos a mesma mágoa que reveste as 

poesias deste livro já anunciado como o Livro de Mágoas.  

Quanto ao crepúsculo, “[...] reveste-se, também para si mesmo, da beleza nostálgica 

de um declínio e do passado, beleza essa que ele simboliza.
107

 Esse crepúsculo representa 

também, para a mulher, a nostalgia do tempo mítico; é a dor que ela traz em si. Para 

expressar a sua dor, o eu-lírico utiliza-se da metáfora do poente, tudo o que sente é “um 

triste poente d’amargura”, o que reflete ainda mais o sentido da dor mítica feminina. Mas o 

poente vai além: é a morte do dia e o anúncio da noite, a mesma noite escura dos poemas 

anteriores. O poente, o crepúsculo pertence ao sujeito mulher, à condição feminina. É 

quando o homem e a razão desaparecem, que surge esse sujeito, ou seja, apenas na sombra 

ou ausência do outro que surge o feminino. Desta forma é da mulher a condição de ser a 

“Coisa mais magoada das que são [...]” e, por isso, a relação simbólica. 
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É a partir da sobreposição dos motivos tradicionais da poesia portuguesa que se 

expõe o feminino, o eu-lírico pretende ser o próprio motivo poético, o que não se estende 

agora somente à mulher, mas também à imagem da poetisa, uma recorrência na poesia 

florbeliana: a poetisa enquanto figura feminina, que tenta afirmar a sua posição, mas é 

reprimida pelo mundo masculino da razão, da medida estética dos versos e mesmo da 

tradição poética lusitana. É a opressão desse mundo tradicional, seja pelo tratamento dado à 

mulher, seja pelos motivos poéticos já desgastados, que impulsionará a produção poética 

florbeliana, dando voz a esse eu-lírico feminino, visto como próprio motivo poético, 

carregado de dor e de amargura: 

         A minha Tragédia 

Tenho ódio à luz e raiva à claridade 

Do sol, alegre, quente, na subida. 

Parece que a minh’alma é perseguida 

Por um carrasco cheio de maldade! 

Ó minha vã, inútil mocidade 

Trazes-me embriagada, entontecida!... 

Duns beijos que me deste, noutra vida, 

Trago em meus lábios roxos, a saudade!... 

Eu não gosto do sol, eu tenho medo 

Que me leiam nos olhos o segredo 

De não amar ninguém, de ser assim! 

Gosto da Noite imensa, triste, preta, 

Como esta estranha e doida borboleta 

Que eu sinto sempre a voltejar em mim!...(p.157) 

 

No poema “A minha Tragédia”, a imagem do sol impera como simbologia da razão, 

símbolo clássico representativo do universo masculino, que aparece em oposição à noite 

preta, no último terceto. É essa também a simbologia da beleza, do mundo grego 

representado pelo deus Apolo, o deus da ilusão, do sonho. Assim, o sol se contrapõe ao 

mundo de sombras da desrazão, do feminino, do dionisíaco, do desejo. As antíteses sol e 

noite, claridade e preta, alegre e triste são símbolos da oposição entre os dois elementos que 

simbolizam a razão e a desrazão. 



76 

 

O sol, ligado à razão e ao mundo masculino, é a figura castradora e punitiva, já que 

é esse mesmo mundo masculino que impõe à mulher uma conduta a seguir, oposta ao 

mundo dos impulsos eróticos, típico da figura feminina: 

Tenho ódio à luz e raiva à claridade 

Do sol, alegre, quente, na subida. 

Parece que a minh’alma é perseguida 

Por um carrasco cheio de maldade! 

O sol, carrasco, é o mesmo sol que queima e revela os segredos, fraquezas e dores 

femininas. O sol possui um simbolismo diversificado, pois pode ser “a manifestação da 

divindade, [...] o astro do dia que situa o ser na sua vida policiada ou sublimada, e o 

símbolo da autoridade, do pai”.
108

 

O sol é ainda a própria figura da beleza do mundo grego, do mundo da razão, a 

representatividade do mundo masculino ocidental, o espírito (spiritus) que persegue essa 

alma (anima) feminina, simbolicamente representada pela lua e pela noite, cuja juventude é 

inútil diante das castrações sancionadas pela razão masculina. A representação erótica, a 

partir do significante do beijo, nada mais é do que um retorno a esse mundo feminino, 

retorno mítico à mulher que um dia fora: 

Ó minha vã, inútil mocidade 

Trazes-me embriagada, entontecida!... 

Duns beijos que me deste, noutra vida, 

Trago em meus lábios roxos, a saudade!... 

A imagem da embriaguez e a da saudade vêm a confirmar esse retorno a um 

passado e a ruptura com a Lei. Confere uma atitude dionisíaca ao eu-lírico e certa nostalgia 

de um passado mais livre, mais feliz, em oposição à tristeza a que foi relegada por ser um 

sujeito noturno, que vive a esconder-se e a ocultar a sua natureza erótica. Tal natureza é 

expressa nos significantes poéticos dos beijos e das bocas e ainda do desejo. A mulher vive, 

então, uma dualidade: é o ser de natureza noturna, ou seja, erótica, sensual, conquistadora e, 

ao mesmo tempo, é aquele que, reprimidos os seus instintos, tem que viver submetido às 

regras do mundo masculino, como a própria Eva, adotando como seu o desejo do marido, 

apenas resignando-se e calando-se: 
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Eu não gosto do sol, eu tenho medo 

Que me leiam nos olhos o segredo 

De não amar ninguém, de ser assim! 

Na terceira estrofe, temos, no segundo verso, o motivo do desagrado do eu-lírico, 

pois é a partir do sol/luminosidade/razão que o seu segredo pode ser lido em seus olhos: 

não amar ninguém. Os olhos, a partir da sentença atribuída a Leonardo Da Vinci
109

, 

passaram a ser vistos como a porta para o conhecimento da alma, dos desejos e dos anseios 

do sujeito e o sol, além de vivificar o seu brilho, manifesta as coisas, torna-as mais 

perceptíveis.
110

 Ora, à mulher era atribuída a tarefa de amar, de respeitar o homem/esposo. 

Era a mulher-mãe, era a mulher sentimentalista, espelho da Maria mater, símbolo da 

extrema submissão e resignação em nome do amor do filho e da humanidade. Não amar é 

contrariar a imagem tradicional da mulher, da mulher submissa, da mulher cristã. Assim 

sendo, resta apenas sua identificação com a noite, elemento representativo da maldição 

relegada à mulher/Lilith, estereótipo da mulher traiçoeira e fingida; a que não ama, a que 

mente e engana o homem, e o sol, elemento masculino, é o seu algoz. 

Dessa forma, a sua relação identitária se dá com os elementos lilithianos noturnos e, 

por sua vez, dionisíacos: 

Gosto da Noite imensa, triste, preta, 

Como esta estranha e doida borboleta 

Que eu sinto sempre a voltejar em mim!... 

A noite, mais uma vez, aparece associada à imagem dessa mulher marginalizada, 

que se encontra fora dos padrões estabelecidos pela sociedade. Mas é a noite imensa, tal 

qual na mitologia grega, prolongada segundo a vontade dos deuses, que paravam o Sol e a 

Lua, a fim de realizarem as suas proezas.
111

 Foi a noite que “engendrou também o sono e a 

morte, os sonhos e as angústias, a ternura e o engano”.
112

 Assim, essa noite imensa, longa e 

profunda, é  o que seduz o sujeito feminino e que tenta, nela, esconder-se, ocultar-se.  

A cor preta, da noite, entra em conflito com a claridade do sol. O preto, cor oposta 

ao branco, é seu igual em valor absoluto. Simbolicamente é, com mais frequência, 

compreendido sob o seu aspecto frio, negativo. Cor oposta a todas as outras, é associada às 
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trevas primordiais, ao indiferenciamento original.
113

 O preto, então, acentua o caráter da 

noite e da mulher noturna e do profano, com o qual o eu-lírico se identifica.                                                                                                                                                                                                               

Mas outro elemento chama a atenção: a borboleta que, pela metamorfose que sofre, 

é símbolo da transformação, da inconstância, de um novo começo, e é associada à mulher e 

à alma.
114

 É essa alma de mulher, inconstante como a noite e a borboleta, que o eu-lírico 

sente a voltejar em torno de si e com a qual se assemelha, confirmando o seu aspecto 

noturno e dionisíaco. Os símbolos associados a esse eu-lírico feminino representam a 

desmedida, em posição antagônica ao arquétipo da medida, da razão, representado pelas 

imagens da luz e da claridade, no poema.  

O tratamento dado à noite, vista como maldição, tristeza, frieza do coração, 

enquanto recôndito do desejo, será o diferencial de Florbela em seu primeiro livro. Mas, 

associado a isso, temos uma mulher que se cala e sofre, cujo desejo não passa de um sonho 

em esfera irrealizável; assim, retoma o mundo onírico e o tempo mítico passado para 

manifestá-lo.  

O desejo e o erotismo não podem se realizar porque é mulher, porque é “poetisa”, 

porque está à margem do patriarcado da época. A mágoa feminina que cala a Florbela do 

Livro de Mágoas é a que constrói o véu que recobre o seu erotismo, erotismo de uma não 

poeta, mas cujo maior anseio é tornar-se Alguém, numa sociedade onde a intelectualidade é 

privilégio masculino. Contudo, o que percebemos ao longo de quase todos os poemas de 

Livro de Mágoas  é que há uma aceitação da posição de mulher marginal. Os versos do 

Livro de Mágoas desvelam esse ser à margem do convencional social, a mulher-poetisa, 

visto com diferença e indiferença e sob a aceitação de sua posição submissa e marginal: 

 

Tédio 

Passo pálida e triste. Oiço dizer: 

“Que branca que ela é! Parece morta!” 

E eu que vou sonhando, vaga, absorta, 

Não tenho um gesto, ou um olhar sequer... 

Que diga o mundo e a gente o que quiser! 

– O que é que isso me faz?... O que me importa?... 
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O frio que trago dentro gela e corta 

Tudo que é sonho e graça na mulher! 

O que é que me importa?! Essa tristeza 

É menos dor intensa que frieza, 

É um tédio profundo de viver! 

E é tudo sempre o mesmo, eternamente... 

O mesmo lago plácido, dormente... 

E os dias, sempre os mesmos, a correr... (p. 156)  

Em “Tédio”, assiste-se ao surgimento de um “sentir” em relação à vida: o tédio de 

viver, mas que não é tratado como dor, e sim como uma frieza, ao mesmo tempo 

indiferença e aceitação dessa condição de vida. Além disso, o sentimento surge em relação 

à mulher e adquire um significado menos abrangente, deixando de ser apenas tédio e frieza 

em relação à vida, relacionando-se à imagem da feminina dentro do poema, tédio feminino 

viver, nos remetendo à uma exclusividade do gênero. 

A mulher descrita nos versos “Que branca que ela é! Parece morta!” é essa mulher 

fria, que se opõe àquelas com sonhos e graça de viver. O branco, neste caso, representa 

primitivamente a cor da morte e do luto.
115

 Um ser que não se encaixa no modelo do 

sistema social e acaba sendo discriminada pela própria sociedade. Mas por que essa mulher 

não se encaixa? 

De acordo com a leitura de Cláudia Pazos Alonso
116

, a imagem do frio que carrega 

dentro de si, o frio que gela e corta tudo que é sonho e graça, sugere a esterilidade: “O frio 

que traz dentro de si destrói todos os seus atributos femininos, sugere a esterilidade [...]. É 

tentador levantarmos a hipótese de Florbela, ao escrever versos como estes, ter tido 

presente a ideia de esterilidade literal como incapacidade de dar à luz, ela nunca conseguiu 

ter filhos”. Deixando de lado a relação que se possa estabelecer com a vida particular de 

Florbela, tendo em vista não ter sido o objetivo do trabalho recém-citado, nem deste, vale 

dar relevo à própria imagem da esterilidade, já que pode se referir à condição da  mulher 

amaldiçoada, da Lilith.  

                                                 
115

 CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, p. 142. 
116

 ALONSO, Cláudia P. As imagens do Eu na poesia de Florbela Espanca. Imprensa Nacional – Casa da 

Moeda,1997, p. 98. 



80 

 

Sabe-se que Lilith fugiu do Éden, após ter seu desejo negado por Adão, em direção 

ao Mar Vermelho, lugar inóspito e árido, e que também foi castigada  por Deus-Jeová, 

tendo todos os seus filhos mortos, o que desencadeou a sua ira: 

 

Então Jeová Deus manda em direção ao Mar Vermelho uma formação de 

Anjos. Eles alcançam Lilith: acham-na nas charnecas desertas do Mar 

Arábico, onde a tradição popular hebraica diz que as águas chamam, 

atraindo como ímã, todos os demônios e espíritos malvados. Lilith se 

transforma: não é mais a companheira de Adão. É o demônio manifesto, 

está rodeada por todas as criaturas perversas saídas das trevas. Está num 

lugar maldito onde se produzem espinhos e abrolhos (Gen. III, 18); 

mosquitos, pulgas, moscas malignas infectam os seres; urtigas e cardos 

ferem o pé, covis de chacais se confundem com as pedras, cães selvagens 

se encontram com hienas e os sátiros se chamam uns aos outros em 

lascivas seduções orgiásticas (Isaías XXXIV, 13-15).  

[...] 

Os anjos com a chama e a espada fulgurante gritam a Lilith a ordem de 

voltar para junto de Adão [...] Os anjos proclamam ainda: “se 

desobedecerdes e não voltares, será a morte para ti”. 

[...] 

Um dever, um destino ingrato o de Lilith: a sua natureza é, portanto, 

astuta, como a serpente (Gen. III, 1-2), a sua sabedoria de demônio é 

grande, mas por isso grande é também o seu sofrimento. [...] 

[...] Jeová Deus já havia decidido punir Lilith exterminando seus filhos. 

[...] 

Os pequeninos demônios foram mortos pela mão implacável de Jeová 

Deus. A este cruento extermínio, verdadeira guerra entre o Criador e suas 

criaturas, se opõe uma vingança de Lilith: [...] ajudada por um outro 

demônio feminino, segue por todo lugar estrangulando de noite as 

crianças pequenas nas casas, ou surpreende os homens no sono induzindo-

os a mortais abraços. 

Assim é apresentada na tradição hebraica a história de Lilith. Não há 

conclusão: Lilith permanece na própria liberdade, endemoniada, quem 

sabe rainha do palácio do Demônio, como seu espírito feminino. Do 

momento em que declara guerra ao Pai, e o Pai a sujeita ao papel, 

desencadeia a sua força destrutiva e desde aquele dia não há mais paz para 

o homem. (SICUTERI. 1998, p. 39-40) 

 

A aridez é a representação dessa mulher-demônio, marginalizada, a representação 

da própria Lilith, cuja condenação é a solidão desértica:  “O deserto significa para o homem 

o mundo afastado de Deus, o covil dos demônios. [...].  A imagem do deserto possui a 

ambiguidade por representar a esterilidade, sem Deus. É a fecundidade, com Deus, mas 

devida a Deus só”.
117
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A frieza e a aridez descrevem bem a imagem feminina que perdeu o seu “sonho e 

graça de mulher” e o exemplo de maternidade e submissão pregado pelo Cristianismo:   

 

Com exceção de umas poucas mulheres como Eva e Maria (a mãe de 

Jesus) e Maria Madalena, as mulheres na Bíblia são geralmente ofuscadas 

por seus parceiros masculinos. Esta situação não apenas reflete a condição 

atribuída às mulheres na sociedade ocidental nos últimos 2000 anos, como 

também revela a natureza patriarcal tanto da religião judaica quanto da 

cristã.
118

 

 

O rompimento com a Lei é o que fez com que se voltasse contra a ordem divina, ou 

seja, da sociedade, tornando-se a mulher amaldiçoada a vagar sozinha. Essa mulher se 

assemelha em destino à Lilith e o conhecimento de sua natureza é a sua dor, sua frieza de 

viver: 

O que é que me importa?! Essa tristeza 

É menos dor intensa que frieza, 

É um tédio profundo de viver! 

A mulher que tanto se afasta das normas da sociedade é também a poetisa, mulher 

cujo conhecimento da dor humana e feminina a marginalizou; portanto, o conhecimento da 

dor, humana e feminina. A poetisa reflete bem essa condição marginal, incompreendida, 

que culmina com a afirmação da própria existência: ela nada é. Seu desejo é ser alguém, ser 

vista, ser amada, ser a escolhida; é participar daquele mundo dominado pela cultura 

patriarcal. Mas como é mulher, é destinada a viver na sombra. Assim, em seus versos, 

temos a imagem da mulher impelida ao destino amargo, ao destino trágico de ser mulher: 

            Eu... 

Eu sou a que no mundo anda perdida, 

Eu sou a que na vida não tem norte, 

Sou a irmã do Sonho, e desta sorte 

Sou a crucificada... a dolorida... 

Sombra de névoa tênue e esvaecida, 

E que o destino amargo, triste e forte, 

Impele brutalmente para a morte! 

Alma de luto sempre incompreendida!... 
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Sou aquela que passa e ninguém vê... 

Sou a que chamam triste sem o ser... 

Sou a que chora sem saber por quê... 

Sou talvez a visão que Alguém sonhou, 

Alguém que veio ao mundo pra me ver, 

E que nunca na vida me encontrou!    (p. 133) 

 

 No poema “Eu”, temos, do primeiro ao último verso, a descrição desse sujeito 

feminino, feita de forma atópica, “Eu sou a que no mundo anda perdida, Eu sou a que na 

vida não tem norte”, como a própria mulher de desejo, a poetisa, ignorada e 

incompreendida pela tradição social. Ao mesmo tempo, é o reflexo da mulher na sociedade 

judaico-cristã, cujo lugar situa-se abaixo do marido ou rechaçada. 

 Os versos 3º e 4º podem apontar para o destino a que é relegada a mulher que sonha, 

que deseja o mundo onírico – Irmã do Sonho –, já que tal sonho pode ser interpretado como 

o desejo de ser alguém, de não ser a mulher à sombra do marido, como Eva, protótipo da 

mulher tradicional; o desejo de ter uma identidade independente do homem e mesmo de ser 

poetisa. Assim, é a mulher que passa invisível, marginalizada por seu desejo, por sua 

escolha: 

Sombra de névoa tênue e esvaecida, 

E que o destino amargo, triste e forte 

Impele brutalmente para a morte! 

Alma de luto sempre incompreendida!... 

E é assim o eu-lírico enquanto poetisa: o sujeito cujo destino é a incompreensão e a 

invisibilidade por sua escolha, por fugir ao modelo feminino da época. Temos a repetição 

da imagem da névoa, enquanto indeterminação do sujeito, que se confirma com os versos 

seguintes: é o ser incompreendido em sua totalidade, já que nem a expressão dos seus 

versos é alcançada por quem os lê e que a chamam de triste sem o ser, incompreensão da 

mulher e da poetisa. A repetição do verbo “ser” no início de cada verso do terceto, enfatiza 

a sua condição de desconforto e dor: 

Sou aquela que passa e ninguém vê... 

Sou a que chamam triste sem o ser... 

Sou a que chora sem saber por quê... 
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 O sujeito feminino como imagem da poetisa carrega, então, a imagem de ser a 

mulher triste, sempre a chorar, atribuída às mulheres escritoras da época, lembrando que a 

produção poética delas sempre foi classificada como aquém da masculina, como já vimos 

no primeiro capítulo. Às mulheres eram atribuídos os poemas de amor e, ainda por não 

acreditarem na capacidade do trabalho estético da sua poesia, esta era interpretada sempre 

relacionada aos estados de alma femininos. 

 O que ainda é evidente no poema é a relação do eu-lírico com um outro, esse 

Alguém a partir de quem é construída sua identidade, o responsável por se constituir em um 

Alguém, a mulher/poetisa: 

Sou talvez a visão que Alguém sonhou, 

Alguém que veio ao mundo pra me ver, 

E que nunca na vida me encontrou! 

Esse “Alguém” será um dado importante na poesia inicial de Florbela, 

estabelecendo mais uma vez a oposição entre Alguém/tudo e Ninguém/Nada. Podemos 

inferir um jogo de relações binárias entre os significantes que daí podem surgir. Com isso, 

teríamos os significantes que permeiam a poesia florbeliana: Alguém/ Ninguém, 

Masculino/Feminino, Razão/Desrazão, Deus/Diabo, Adão,Eva/Lilith, Apolo/Dioniso. 

Temos o que é visto e aceito pela cultura e o sujeito apagado; e temos a relação principal 

dessa obra: Poeta/Poetisa. Segundo Alonso (1997, p. 184), 

 

[...] já nesta mesma colectânea [Livro de Mágoas] existe um importante 

núcleo temático [...] os problemas inerentes à sua dupla e contraditória 

condição de mulher e de poeta, quer seja focando que não é como as 

outras mulheres [...], quer seja mostrando que está ciente do paradoxo de 

sua situação de mulher poeta numa tradição que não lhe atribuía voz 

própria e autoridade [...]. 

 

O Alguém, tão recorrente na obra florbeliana, que pode ser visto aqui como o 

sujeito masculino da cultura, a própria sociedade portuguesa da época ou a crítica literária, 

e, mesmo como o poeta, em algumas poesias, é que será o ponto de referência para os 

desvelamentos femininos a serem construídos posteriormente em toda a sua obra. Isso 
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porque esse “Eu” feminino, reconhecendo-se como Ninguém ou Nada, busca o olhar 

diferenciador que venha a torná-lo, quem sabe, um Alguém, a Poetisa. 

 Ser Alguém é reconhecer a posição de independência feminina enquanto sujeito e, 

no caso específico da poesia florbeliana deste livro, o reconhecimento que o eu-lírico tanto 

almeja é o reconhecimento como poeta-mulher, ou seja, a possibilidade de sair da 

obscuridade a que foi destinado por sua condição feminina, dionisíca-lilithiana, imposto 

pela cultura. 

Seu desejo, como poeta, é alcançar esse mundo visível da razão, mundo masculino 

apolíneo, o qual se alcança com o belo e claro verso: 

 

              Vaidade 

Sonho que sou a Poetisa eleita, 

Aquela que diz tudo e tudo sabe, 

Que tem a inspiração pura e perfeita, 

Que reúne num verso a imensidade! 

Sonho que um verso meu tem claridade 

Para encher todo o mundo! E que deleita 

Mesmo aqueles que morrem de saudade! 

Mesmo os de alma profunda e insatisfeita! 

Sonho que sou Alguém cá neste mundo... 

Aquela de saber vasto e profundo, 

Aos pés de quem a Terra anda curvada! 

E quando mais no céu eu vou sonhando, 

E quando mais no alto ando voando, 

Acordo do meu sonho...  

                                    E não sou nada!... 

(p. 132) 

 

O poema “Vaidade” faz parte do conjunto que compõe o Livro de Mágoas, em que 

se identifica o desejo de ser poeta/poetisa. É importante ressaltar ainda que o referido 

conjunto de poemas é característico do Livro, já que a temática encaminha a sua grande 

mágoa: não ser poeta como os grandes poetas, visto que é mulher; ou seja, nada é, nem 

chega a ser vista ou notada, relação que veremos se construir entre os próximos poemas.  
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O significante sonho é mais uma vez utilizado em um poema do livro em questão, 

em contraste com a realidade, o que constrói um movimento de ápice e declínio nos 

significantes poéticos, ao longo do soneto. 

Como desejo, o sonho expressa os anseios mais íntimos do eu-lírico feminino deste 

poema: ser a poetisa eleita. Ser poetisa é ser mulher, identidade que se opõe à masculina, o 

poeta. Ser a poetisa eleita é conseguir construir o verso perfeito, é deter o saber, que faz 

parte do mundo solar, masculino e apolíneo: 

Sonho que sou a Poetisa eleita, 

Aquela que diz tudo e tudo sabe, 

Que tem a inspiração pura e perfeita, 

Que reúne num verso a imensidade! 

Ora, esse saber que o eu-lírico cobiça não pertence ao mundo feminino, dominado 

pelos impulsos instintivos, pela desrazão – associação feita à mulher na cultura ocidental, 

no início do século XX. Às mulheres eram atribuídas as lamentações amorosas, conforme 

vimos no Capítulo I, nas críticas feitas às poetisas da época, a quem era atribuída a 

incapacidade de expressar-se bem. O saber artístico, enquanto conhecimento, era tomado 

como saber masculino, apolíneo, racional e belo; é a forma, a harmonia da arte. A harmonia 

entre o conteúdo e a forma, entre o motivo e a expressão, parece ser o objetivo que o eu-

lírico feminino tenta alcançar como poetisa, para ser eleita, um motivo que, expresso a 

partir da beleza formal, resulta na harmonia que provoca o prazer no leitor e identificação 

com a obra: 

Sonho que um verso meu tem claridade 

Para encher todo o mundo! E que deleita 

Mesmo aqueles que morrem de saudade! 

Mesmo os de alma profunda e insatisfeita! 

É este saber poético – o saber que transforma os seus sentimentos e instintos, tidos 

como femininos, em expressões artísticas, mascarando-os, dando-lhes forma – que tenta ser 

alcançado por esse sujeito feminino: o saber que dá claridade ao verso, o sol apolíneo, o 

saber masculino e permitido, que se opõe à escuridão e à desmedida, tanto dos significantes 

quanto do próprio motivo poético da mulher. O verso claro é o que enche o mundo; verso 

pleno a encher de prazer até mesmo os que sofrem, e aqui nos deparamos com as questões 

inerentes ao papel do artista. 
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Tal saber, que parece ser restrito aos poetas, ou seja, ao mundo masculino, é o que 

confere poder ao sujeito. O saber poético se torna o saber-poder, já que tem o poder de 

tornar esse sujeito visível, fazê-lo ser Alguém: 

Sonho que sou Alguém cá neste mundo... 

Aquela de saber vasto e profundo, 

Aos pés de quem a Terra anda curvada! 

Ser Alguém não é ser mulher, e sim ser a poetisa, pois em uma sociedade tradicional 

onde vive à sombra do homem, a mulher não consegue ser reconhecida, “Alguém”. Apenas 

alcançando o status de Poetisa eleita, conseguiria ter algum tipo de reconhecimento, ter 

sobre si um olhar diferenciado. Mas esse desejo não é bem-visto e a quem tenta alcançá-lo 

se torna marginalizada, pois seria o feminino tentando se equiparar ao masculino, como o 

fez Lilith. Assim, representa a transgressão à ordem vigente do mundo patriarcal, a 

entorpecer toda a razão da cultura ocidental, que determina à mulher obedecer e 

reconhecer-se como inferior ao homem. E por aí se vai o seu sonho de ser Alguém diante 

de quem todos se curvariam. O sonho declina na realidade da própria condição feminina a 

que é submetida pela sociedade, declínio que é marcado pela quebra do último verso, a 

decaída do belo sonho. Temos, então, o movimento de ascensão e queda, ascensão pelo 

desejo e queda pela realidade: 

 

E quando mais no céu eu vou sonhando, 

E quando mais no alto ando voando, 

Acordo do meu sonho...  

                                    E não sou nada!... 

 

Mas o seu reconhecimento como Nada é o grande impulsionador da produção 

poética, pois é enquanto Nada que o eu-lírico deseja ser algo, ser Mulher de desejo, sem 

punições, deseja ser aceita, querida, deseja ser poetisa e, para tanto, sai a buscar a perfeita 

expressão: 

             Tortura 

Tirar dentro do peito a Emoção, 

A lúcida Verdade, o Sentimento! 

– E ser, depois de vir do coração, 

Um punhado de cinza esparso ao vento!... 
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Sonhar um verso d’alto pensamento, 

E puro como um ritmo d’oração! 

– E ser, depois de vir do coração, 

O pó, o nada, o sonho dum momento!... 

São assim ocos, rudes, os meus versos: 

Rimas perdidas, vendavais dispersos, 

Com que eu iludo os outros, com que minto! 

Quem me dera encontrar o verso puro, 

O verso altivo e forte, estranho e duro, 

Que dissesse, a chorar, isto que sinto!!  (p. 135) 

 

Observamos no poema “Tortura”  a relação entre a expressão sentimental enquanto 

motivo da poesia e o próprio fazer poético nos versos 3º e 6º, respectivamente: os versos 

vindos do coração. Essa imagem deixa mais visível as marcas femininas do eu-lírico, 

embora sem expressá-las explicitamente, já que versos “do coração” eram atribuídos às 

mulheres. A tentativa de expressão poética resulta em decepção e mais imagens negativas 

surgem – o pó, o nada, as cinzas – agora relacionadas aos versos produzidos. O próprio 

título do poema já expressa a temática: a tortura, a dor por não ser poeta. 

As duas primeiras estrofes iniciam-se com a matéria dos seus versos, conteúdos 

puros, da alma, mas logo entram em conflito com questões estéticas: colocados em versos, 

nada são. Ora, aqui temos uma concepção estética do fazer poético florbeliano, em que o 

sentimento, vindo do coração, não é o bastante para a elaboração poética ou sequer serve de 

matéria poética. Ser poeta é buscar o verso absoluto, a forma, a razão. 

 A mágoa aparece como consequência da tentativa de expressão poética. A sua 

grande dor é não conseguir expressar-se por seus versos. O eu-lírico busca a forma e a 

expressão, uma maneira de conseguir expor o seu conteúdo íntimo em poemas, uma 

maneira de manifestar o elemento constituinte do seu ser, o elemento dionisíaco, e isso se 

dá apenas através do verso puro, não impregnado – talvez – pelo conteúdo feminino; o 

verso altivo, forte e duro: 

Quem me dera encontrar o verso puro, 

O verso altivo e forte, estranho e duro, 

Que dissesse, a chorar, isto que sinto!! 
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 Os termos utilizados na última estrofe, para caracterizar o verso, mostram a rigidez 

com que é composto: altivo, forte, estranho e duro. O verso altivo, nobre, pomposo, o verso 

forte e duro, sólido, robusto, com todos os adjetivos a ele atribuídos, na última estrofe, 

pertencem ao campo semântico masculino, o que corrobora a dominação do homem no 

campo da produção artístico-poética, na construção da poesia. O verso estranho pode ser 

interpretado como a própria produção masculina, cuja forma e expressão são estranhas e 

alheias à feminina. Essa expressão deixa à margem a muher, já que a poetisa não consegue 

se expressar de forma altiva, por serem seus versos expressões “do coração”, de 

sentimentos femininos. Seus versos são reflexos dos seus sentimentos e anseios: 

Tirar dentro do peito a Emoção, 

A lúcida Verdade, o Sentimento! 

– E ser, depois de vir do coração, 

Um punhado de cinza esparso ao vento!... 

Sonhar um verso d’alto pensamento, 

E puro como um ritmo d’oração! 

– E ser, depois de vir do coração, 

O pó, o nada, o sonho dum momento!... 

É a contraposição à altivez do verso do poeta, ou seja, sem o trabalho apolíneo da 

forma, que oculta o transbordar do sentimento. Os seus versos, por serem do “coração”, 

são, então, sem valor: o nada, como a própria poetisa é o Ninguém. Logo, o que resta é 

tentar alcançar essa forma, a pureza. É o que lhe elevaria aos poetas, ou lhe elevaria ao 

status da poetisa eleita, mas ainda não seria a própria expressão dos seus sentimentos, como 

constatamos pelo significante “estranho”, atribuído ao verso puro e altivo: 

Quem me dera encontrar o verso puro, 

O verso altivo e forte, estranho e duro, 

Que dissesse, a chorar, isto que sinto!! 

 Estranho verso, porque exterior ao eu-lírico, desconhecido, estrangeiro, masculino, 

mas que conseguiria expressar o sentimento desse sujeito: “dissesse, a chorar, isto que eu 

sinto!!”  

Observamos que a maior preocupação se desloca para a conotação perfeita de tais 

sentimentos, que não podem parecer meros sentimentalismos, mas sim trabalhos 

elaborados, intelectivos. Assim, o verso que diz a chorar seria aquele que, embora alheio ao 
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poeta, por não lhe pertencer, conseguiria expressar o seu sentimento, apagando, talvez, as 

marcas de pessoalidade que tanto condenavam os escritos femininos da época, já que eles 

carregavam o estigma de serem meras expressões dos sentimentos de suas autoras, algo que 

não era dito das poesias de autoria masculina.  

 “A um Livro” é o poema que trabalha o principal eixo temático do Livro de 

Mágoas: a representação dessa impossibilidade feminina de expressão. O embate entre a 

razão e a desrazão, expresso pelos mundos do homem e da mulher, ganha uma perspectiva 

estética na obra florbeliana, ao tratar de escrita masculina e feminina, poeta e poetisa. São 

sob diversas formas que o simbolismo referente aos arquétipos míticos medida e desmedida 

se manifestam na sua poesia, remetendo sempre a diferença entre os signos masculino e 

feminino, sendo este, sempre o rebaixado. 

Segundo Dal Farra
119

, e como já vimos no primeiro capítulo, Florbela Espanca 

escreve um conjunto de sonetos no seu manuscrito inicial, que apareceriam posteriormente 

em Livro de Mágoas, construindo uma interlocução com a poética de Américo Durão. O 

livro em questão, de Durão, é levantado por Dal Farra como sendo Vitral da Minha Dor, 

publicado pelo poeta em 1917, o que confirmaria o reflexo da obra em poemas de Florbela, 

desde o manuscrito desta data, e a quem a poetisa dedicaria alguns dos seus escritos. É 

então do livro de mágoas do poeta Durão, que veio o seu Livro de Mágoas: 

A um livro 

No silêncio de cinzas do meu Ser 

Agita-se uma sombra de cipreste, 

Sombra roubada ao livro que ando a ler, 

A esse livro de mágoas que me deste. 

Estranho livro aquele que escreveste, 

Artista da saudade e do sofrer! 

Estranho livro aquele em que puseste 

Tudo o que eu sinto, sem poder dizer! 

Leio-o, e folheio, assim, toda a minh’alma! 

O livro que me deste é meu e salma 

As orações que choro e rio e canto!... 
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Poeta igual a mim, ai quem me dera 

Dizer o que tu dizes!... Quem soubera 

Velar a minha Dor desse teu manto!...     (p. 150) 

No poema, fica clara a interlocução na obra de Florbela Espanca, já apontada por 

Dal Farra e mencionada no primeiro capítulo. E é a sombra de cipreste, árvore comum em 

cemitérios, sombra de luto que se manifesta no lirismo, que se encontra no Livro de 

Mágoas o qual lê: decorre daí a sua identificação com o poeta, o eu-lírico do livro. 

No silêncio de cinzas do meu Ser 

Agita-se uma sombra de cipreste, 

Sombra roubada ao livro que ando a ler, 

A esse livro de mágoas que me deste. 

O livro de um artista que consegue expressar esse sentimento comum ao eu-lírico, 

visto que é artista da saudade e do sofrer, que transforma-se em motivos artísticos, 

conforme está posto na segunda estrofe: 

Estranho livro aquele que escreveste, 

Artista da saudade e do sofrer! 

Estranho livro aquele em que puseste 

Tudo o que eu sinto, sem poder dizer! 

“Livro estranho”: mais uma vez tal adjetivo é empregado para referir-se a um livro 

ou ao verso. Tal estranheza se deve tanto por não se tratar de poesia feminina, não 

pertencer ao eu-lírico/Florbela, quanto também por conseguir expressar aquilo que  

“deveras sente”, mas que não consegue fazê-lo por possuir estilo diferenciado e por ser 

mulher, obrigada a calar-se e a não expressar o seu íntimo: 

Leio-o, e folheio, assim, toda a minh’alma! 

O livro que me deste é meu e salma 

As orações que choro e rio e canto!... 

Os versos do poeta, representados pelas orações, trazem a conotação de prece, uma 

elevação, uma representação absoluta desses sentimentos do eu-lírico, afirmados pelo 

significante alma. É sentindo esses versos em seu âmago que, mais uma vez, é afirmada a 

admiração do eu-lírico/Florbela pela expressão do poeta. Vejamos que os sentimentos são 

comuns, mas o que os difere é a forma de expressão. Este é poeta, enquanto aquela almeja 
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ser poeta-mulher e carrega consigo tanto uma forma de expressão diferenciada, como 

também o peso do sexo feminino, impelido a silenciar-se: 

Poeta igual a mim, ai quem me dera 

Dizer o que tu dizes!... Quem soubera 

Velar a minha Dor desse teu manto!... 

É com o manto do poeta, ou melhor, com as palavras e expressões deste, que o eu-

lírico consegue encontrar-se e seu desejo seria lograr esse talento, atribuído aos grandes 

poetas: conseguir expressar os seus sentimentos, além da liberdade de que usufruem os 

homens. O desejo de expressão dos sentimentos de forma altiva aparece na poética 

florbeliana sob o significante do sonho, conforme já temos visto, em contraposição à 

realidade da condição de não ser poeta: 

       Torre de névoa 

Subi ao alto, à minha Torre esguia, 

Feita de fumo, névoas e luar, 

E pus-me, comovida, a conversar 

Com os poetas mortos, todo o dia. 

Contei-lhes os meus sonhos, a alegria 

Dos versos que são meus, do meu sonhar, 

E todos os poetas, a chorar, 

Responderam-me então: “Que fantasia, 

Criança doida e crente! Nós também 

Tivemos ilusões, como ninguém, 

E tudo nos fugiu, tudo morreu!...” 

Calaram-se os poetas, tristemente... 

E é desde então que eu choro amargamente 

Na minha Torre esguia junto ao Céu!...   (p. 137) 

 

            Em “Torre de Névoa”, aparece, além da relação entre o eu-lírico e o poeta, a 

imagem da torre, que também se tornará recorrente na obra de Florbela, e não só neste 

livro, como também em Livro de “Sóror Saudade ” : “ Torre evoca imediatamente Babel, a 
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porta do céu, cujo objetivo era o de restabelecer, por um artifício, o eixo primordial 

rompido e por ele elevar-se até a morada dos Deuses”.
120

 

No poema em análise, a torre aparece como a “escada”, o “trampolim” para o céu, 

que figura no etéreo e faz parte desse mundo, como a própria poesia, já que é feita de fumo, 

névoas e luar, não é concreta. Novamente, a névoa aparece como indistinção das formas, 

como a transição entre o antigo e o novo, entre os velhos poetas e a poetisa, o indefinido. A 

torre é o acesso a esse mundo divino, a esses deuses, os poetas mortos. A torre é o próprio 

paradoxo, figurando entre uma construção e uma abstração, mas é ela, também, o símbolo 

da elevação, através de que o eu-lírico se eleva e  põe-se em contato com os referidos 

poetas: 

Subi ao alto, à minha Torre esguia, 

Feita de fumo, névoas e luar, 

E pus-me, comovida, a conversar 

Com os poetas mortos, todo o dia. 

A torre de natureza sublime é o acesso a esse mundo igualmente elevado, o mundo 

dos poetas mortos, o mundo do sonho e da poesia: 

Contei-lhes os meus sonhos, a alegria 

Dos versos que são meus, do meu sonhar, 

E todos os poetas, a chorar, 

Responderam-me então: “Que fantasia, 

E são esses sonhos a matéria da poesia do eu-lírico, assemelhado à mulher que 

deseja ser poetisa, que tenta fazer do seu sonho e dos seus sentimentos a sua matéria 

poética. Os seus sonhos, ilusões de poeta, são também etéreos como a torre, desfazendo-se 

com a realidade, sonhos juvenis que se perdem em meio à realidade, como se perderam 

também os sonhos dos poetas: 

Criança doida e crente! Nós também 

Tivemos ilusões, como ninguém, 

E tudo nos fugiu, tudo morreu!...” 

Os poetas estão mortos assim como as suas ilusões, podendo construir, então, a 

tênue relação entre a morte da poesia e a morte dos sonhos. Ao morrerem os sonhos, 
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morrem também os poetas, de forma figurada, isto é, a essência que os fizeram poetas: esse 

desejo onírico, esse elemento íntimo, matéria poética. Morrer é, portanto, calar-se, na 

intrínseca relação entre morte figurada e silêncio, imagem recorrente também no mundo 

feminino: 

Calaram-se os poetas, tristemente... 

E é desde então que eu choro amargamente 

Na minha Torre esguia junto ao céu!... 

Assim como os poetas emudeceram, cala-se também o eu-lírico, com suas ilusões 

desfeitas, uma de suas mágoas, o sonho de se tornar poeta, a  esperança de expressão da 

mulher. A morte da ilusão aponta, dessa forma, também para a submissão feminina, 

dominante no seu primeiro livro, resignação que representa a condição trágica feminina 

expressa pelo arquétipo de Eva, que aceita o seu destino trágico: ser mulher e submissa ao 

homem, à Lei do Pai. 

 Sobre a utilização do símbolo da torre, podemos buscar ainda em Eliade (2008, p. 

101) uma imagem de ascensão e morada divina que a torre constrói: “As regiões 

superiores, inacessíveis aos homens [...]. Lá é a morada dos deuses; é lá que chegam alguns 

privilegiados, mediante ritos de ascensão; para lá se elevam, segundo concepções de certas 

religiões, as almas dos mortos”. Logo são os poetas sujeitos que passaram por um rito 

ascensional, ou deuses, seres superiores. 

Mas a torre é propriedade do eu-lírico feminino, “[...] minha torre esguia [...]”, uma 

torre longa, que alcança o alto, o que a põe dentro do grupo dos escolhidos, mas a torre é de 

névoa, inconstante, irreal, abstrata e, talvez, sua única via de ascensão. Poetas privilegiados 

com o sofrimento. Logo, sofrer é o único destino comum a esses poetas mortos e à poetisa 

viva. Os poetas e a poetisa, o eu-lírico, acolhem essa aura divina: “Aquele que se eleva 

subindo a escadaria do santuário, ou a escada ritual que conduz ao céu, deixa então de ser 

homem: de uma maneira ou de outra, passa a fazer parte da condição divina”.
121

 

A imagem da torre constrói a própria figura do poeta, pela ascensão, como esse ser 

entre o terreno e o divino, que não faz parte do mundo concreto. Assim, a sua torre etérea, 

que já aparece em Livro de Mágoas, irá ajudar a construir outra conotação feminina na 

poesia de Florbela: a imagem da princesa, encastelada, que se desdobrará na monja, 
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enclausurada, trabalhada no segundo livro, Livro de “Sóror Saudade” (1923), todos 

sujeitos de um plano “irreal” seres altivos e superiores.  

São as mulheres que se alternam entre o mundo de desejos e o de privação, como 

veremos, representativas dos modelos míticos da tradição ocidental, responsáveis pelo 

desdobramento do feminino na poesia florbeliana, que levará, no terceiro livro, a uma 

afirmação da identidade de poetisa e de mulher e também do erotismo, já não mais velado. 

A solidão muitas vezes será o fim enfrentado por tal escolha.  

 

2.1.2. A Monja e a Princesa: a clausura do desejo 

 

 A imagem da monja e da princesa, embora predominantes no Livro de “Sóror 

Saudade”(1923), aparecem já no Livro de Mágoas. Representante da castração, do 

afastamento do terreno, a primeira constrói um importante jogo de significantes na obra 

florbeliana, a partir do qual percebemos o passo para a construção da identidade de poetisa 

na segunda obra e a permissão para o desejo, antes repudiado pela imagem da mulher 

amaldiçoada, Lilith. Agora, a monja em silêncio, representativa da castração, neste 

primeiro livro, cede espaço para a monja mais erotizada, em uma imagem quase herege, 

presente em seu segundo livro.  

Aqui, ficamos com alguns poemas que introduzem a imagem feminina desenvolvida 

em Sóror Saudade. Em contrapartida, também se apresenta a imagem da Princesa, 

igualmente enclausurada e vivendo no isolamento. Ambas as imagens, relacionadas à da 

poetisa, figuram o que poderíamos chamar de uma das mais belas imagens na poesia 

florbeliana: o equilíbrio a partir do paradoxo das imagens de castração e desejo – este 

último, calado, reprimido –, mas ambos a despertarem a solidão, uma das dores femininas 

expressas no livro. Essa representação simbólica reitera os componentes míticos na obra 

florbeliana e constrói sua estética, a poesia impulsionada pela dor primordial da mulher, 

obrigada  a silenciar-se diante dos seus sentimentos e desejos, o gênero conformado com o 

castigo da submissão, tal qual Eva caída do Paraíso: 

                                                Castelã da Tristeza 

Altiva e couraçada de desdém, 

Vivo sozinha em meu castelo: a Dor! 
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Passa por ele a luz de todo o amor... 

E nunca em meu castelo entrou alguém! 

Castelã da Tristeza, vês?... A quem?... 

– E o meu olhar é interrogador –  

Perscruto, ao longe, as sombras do sol-pôr... 

Chora o silêncio... nada... ninguém vem... 

Castelã da Tristeza, por que choras 

Lendo, toda de branco, um livro de horas, 

À sombra rendilhada dos vitrais?... 

À noite, debruçada, p’las ameias, 

Por que rezas baixinho?... Por que anseias?... 

Que sonho afagam tuas mãos reais?...  (p. 134) 

 

Em “Castelã da Tristeza”, temos a imagem da solidão vivida pelo eu-lírico: mesmo 

com sua altivez e com sua capa, espécie de proteção representada pelo desdém, pelo 

abandono,  não escapa dos sentimentos de dor e solidão a ela destinados. O mesmo destino 

amargo é característica florbeliana, dor e solidão míticas femininas, destino dessa mulher 

princesa, altiva, mulher poetisa.  

O castelo é símbolo da proteção e do isolamento, e o que ele encerra adquire um 

aspecto longínquo, tão inacessível quanto desejável, configurando-se entre os símbolos da 

transcendência.
122

 O castelo passa a ser uma representação ambígua, remetendo a sua 

couraça, uma forma de proteção para a dor, e também à forma a partir da qual se afasta do 

mundo que lhe causa a dor. 

E surge de novamente, no poema, os significantes que mais se repetem nesse livro 

de Florbela: alguém, ninguém, nada – pronomes indefinidos para definir as dores da 

insignificância sentida. O desejo de ser vista por alguém está relacionado ao desejo de ser 

Alguém, que, conforme discutimos, tanto a identidade feminina quanto a da poetisa, 

dependem do olhar benevolente e acolhedor da sociedade patriarcal vigente. Seu 

sofrimento é oculto, ninguém o vê; é o sofrimento de ser mulher/poeta. 

Ser mulher e ser poetisa é estar à margem. Porém, estar à margem, no poema em 

questão, significa o próprio castelo, desconstruindo a visão da mulher  afastada do Paraíso 

e amaldiçoada, na direção da criatura feminina reclusa, uma imagem mais “pura” dessa 
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mulher, representada pelo desejo e castidade. Em contrapartida, o castelo simboliza 

também a conjunção dos sonhos, inclusive eróticos. Nesse sentido, temos o exemplo das 

belas jovens que, adormecidas, esperam pelo príncipe.
123

  

Assim, encontra-se também o eu-lírico, à espera de um Alguém que não vem. 

Relacionada à pureza e à castidade, temos também a vestimenta branca, aqui associada à 

claridade e à mulher casta. O branco é a cor neutra da virgem (brancura virginal), a indicar 

que nada ainda foi realizado.
124

 Representa o erotismo velado, ao mesmo tempo em que 

representa morte e luto,
125

 figurados, do corpo desejante: 

Castelã da Tristeza, por que choras 

Lendo, toda de branco, um livro de horas, 

À sombra rendilhada dos vitrais?... 

A Castelã é a mulher que chora a sua tristeza, tristeza pelo abandono, solidão por 

ser mulher, poetisa, marginalizada. É a dor de ser sozinha e a tristeza mítica a que é 

relegada a mulher, que historicamente tem de calar a si e a seu corpo: 

Castelã da Tristeza, vês?... A quem?... 

– E o meu olhar é interrogador –  

Perscruto, ao longe, as sombras do sol-pôr... 

Chora o silêncio... nada... ninguém vem... 

O seu castelo pode ser interpretado como metáfora do próprio corpo. Desejante, 

mas isolado; distante, fora do mundo, o corpo encontra-se na clausura e, 

consequentemente, na dor, preso entre palavras que o mundo não ousa escutar. E toda essa 

tristeza mítica feminina é representada pela imagem do poente, melancolia e morte. 

Amargurada pela detenção, a imagem feminina se associa a significantes da pureza; 

no entanto, é a essa mesma imagem da clausura na poesia de Florbela a que se relacionarão 

as imagens eróticas, em forma de paradoxo, que exprimem a condição mítica feminina. 

Assim, o erotismo aparece de maneira velada nesse primeiro livro, a partir das imagens das 

mãos, bocas, lábios e seio. O que surgem são imagens sensuais, quase sempre associadas 

ao amor romântico: 
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À noite, debruçada, pelas ameias, 

Por que rezas baixinho?... Por que anseias?... 

Que sonho afagam tuas mãos reais?... 

Os anseios noturnos nada mais são do que a representação do desejo e, uma vez 

mais, vem a noite se opor à imagem de castidade pelos significantes da altivez, do castelo, 

do branco. A noite é símbolo dos desejos, a representação mítica da Lilith, enquanto a 

castidade seria o significante dessa mulher submissa e temente às leis religiosas e sociais. 

Entretanto, o eu-lírico é, ao mesmo tempo, a castelã desejosa, que à noite é entorpecida por 

sonhos a afagarem suas mãos. Identificamos nesta imagem as mãos simbolizando o toque, 

as carícias e, construindo, pelo sentido do tato, o paradoxo castidade e desejo, medida e 

desmedida, na poesia florbeliana. 

A imagem do claustro é constante em seus versos, mas representa, neste Livro de 

Mágoas, o lugar de uma mulher que ainda aspira a um ideal, resignada ao seu doloroso 

destino de isolamento e espera: 

                                        A minha Dor 

                                            A você 

A minha Dor é um convento ideal 

Cheio de claustros, sombras, arcarias, 

Aonde a pedra em convulsões sombrias 

Tem linhas dum requinte escultural. 

Os sinos têm dobres d’agonias 

Ao gemer, comovidos, o seu mal... 

E todos têm sons de funeral 

Ao bater horas, no correr dos dias... 

A minha Dor é um convento. Há lírios 

Dum roxo macerado de martírios, 

Tão belos como nunca os viu alguém! 

Nesse triste convento aonde eu moro, 

Noites e dias rezo e grito e choro! 

E ninguém ouve... ninguém vê... ninguém... (p. 138) 

 

No poema”A minha Dor”, a representação da dor enquanto clausura é explícita: o 

convento, lugar de purificação e sublimação dos desejos. Assim, o ambiente é descrito com 
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imagens sombrias e fúnebres, e os seus objetos acabam por ganhar vida na poesia através 

da personificação, para dar mais sagacidade à agonia que o eu-lírico enfrenta: 

A minha Dor é um convento ideal 

Cheio de claustros, sombras, arcarias, 

Aonde a pedra em convulsões sombrias 

Tem linhas dum requinte escultural. 

A dor é um convento ideal, descrito pelos elementos mais sombrios, tristes e 

dolorosos possíveis: sombras, convulsões sombrias, dobres de agonia, sons de funeral, 

roxo, martírios, elementos passíveis de serem associados ao verdadeiro claustro, 

semelhante ao que sofre a poetisa na sociedade da época. É o mesmo isolamento e dor 

representados pela metáfora do castelo. Ambos são lugares de reclusão. O convento, 

imagem exclusivamente feminina, representa o silêncio da mulher e a sublimação dos seus 

desejos e instintos, expressos pela dor e pela morte do desejo e do corpo da mulher: 

Os sinos têm dobres de agonias 

Ao gemer, comovidos, o seu mal... 

E todos têm sons de funeral 

Ao bater horas, no correr dos dias... 

A minha Dor é um convento. Há lírios 

Dum roxo macerado de martírios, 

Tão belos como nunca os viu alguém! 

Então, o desejo é o que se contrapõe às imagens fúnebres da clausura. A clausura, 

por sua vez, seria a negação desse desejo, negação da condição humana, da própria 

condição feminina, negação da identidade da poetisa, a causa da dor: 

Nesse triste convento aonde eu moro, 

Noites e dias rezo e grito e choro! 

E ninguém ouve... ninguém vê... ninguém... 

O morar na dor é a representatividade da negação desse desejo, desejo e mágoa 

calados, que “[...] ninguém ouve... ninguém vê... ninguém....”. Nesse último verso, temos a 

repetição do pronome indefinido e verbos a ele relacionados: “ouve” e “vê” (ouvir e ver). 

Vale notar que o terceiro e último termo aparecem sem um verbo, como a esperar uma 

ação, deixar em suspense um ato que tanto deseja, preferindo o silêncio, já que não há 

alguém a quem chamar. O suspense, a espera, a indefinição e a agonia são expressos pelo 
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uso repetido das reticências no último verso, com as quais “finaliza” a fala, mas não o ato; 

sua espera e agonia, portanto, permanecem. 

O silêncio do desejo, do corpo e da voz são as imagens advindas do claustro. 

Ninguém a ouve ou a vê como mulher desejante que é em sua essência, e como poetisa. 

Fica explícito o embate entre os arquétipos da medida e da desmedida na poesia. O desejo é 

o instintivo, o feminino, já calado, ocultado pelo mundo masculino racionalizante do 

claustro. Em oposição ao enclausuramento, à negação do desejo e ao isolamento, há 

também a recorrência de imagens sensuais e eróticas associadas à mulher e ao sentimento 

amoroso, ainda que de forma tímida em relação aos outros livros. A imagem dessa 

feminilidade inverte-se à imagem da Princesa/Monja do claustro, que almejam um amor 

idealizado, nos moldes românticos.Identificamos, assim, uma imagem mais profana do 

amor e da mulher, que se consolidará no terceiro livro, Charneca em Flor (1931). 

Os significantes eróticos permeiam as imagens da mulher e da dor na poesia 

florbeliana, permitindo, muitas vezes, a leitura de sua poesia guiar-se para a relação 

temática amor/dor, como há muito são lidas as poesias femininas. Mas o que se constrói na 

poética florbeliana é uma estética em que as imagens se desenvolvem em seus arquétipos 

mais “desmedidos”, mais transgressores para a sociedade ocidental cristã da época. A 

mulher que tenta inverter os papéis de gênero já estabelecidos pela sociedade obsoleta e 

pudica.  

 

2.2. Amor, dor e sensualidade em Livro de Mágoas 

 

 A Florbela do primeiro livro apresenta a face que se preocupa com vários aspectos 

sociais, culturais e comportamentais femininos, a partir dos quais são desenvolvidas, 

expostas, as suas mágoas. A ambiguidade das imagens de mulher que percorrem o Livro de 

Mágoas retoma os arquétipos míticos femininos, relacionados à razão e à desrazão na nossa 

cultura ocidental. Encontramos o arquétipo da mulher amaldiçoada e culpada pela Queda 

do Paraíso, também resignada, à sombra do mundo masculino, a Eva, expresso na mágoa 

da poetisa que vive à margem, discriminada, assim como a mulher da Queda.  
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O deslocamento feminino na sociedade reflete o próprio estranhamento da poetisa, 

sujeito de mágoas, dores e silenciado. Por outro lado, há, nesse sujeito silenciado, um corpo 

que explode em desejos e emoções, o corpo da mulher, instintivo lilithiano, pura desrazão. 

Há a ocultada e amaldiçoada pela razão e cultura judaico-cristã, esquecida, mas prestes a 

desabrochar, a desvelar-se, como observaremos nos próximos capítulos da obra florbeliana. 

Mas a grande imagem que percorre toda a poesia e que aqui nos interessa é a da mágoa, a 

mágoa por não ser poeta, a dor mítica feminina que carrega.  

 Ao “ser poeta”, não verá desvencilhada a condição feminina, sendo a mesma o 

próprio motivo poético dos versos, a estética da obra florbeliana. É assim que o amor e o 

erotismo aparecem como leitmotiv desse fazer poético feminino, provocadores das mágoas 

que o impulsionam. Aquele – o amor – por ser efêmero, ilusório e não correspondido  e  

este – o erotismo – por ser castrado, velado em algumas poesias do livro. 

É como realidade, e não idealização, que o amor aparece  na poesia florbeliana de 

Livro de Mágoas. O Amor é tratado como mentira, ilusão e falsidade,  

                                       Para quê?! 

Tudo é vaidade neste mundo vão... 

Tudo é tristeza; tudo é pó, é nada! 

E mal desponta em nós a madrugada, 

Vem logo a noite encher o coração! 

Até o amor nos mente, essa canção 

Que o nosso peito ri à gargalhada, 

Flor que é nascida e logo desfolhada, 

Pétalas que se pisam pelo chão!... 

Beijos de amor! Pra quê?!... Tristes vaidades! 

Sonhos que logo são realidades, 

Que nos deixam a alma como morta! 

Só neles acredita quem é louca! 

Beijos de amor que vão de boca em boca, 

Como pobres que vão de porta em porta!... (p. 154) 

 

O poema “Para quê?!” inicia assinalando a efemeridade das coisas do mundo e o 

seu vazio.  Já é sabido que o reconhecimento da efemeridade das coisas e do próprio sujeito 

é uma das causas da dor humana. Isso por implicar o saber da sua finitude e das coisas do 
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mundo, causa da dor da que procura fugir, através do belo, do sonho, da arte, segundo 

Nietzsche. O sonho e a realidade são o paradoxo da dor: 

Tudo é vaidade neste mundo vão... 

Tudo é tristeza; tudo é pó, é nada! 

E mal desponta em nós a madrugada, 

Vem logo a noite encher o coração! 

A madrugada, representativa do alvorecer, do despertar, é propiciadora da chegada 

da noite, que carrega em si a tristeza que toma conta do sujeito. 

É possível percebermos no poema a formação da antítese sonho x realidade, 

responsável pela construção de grandes oposições, que são marca da obra florbeliana. É a 

partir dessa antítese que se formará a teia tecida pela dor na poesia do Livro de Mágoas. É a 

realidade de ser mulher em oposição ao sonho de ser poeta; é a realidade de não escrever o 

belo verso que se opõe ao sonho de ser como os grandes poetas; é a realidade da 

impossibilidade do amor, que se opõe ao sonho romântico do príncipe encantado e do amor 

puro e eterno, que permeava os sonhos femininos românticos: 

Até o amor nos mente, essa canção 

Que o nosso peito ri à gargalhada, 

Flor que é nascida e logo desfolhada, 

Pétalas que se pisam pelo chão!... 

O amor, motivo poético, é a falsa ilusão, a qual, tão logo nascida, é desfeita com a 

dura realidade, a de que é falso o sentimento maior,  puro e  romântico. E é a partir das 

imagens sensuais que esse sonho de amor é desfeito: 

Beijos de amor! Pra quê?!... Tristes vaidades! 

Sonhos que logo são realidades, 

Que nos deixam a alma como morta! 

E é o conhecimento dessa realidade o propulsor da dor. O amor é um sentimento 

efêmero e tão volátil como os próprios beijos dos amantes, construindo uma imagem 

erótica e também efêmera e dolorosa do sentimento amoroso: 

Só neles acredita quem é louca! 

Beijos de amor que vão de boca em boca, 

Como pobres que vão de porta em porta!... 
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Assim começam a surgir as imagens sensuais que serão condenadas por alguns 

críticos da época, como já foi visto no Capítulo I. Boca e beijo serão alguns dos 

significantes a partir das quais Florbela manifestará o seu erotismo no primeiro livro, de 

forma velada e sensual como já foi mencionado, mas responsáveis já por contrariarem a 

moral da época. Esses significantes eróticos e femininos irão se desvelar no decorrer dos 

outros dois livros, em que Florbela consegue atingir o seu status de poeta e de mulher, a 

expressão tão desejada em Livro de Mágoas, conforme será trabalhado nos capítulos 

seguintes. 

Então, o amor, impulsionador da produção poética florbeliana, não recebe status de 

amor romântico, mas sim de sua desconstrução, desfazendo assim, os julgamentos 

atribuídos aos versos femininos produzidos, os quais eram relacionados a atavios poéticos 

que cultuavam o sentimento amoroso. Bem-representado em “Em busca do Amor”, o amor 

na obra florbeliana recebe o matiz de efemeridade ou de inexistência. Não se trata de uma 

mera decepção amorosa, mas da impossibilidade do amor: 

                                 Em busca do Amor 

O meu Destino disse-me a chorar: 

“Pela estrada da Vida vai andando; 

E, aos que vires passar, interrogando 

Acerca do Amor que hás de encontrar”. 

Fui pela estrada a rir e a cantar, 

As contas do meu sonho desfiando... 

E noite e dia, à chuva e ao luar, 

Fui sempre caminhando e perguntando... 

Mesmo a um velho eu perguntei: “Velhinho, 

Viste o Amor acaso em teu caminho?” 

E o velho estremeceu... olhou... e riu... 

Agora pela estrada, já cansados, 

Voltam todos p’ra trás, desanimados... 

E eu paro a murmurar: “Ninguém o viu!...” (p. 161) 

 

No poema aparece mais uma vez a imagem do destino, da sina. O destino que faz o 

eu-lírico procurar pelo amor na estrada da Vida, como o poeta a procurar o seu sonho, em 

“Torre de Névoa”.  
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A breve narração no soneto conta acerca dessa vã procura, já que na estrada da Vida 

estão todos cansados de procurar o amor e não o encontrar, uma busca incessante e inútil. O 

amor, ilusório e etéreo, nesse poema, desconstrói novamente a imagem romântica do amor, 

eterno e puro. Constrói-se uma imagem semelhante à da poetisa em “Torre de Névoa”: 

aqui, o amor enquanto poesia ou leitmotiv poético é vão, e o eu-lírico depara-se com a 

decepção da sua busca. O velho na estrada pode assemelhar-se à figura dos poetas, 

enquanto representante da sabedoria. É esse o destino do poeta, o caminho da Vida é a 

Torre de Névoas, de incerteza e indefinição: onde começa o caminho para uns, para outros, 

finaliza. Assim, a condição humana, feminina e de poetisa, as suas aflições e angústias se 

tornam os impulsionadores e inspiradores da criação estético-poética florbeliana e motivo 

de suas poesias. 

Em Livro de Mágoas, além da expressão da dor feminina, encontramos também a 

vassalagem amorosa, que irá marcar já a inversão dos papéis sociais atribuídos aos gêneros 

pela ousadia da postura feminina nos versos de Florbela Espanca. A vassalagem amorosa 

da mulher implica tanto o erotismo feminino quanto a atitude masculina do eu-lírico, dessa 

criatura  diferente da mulher passiva da sociedade. É a atividade da amante, da poetisa, da 

lilithiana que se desdobrará no Livro de “Sóror Saudade”(1923), mas é antecipada pelos 

apelos femininos já em 1919, de forma velada e sensual:  

 

                                               Amiga 

Deixa-me ser a tua amiga, Amor, 

A tua amiga só, já que não queres 

Que pelo teu amor seja a melhor, 

A mais triste de todas as mulheres. 

Que só, de ti, me venha mágoa e dor 

O que me importa a mim?! O que quiseres 

É sempre um sonho bom! Seja o que for, 

Bendito sejas tu por m’o dizeres! 

Beija-me as mãos, Amor, devagarinho... 

Como se os dois nascêssemos irmãos, 

Aves cantando, ao sol, no mesmo ninho... 
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Beija-mas bem!... Que fantasia louca 

Guardar assim, fechados, nestas mãos 

Os beijos que sonhei pra minha boca!... (p. 147) 

 

Embora em “Amiga” tenha-se um motivo aparentemente romântico, percebe-se a 

inversão dos papéis sociais: ela assume o papel do homem na conquista, a vassalagem 

amorosa possui como eu-lírico a mulher. A imagem da dor relacionada ao amor não 

correspondido é incomum nesse livro de Florbela, mas vem a construir a imagem da mulher 

transgressora, a “implorar” esse amor, a clamar pelo sentimento recíproco e justo: 

Que só, de ti, me venha mágoa e dor 

O que me importa a mim?! O que quiseres 

É sempre um sonho bom! Seja o que for, 

Bendito sejas tu por m’o dizeres! 

Mas esse amor não é um amor idealizado, e sim um amor sensual, marcado pelo 

significante do beijo guardado nas mãos, que  não são um beijo qualquer, mas os beijos 

sonhados para a sua boca: 

Beija-me as mãos, Amor, devagarinho... 

Como se os dois nascêssemos irmãos, 

Aves cantando, ao sol, no mesmo ninho... 

Beija-mas bem!... Que fantasia louca 

Guardar assim, fechados, nestas mãos 

Os beijos que sonhei pra minha boca!... 

Eis o significante erótico da poesia, dando o tom sensual, já que na época, falar em 

beijos na boca, principalmente por parte de uma mulher, era uma prática condenada.  

Em “Languidez” (p. 153), o erotismo aparece mais latente, fruto dessas mesmas 

imagens dos beijos e das mãos. E essas últimas, principalmente, a traçar as carícias, os 

gestos de sonhos pelo ar: 

E a minha boca tem uns beijos mudos... 

E as minhas mãos, uns pálidos veludos, 

Traçam gestos de sonho pelo ar... 

 

  Mas é através desses significantes velados que a expressão erótica florbeliana irá 

ganhar forma e aparecer com mais robustez em Livro de “Sóror Saudade”, impulsionando 
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a produção poética e desvelando os arquétipos míticos femininos em sua poesia, que se 

desdobram na construção das imagens femininas e, por conseguinte, na construção da 

estética florbeliana.  
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3. LIVRO DE “SÓROR SAUDADE” 

 

 
Estou hoje num dos meus dias maus, não lhe devia escrever; mas, erguer 

todos estes fantasmas em frente da sua alma compreensiva e boa, da sua 

alma amiga, é um alívio e um refrigério. Perdoe o egoísmo à sua pobre 

Soror Saudade; hoje mais Soror Saudade do que nunca. Às vezes sinto em 

mim uma elevação de alma, o vôo translúcido duma emoção em que 

pressinto um pouco do segredo da suprema e eterna beleza; esqueço a 

minha miserável condição humana, e sinto-me nobre e grande como um 

morto.
126

 

 

 

 O Livro de “Sóror Saudade” foi publicado em janeiro de 1923. Segundo e último 

livro de Florbela Espanca publicado em vida, teve seus duzentos exemplares também 

financiados por seu pai. A obra, como sugere o seu próprio título, carrega em si o 

significante do claustro, já canonizado na literatura portuguesa com Mariana Alcoforado 

nas Cartas Portuguesas
127

. E como Mariana, Florbela constrói a partir dessa imagem um 

paradoxo nos seus versos. O claustro e o transbordamento, a mulher pura e a mulher 

erotizada se confundem em uma só, a Sóror: “Nas Cartas Portuguesas, o espaço retórico 

tranca-se em claustro e as palavras-vestimentos (hábitos?) travestem dis-cursus: idas e 

vindas de reminiscências de dor e amor, lamentos, ais e paz-quase-nenhuma nas grades da 

lembrança.”
128

  

Se em Livro de Mágoas (1919), a temática da dor gira em torno do conflito entre 

desejo de ser poetisa e a condição do eu-lírico / Florbela, e os versos florbelianos 

exprimiam a dor mítica da condição feminina, um sexo marcado tanto pela imagem 

subversiva da mulher, quanto pela imagem de submissão ao mundo masculino, em Sóror 

Saudade, Florbela nos apresenta a poetisa, condição conquistada pelo reconhecimento dos 

seus pares e explicitada na interlocução construída com Durão e Boto de Carvalho. 

Nesta obra, o eu-lírico assume o status de poetisa, problemática da mágoa do 

primeiro livro, sendo agora, também, a Irmã Sóror Saudade, imagem que carrega o seu 

orgulho de poeta juntamente com a imagem da reclusão da poetisa e da mulher, 

                                                 
126

 ESPANCA, Florbela. Carta de Florbela Espanca a Guido Battelli, em 3/08/1930 In: Afinado Desconcerto. 

Contos, Cartas  Diário. Organização: Maria Lucia Dal Farra. São Paulo: Iluminuras, 2002. p.274. 
127

 As Cartas Portuguesas, de Soror Mariana Alcoforado, foram publicadas pela primeira vez, em 1969, na 

França e em francês. As cinco cartas são dirigidas a um fidalgo francês que, após seduzir a freira, abandona-a 

à saudade, à evocação constante dos momentos de prazer, dor, lágrimas e lamentos. (SENRA, 1990, p. 148) 
128

 Ibidem, p. 148-149. 
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representada pela Sóror. Como a imagem feminina do Livro de Mágoas, a personagem 

também está isolada do mundano, mas diferentemente do primeiro livro, quando se sentia 

magoada com este mundo, triste e dolorida por não ser poetisa, a sóror representa o 

isolamento, e tal solidão já não é transfigurada em dor: 

 

É indubitável que predomina ainda em Claustro das Quimeras
129

/Livro 

de Soror Saudade uma condição humana similar à de Livro de Mágoas. 

Digamos, no entanto, que se esbate o reconhecimento de uma solitude 

radical – silêncio angustiante que malogra o apelo à empatia. Sem 

embargo, a solidão desamparada começa a metamorfosear-se em não 

menos singularizante orgulho do insulamento.
130

 

 

 É sob o véu da Irmã, a quem foi dado o nome de Sóror Saudade pelo poeta 

Américo Durão, como vimos no primeiro capítulo, que Florbela constrói a sua identidade 

de poetisa, deixando de lado as indefinições do Livro de Mágoas, e constrói ainda os seus 

versos de amor e de claustro. A imagem da sóror contrasta com a transgressão amorosa que 

perpassa todo o livro. 

A sóror passa a representar a imagem da mulher afastada do mundo, seja por sua 

condição de poetisa, altiva e distante, seja pela sublimação dos desejos e instintos e do 

amor não correspondido, problemática central da dor presente no Livro: 

 

Nesse livro, a autocaracterização de Florbela como mulher poeta torna-se 

praticamente a norma, ao contrário de Livro de Mágoas, onde Florbela 

sentira constantemente a tensão entre a sua dupla identidade de mulher e 

de poeta. Simultaneamente, nesta coletânea, a expressão dum sofrimento 

feminino passa a ser cada vez mais explicitamente ligada à ausência do 

amor. Assim, o amor constitui o tema central do livro, um fato sublinhado 

pela presença de um número substancial de sonetos que tentam lidar com 

impulsos amorosos contraditórios, como por exemplo, a tendência para a 

sublimação, por um lado, e a tendência para uma aceitação da 

sensualidade, por outro.
131

 

                                                 
129

 Há um manuscrito do Florbela intitulado Claustro das Quimeras, que se encontra na Biblioteca Nacional. 

Esse manuscrito foi, na época, reorganizado pela poetisa e tornou-se o Livro de “Sóror Saudade”, a fim de 

evitar acusações de plágio em relação ao Livro de Quimeras, de Alfredo Pimenta, lançado assim que a poetisa 

havia terminado o seu manuscrito e estava preparando-o para a edição. Claustro das Quimeras traria como um 

dos poemas fundadores o “Maria das Quimeras” e foi reorganizado e se tornou o segundo livro da poetisa, 

trazendo o poema “Sóror Saudade” como o de abertura. (ALONSO, 1997a, 120-121) 
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Em verdade, vamos perceber ao longo dos 36 poemas do livro que a dor de amor é 

pano de fundo para a representação de algo maior na poesia florbeliana, o erotismo, que 

aparece ainda de forma comedida. A imagem casta e pura comunga com a sensualidade, 

imagem mítica da mulher forjada na sóror, contradição que expõe a condição feminina na 

sociedade da época, a qual exigia a sublimação e a castração dos desejos: 

 

É possível que um dos primeiros vestígios de erotismo na poesia de 

Florbela Espanca se exponha não pela excedência ou pelo transbordo, mas 

tão somente pelo seu avesso: pelo comedimento, pelo retiro, pelo silêncio. 

No lugar do sinal de mais, o de menos. Mas essa subtração, quando 

averiguada de mais perto, se mostra uma camada apenas aparente, já que 

diz de fato respeito a uma inaptidão, a uma incapacidade que é muito 

típica do erotismo: a de expressá-lo com propriedade. Primeiro, porque, 

para proferir o erótico é preciso derrubar barreiras, estilhaçar a permissão, 

visto que é de tabu social que se trata – e era assim, pelo menos na época 

em que Florbela ensaiava fazê-lo. Transgredir é, portanto, a única lei 

viável para os arroubos sensuais. E depois porque sendo a atividade 

erótica aquela que ocupa por inteiro o sujeito, ou ele deixa de fruir o seu 

momento prazeroso com o fito de comunicá-lo com precisão, ou a ele se 

entrega desmesuradamente sem direito de voz.
132

 

 

 As imagens da Sóror/Irmã e da Princesa, recorrentes neste livro, representam a 

pureza e a castidade, como a negação dos desejos, dos instintos; é a mulher que se cala, 

tenta se conter; mas também é figurativa da própria poetisa, enclausurada, afastada do 

mundo e altiva. A sóror florbeliana tem atitudes castas e sensuais; nega e afirma o desejo, 

em um movimento de sublimação e revelação. A dor de amor se faz presente agora nesses 

versos, pela comunhão das imagens do amor espiritualizado, mais casto e puro, com o amor 

sensual, mais carnal, num êxtase místico. Conforme afirma Seabra Pereira, “[...] a abertura 

à genuidade da pulsão erótica e toda a pletora de desinibições, desejos e subversões que ela 

traz consigo, começam já a desprender-se deste estágio tensional e a dominar alguns 

poemas de Claustro das Quimeras/Livro de Soror Saudade [...]”.
133
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 A sensualidade nos versos, mais ousada em relação ao primeiro livro, mas ainda 

tímida se comparada aos poemas posteriores, deixa entrever uma liberdade natural que a 

poetisa vai alcançando pelas palavras. Liberdade que parece evoluir em seus versos, de 

modo a afirmar a sua identidade de poetisa.  

Várias imagens eróticas já começam a ser trabalhadas em Livro de “Sóror 

Saudade”, ora de forma mais explícita, manifestada pelas partes do corpo e atitudes; ora de 

forma mais velada, expressa no comedimento de seus versos, pelas imagens e símbolos, um 

recurso estético para conseguir expressar os desejos femininos sublimados. 

Na obra poética florbeliana, o erotismo, de forma progressiva, desvela-se e desvela 

a própria imagem feminina recalcada pela tradição cristã. Em Livro de Mágoas, ele se 

manifesta a partir das imagens femininas que remetem ao mito de Eva, ainda sob a forma 

de uma sensualidade comedida e recalcada, expressa na moderação verbal da mulher que se 

vê inferior ao homem-poeta, mesmo buscando a igualdade de gênero e sua libertação das 

amarras sociais pela expressão poética. Em Livro de “Sóror Saudade”, esse erotismo 

começa a se desvelar um pouco mais, mas ainda comedido, pois a poetisa é a sóror, a 

imagem que serve de recurso estético para a dissimulação erótica nos versos. Pela imagem 

da sóror e seus arroubos sensuais, exprimindo o embate entre os significantes femininos da 

razão e desrazão, esse erotismo se manifestará na poética florbeliana, timidamente, para, 

finalmente, preencher os versos de Charneca em Flor, livre das tais amarras sociais que o 

tolhe nos dois primeiros livros. 

 

3.1. O Livro do Amor 

 

 O amor surge como motivo desse segundo livro de Florbela Espanca. Tal motivo é 

trabalhado dentro dos poemas, oscilando entre o amor espiritualizado, idealizado e o amor 

carnal. O amor sensual começa a se afirmar na poesia de Florbela e se afirma também a sua 

escritura, pelo reconhecimento da efemeridade do sentimento e desconstrução do ideal e 

dos sonhos, responsáveis pela dor de amor na obra. O Livro de “Sóror Saudade” é 

apresentado como um livro de amor: 
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                                       O nosso livro 

        A A.G. 

Livro do meu amor, do teu amor, 

Livro do nosso amor, do nosso peito... 

Abre-lhe as folhas devagar, com jeito, 

Como se fossem pétalas de flor. 

Olha que eu outro já não sei compor 

Mais santamente triste, mais perfeito 

Não esfolhes os lírios com que é feito 

Que outros não tenho em meu jardim de dor! 

Livro de mais ninguém! Só meu! Só teu! 

Num sorriso tu dizes e digo eu: 

Versos só nossos mas que lindos sois! 

Ah, meu Amor! Mas quanta, quanta gente  

Dirá, fechando o livro docemente: 

"Versos só nossos, só de nós os dois!..." (p.169) 

 

 Enquanto livro do amor, o Livro de “Sóror Saudade” se inscreve com uma 

intenção diferenciada do Livro de Mágoas. O primeiro, conforme vimos em capítulo 

anterior, é apresentado como o livro das mágoas, o “meu” livro de mágoas, para “vós”, 

aqueles que também as compartilha: “Este livro é de mágoas/[...] Este livro é para vós/[...] 

Chorai comigo a minha imensa mágoa,/ Lendo o meu livro só de mágoas cheio!...”. 

enquanto o segundo, “Livro do meu amor, do teu amor,/ Livro do nosso amor, do nosso 

peito...”. Essa mudança de apresentação explicita a transformação do sentimento a ser 

tratado, introduzindo a modificação temática entre as duas publicações, que é resultado do 

desdobramento que ocorre na obra: anteriormente, a mulher magoada que almejava ser 

reconhecida como poeta e poder expressar-se; agora, a poetisa reconhecida por seus pares, 

mas ainda comedida em seus versos, apresentando o seu livro de amor. 

O “livro de mágoas”, marcado pelo pronome possessivo “meu”, explicita essa dor 

íntima, dor de mulher e de poetisa, que reflete a sua condição social, e, assim, comum 

àqueles também “Desventurados”, como o eu-lírico do livro: o livro é para “vós”. Em 

Sóror Saudade, essa referência muda: é o livro do “nosso” amor, denotando a conjunção 

amorosa com outro sujeito, um interlocutor marcado pelo pronome “tu”, o qual se fará 
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presente nos poemas de amor do Livro: “Livro de mais ninguém! Só meu! Só teu!”. O 

Livro é só “nosso”, não “vosso”, como o de mágoas. Dessa exposição, podemos inferir que 

o Livro de “Sóror Saudade” contempla uma particularidade da condição amorosa: a 

intimidade, expressa na imagem da sóror desejante, a mulher entre a pureza e o pecado e o 

seu discurso com o sujeito amado. 

O Livro agora trata dos versos de amor e dor, de um sujeito feminino amante e outro 

sujeito, o amado. A sensualidade e a impossibilidade amorosa somadas à dor por sua não-

correspondência, serão os motivos dos versos. No Livro esse amor surge como sentimento 

nobre, tão nobre que aquele deve ser folheado como quem “abre uma flor”, imagem 

romântica relacionada à suavidade, pureza e beleza dos versos, construindo uma imagem 

idealizada da poetisa e da sóror, o(s) eu-lírico(s) feminino(s) que se desdobra(m) nesses 

versos. A imagem da flor, posteriormente, reaparecerá em Charneca em Flor, com outra 

conotação. Em Sóror Saudade, o sentimento de dor, tão comum ao amor romântico, está 

presente já na apresentação do livro,  

Olha que eu outro já não sei compor 

Mais santamente triste, mais perfeito 

Não esfolhes os lírios com que é feito 

Que outros não tenho em meu jardim de dor! 

 O livro do “nosso amor” detém em si a dor de amar, resultante da não-

correspondência e é esta a impulsionadora poética. Essa dor de amar, igualmente nobre, é 

associada ao jardim de dor, do qual são retirados os lírios, imagem da pureza e da nobreza 

do amor por que é composto o Livro. Observa-se, nesse quarteto, um traço que será 

decisivo para a obra de Florbela: a exaltação do sentimento amoroso e da dor de amar. Ao 

livro, é associado o adjetivo perfeito, construindo a associação da dor com algo nobre e 

desencadeador da escrita, dos versos românticos, que se unem, mais uma vez, aos lírios e a 

sua nobreza, apagando qualquer viés pessimista que pudesse ser aqui associado ao motivo 

poético. 

 O trabalho poético e artístico da poetisa/sóror será o responsável pela beleza dos 

versos, por transformar a dor de amar em beleza, elevando sua poesia ao status do lugar-

comum dos amantes, com a qual se identificam, 
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Ah, meu Amor! Mas quanta, quanta gente  

Dirá, fechando o livro docemente: 

"Versos só nossos, só de nós os dois!..." 

donde se confirma a tendência da poesia florbeliana para a universalidade do tema, e não 

apenas para o individual, ao passo que se confirma também o status de poetisa alcançado 

por seus versos  explicitados no Livro de “Sóror Saudade”. Apenas uma “verdadeira” 

poetisa alcança compartilhar os seus sentimentos: os versos da sua dor de amor; apenas 

uma poetisa alcança expressar o sentimento alheio ou comum a todos. Tal percepção acerca 

do fazer poético fora apontada nos versos magoados do primeiro livro. 

As dores, assim como os conflitos e outros sentimentos expressos na poesia 

florbeliana, são representações de conflitos e dores, inerentes ao ser humano, inerentes à 

mulher, e também à condição assumida enquanto poeta. 

 

3.2. A Sóror-Princesa: o Poeta Eleito Vs. o Maldito 

 

              O que tu és... 

És Aquela que tudo te entristece 

Irrita e amargura, tudo humilha; 

Aquela a quem a Mágoa chamou filha; 

A que aos homens e a Deus nada merece. 

Aquela que o sol claro entenebrece 

A que nem sabe a estrada que ora trilha, 

Que nem um lindo amor de maravilha 

Sequer deslumbra, e ilumina e aquece! 

Mar-Morto sem marés nem ondas largas,  

A rastejar no chão como as mendigas,  

Todo feito de lágrimas amargas! 

És ano que não teve Primavera... 

Ah! Não seres como as outras raparigas 

Ó Princesa Encantada da Quimera!...   (p. 170) 

 

Em “O que tu és...”, as imagens negativas estão descrevendo esse tu, que ao mesmo 

tempo é a própria poetisa, a quem confere a condição de maldita. É o ser destituído de 
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qualquer alegria e benfazejo. A própria condição de poeta a coloca distante das outras 

mulheres, representadas pelas “outras raparigas”. A imagem da “Princesa Encantada das 

Quimeras” vem representar muito bem a condição assumida pela poetisa: uma condição 

altiva, distante tanto do terreno, por se encontrar em um mundo de sonhos, do impossível, 

da quimera.  

Ela é esse sujeito que sofre as dores do mundo, filha da Mágoa - como a própria 

mulher - , que não merece nada de Deus nem dos homens, sequer um amor. 

O Mar-Morto, imagem que se repete em “Caravelas”, é a imagem da falta de vida, 

da solidão, da tristeza, aqui associada à poeta. 

Na última estrofe, a imagem da poetisa/Princesa se contrapõe à das “outras 

raparigas”, por estarem longe, distantes desse mundo, longe também do sofrimento 

acarretado por sua escolha em ser diferente, em colocar suas mágoas e seus sonhos no 

papel. É a imagem romântica do poeta que predomina na poesia de Florbela, a imagem do 

poeta maldito, que será representado tanto pela sóror quanto pela princesa, 

      Princesa desalento 

Minh'alma é a Princesa Desalento, 

Como um Poeta lhe chamou, um dia. 

É magoada, pálida e sombria, 

Como soluços trágicos do vento! 

É frágil como o sonho dum momento, 

Soturna como preces de agonia, 

Vive do riso duma boca fria! 

Minh'alma é a Princesa Desalento... 

Altas horas da noite ela vagueia...  

E ao luar suavíssimo, que anseia,  

Põe-se a falar de tanta coisa morta! 

O luar ouve a minh'alma, ajoelhado, 

E vai traçar, fantástico e gelado, 

A sombra duma cruz à tua porta...   (p. 198) 

 

 Mais uma vez a imagem romântica do poeta maldito está presente nos versos 

florbelianos. A identificação com o desalento reflete o seu estado de espírito, ao qual 
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aspectos negativos são associados. Em “Princesa Desalento”, a imagem do poeta maldito se 

assemelha à imagem da mulher maldita do Livro de Mágoas. 

 A alma é o símbolo da essência, do íntimo, do metafísico, uma imagem platônica de 

representação do sujeito: a partição entre corpo e alma.  

 A referência que constrói em relação ao nome que lhe foi dado por um poeta, a 

quem não identifica na poesia, possui a mesma intenção elaborada no poema “Sóror 

Saudade”, a de afirmar e reconhecer o eu-lírico enquanto poetisa. Ou seja, o 

reconhecimento exterior, de seus pares, os poetas. A necessidade de construção identitária é 

constante nos versos florbelianos do Livro de “Sóror Saudade”, e sua identidade de poeta 

se inscreve na desolação, na solidão, na maldição, na impossibilidade de amar e ser amada, 

por ser poetisa e afastada da sociedade, imagens contidas na sóror-poeta. 

 Os adjetivos, magoada, pálida, sombria, frágil e soturna descrevem a alma de forma 

negativa, como o é o próprio poeta. 

 A imagem do poeta aparece de forma dual: ele é maldito, mas é ao mesmo tempo 

eleito para o sofrimento, e se condensam, dessa forma, o elemento dionisíaco, místico, e o 

apolíneo, de exaltação: 

O meu orgulho 

Lembro-me o que fui dantes. Quem me dera 

Não me lembrar! Em tardes dolorosas 

Lembro-me que fui a primavera 

Que em muros velhos faz nascer as rosas! 

As minhas mãos outrora carinhosas 

Pairavam como pombas... Quem soubera 

Porque tudo passou e foi quimera, 

E porque os muros velhos não dão rosas! 

São sempre os que eu recordo que me esquecem...  

Mas digo para mim: “não me merecem...” 

E já não fico tão abandonada! 

 

Sinto que valho mais, mais pobrezinha: 

Que também é orgulho ser sozinha,                                          

E também é nobreza não ter nada!   (p. 175) 
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Em “O meu orgulho” nos deparamos com outra imagem comum do Livro, o 

inefável relacionado ao sonho, ao inebriante, ao impossível, que é destruído diante da 

realidade e da efemeridade das coisas. O retorno a um momento passado, a saudade de um 

“não sei de quê” fazem parte do retorno a um elemento primordial, anterior à “queda” do 

paraíso, um “tempo sagrado”. O voltar às origens remete ao uno-primordial nietzschiano, 

uma nostalgia do momento passado. É o elemento dionisíaco que faz essa integração do 

homem com a sua origem, expressa pela reiteração do verbo lembrar-se, na primeira estrofe 

do poema, juntamente com a imagem da primavera. 

Ainda na primeira estrofe, essa imagem da reminiscência e da quimera remete a um 

passado de “vida”, simbolizado pela primavera, que em muros “velhos” faz nascer as rosas, 

a partir de que podemos construir uma associação com a juventude e a beleza, as quais são 

capazes de operar “transformações” nos sujeitos, valendo-se do caráter “iniciador” da 

primavera, a estação da vida, do nascimento. Entretanto, tal imagem é desconstruída logo 

em seguida, na segunda estrofe, ao afirmar que: “[...]Porque tudo passou e foi quimera,/ E 

porque os muros velhos não dão rosas!”, remetendo a condição desse eu-lírico feminino 

solitário, a poetisa. A imagem da velhice é associada à falta de beleza e de vitalidade. O 

muro, enquanto representação do sujeito, surge como impossibilitado de renovar-se, vítima 

do tempo que sobre ele age, imóvel e rígido. 

Na segunda estrofe, ainda temos a imagem das mãos apresentando-as como 

representativas do corpo e das carícias, também extensão do corpo e do desejo nas poesias 

de Florbela, como ocorre com a boca e os lábios. Pelas mãos representa-se o corpo como 

veículo do prazer, velando o erotismo nos versos de “Sóror Saudade”. 

A quimera é apresentada como a justificativa para essa lembrança, essa utopia, esse 

retorno. Entretanto, o reconhecimento enquanto sonho, estabelecendo a realidade e a dor, 

nada mais é do que a assunção da dor como inerente à condição humana e mesmo ao poeta; 

e este, eleito para o sofrer, orgulha-se de sua condição: 

 

São sempre os que eu recordo que me esquecem...  

Mas digo para mim: “não me merecem...” 

E já não fico tão abandonada! 

Sinto que valho mais, mais pobrezinha: 

Que também é orgulho ser sozinha,  

E também é nobreza não ter nada! 
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A imagem da poetisa como solitária, sofrida, exilada da própria vida é a 

predominante em Livro de “Sóror Saudade”, e é a mesma imagem da Irmã, que se afasta 

do mundano, tentando negar os desejos e alcançar o absoluto.  

O sofrimento para a Irmã também tem um significado duplo: o sofrimento de amor 

é visto sob o viés romântico de orgulho e motivo poético, como também de elevação e 

purificação, por resistência a sentimentos mundanos: 

 

Frieza 

Os teus olhos são frios como as espadas, 

E claros como os trágicos punhais, 

Têm brilhos cortantes de metais 

E fulgores de lâminas geladas. 

Vejo neles imagens retratadas 

De abandonos cruéis e desleais, 

Fantásticos desejos irreais, 

E todo o oiro e o sol das madrugadas! 

Mas não te invejo, Amor, essa indiferença,  

Que viver neste mundo sem amar  

É pior que ser cego de nascença! 

Tu invejas a dor que vive em mim!  

E quanta vez dirás a soluçar: 

"Ah, quem me dera, Irmã, amar assim!...”  (p. 177) 

 

 Em “Frieza”, por exemplo, nas duas primeiras estrofes, o eu-lírico, descreve a frieza 

e a indiferença dos olhos de um interlocutor. Substantivos como espadas, punhais, lâminas, 

e adjetivos como frios, claros, trágicos, geladas tecem o percurso relacionado ao olhar 

desse interlocutor. A frieza da descrição, que intitula o próprio poema, está relacionada à 

incapacidade de amar. Essa imagem da frieza, simbolizada de forma expressiva pelo 

“metal”, é uma das que se transformam em Charneca em Flor: lanças, lâminas, ou outro 

objeto cortante, receberá um tratamento distinto, o que nos ajudará a compreender o 

desdobramento que ocorre entre as duas obras. O gelo também será substituído por 
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símbolos mais quentes, mostrando-nos como as imagens se modificam e expressam o calor 

próprio do erotismo que será expresso. 

 Os olhos enquanto “janelas da alma” deixam entrever o sujeito e suas atitudes, 

como “abandonos” e “desejos irreais”. E com o paradoxo “sol das madrugadas” constrói-se 

a metáfora da solidão, do abandono: o sujeito abandonado e também indiferente ao amor. 

 Entretanto, na 3ª estrofe, o percurso muda e o interlocutor é chamado de Amor, em 

forma de vocativo. Ou seja, o interlocutor é o objeto de amor do eu-lírico. A falta de amor é 

relacionada à cegueira de nascença, já que o amor passa a ser condição necessária para a 

vida no mundo. 

 Na quarta estrofe o eu-lírico assume a dor de amor, do amor não correspondido, 

mas essa dor não é vista como irremediável; ao contrário é motivo de orgulho, motivo de 

inveja de quem não a sente: 

Tu invejas a dor que vive em mim!  

E quanta vez dirás a soluçar: 

"Ah, quem me dera, Irmã, amar assim!...” 

A dor de amar é característica da sóror, associada à escolha que fizera, a do claustro 

e negação dos desejos. A dor, na poesia florbeliana, figura como necessária, inerente à 

condição humana e, ao mesmo tempo, motivo de orgulho e ascensão, aproximando a Irmã 

da representação do poeta romântico e também da vida mundana. De forma concomitante, a 

imagem da Irmã é representada de maneira elevada, pelo sofrer de amor como penitência, e 

terrena, por conter em si esse sentimento tão humano, afastando-se do absoluto. Nessa 

manifestação paradoxal de sentimentos residem os elementos apolíneos e dionisíacos, 

representações arquetípicas da razão e desrazão. 

Esses arquétipos são grande representação da oposição dialética-antagônica dos 

constituintes representantes da condição humana. São os elementos que se embatem, e cuja 

representação mítica pode variar de cultura para cultura, como o que ocorre na cultura 

judaico-cristã, que são representados pelos mitos femininos de Eva e Lilith e o vasto campo 

simbólico a eles relacionados. 

 O embate percebido na construção das figuras castas e altivas, que se punem e se 

afastam do terreno, em oposição ao mundano, que se distancia do absoluto, representa os 

arquétipos de Apolo e Dioniso  na poesia de Florbela do segundo livro. De forma 
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constante, o duelo exprime o conflito pelo qual passa o eu-lírico nessa poesia: entre a 

medida e desmedida; a sociedade opressora e os desejos femininos; o sofrer por amor e o 

entregar-se ao amor; o claustro e o transbordamento: 

                                       Renúncia 

A minha mocidade outrora eu pus 

No tranqüilo convento da Tristeza; 

Lá passa dias, noites, sempre presa, 

Olhos fechados, magras mãos em cruz... 

Lá fora, a Lua, Satanás, seduz! 

Desdobra-se em requintes de Beleza... 

É como um beijo ardente a Natureza... 

A minha cela é como um rio de luz... 

Fecha os teus olhos bem! Não vejas nada!  

Empalidece mais! E, resignada,  

Prende os teus braços a uma cruz maior! 

Gela ainda a mortalha que te encerra! 

Enche a boca de cinzas e de terra 

Ó minha mocidade toda em flor! (p. 194) 

 

 Em “Renúncia”, observamos o conflito entre as duas forças, a razão e o desejo, 

representadas, respectivamente, pela imagem do convento e da noite.  

 Na primeira estrofe, aparece a “mocidade” como a renúncia. Podemos associar tal 

renúncia à condição feminina, do ser mulher e viver plenamente, já que fora enclausurada 

no “convento da Tristeza”, imagem oposta à vida e à alegria, relacionadas à “mocidade”. A 

clausura é representativa da castração dos desejos, da recusa ao mundano.  

Associada à recusa, identificamos, no quarto verso, a imagem dos olhos fechados. 

Como responsáveis pelo despertar do desejo, “fechar os olhos”, é fechar-se para o mundo, a 

cegueira em relação aos seus desejos e ao seu corpo. A imagem dos braços na cruz, alusão 

a Cristo crucificado, remete à sua penitência: o desejo que a incomoda e a escolha que 

fizera, renunciar a sua mocidade. Essa penitência aparece como a maior de todas: “Prende 

os teus braços a uma cruz maior” (grifo nosso). A renúncia ao profano, aqui, o desejo, é o 
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caminho para a elevação. E mais uma vez temos o embate entre os dois arquétipos, a razão 

e desrazão, representados pelo sagrado e o profano, a penitência pelo desejo. 

O convento – da mesma forma que o templo, a torre – aparece como representação 

do simbolismo do centro do Mundo (ELIADE, 1991, 50-51), o espaço sacralizado, em que 

é possível ultrapassar a condição natural e reencontrar a divina; no caso do Cristão, anterior 

à queda. As personagens da Sóror, da Irmã e da Princesa também são a representação 

simbólica dessa busca pelo divino. O convento com seus muros aparece como a fortaleza 

que separa o centro, sacralizado, do restante do mundo: 

Lá fora, a Lua, Satanás, seduz! 

Desdobra-se em requintes de Beleza... 

É como um beijo ardente a Natureza... 

A minha cela é como um rio de luz... 

O termo “lá fora” estabelece a delimitação entre o lugar sagrado e o restante do 

mundo; neste caso, profano e dominado pelo desejo. A imagem de Satanás, simbolismo do 

adversário de Deus na religião cristã, representa também o subversivo e o que há de mais 

íntimo no humano, o sedutor da Lua, simbólica da Lilith, a mulher subversiva e amante do 

diabo. Isto porque, segundo o mito de Lilith, a mulher que se rebela contra o sistema 

patriarcal foi punida a viver na promiscuidade e se tornar a “mulher do demônio” - Samael 

(o anjo que também se rebelou contra Deus) - , como é vulgarmente conhecida: Lilith 

permanece na própria liberdade, endemoniada, quem sabe rainha no palácio do Demônio, 

como seu espírito feminino” (PAIVA, 1993, p.64). Além disso temos a relação de Lilith 

com a noite: “O nome Lilit, que é derivado da antiga palavra semítica lel ou lelath, 

significando ‘noite’ [...] aparece na Bíblia de Jerusalém [...].” (BALDOCK, 2009, p. 16, 

grifos do autor) 

Esse lugar, que será no poema, chamado como “fora”, por estar nos limites do 

convento, é o lugar de tentação, de sedução da Irmã. E o “fora” nada mais é que o mundo 

natural, a natureza, que promovem o retorno do sujeito aos seus instintos. Comparada ao 

beijo ardente, a natureza se erotiza e esse erotismo, esse desejo, “invade” o convento, como 

podemos ver na associação entre a cela e o rio de luz. E a luz, antes associada ao dia, à 

razão, ao masculino, aparece agora relacionada ao desejo, à sedução da natureza que invade 

o convento como um verdadeiro deslumbre perene. A luz que invade a cela é a que ilumina 
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a escuridão em que vive essa mulher, encerrada. É a luz sedutora. A escuridão da noite e a 

cela simbolizam o mundo de repressão e punição feminino.  

  A lua e a noite, enquanto elementos subversivos, invadem o espaço sagrado. O 

significante “cela” confirma, mais uma vez, a penitência e a reclusão a que está submetida 

para resistir à sedução e ao desejo. 

 Na terceira estrofe, a atitude de fechar os olhos para nada ver surge como a 

resignação, castração do desejo, uma tentativa de resistir à sedução noturna, 

Fecha os teus olhos bem! Não vejas nada!  

Empalidece mais! E, resignada,  

Prende os teus braços a uma cruz maior! 

O empalidecimento representa a falta de vida e de desejo, para se opor a um suposto 

rubor, associado ao desejo, ao carnal. E em ato de resignação, renúncia do desejo, exige-se 

uma cruz maior, na tentativa de conter o desejo que aflora pelo deslumbre da natureza, a 

sedução do profano. Uma cruz maior para conter seus impulsos. A imagem mortificada do 

eu-lírico na cruz, na tentativa de manter-se nesse mundo sagrado do convento, de ser a 

“eleita”, é a sua renúncia à natureza e aos instintos naturais, e mais ainda, uma renúncia a 

sua natureza feminina,  

Gela ainda a mortalha que te encerra! 

Enche a boca de cinzas e de terra 

Ó minha mocidade toda em flor! 

 É no afastamento do profano que se dá o encontro com o divino, e a sua 

representatividade nos referidos poemas de Florbela. Essa representatividade nada mais é 

do que a própria questão da identidade da poetisa como eleita. Assim como a Irmã e a 

Princesa aparecem dentro de uma tradição de eleição divina, o poeta também é esse eleito, 

sob uma perspectiva romântica: o eleito para o sofrimento, como a própria Sóror Saudade, 

a Princesa Desalento e a Maria das Quimeras. 

 A eleição, a ascensão, a tentativa de rompimento com o terreno e o profano se 

contrapõem à imagem marginalizada da mulher em Livro de Mágoas. Sob o estigma da 

Lilith, da subversiva, que, como mulher, nada era, nem mesmo reconhecida pela sociedade. 

Ser um Alguém, ser poeta/poetisa era o seu desejo; a sua mágoa era o não reconhecimento 

desse status: 
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[...] o fato é que, nesse impulso ascensional, Florbela devaneia em se 

tornar a Intangível, a Turris Ebúrnea, uma Virgem Maria envolvida 

pela luz e brilhante e incorruptível dum impossível. Mas trata-se de 

uma Virgem que, em lugar de pisar o “mal da vida” – simbólico da 

serpente bíblica, associada à figura de Lilith e Eva -, em vez de calcá-

la sob os seus pés deseja, ao contrário, acolhê-la nos seus braços, nos 

seus já “divinos braços de Mulher”. (DAL FARRA, 2002, p. 22) 

 

 

   A Irmã e a Princesa parecem ser as identidades assumidas para construir o status de 

poetisa, aspirado no primeiro livro, já que sendo marginalizada e hostilizada pela 

sociedade, à mulher, enquanto representante mítico de Lilith, não caberia o status 

masculino de poeta, associado sempre à medida e à razão. Assim, negando o desejo, o 

profano é o caminho para a eleição, para a ascensão, entretanto reside na dualidade a 

construção que se faz dessa imagem: a mulher-poetisa entre o sagrado e o profano. 

 Os elementos apolíneo e dionisíaco estão presentes na imagem da poetisa, já que 

ela, como sujeito eleito, é dual. Destinado à solidão, exilado, encerra em si o elemento 

apolíneo, e a tentativa de ascensão significa o sair do mundo, do terreno. Mas a evasão, a 

elevação é também a tentativa de encontro com a origem, o retorno, e representa o 

elemento dionisíaco – o Uno-Primordial - em contraposição à individuação. O retorno à 

unidade é uma ilusão, possível somente através da experiência onírica – elemento apolíneo.  

 A tentativa de dominação do desejo, da natureza que irrompe na feminilidade do eu-

lírico, na verdade, não significará o afastamento do elemento mítico do dionisíaco, 

conforme vimos, pois, o eu-lírico não se desvencilha da sua condição mítica feminina, 

condição primeira da poesia florbeliana que, ao contrário, se estrutura a partir dos 

elementos dionisíacos extáticos e do discurso apolíneo, já que a palavra, o discurso 

condensa  a forma. 

 As imagens da sóror/irmã e da princesa, de fato, colaboram para forjar uma aura 

mais divinatória para o sujeito feminino, um tipo de eleição, a fim de estabelecer uma 

identidade da poetisa, contrapondo-se à imagem subversiva da mulher, que exala a 

sensualidade e o erotismo. A condição da poetisa era a de ser eleita, e velar os significantes 

sensuais femininos parecia ser necessário no momento inicial da constituição do seu status 

artístico. Contudo, à medida que se firma como poetisa, libera o conteúdo dionisíaco dos 

seus versos de mulher: 
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                                  Os versos que te fiz 

Deixa dizer-te os lindos versos raros 

Que a minha boca tem pra te dizer! 

São talhados em mármore de  Páros 

Cinzelados por mim pra te oferecer. 

Têm dolências de veludos caros, 

São como sedas pálidas a arder... 

Deixa dizer-te os lindos versos raros 

Que foram feitos pra te endoidecer! 

Mas, meu Amor, eu não t’os digo ainda... 

Que a boca da mulher é sempre linda 

Se dentro guarda um verso que não diz! 

Amo-te tanto! E nunca te beijei... 

E, nesse beijo, Amor, que eu te não dei 

Guardo os versos mais lindos que te fiz!  (p. 176) 

 

 Enquanto em Livro de Mágoas o eu-lírico almejava escrever versos de algum valor, 

como os poetas de verdade, belos
134

, aqui ela se estabelece definitivamente como a poetisa. 

As imagens dos lindos versos raros e talhados em mármores de Páros apontam para a 

nobreza e a singularidade destes. Tais imagens, ligadas ao próprio ato de cinzelar, ou seja, 

de aprimorar, tal qual se trabalha uma escultura, confirmam o trabalho de busca da 

perfeição e harmonia estéticas dos versos, presente desde o seu primeiro livro e típicos do 

Parnasianismo, estética da pré-modernidade. 

 Observa-se, no primeiro verso, que a ação inicial, “Deixa dizer-te os versos”, fecha 

com a finalidade dos próprios versos, “cinzelados [...] pra te oferecer”. A oferta dos versos, 

em uma atitude quase cristã de comunhão e elevação, dá um tom inicialmente puro àqueles 

e à intenção da poetisa. 

 Na segunda estrofe, observamos que a descrição dos versos já aponta para o lugar 

de elevação “os veludos caros e sedas pálidas”, remetem ao nobre e ao etéreo. Já as 

associações às sensações de dolência e ardência, se relacionam ao corpóreo. Essa 

apresentação de elementos, que remetem ao sublime e ao corpóreo, indica o caráter e a 

                                                 
134

 A acepção de Beleza faz parte do percurso apolíneo da imagem. A beleza da arte é articulada com a 

harmonia, a forma, além de aderir, ainda, numa visão platônica, a relação com o Bem.  
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finalidade dos versos da poetisa: “Deixa dizer-te os lindos versos raros/ Que foram feitos 

pra te endoidecer!” 

 A mudança de movimento instaura o componente sensual na poesia. Os versos, ao 

mesmo tempo em que são sacralizados pelos elementos etéreos, são também responsáveis 

por uma espécie de êxtase místico, através da harmonia e da beleza do poema e do 

conteúdo sublimado dos “beijos que nunca foram dados”. Mais uma vez o embate entre 

elementos que remetem à medida e desmedida se apresentam na poesia de Sóror Saudade. 

 Na terceira estrofe, o movimento de “dizer” e “calar” nos versos aparece como um 

jogo de sedução do eu-lírico. O “calar” é associado à castidade e à beleza da mulher; é o 

ocultar, a medida, o que remete à própria imagem da sóror, e se opõe ao “dizer”, associado 

a um lugar ativo da mulher na conquista.  A sedução como jogo oculta a imagem agressiva 

da sedução feminina, ligada à Lilith. É a própria construção poética que age como meio de 

sedução: 

Amo-te tanto! E nunca te beijei... 

E, nesse beijo, Amor, que eu te não dei 

Guardo os versos mais lindos que te fiz! 

 O beijo, enquanto simbologia do amor, seja idealizado, seja carnal, relaciona-se, 

nessa última estrofe, à poesia, o que coloca os versos também numa condição de 

reveladores do conteúdo sentimental e sensual. A boca é a via erótica por onde é expresso o 

desejo, é a porta do prazer na poesia florbeliana e também é a via para a manifestação da 

palavra, o seu erotismo. É pelos elementos dionisíacos e apolíneos que tanto a poesia 

quanto o amor se efetivam na poesia florbeliana. Os versos talhados dão forma aos 

conteúdos mais íntimos do sujeito feminino - elementos dionisíacos dos versos 

florbelianos. 

  É no desenvolvimento desse elemento dionisíaco sob a forma apolínea do sonho 

que veremos, a seguir, o tratamento dado ao amor e à dor, em muitos dos seus versos, e o 

velar e o desvelar eróticos, fortemente entrelaçados com a condição feminina, que assume 

uma imagem casta e, ao mesmo tempo, erotizada. 
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3.3. Amor e dor de amar 

  

O amor e a dor de amor, temáticas exaustivamente exploradas pelo Romantismo, 

surgem sob abordagens distintas em Livro de “Sóror Saudade”. A exaltação do sujeito 

amado; o reconhecimento da efemeridade do sentimento amoroso e a frustração amorosa; o 

reconhecimento do sofrimento como necessário e inerente ao homem e o sofrimento como 

via para a exaltação da vida são formas de tratamento dadas ao sentimento do amor na obra 

florbeliana.  

O reconhecimento e a aceitação da dor promovem, na obra de Florbela, um 

movimento de impulso e de exaltação da condição humana. E o erotismo, enquanto 

elemento constituinte dessa condição, ganha corpo em seus versos, contrastando com a 

altivez, a sublimação do carnal e a idealização do amor em alguns poemas: 

                                      

       Fanatismo 

Minh'alma, de sonhar-te, anda perdida. 

Meus olhos andam cegos de te ver! 

Não és sequer razão do meu viver, 

Pois que tu és já toda a minha vida! 

Não vejo nada assim enlouquecida... 

Passo no mundo, meu Amor, a ler 

No misterioso livro do teu ser 

A mesma história tantas vezes lida! 

"Tudo no mundo é frágil, tudo passa...”  

Quando me dizem isto, toda a graça  

Duma boca divina fala em mim! 

E, olhos postos em ti, digo de rastros: 

"Ah! podem voar mundos, morrer astros,  

Que tu és como Deus: Princípio e Fim!..."  (p. 171) 

 

“Fanatismo” é uma das melhores representações do amor romântico na obra de 

Florbela. O amor aqui expresso está em um plano ideal, espiritual e incondicional, já 

indicado pelo título e pelas associações a elementos religiosos. A expressão “alma”, logo 
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no primeiro verso, vem a situar em que nível se encontra esse amor. A “cegueira dos olhos” 

remonta tanto ao fanatismo quanto à embriaguez amorosa, os olhos apaixonados. E assim, 

o objeto de amor, o amado, é colocado como parte essencial da vida do eu-lírico, aliás, da 

própria vida: “Não és sequer razão do meu viver/ Pois que tu és já toda a minha vida!” O 

grande amor ainda é elevado ao nível de Deus, no último terceto, comparado a Ele, como 

princípio e fim de todas as coisas: "Ah! podem voar mundos, morrer astros, / Que tu és 

como Deus: Princípio e Fim!...". 

 Poema que rendeu críticas na época de sua edição, em 1923, como já foi 

mencionado no primeiro capítulo, “Fanatismo” tem como característica a elevação do ser 

amado a um estatuto divino, elevando, assim o amor, sacralizando o sentimento amoroso e 

retornando a uma visão romântica de mundo, afastando-se da carnalidade. É importante 

notar que a visão efêmera dos sentimentos já é mencionada pelo eu-lírico como discurso de 

outrem, no primeiro terceto, mas é ignorada pelo amante, que toma o seu sentimento como 

absoluto e eterno, assim como Deus. 

 O amor aparece relacionado ao Bem, ao Belo, ao eterno e imutável, associado ao 

divino, ao sagrado, em alguns poemas florbelianos; concepção que é resgatada pela poetisa 

em alguns momentos, neoplatônica e romântica, e aparece nas poesias em que há um 

afastamento físico do amor. Percebemos a utilização da imagem da alma como 

representativa dessa instância etérea, desmembrada do corpóreo, de uma altivez em 

detrimento de uma carnalidade, da tentativa de afastamento do sujeito de sua natureza. 

Noturno 

Amor! Anda o luar, todo bondade, 

Beijando a terra, a desfazer-se em luz... 

Amor! São os pés brancos de Jesus 

Que andam pisando as ruas da cidade! 

E eu ponho-me a pensar... Quanta saudade 

Das ilusões e risos que em ti pus! 

Traçaste em mim os braços duma cruz, 

Neles pregaste a minha mocidade! 

Minh'alma, que eu te dei, cheia de mágoas,  

E nesta noite o nenufar dum lago  

Estendendo as asas brancas sobre as águas! 
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Poisa as mãos nos meus olhos, com carinho, 

Fecha-os num beijo dolorido e vago...  

E deixa-me chorar devagarinho... (p. 188) 

 

 Em “Noturno”, temos na primeira estrofe a presença de um interlocutor, 

representado pelo vocativo “Amor!”, a quem o eu-lírico descreve o luar em intersecção 

com a terra, representado pelo ato do beijo: o luar beijando a terra. Mas o luar que aqui 

aparece já não tem a mesma conotação maldita que em Livro de Mágoas, “[...]Anda o luar, 

todo bondade”, em que o verbo indica a sua condição, a de “bondade”,  com sua imagem 

refletindo na terra, “[...] a desfazer-se em luz...[...]”. É feita a analogia com os pés brancos 

de Jesus pisando as ruas das cidades, o que constrói um percurso divino e puro do luar, 

mesmo ao lado da imagem do beijo, sensual. O branco é a cor que predomina em Livro de 

“Sóror Saudade”, e remete à pureza, castidade e mesmo ao luto. É a cor da sóror, em 

contraste com o mundo profano.  

 Mas é a figura do matrimônio da terra com o luar, que desencadeia, na segunda 

estrofe, a da saudade do eu-lírico, que não é de algo real, e sim da própria ilusão de amor, 

que acarreta o sofrimento, representado pela penitência: “Traçaste em mim os braços duma 

cruz,/ Neles pregaste a minha mocidade!”. E os braços em cruz, tal qual os do Cristo 

crucificado, são a representação da penitência, mesmo símbolo e significação que aparece 

em “Renúncia”. O seu castigo pela ilusão é o sofrer por amor. 

 Na terceira estrofe, confirma-se a dor de amar pela figura da alma cheia de mágoa, 

que foi ofertada a esse amor. A alma, elemento tão etéreo, da mesma forma que dá 

continuidade ao percurso da altivez, de um amor puro, é um eufemismo do corpo, o corpo 

em oferenda, como a própria lua sobre a terra, elemento feminino, representação da 

fecundidade. 

 A imagem do nenúfar do lago, cujas asas brancas se estendiam na água, remete 

mais uma vez ao percurso da pureza e da altivez traçado pela cor branca e singularidade do 

nenúfar, do mesmo modo que remete à solidão e à calma, que podem ser aqui associadas à 

falta de amor e à paixão. 

 Com a imagem dos olhos fechados e do choro, na última estrofe, percebemos a 

entrega ao amor e a aceitação da dor, resultante dessa ilusão. O sofrimento aparece como 
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imagem mortificante do amor e não é exclusiva na obra de Florbela. Em oposição a tal dor, 

temos a exaltação do amor: 

                     Saudades 

Saudades! Sim.. talvez... e por que não?...  

Se o nosso sonho foi tão alto e forte 

Que bem pensara vê-lo até à morte  

Deslumbrar-me de luz o coração! 

Esquecer! Para quê?... Ah, como é vão!  

Que tudo isso, Amor, nos não importe. 

Se ele deixou beleza que conforte  

Deve-nos ser sagrado como o pão. 

Quantas vezes, Amor, já te esqueci,  

Para mais doidamente me lembrar  

Mais doidamente me lembrar de ti! 

E quem dera que fosse sempre assim: 

Quanto menos quisesse recordar  

Mais a saudade andasse presa a mim!  (p. 190) 

 

“Saudade” é um dos poemas florbelianos que melhor representam a temática do 

amor romântico, que é tratado aqui de forma paradoxal, pois ao mesmo tempo em que é 

sonho, apontado como momentâneo, é eterno. Na qualidade de sonho, mesmo alto e forte, 

foi algo que se desfez, confirmado pelos terceiro e quarto versos. Mas não se desfez por 

não ser recíproco, já que, ao sonho, está associado o pronome possessivo “nosso”. 

A imagem do sonho a deslumbrar de luz o coração é contrária à negatividade da luz 

no primeiro livro de Florbela, deslumbramento que se relaciona à beleza e à grandiosidade 

desse sentimento, que também é uma espécie de embriaguez. 

Na segunda estrofe, é feita a analogia do sonho-amor com o pão sagrado, alimento. 

O amor aparece na simbologia do pão, essencial para a vida. Um sentimento que reside  no 

plano ideal, é sagrado e eterno. Nesse ponto, vemos o ideal de beleza relacionado ao amor 

que aqui aparece é o ideal romântico, a idealização amorosa, um sentimento inviolável e 

parte do sujeito. 
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A falta, a saudade do amado, não é vista como sofrimento. Antagônica a essa 

expectativa é a exaltação da saudade e da lembrança do amor. A recordação aparece como 

a forma de vivenciar esse amor que, idealizado, é vivido pela reminiscência, pelo 

movimento do esquecimento e da lembrança. É na ênfase dada à construção “doidamente 

me lembrar”, na terceira estrofe, que confirmamos o êxtase pela reminiscência. 

 Mais uma vez, temos a concepção de beleza associada ao amor, e o amor 

representado de forma etérea pelo sonho, afastando-se do corpóreo, a mesma tentativa de 

afastamento do plano terreno que se empreendeu com a sóror e a princesa. 

 Entretanto, essa visão do amor como absoluto e eterno não é a dominante na poesia 

florbeliana. O que ocorre é a desconstrução do ideal romântico em seus versos. O amor 

deixa a sua condição de perenidade e se torna efêmero, além de ganhar um caráter, muitas 

vezes, sensualizado. 

Um dos exemplos da desconstrução do ideal romântico ocorre em “Prince 

Charmant”.  A imagem do príncipe encantado, do cavaleiro herói, é sinônimo de um amor 

ideal e romântico. Durand (2002, 162) associa a imagem do príncipe encantado a uma 

eufemização, nos contos populares, do tema do herói combatente. Seria o príncipe aquele 

que afasta e frustra os malefícios, liberta, descobre e acorda. Enquanto ideal feminino, o 

príncipe encantado inspira inúmeras virtudes. É o esperado, o desejado, o sujeito capaz de 

libertar, acordar a senhorita para o amor. É a idealização do amor. 

Entretanto, essa imagem idealizada do amor é contrariada nos versos a seguir, em 

que predominam os arroubos sensuais e o reconhecimento dessa idealização como uma 

quimera, um sonho impossível: 

 

        Prince Charmant 

                   A Raul Proença 

No lânguido esmaecer das amorosas 

Tardes que morrem voluptuosamente 

Procurei-O no meio de toda a gente. 

Procurei-O em horas silenciosas! 
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Ó noites da minh'alma tenebrosas! 

Boca sangrando beijos, flor que sente... 

Olhos postos num sonho, humildemente... 

Mãos cheias de violetas e de rosas... 

E nunca O encontrei!... Prince Charmant... 

Como audaz cavaleiro em velhas lendas 

Virá, talvez, nas névoas da manhã! 

Em toda a nossa vida anda a quimera  

Tecendo em frágeis dedos frágeis rendas... 

- Nunca se encontra Aquele que se espera!...    (p. 183) 

 

A ênfase dada ao verbo procurar, na primeira estrofe, retoma a busca pela imagem 

idealizada desse sujeito, o cavaleiro ideal, um alguém definido, e não um sonho qualquer, 

já que é usado o pronome oblíquo em terceira pessoa na forma maiúscula: “O”.  

A imagem da languidez relacionada às tardes amorosas começa por construir um 

percurso de sensualidade na poesia. A procura foi empreendida nesse ambiente de 

voluptuosidade, de grande prazer corporal. A imagem das tardes que morrem 

“voluptuosamente” remete ao deleite que ocupa inteiramente da tarde. A imagem das horas 

silenciosas sugere também o êxtase, mesmo que místico, pela imagem “d’alma”. Mas 

imagem noturna confirma uma subversão, contrariando a possível imagem da inocência da 

senhorita. O verbo “procurar” indica uma ação ativa, de busca, e não de espera, comum às 

senhoritas românticas. É a imagem feminina romântica invertida.  

A imagem ativa da mulher retoma o elemento mítico da Lilith, que podemos notar 

representado na segunda estrofe pela imagem da “boca sangrando”, representativa do 

desejo sexual, da vampira, imagem subversiva que se opõe à imagem da flor, da suavidade. 

A sensualidade e o sonho estão juntos, na imagem dos olhos postos num sonho, como a 

olhar o infinito. E nas mãos cheias de violetas, flores também conhecidas como amor-

perfeito, e de rosas, igualmente representativas do amor. O afloramento do desejo indica 

também os sonhos sensuais, e não apenas o amor idealizado. A imagem dual do amor se 

inscreve e contraria a imagem recatada da mulher exigida pela época, passiva e inocente. 

A aceitação do sonho enquanto impossível é o reconhecimento da própria condição 

humana de sonhos e buscas impossíveis, mas necessárias à vida. A imagem da “lenda” e da 

“quimera” reitera a presença dessa “espera” e dessa “busca”, leitmotiv do sonho que 
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constrói a imagem desse eu-lírico, o qual representa a condição humana, sempre em busca 

da satisfação:  

E nunca O encontrei!... Prince Charmant... 

Como audaz cavaleiro em velhas lendas 

Virá, talvez, nas névoas da manhã! 

Ah! Toda a nossa vida anda a quimera  

Tecendo em frágeis dedos frágeis rendas... 

- Nunca se encontra Aquele que se espera!...  

A consciência do sonho enquanto impossível coincide também com a admissão da 

efemeridade do sentimento amoroso: 

                         A Vida 

É vão o amor, o ódio, ou o desdém; 

Inútil o desejo e o sentimento... 

Lançar um grande amor aos pés d'alguém 

O mesmo é que lançar flores ao vento! 

Todos somos no mundo "Pedro Sem", 

Uma alegria é feita dum tormento, 

Um riso é sempre o eco dum lamento, 

Sabe-se lá um beijo d’onde vem! 

A mais nobre ilusão morre... desfaz-se...  

Uma saudade morta em nós renasce  

Que no mesmo momento é já perdida... 

Amar-te a vida inteira eu não podia.  

A gente esquece sempre o bem dum dia.  

Que queres, meu Amor, se é isto a Vida!...  (p. 195) 

 

 Contrário à idealização romântica do amor, em “A vida”, o eu-lírico aponta, logo na 

primeira estrofe, a improdutividade dos sentimentos: amor, ódio, desdém. Assim, o amor é 

visto como algo sem préstimos e ilusório, e na imagem das flores atiradas ao vento, 

encontramos a característica que o define, a total dispersão. O amor é tratado neste poema 

como esse sentimento que se desfaz, que se dispersa completamente e que não produz 

resultados. E não só ele, mas também os outros sentimentos. 
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 Na segunda estrofe, o eu-lírico se universaliza pela utilização do pronome 

indefinido “todos”, a quem é atribuída a qualidade de “Pedro Sem”, o sujeito que tudo 

tinha, e nada tem
135

, personagem  de lenda do folclore português, o qual representa a 

transitoriedade do material. As imagens da alegria e do riso como originárias do tormento e 

do lamento, respectivamente, apontam tanto a interdependência entre o prazer e o 

desprazer. Em relação à imagem do beijo, o eu-lírico deixa em suspense a sua origem. 

 Há um movimento circular do nascimento e morte na terceira estrofe, que remete 

tanto à efemeridade dos sonhos e sentimentos, quanto ao eterno retorno, análogo ao próprio 

movimento da vida humana, do devir, a impermanência das coisas do mundo Esse 

movimento se confirma, no poema, pela imagem da impossibilidade do amor eterno, 

aludida na quarta estrofe: 

Amar-te a vida inteira eu não podia...  

A gente esquece sempre o bem dum dia.  

Que queres, meu Amor, se é isto a Vida!... 

 A imagem de desconstrução dos sentimentos românticos edificada culmina com o 

reconhecimento e a aceitação da efemeridade das coisas do mundo e dos sentimentos. O 

ciclo da vida é o lembrar e esquecer, o viver e o morrer, o riso e o lamento. As imagens 

inicialmente contrapostas são coexistentes e interdependentes. 

Além dessa perspectiva adotada veremos também o tratamento erótico dado a 

alguns componentes dos versos florbelianos, que começam a se desenvolver para ganhar 

mais liberdade no livro seguinte. 

A efemeridade e a não-correspondência do amor surgem nos versos florbelianos, as 

quais, somadas à desconstrução do ideal de amor, o amor sublime, colaboram com o 

surgimento da sensualidade e do erotismo: 

            Inconstância 

Procurei o amor que me mentiu. 

Pedi à Vida mais do que ela dava; 

                                                 
135

A lenda de “Pedro Sem” ou “Pedro do Sem” narra a desventura de um homem muito rico, mercador, que 

casa com uma mulher em grande festa, em troca das dívidas que o pai da moça tinha. Estava a esperar as suas 

naus quando as avistou e disse “Agora, nem Deus”. Uma tempestade caiu e naufragou suas naus, deixando-o 

na pobreza. Pedro sem ficou apenas com a roupa do corpo. 

http://www.casadaleitura.org/portalbeta/bo/documentos/ot_pedrocem_a.pdf 
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Eterna sonhadora edificava 

Meu castelo de luz que me caiu! 

Tanto clarão nas trevas refulgiu, 

E tanto beijo a boca me queimava! 

E era o sol que os longes deslumbrava 

Igual a tanto sol que me fugiu! 

Passei a vida a amar e a esquecer... 

Atrás do sol dum dia outro a aquecer 

As brumas dos atalhos por onde ando... 

E este amor que assim me vai fugindo 

É igual a outro amor que vai surgindo, 

Que há de partir também... nem eu sei quando...   (p. 181) 

 

Em “Inconstância”, logo na primeira estrofe, o eu-lírico assume a sua condição de 

sonhadora. A imagem do amor que mentiu desfaz o ideal romântico de amor, enquanto o 

castelo de luz que “caiu”, da mesma forma que remonta à imagem da princesa, desconstrói 

esta imagem. A luz aparece sob o domínio representativo tanto do sonho quanto da negação 

da solidão. Podemos relacionar a imagem da solidão às “trevas”, escuridão em que se 

encontrava o eu-lírico. Observamos que essa imagem de isolamento do corpo e dos desejos 

é constante neste Livro. 

O sol, relacionado à luz, que tanto era repudiado na poesia de Livro de Mágoas, 

começa ter outro tratamento em Livro de “Sóror Saudade” e será um dos elementos 

principais da construção estética de Charneca em Flor. A noite e a lua eram, no primeiro 

livro, as representantes do desejo, da lascívia, da luxúria, e o sol era o elemento que se 

opunha a essa condição subversiva; o sol era a representação do masculino, da razão. 

Havia, então, uma oposição clara entre os dois elementos: dia e noite, homem e mulher, 

razão e desrazão, Apolo e Dioniso. Em Sóror Saudade, notamos a intersecção desses 

elementos aparentemente opostos, o símbolo do sol carregará em si os componentes 

apolíneo e dionisíaco: enquanto representante da razão apolínea, o sol que perturba, e, ao 

mesmo tempo, é sol que abrasa, relacionado à paixão e ao desejo. 

Na segunda estrofe, a relação das imagens solares se elucida: 

Tanto clarão nas trevas refulgiu, 

E tanto beijo a boca me queimava! 
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E era o sol que os longes deslumbrava 

Igual a tanto sol que me fugiu! 

Logo no segundo verso, aparece o verbo queimar, o que nos remete ao fogo e ao 

sol. A imagem do beijo na boca a queimar é um dos pontos de maior erotismo na poesia 

florbeliana, já que o beijo na boca pode ser considerado a dissimulação do ato sexual, num 

trabalho simbólico (DURAND, 2002, 203). Além do simbólico do beijo, há que notar o 

emprego do advérbio de intensidade “tanto”, enfatizando a quantidade e dando um 

tratamento frequente ao desejo e à sexualidade, uma visão dionisíaca. O sol, no final do 

quarteto, fugidio, é sonho e desejo/paixão. 

Na terceira estrofe, o movimento criado pelo ato de amar e de esquecer o amor, 

confere ao sentimento um tratamento oposto ao romântico, já que para este o amor era 

eterno e insubstituível, e o sofrer de amor significava, muitas vezes, o morrer de amor. O 

movimento estabelece uma circularidade, como o próprio ciclo da vida, um devir: 

Passei a vida a amar e a esquecer... 

Atrás do sol dum dia outro a aquecer 

As brumas dos atalhos por onde ando... 

A dinâmica solar, nesta luz que “acende” e “apaga”, reflete as paixões, os desejos e 

os sonhos necessários para a vida, sem os quais ela não é possível, como afirma o eu-lírico 

em “Frieza”. A perda e o sofrimento são necessários para virem outros amores: 

E este amor que assim me vai fugindo 

É igual a outro amor que vai surgindo, 

Que há de partir também... nem eu sei quando... 

 O elemento dionisíaco do eterno retorno, da afirmação da vida mesmo na dor e na 

perda, está presente na imagem da inconstância do poema e é o próprio motivo poético. O 

elemento trágico se afirma nos versos florbelianos na inconstância do sujeito, nas suas 

contradições. Para Nietzsche, é a criação artística trágica que torna possível o convívio com 

o elemento dionisíaco que expressa os sentimentos mais intrínsecos humanos: 

[...] Aqui, neste supremo perigo da vontade, aproxima-se qual feiticeira da 

salvação e  da cura, a arte: só ela tem o poder  de transformar aqueles 

pensamentos enojados sobre o horror e o absurdo da existência em 

representações com as quais é possível viver: são elas o sublime, enquanto 
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domesticação artística do horrível, e o cômico, enquanto descarga artística 

da náusea e do absurdo. (NIETZSCHE, 2005a, p.56, grifos do autor) 
 

 

 O que notamos na poesia florbeliana do Livro de “Sóror Saudade” é a construção 

de uma forma plástica – o discurso, palavra - que constrói as contradições do sujeito, a 

essência humana contraditória em sentimentos e atitudes: 

 

A metáfora é para o autêntico poeta não uma figura de retórica, porém 

uma imagem substitutiva, que paira à sua frente como um conceito. O 

caráter para ele, não e uma reunião de traços individuais, que foram 

procurados para compor um todo, mas uma pessoa, insistentemente viva, 

perante seus olhos, que se distingue da visão similar do pintor pelo fato de 

continuar a viver e a agir. (NIETZSCHE, 2005a, p. 59) 

 

 

 Percebemos, com os significantes florbelianos, uma tentativa de retorno a esse 

originário, denominado por Nietzsche de Uno-Primordial. A busca por uma unificação é 

expressa pela saudade de um elemento indefinido, perdido, contida já no Livro de “Sóror 

Saudade” e determinante em Charneca em Flor, na expressão de unificação do sujeito 

feminino com a sua natureza.  

 Em “Anoitecer”, encontramos a saudade desse elemento perdido, indefinido, 

relacionada à nostalgia crepuscular e representada pela imagem da luz a desmaiar, logo na 

primeira estrofe:  

                                          Anoitecer 

A luz desmaia num fulgor d'aurora, 

Diz-nos adeus religiosamente... 

E eu que não creio em nada, sou mais crente 

Do que em menina, um dia, o fui... outr’ora... 

Não sei o que em mim ri, o que em mim chora, 

Tenho bênçãos d'amor pra toda a gente! 

E a minha alma sombria e penitente 

Soluça no infinito desta hora... 

Horas tristes que são o meu rosário... 

Ó minha cruz de tão pesado lenho!  

Meu áspero e intérmino Calvário! 
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E a esta hora tudo em mim revive: 

Saudades de saudades que não tenho...  

Sonhos que são os sonhos dos que eu tive... (p. 184) 

 

 A indefinição dos sentimentos relacionados a essa hora nostálgica, apontam para um 

retorno ao originário, desconhecido pelo sujeito. Ao mesmo tempo em que o eu-lírico não 

sabe o que ri ou o que chora em si mesma, tem bênçãos de amor para toda a gente e, por 

isso, se sente pequena e lastimosa. A contradição dos afetos é resultante da perturbação 

provocada pelo contato com a essência humana. 

  O crepúsculo é, então, o momento em que o sujeito volta a consciência para si e 

para as suas dores, para o seu desconhecido, o originário. Aqui, o crepúsculo é representado 

como a hora dolorosa, a partir da imagem do calvário, na terceira estrofe. Tal imagem 

também se transforma na poesia florbeliana do terceiro livro. 

 A imagem do “tudo” que é revivido, na estrofe seguinte, inclusive o desconhecido, 

confirma a angústia do sujeito, a qual se faz necessária à afirmação da vida, que, por sua 

vez, realiza-se pela exaltação da vida e pela arte. 

 A exaltação da vida nos versos florbelianos coincide com uma mudança de atitude 

em relação aos sentimentos e às dores, que passam a ser vistos como efêmeros e 

necessárias, respectivamente. Além disso, a elevação da vida coincide também com a 

afirmação da identidade de poetisa, deixando diluir as fantasias da sóror e da princesa, 

assumida a identidade de mulher poeta, a verdadeira poetisa, conseguindo, finalmente, a 

liberdade de expressão em seus versos: 

                                                                  

 O Nosso Mundo 

Eu bebo a Vida, a Vida, a longos tragos 

Como um divino vinho de Falerno! 

Poisando em ti o meu olhar eterno 

Como poisam as folhas sobre os lagos... 

Os meus sonhos agora são mais vagos... 

O teu olhar em mim, hoje, é mais terno... 

E a Vida já não é o rubro inferno 

Todo fantasmas tristes e pressagos! 
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A vida, meu Amor, quero vivê-la! 

Na mesma taça erguida em tuas mãos,  

Bocas unidas hemos de bebê-la! 

Que importa o mundo e as ilusões defuntas?...  

Que importa o mundo e seus orgulhos vãos?...  

O mundo, Amor!... As nossas bocas juntas!...  (p. 182) 

 

 Em “O nosso mundo”, encontramos uma espécie de canto à vida, cuja exaltação já 

se inicia no primeiro verso, com a imagem de beber a vida, tragá-la, como a um vinho. A 

imagem remete a esse viver com prazer, trazer a vida para dentro de si, mas com a calma 

expressa pelos “longos” tragos. A imagem do olhar eterno pousando no outro constrói o 

percurso de calma e tranquilidade, comparando à imagem das folhas sobre o lago. 

 A mesma imagem de tranquilidade se associa, logo na segunda estrofe, aos sonhos 

vagos do eu-lírico. Ou seja, aos sonhos incertos, indefinidos, sem o calor das paixões e da 

impetuosidade por que se manifestam estes sentimentos. O olhar terno do outro sobre o eu-

lírico confirma o percurso de tal tranquilidade, atestada pelo conhecimento trágico: “E a 

Vida já não é o rubro inferno/ Todo fantasmas tristes e pressagos!”. Ou seja, a vida é 

transitória, uma dinâmica. O “rubro inferno” remete às paixões, que podem ser intensas e 

dolorosas. 

 É pelo reconhecimento e aceitação da vida, enquanto sofrimento e dor, e também 

transitória, que se pode vivê-la e exaltá-la,  

A vida, meu Amor, quero vivê-la! 

Na mesma taça erguida em tuas mãos,  

Bocas unidas hemos de bebê-la! 

  A imagem da taça na poesia é paradoxal. Ela remete tanto ao sagrado no ato de 

erguê-la como Cristo, em comunhão com os Apóstolos, quanto ao profano: a taça é a 

profundidade, o poço, o próprio ventre. Nessa dualidade, os corpos se unem através da boca 

em comunhão, temos nesta imagem, mais uma vez o erotismo dissimulado em Sóror 

Saudade. A taça é a representação do cálice da vida, e a vida é exaltação. A carne, a matéria, 

instaura o lugar do sujeito no mundo: 
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Que importa o mundo e as ilusões defuntas?...  

Que importa o mundo e seus orgulhos vãos?...  

O mundo, Amor!... As nossas bocas juntas!... 

  Vemos, a partir dessa imagem de exaltação da vida, a semelhança com elemento 

trágico nietzschiano de O nascimento da Tragédia. (2005). Todavia, a construção se dá na 

obra florbeliana à medida que é definida a identidade da poetisa: 

 

                     Exaltação 

Viver!... Beber o vento e o sol!... Erguer 

Ao céu os corações a palpitar! 

Deus fez os nossos braços pra prender, 

E a boca fez-se sangue pra beijar! 

A chama, sempre rubra, ao alto, a arder!... 

Asas sempre perdidas a pairar, 

Mais alto até estrelas desprender!... 

A glória!... A fama!... Orgulho de criar!... 

Da vida tenho o mel e tenho os travos  

No lago dos meus olhos de violetas,  

Nos meus beijos estáticos, pagãos!... 

Trago na boca o coração dos cravos!  

Boêmios, vagabundos, e poetas: 

- Como eu sou vossa Irmã, ó meus Irmãos!...   (p. 203) 

 A exaltação da vida, a que remete o próprio título do poema, anuncia a libertação 

desse sujeito feminino que, da clausura Irmã, agora se faz Irmã dos boêmios, poetas e 

vagabundos, a maior expressão da liberdade e da transgressão para a sociedade vigente: 

Trago na boca o coração dos cravos!  

Boêmios, vagabundos, e poetas: 

- Como eu sou vossa Irmã, ó meus Irmãos!...    
 

 Da mulher no claustro, despe sua “mortalha”, e de Vida se enche, tornando-se, 

assim, livre para cantar o conteúdo feminino e dionisíaco dos seus versos, expresso nos 

braços, boca, olhos e beijos, que remetem ao corpo e ao desejo desse sujeito. 

O feminino desvela-se e revela-se em Sóror Saudade, abrindo as portas para o 

sujeito feminino que veremos em Charneca em Flor. Mulher e poetisa, orgulha-se de tal 

condição, sublime como os seus versos: 
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A chama, sempre rubra, ao alto, a arder!... 

Asas sempre perdidas a pairar, 

Mais alto até estrelas desprender!... 

A glória!... A fama!... Orgulho de criar!... 

A condição de poetisa e de mulher livre para expressar seus desejos, ânsias e a 

natureza feminina é a resultante do desdobramento iniciados em Livro de Mágoas (1919), 

cujo percurso se concluirá, agora, com a apresentação de Charneca em Flor (1931, 

póstuma). Irmã dos poetas e, assim também poeta e, além disso, poetisa, esse eu-lírico 

feminino se apresenta na Charneca rude que, como ela, se abre em Flor. 
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4.  CHARNECA EM FLOR (1931, póstuma) 

 

 
[...] P.S. – Esqueceu-me igualmente de lhe dizer que o último verso do 

soneto “Charneca em Flor”, na prova que me mandou já na revista, está 

errado. Deve ser: “Sou a charneca rude a abrir em flor”. Faltava-lhe esse 

em, não reparou? [...]
136

 

 

 

Considerada obra póstuma de Florbela, o livro Charneca em Flor (1931), com 56 

poemas, foi organizado e as provas tipográficas revisadas pela poetisa. Desta forma, a 

organização do livro lhe é conferida, e o consideramos, assim, o seu terceiro livro, e aquele 

que completa o corpus analisado neste trabalho.  

Diferentemente dos livros anteriores, Charneca em Flor (1931) apresenta a temática 

do amor e da dor de amar como algo positivo; a própria marginalização do eu-lírico 

feminino é assim tratada, o que leva à afirmação deste enquanto poetisa, que, mesmo 

marginal para a sociedade, assume o seu papel e dele se orgulha. O eu feminino não mais se 

oculta como em Livro de Mágoas (1919), ou se traveste da monja com arroubos sensuais, 

como em Sóror Saudade (1923); liberta-se das convenções morais e explode em 

sensualidade na charneca alentejana que, árida e pedregosa, abre em flor, representando o 

paradoxo concernente à mulher, ligada a sua privilegiada natureza ambígua: 

 

[...] É o liame da tristeza incondicional e do interdito que une mulher e 

charneca, pois esta, tal como ela, é uma revoltada sem gritos, sem o alívio 

das lágrimas, à qual foi negada a expressão do que lhe vai na alma. E toda 

ela é prenhe de vibrações, de cores, de alvoroço – contidas, enclausuradas, 

encerradas num cofre. E o estado elementar do feminino se revela: a 

mulher é aquela que se sabe exilada para sempre. (DAL FARRA, 2002, p. 

79) 

 

 Exilada, a mulher imprime pela palavra suas sensações e desejos e liberta-se dentro 

da aridez que a encerra. Como a charneca, a abrir-se em flor, esse eu abre seu corpo 

feminino pleno de sensualidade e erotismo, mostrando-se tal como é: o ser mulher, 

consciente das privações, dos preconceitos, da sua marginalidade e da transitoriedade das 

coisas mundanas. 

                                                 
136

 Carta de Florbela a Guido Batelli em 18/11/1930.In: ESPANCA, F. Afinado Desconcerto (contos cartas e 

diário). Organização Maria Lúcia Dal Farra. São Paulo: Iluminuras, 2002, p. 298. 
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 Com um texto em que rompe e corrompe o conformismo feminino na sociedade, 

Charneca em Flor (1931) é uma das melhores expressões da liberdade autográfica da 

mulher e da afirmação dela nas letras portuguesas. Refazendo-se e afirmando a sua 

identidade de poetisa, Florbela inicia o seu terceiro livro com uma epígrafe de Rubén Darío, 

cuja escolha deixa entrever sua aproximação com a estética poética moderna e, ao mesmo 

tempo, com o conteúdo lírico que nos aguarda em seus versos: 

 

Amar, amar, amar, amar siempre, con todo 

El ser y con la tierra y con el cielo, 

Con lo claro del sol y lo obscuro del lodo. 

Amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. 

 

Y cuando la montaña de la vida 

Nos sea dura y larga, y alta, y llena de abismos, 

Amar la inmensidad que es de amor encendida 

Y arder en la fusión de nuestros pechos mismos… 

   RUBÉN DARÍO 

 

 A temática da obra florbeliana em questão, na qual canta toda a extensão do amor 

em seus versos, é referenciada já pelo poema de Darío, “Amo, amas”, cuja primeira estrofe 

anuncia o que virá a ser a constante de Florbela: 

Amar! 

Eu quero amar, amar perdidamente! 

Amar só por amar: Aqui... além... 

Mais Este e Aquele, o Outro e toda a gente... 

Amar! Amar! E não amar ninguém! 

Recordar? Esquecer? Indiferente!... 

Prender ou desprender? É mal? É bem? 

Quem disser que se pode amar alguém 

Durante a vida inteira é porque mente! 

Há uma Primavera em cada vida: 

É preciso cantá-la assim florida,  

Pois se Deus nos deu voz foi pra cantar! 

E se um dia hei de ser pó, cinza e nada  

Que seja a minha noite uma alvorada,  

Que me saiba perder... pra me encontrar... (p. 232) 
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A efemeridade do amor cantada nos versos florbelianos de “Amar!” parece 

contrariar a veracidade do sentimento. Mas é o “amar perdidamente!”, com o clamor a ele 

distendido, que intensifica o sentimento em seus versos e os recobre da mesma aura de 

plenitude e infinito, de real elevação, contida no poema de Darío, porém com a consciência 

efêmera do sentimento amoroso carnal, o que os fazem romper com o amor romântico e 

idealizado, por vezes presente nos outros livros. Esses versos de volúpia e fugacidade 

exprimem a transgressão dessa mulher:  

Amar só por amar: Aqui... além... 

Mais Este e Aquele, o Outro e toda a gente... 

Amar! Amar! E não amar ninguém! 

A transitoriedade, a volúpia e a fugacidade desse sentimento demonstram também a 

amplitude e a disponibilidade desse sujeito amoroso, altruísta e egoísta, mas representativo 

do momento feminino de liberação das convenções sociais e de ciência da sua finitude. Tal 

conhecimento é que proporciona a esse sujeito o regozijo do instante. A noite, que carrega 

em si os elementos noturnos da sexualidade e da morte, é desejada enquanto alvorada, 

momento que marca o início da vida, e pleno de energia: 

E se um dia hei de ser pó, cinza e nada  

Que seja a minha noite uma alvorada,  

Que me saiba perder... pra me encontrar... 

Ao se deparar com a única certeza de todo ser vivente, a morte, metaforizada pelo 

“pó, cinza e nada”, resta apenas o desejo de que a vida “valha a pena”. “Pena” no sentido 

literal do termo, enquanto a dor que lhe é própria, a dor da existência. A condição trágica 

do sujeito está bem representada na expressão poética dessa contradição da vida: finita, mas 

plena.  

Assim, Charneca em Flor manifesta a vida que merece ser vivida, apesar dos 

percalços enfrentados.  Essa manifestação, já distanciada do invólucro que cobria os 

desejos femininos em Sóror Saudade, só é possível pelo desnudamento da irmã sóror que, 

ao despir-se do seu traje, agora é a mulher, a Charneca em Flor: 
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              Charneca em flor 

Enche o meu peito, num encanto mago, 

O frêmito das coisas dolorosas... 

Sob as urzes queimadas nascem rosas... 

Nos meus olhos as lágrimas apago... 

Anseio! Asas abertas! O que trago 

Em mim? Eu oiço bocas silenciosas 

Murmurar-me as palavras misteriosas 

Que perturbam meu ser como um afago! 

E nesta febre ansiosa que me invade,  

Dispo a minha mortalha, o meu burel, 

E, já não sou, Amor, Sóror Saudade... 

Olhos a arder em êxtases de amor,  

Boca a saber a sol, a fruto, a mel: 

Sou a charneca rude a abrir em flor! (p. 209) 

 

O poema de abertura, homônimo, assim como no segundo livro, anuncia a mudança 

de postura do sujeito feminino que, a partir daí, irá predominar na temática dos poemas do 

livro ora analisados. As coisas dolorosas encantam, sob as urzes queimadas, antes inférteis; 

as quais agora cedem lugar às rosas, indicando a fertilidade; e as lágrimas do rosto são 

enxutas, pondo fim ao sofrimento, a dor de amor dominante no livro anterior. Não se trata 

mais daquela mulher que se enclausura na dor, que vive amargurada, e sim da que renasce 

das cinzas, representadas pelas urzes queimadas. Uma mulher que se despe do seu 

personagem anterior, a sóror, que se amortalhava na dor e se isolava e, solitária, sublimava 

o seu desejo em seu retiro, representado pelo convento/castelo/torre: 

Dispo a minha mortalha, o meu burel, 

E, já não sou, Amor, Sóror Saudade... 

Essa mulher em frêmitos, em êxtase, se assume e tem no seu corpo o vetor para a 

realização dos desejos carnais, que deixam de ser meras fantasias sublimadas pela Sóror 

Saudade: 

Olhos a arder em êxtases de amor,  

Boca a saber a sol, a fruto, a mel: 
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O eu-lírico feminino se entrega totalmente ao êxtase, expresso pelas sensações 

corporais dos olhos e da boca, em total comunhão erótica com a natureza, a charneca, 

mulher sóror que, despida do burel, abre-se em flor, imagem do receptáculo feminino, “Sou 

a charneca rude a abrir em flor!”, corpo em total oferenda ao amado, a quem se dirige como 

interlocutor: “Amor”: “E, já não sou, Amor, Sóror Saudade...”.  

Ainda no poema de abertura, a atitude transgressora feminina, representada pela 

nudez da razão, metaforizada pelo burel, institui o viés profano que dominará a maior parte 

dos poemas dessa obra e, desta forma, o caráter dionisíaco dos versos: Dioniso, deus do 

êxtase e da embriaguez, é a representação dos instintos humanos, muitas vezes recusados 

pelo pensamento racional. A imagem de Dioniso está relacionada ao culto das bacantes, ao 

mundo orgiástico, ao mundo de instintos e da falta de limite, refletida em toda a intensidade 

poética florbeliana da mulher-charneca e nos seus frêmitos.  

 

4.1. A ninfa pagã 

 

O que vemos na poesia de Charneca é o arquétipo feminino da desrazão, Lilith, em 

sua natureza sedutora e indomável, a desdobrar-se na poesia florbeliana, expondo-nos a 

ninfa pagã que subsiste nos versos de amor e êxtase fugazes de sua poesia: 

Passeio ao campo 

Meu Amor! Meu Amante! Meu Amigo! 

Colhe a hora que passa, hora divina, 

Bebe-a dentro de mim, bebe-a comigo! 

Sinto-me alegre e forte! Sou menina! 

Eu tenho, Amor, a cinta esbelta e fina... 

Pele doirada de alabastro antigo... 

Frágeis mãos de madona florentina... 

- Vamos correr e rir por entre o trigo! – 

Há rendas de gramíneas pelos montes... 

Papoilas rubras nos trigais maduros... 

Água azulada a cintilar nas fontes... 

E à volta, Amor... tornemos, nas alfombras  

Dos caminhos selvagens e escuros,  

Num astro só as nossas duas sombras!...  (p. 216) 



144 

 

A vitalidade e a jovialidade do eu-lírico, na poesia, já aponta a característica 

sexualizada que ela assume, “Sinto-me alegre e forte! Sou menina!”, diferentemente da 

envelhecida e comedida do primeiro e segundo livros. A “mocidade” é exaltada, e é a idade 

que marca a vitalidade desse eu-lírico, ao contrário da “mocidade” enquanto lembrança, 

tempo passado ou mesmo a renúncia da vida, conforme vimos em Sóror Saudade, no 

poema “Renúncia”. Essa imagem feminina, jovem, é um dos elementos que constroem o 

eu-lírico de Charneca: a mulher jovem e plena, que se permite aos arroubos sensuais, não 

mais a mulher magoada e triste, ou a mulher enclausurada a sofrer de amor. Assim, alegre e 

forte são os adjetivos desse eu-lírico feminino, que apresenta para o interlocutor a sua 

vitalidade, “Sou menina!”, e beleza corporal: 

Eu tenho, Amor, a cinta esbelta e fina... 

Pele doirada de alabastro antigo... 

Frágeis mãos de madona florentina... 

 

Os atributos físicos da cinta, pele e mãos são utilizados de forma apelativa pelo 

sujeito feminino, a fim de conseguir o que ele deseja, a sedução: 

Colhe a hora que passa, hora divina, 

Bebe-a dentro de mim, bebe-a comigo! 

 

O corpo em oferenda é utilizado pelo sujeito em seu convite,  “dentro de mim”, 

‘bebe-a comigo” [as horas], como argumento para desfrutar as horas neste “Passeio ao 

campo”, o que propõe uma conjunção carnal. A natureza como cenário da sedução e do 

amor é descrita paralelamente ao corpo: 

- Vamos correr e rir por entre o trigo! – 

Há rendas de gramíneas pelos montes... 

Papoilas rubras nos trigais maduros... 

Água azulada a cintilar nas fontes... 

A beleza da natureza e a beleza do corpo jovial são convidativas para esse 

interlocutor, de quem nenhum “compromisso” exige, chamando-o de “Meu Amor! Meu 

Amante! Meu Amigo!”. 
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Seduzir esse sujeito masculino é o principal objetivo para com ele desfrutar do 

momento, em um “carpe diem” extático, próprio à mulher lilithiana que, como argumento  

final, sugere ao amado: 

E à volta, Amor... tornemos, nas alfombras  

Dos caminhos selvagens e escuros,  

Num astro só as nossas duas sombras!... 

A alfombra é a alcova, e todo o percurso de sedução ligado à natureza são agora os 

caminhos selvagens e escuros, relacionados à própria natureza selvagem e transgressora do 

amor corporal para a sociedade. O conteúdo dionisíaco é o que prevalece no poema, pela 

transgressão sugerida e realizada por essa mulher, antes impura e reprimida sob o véu da 

sóror. 

Dioniso é o que move as mulheres, é o deus da fertilidade e da desmedida; o deus 

universal, que envolve a todos em suas celebrações, sem distinção, corrompendo a medida, 

questionando a ordem estabelecida, a moral e a ética. É o deus que rompe com as inibições, 

o deus das forças inconscientes, dos instintos animais presentes em cada sujeito e que, 

através do canto, da música, da dança e da embriaguez, permite-lhes a libertação, atingindo 

o êxtase e fascinando os seus seguidores.  

Logo, são elementos também da mulher lilithiana que, tal como o Dioniso, livre de 

culpas e amarras, encontra a sua satisfação. Aqui, a satisfação se constitui na união dos 

corpos, “Num astro só as nossas duas sombras!...”, e no prazer, finalidade do sujeito, vindo 

dos caminhos selvagens e escuros; ambos os adjetivos constituem a representação da 

corrupção operada pela Lilith/Dioniso. O mito de Lilith não contempla um castigo humano, 

uma submissão ao homem. Essa acaba por residir no mundo do interdito, nas sombras do 

universo. À Lilith são relacionados todos os elementos alegóricos das trevas e da traição. É 

ela a responsável por corromper os homens. 

Assim, a mulher sedutora que se apresenta no poema assemelha-se a esse mito da 

transgressão : “É o mito de exclusão [Lilith] da primeira mulher de Adão, igual a ele e não 

pedaço de sua costela, que se reivindica igual para exercer seu prazer na relação com o 

homem, que quer manter relação de igual para igual com o outro – diferente.”
 137

 Dessa 
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 PAIVA, 1993, p. 59. 
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forma, o eu-lírico feminino florbeliano em “Passeio ao campo” se desdobra nessa imagem 

da Lilith, tal como Dioniso, imagem da insubmissão e do rompimento das regras sociais. 

A sedução feminina é, então, percebida pelas sugestões do corpo em ofertório, dos 

elementos naturais e da própria natureza enquanto leito de amor, seja no suspense do verbo, 

que mais fala do que silencia, denotando todo o desejo sexual por trás das imagens a que 

recorre o eu-lírico. 

No poema “Se tu viesses ver-me...”, o suspense cria o momento mágico de sugestão 

desse eu-lírico feminino, que em se silenciando, tenta ocultar-se, em um jogo de sedução de 

palavras e imagens, no qual a intenção final não é verbalizada, mas sugerida pelo advérbio 

de condição “se...”: 

 

                                 Se tu viesses ver-me... 

Se tu viesses ver-me hoje à tardinha, 

A essa hora dos mágicos cansaços, 

Quando a noite de manso se avizinha, 

E me prendesses toda nos teus braços... 

Quando me lembra: esse sabor que tinha 

A tua boca... o eco dos teus passos... 

O teu riso de fonte... os teus abraços... 

Os teus beijos... a tua mão na minha... 

Se tu viesses quando, linda e louca,  

Traça as linhas dulcíssimas dum beijo  

E é de seda vermelha e canta e ri 

E é como um cravo ao sol a minha boca... 

Quando os olhos se me cerram de desejo... 

E os meus braços se estendem para ti...   (p. 218) 

 

O horário da tarde “tardinha”, crepúsculo, horário nostálgico e que denotava a dor 

feminina no Livro de Mágoas (1919), em Charneca em Flor (1931) surge como horário da 

sugestão amorosa, é quando a luz solar se apaga e anuncia a noite, imagem da sedução 

feminina lilithiana. O sol é uma das imagens que se transformam no decorrer dos três livros 

florbelianos. Em Livro de Mágoas, o sol é o carrasco, o que defere a dor. É a representação 

da razão, do mundo masculino. O sujeito feminino é noturno. É na noite que a mulher se 
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esconde e se agasalha. Em Livro de “Sóror Saudade”, a luz já surge como a propiciadora 

da volúpia. Neste livro, a imagem do sol assume um aspecto dual, como ocorre com muitos 

símbolos trabalhados nele.  

O sol do crepúsculo invade a poesia florbeliana destes dois livros, relacionado, 

muitas vezes, à dor e à saudade. No segundo, encontramos já as tardes voluptuosas, 

imagem que se consolida em Charneca, em que o sol é “testemunha” do desejo do eu-

lírico. Sob o seu domínio são desenvolvidas algumas das imagens eróticas que perpassam o 

livro, como vemos já a partir do poema de abertura, e constroem a transgressão feminina na 

poesia florbelina. 

Embora o sol apareça associado ao erotismo, temos ainda as imagens da noite, da 

lua e da escuridão relacionadas à Lilith, as quais também se associam à transgressão, já que 

é Lilith sujeito feminino lascivo e libidinoso, o ser livre das convenções. Dessa mesma 

forma lasciva, apresenta-se o eu-lírico feminino de Charneca em Flor, livre das 

convenções: 

Se tu viesses ver-me hoje à tardinha, 

A essa hora dos mágicos cansaços, 

Quando a noite de manso se avizinha, 

E me prendesses toda nos teus braços... 

O horário da “tardinha” que é anunciado como de mágicos cansaços, remetendo-se 

aos cansaços extáticos, é o convite para o encontro “Se tu viesses me ver...”. E a sugestão 

para o convite seria “E me prendesses toda nos teus braços...”, no momento em que se 

aproxima a noite, assinalando a sensualidade e, consequentemente, a desrazão. “O 

crepúsculo é uma imagem espaço-temporal: o instante suspenso. O espaço e o tempo vão 

capotar ao mesmo tempo no outro mundo e na outra noite.” 
138

 A imagem do crepúsculo 

percorre as três obras florbelianas. Aqui, ela ganha o relevo do erotismo, é a hora do prazer, 

e ao pôr do sol serão relacionadas as cores rubras, cores que simbolizam o fogo, o sangue e 

a paixão.  

A lembrança das sensações corporais já experimentadas vem à tona, e a boca de 

beijos, risos e sabores; as mãos a tocarem-se e os passos a anunciarem a chegada surgem 
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como o veículo corporal do amor, o erotismo evidencia-se pela sinestesia. Os sentidos da 

visão, paladar, tato e audição nos transmite tal erotismo nos seguintes versos: 

Quando me lembra: esse sabor que tinha 

A tua boca... o eco dos teus passos... 

O teu riso de fonte... os teus abraços... 

Os teus beijos... a tua mão na minha... 

 

O erotismo explícito nas imagens da boca que sucumbe aos beijos, nos braços e 

abraços, na sugestão de atos amorosos que ficam na lembrança, representados pelas 

reticências em cada verso e também no título, repete-se em cada seção: 

Se tu viesses quando, linda e louca,  

Traça as linhas dulcíssimas dum beijo  

E é de seda vermelha e canta e ri 

E é como um cravo ao sol a minha boca... 

Quando os olhos se me cerram de desejo... 

E os meus braços se estendem para ti... 

Os adjetivos “linda” e “louca”, que compõem a descrição desse sujeito, ajudam a 

compor o cenário do convidativo fim de tarde, em que a boca, veículo de toda a excitação, é 

o receptáculo para o amado; é a flor, o cravo. Esse momento de descrição culmina com o 

erotismo que preenche todo o poema, anunciado no último terceto: “Quando os olhos se me 

cerram de desejo.../E os meus braços se estendem para ti...”, demonstrando a atitude de 

entrega dessa mulher aos desejos e o desapego às convenções morais. A satisfação do 

desejo parece ser o único fim desse eu-lírico, desconstruindo a visão cristã da mulher/mãe, 

submissa ao homem e condenada pelo desejo, a mulher Eva, cuja submissão à Lei do Pai, 

ao mundo masculino, só é possível com a negação dos desejos, e instauração da razão. 

O contrário deste ser feminino resignado pela culpa é a mulher apresentada nos 

poemas do livro, nos quais predomina a mulher/ninfa/pagã, a Lilith, dionisíaca em seus 

desejos e comportamentos arrebatadores não sublimados, que afirma uma nova imagem 

feminina na obra, a da mulher voluptuosa:             
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Outonal 

Caem as folhas mortas sobre o lago; 

Na penumbra outonal, não sei quem tece 

As rendas do silêncio... Olha, anoitece! 

- Brumas longínquas do País do Vago... 

Veludos a ondear... Mistério mago... 

Encantamento... A hora que não esquece, 

A luz que a pouco e pouco desfalece, 

Que lança em mim a bênção dum afago... 

Outono dos crepúsculos doirados,  

De púrpuras, damascos e brocados! 

- Vestes a terra inteira de esplendor! 

Outono das tardinhas silenciosas,  

Das magníficas noites voluptuosas  

Em que eu soluço a delirar de amor...   (p. 228) 

 

Em “Outonal”, temos no título a sugestão da transição, o mesmo que o crepúsculo. 

Ao gênero da tragédia, Frye aponta o arquétipo do outono, o pôr-do-sol. Segundo ele, nesse 

gênero, o herói se encontra no meio do caminho, entre o topo, o céu, e o solo: na sociedade 

humana; entre um mundo de liberdade paradisíaca e um mundo de escravidão.
139

  

Esse ponto de intersecção entre dois mundos, ponto de transitoriedade é apresentado 

no poema pela relação entre o mundo físico, natural, e o mundo subjetivo, o dos êxtases. O 

crepúsculo mais uma vez está associado ao horário do “amor”; as cores rubras e quentes 

colorem o cenário de desejo e prazeres, como a púrpura e o dourado. O outono e o 

crepúsculo se complementam no cenário que propicia a volúpia feminina, lilithiana. A 

“morte” da natureza e o silêncio da estação, e o Vago, que representa o momento de 

suspense e transição temporal, 

Caem as folhas mortas sobre o lago; 

Na penumbra outonal, não sei quem tece 

As rendas do silêncio... Olha, anoitece! 

- Brumas longínquas do País do Vago... 
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são os marcadores cíclicos para o início de um novo momento, a noite feminina, “A 

luz que a pouco e pouco desfalece,/Que lança em mim a bênção dum afago...”, plena de 

volúpia: 

Outono das tardinhas silenciosas,  

Das magníficas noites voluptuosas  

Em que eu soluço a delirar de amor... 

Os soluços de amor, metáfora dos êxtases amorosos, são acolhidos pelo outono, que 

passa a ser a alcova dos amantes, assim como a noite, ambos descritos em todo o seu 

esplendor e beleza, que se contrapõem à “morte” temporal da natureza, já que há a 

renovação cíclica, numa relação paradoxal, na medida em que o eu-lírico cultua a sua 

beleza, a beleza outonal: “Veludos a ondear... Mistério mago...” [...]/”Outono dos 

crepúsculos doirados, /De púrpuras, damascos e brocados!”. 

A descrição do outono é um culto à beleza que a estação oferece, assim, como a 

beleza do noturno, o sombrio feminino. Podemos, dessa forma, traçar um paralelo entre as 

imagens do outono-crepúsculo/noite – mulher – êxtase, remetendo-nos, mais uma vez à 

volúpia lilithiana, intersecção entre esses dois mundos, onde encontramos o feminino a 

evidenciar-se e desdobrar-se nos versos florbelianos. A mulher Lilith, entregue ao desejo e 

à transgressão, é a imagem feminina que se constrói neste terceiro livro. O substantivo 

“volúpia”  - no que denota grande prazer dos sentidos e sensações; grande prazer sexual e 

luxúria, ou qualquer sensação muito prazerosa; deleite e delícia - é constante nestes versos, 

que, associado ao advérbio de modo que dele se desenvolve “voluptuosamente”, direciona-

nos para o modo de ação desse eu-lírico, entregue aos prazeres. A mulher sobrepuja a sua 

mágoa e se desveste do burel que antes a protegia e agora se afirma feminina tal a Lilith 

bíblica, desafiando o interdito e fruindo do seu corpo. 

Assim noS é apresentado esse elemento feminino lilithiano do eu-lírico, que a cada 

poesia se mostra em plenitude, desvestindo-se de pudores e revestindo-se de luxúria, 

cruzando em seu corpo os elementos do sagrado e do profano, em total blasfêmia. Assim, 

temos a apresentação de “Volúpia”:                                          
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Volúpia 

No divino impudor da mocidade, 

Nesse êxtase pagão que vence a sorte, 

Num frêmito vibrante de ansiedade, 

Dou-te o meu corpo prometido à morte! 

A sombra entre a mentira e a verdade... 

A nuvem que arrastou o vento norte... 

- Meu corpo! Trago nele um vinho forte: 

Meus beijos de volúpia e de maldade! 

Trago dálias vermelhas no regaço...  

São os dedos do sol quando te abraço,  

Cravados no teu peito como lanças! 

E do meu corpo os leves arabescos 

Vão-te envolvendo em círculos dantescos 

Felinamente, em voluptuosas danças...  (p. 238) 

 

                Em “Volúpia”, encontramos já na primeira estrofe o paradoxo entre o profano e o 

sagrado, na expressão “divino impudor da mocidade”. A idade aparece como a permissão 

para a falta de pudor, e, novamente, a “mocidade” é relacionada à volúpia. A mocidade é, 

então, a idade da transgressão, da isenção de culpa cristã e dos interditos, frequentes nas 

imagens femininas dos livros anteriores. 

               Os versos que compõem a primeira estrofe seguem com a descrição do momento 

extático e pagão, pelos vocábulos “êxtase”, “frêmito”, “ansiedade”, em que o eu-lírico 

oferece o seu corpo jovem, corpo que reconhece destinado à morte, único fim. Ao contrário 

de pessimismo, o que vemos nesses versos é uma perspectiva trágica nietzschiana de 

valorização da vida, enquanto algo digno de ser vivido; a valorização do instante, e, ainda, 

da aceitação das verdades e não da negação da vida. A afirmação da vida se dá por essa 

entrega corporal, pelo gozo do momento voluptuoso, tal o mito de Dioniso que é a 

manifestação do arquétipo da desrazão e, na filosofia nietzschiana, o trágico: 

 

O trágico nos obriga a pensar esse paradoxo intransponível, para além das 

ideologias tranqüilizadoras sobre a perfectibilidade do homem e da 

sociedade, para além das múltiplas ilusões de todo gênero que formaram o 

progressismo ocidental, apela a uma lucidez fortificante, incitando a viver 

sua morte todos os dias [...]. (MAFFESOLI, 2003, p. 22) 
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Os temas do pensamento mítico dionisíaco aparecem na arte como a afirmação da 

vida em sua totalidade: “[...] Isso [apreciação do instante] os poetas e artistas têm mostrado 

bem. Da mesma maneira, os historiadores da arte têm assinalado porque esta ética do 

instante era uma essência do mito dionisíaco” (MAFFESOLI, 2003, 48).  

              A perspectiva erótica que se estende nos versos florbelianos vem afirmar o desejo 

de transgressão e de vida, essa última, em todo momento, relacionada à liberdade corporal e 

à sexual, condenadas pela doutrina cristã, cujo ideal de perfectibilidade humana e da 

sociedade contrariam a liberdade do corpo e condenam o desejo. O corpo feminino é, na 

poesia de Charneca em Flor, receptáculo do desejo e o veículo de satisfação do sujeito 

feminino: 

A sombra entre a mentira e a verdade... 

A nuvem que arrastou o vento norte... 

- Meu corpo! Trago nele um vinho forte: 

Meus beijos de volúpia e de maldade! 

            A embriaguez, apresentada na imagem do beijo de volúpia e maldade, é a 

representação da mulher Lilith, o elemento dionisíaco mais profundo da cultura cristã, a 

transgressão total. Entre mentira e verdade, é a embriaguez que se apresenta; ela é parte da 

sedução proposta pelo sujeito feminino, jovial e belo que, em ofertório do corpo erótico, 

utiliza-se dos elementos da natureza e da sua natureza feminina para a descrição desse 

momento íntimo de entrega: 

Trago dálias vermelhas no regaço...  

São os dedos do sol quando te abraço,  

Cravados no teu peito como lanças! 

                As dálias vermelhas, as quais, mais uma vez, reitera a cor “vermelha” na poesia 

de Charneca, simbolizam o desejo sexual, a paixão, o sangue; trazidas no regaço, 

metaforizam a sexualidade feminina, aberta em flor e em frêmitos. Essa imagem se 

contrapõe aos lírios brancos do Livro de “Sóror Saudade”, flor e cor que simbolizavam a 

pureza e também o luto.  

Essa imagem mostra o desdobramento da imagem feminina: da casta para a erótica. 

Associadas ainda aos dedos do sol, as dálias lembram brasas, e, ao mesmo tempo, as lanças 

que cravam o peito nos remetem à imagem sagrada do Cristo ferido; aqui, o homem, em 
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momento de corrupção do sagrado. Importante mencionar que as lanças, aqui associadas a 

elementos de fogo, opõem-se ao percurso frio e metalizado que vimos no poema “Frieza” 

em Sóror Saudade. O que contribui para expor o desdobramento dessa imagem feminina, a 

partir dos elementos simbólicos que remetem ao erotismo e o sexual. O profano corrompe 

as imagens do sagrado, que se misturam à sexualidade, em um paganismo dionisíaco a 

envolver em seu cortejo dantesco o sujeito desejado: 

E do meu corpo os leves arabescos 

Vão-te envolvendo em círculos dantescos 

Felinamente, em voluptuosas danças... 

                O sujeito feminino seduz o masculino com os apelos corporais e o envolve em 

seu círculo de prazeres. A imagem da natureza selvagem, associada a essa sedução, é a que 

predomina e é explicitada pelo advérbio de modo utilizado: “felinamente”. Tal imagem 

felina relaciona-se à mulher selvagem, na natureza, o instinto primitivo que reside em cada 

sujeito, mascarado e negado pela cultura. Felinamente, o corpo envolve o sujeito 

masculino, traduzindo essa natureza lilithiana e dionisíaca concernente à mulher. E em total 

comunhão com o mito dionisíaco, temos a dança, elemento de libertação feminina, 

elemento do êxtase e de sedução corporal. 

As Antestérias, festas comemoradas em homenagem a Dioniso eram festas sagradas 

do vinho, em que os participantes, após embriagarem-se, dançavam, à noite, ao som das 

flautas e címbalos, até caírem semidesfalecidos ao chão, e acreditava-se que nesse estado, 

em comunhão com o deus, os adeptos saíam de si pelo processo do êxtase. Isto é, 

superavam a sua condição humana, ultrapassavam a medida, o métron, alcançando uma 

liberdade que os outros seres não podiam alcançar, libertando-se dos tabus e convenções 

éticas da pólis. As principais adeptas eram as mulheres, e estas aderiam maciçamente
140

. 

O corpo e a jovialidade são os meios pelos quais essa mulher se rebela e extravasa o 

erotismo há tanto sublimado e a dança é um destes recursos, elemento dionisíaco por 

excelência. Agora não temos mais a imagem reprimida expressa nos poemas dos livros 

anteriores pela imagem da “velhinha”. A mulher com o seu corpo vibrante e sedutor é a 

afirmação disso. A mocidade é a forma encontrada para expressar a volúpia e a 
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transgressão nos seus versos; é a ninfa pagã responsável pelo “rompimento” das regras. 

Não há mais a sóror enclausurada, mas a alma jovem e ávida que suplica seus desejos.  

              Sem culpas, a flor se abre na charneca, e a beleza brota como produto da leveza da 

mocidade: 

                                                Mocidade 

A mocidade esplêndida, vibrante, 

Ardente, extraordinária, audaciosa. 

Que vê num cardo a folha duma rosa, 

Na gota de água o brilho dum diamante; 

Essa que fez de mim Judeu Errante  

Do espírito, a torrente caudalosa,  

Dos vendavais irmã tempestuosa, 

- Trago-a em mim vermelha, triunfante! 

No meu sangue rubis correm dispersos: 

- Chamas subindo ao alto nos meus versos,  

Papoilas nos meus lábios a florir! 

Ama-me doida, estonteadoramente, 

O meu Amor! que o coração da gente 

É tão pequeno... e a vida, água a fugir...  (p. 231) 

 

                 No poema “Mocidade”, deparamo-nos novamente com a exaltação dessa idade, a 

que são atribuídos adjetivos reverenciadores da vida e das sensações próprias da juventude. 

A primeira estrofe descreve, finalmente, qual o significado que a “mocidade” possui na 

poesia de Charneca: 

A mocidade esplêndida, vibrante, 

Ardente, extraordinária, audaciosa. 

Que vê num cardo a folha duma rosa, 

Na gota de água o brilho dum diamante; 

                Os adjetivos “esplêndida”,“vibrante”, “ardente”, “extraordinária” e “audaciosa” 

vem de encontro com a simbologia que já analisamos nas outras poesias, e apontam para 

caráter sensual e transgressor da idade e para a sua audácia. Afinal, a mocidade é o que 

permite o espírito livre, ardente e audacioso do sujeito lírico no livro, que a traz em si 
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“vermelha, triunfante”, simbolizando a passionalidade, a impulsividade e o calor, próprios 

desse eu-lírico feminino que se assim se delineia na poesia de Charneca em Flor: 

Essa que fez de mim Judeu Errante  

Do espírito, a torrente caudalosa,  

Dos vendavais irmã tempestuosa, 

- Trago-a em mim vermelha, triunfante! 

               A figura do Judeu Errante não é excepcional na poética florbeliana. Se em Livro 

de “Sóror Saudade”, a imagem denota dor e exclusão, própria da lenda do Judeu que 

escarneceu Jesus a caminho da cruz, tornado imortal, como castigo, para vagar pela terra 

até o dia do Juízo Final; aqui, a imagem denota a liberdade desse sujeito no mundo, vista de 

forma positiva, o sujeito pecador e desafiador, não-cristão, uma mudança sígnica que 

aponta para o eixo temático de Charneca, e a lenda do Judeu Errante se assemelha a Lilith 

bíblica: 

Como a figura anima, Lilith tenta seduzir não somente o primeiro 

homem, Adão, mas também todos os homens, mesmo hoje em dia – 

pois, de acordo com uma das tradições da antiga mística judaica, ela é 

imortal. Ela encontrará sua morte somente no Dia do Julgamento. 

(HURWITZ, 2006, p.33) 

 

A “mocidade” e o feminino com toda a sua transgressão e desobediência é que fez 

desse sujeito o Judeu Errante, sujeito pecador que prestará cotas no Juízo Final, contrário à 

tentativa de resignação e castidade expressas pelas imagens femininas dos dois primeiros 

livros. 

  Para reiterar mais uma vez a mudança de atitude desse eu-lírico em relação ao 

Livro de Mágoas e o de “Sóror Saudade”, a cor vermelha reaparece, colorindo a palidez 

que dominava os outros versos e esquentando os cenários. O vermelho é a cor da paixão, 

nos rubis, chamas e papoulas é metaforizada a passionalidade que invade os versos; no 

sangue, versos e lábios, a vitalidade e passionalidade desse sujeito são expressos: 

No meu sangue rubis correm dispersos: 

- Chamas subindo ao alto nos meus versos,  

Papoilas nos meus lábios a florir! 

O sangue e o vermelho expressam, ainda, a natureza lilithiana deste eu-lírico 

feminino. Em relação ao mito de Lilith é interessante ainda mencionar o Comentário do 
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Beresit-Rabba (BERESIT-RABBA apud SICUTERI, 1998, p. 27), sobre a criação de 

Lilith, que traz a seguinte passagem, “no princípio a criou, mas quando o homem a viu 

cheia de saliva e de sangue afastou-se dela, tornou a criá-la uma segunda vez [...]”, e 

remonta as alegorias do sangue e da saliva, trazendo à tona todos os significantes 

libidinosos, estando o sangue relacionado à sexualidade sem tabus e proibições, 

dissimulando a imagem da mulher lasciva. 

A apropriação que promove de tais traços permite a esse sujeito a total liberdade 

feminina, que culmina com a de expressão e liberdade de amar, observada na declaração de 

seus versos. Esse sentimento de liberdade promove o reconhecimento da efemeridade das 

coisas e dos sentimentos: 

Ama-me doida, estonteadoramente, 

O meu Amor! que o coração da gente 

É tão pequeno... e a vida, água a fugir... 

                A súplica de amor que marca o início da quarta estrofe é produto da liberdade do 

sujeito feminino, alcançada e explorada em todo o poema. A súplica que, na verdade, é 

mais um clamor de satisfação momentânea, assemelha-se com o poema que iniciamos 

ocapítulo, “Amar!”. Amar perdida ou estonteadamente são formas de expressar o mesmo 

desejo de amor, livre de convenções morais e de compromissos, preocupado com o instante 

a ser vivido, visto que a vida é fugidia, representada pela imagem da água a fugir.  

               Tal como Heráclito de Éfeso, o eu-lírico florbeliano nos apresenta a sua dialética, 

pela qual justifica a vida em sua propriedade fundamental: nada é eterno.  

               Eis a percepção de vida que predomina nesses versos florbelianos, retirando dela o 

peso e as dores que poderia acumular, como o sentimento de culpa cristão. Viver a vida em 

toda a sua intensidade e desejos, aproveitando os anos e o instante é a finalidade desse 

sujeito,  eu-lírico que imprime a marca transgressora da sua poesia e a imagem feminina 

luxuriosa.  

  A mulher lilithiana, livre da culpa e da ordem social, se apresenta nas poesias 

florbelianas do livro, moldando o caráter do eu-lírico feminino da obra em questão. Sem 

embate entre o certo ou o errado, sem questionamentos acerca da moral, a Lilith, a ninfa 

pagã, a mulher florbeliana surge  em sua natureza feminina grandiosa e esplendorosa, à 

qual une os símbolos de pujança, afastando qualquer simbologia que remeta à inferioridade 
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e à diminuição do signo feminino. Os temidos símbolos do masculino e da transgressão 

agora são dominados e utilizados pela mulher de Charneca para construir os seus versos de 

exaltação da vida, e assim delineia a imagem da mulher-poetisa. 

 

4.2. A Poetisa e a poesia a abrirem-se em Flor 

 

À medida que se afirma como mulher plena de desejos e êxtases, em que assume tal 

característica feminina e se exibe, sexo antes marcado pela discriminação, mas agora 

exaltado pela sua potência de vida, o eu-lírico florbeliano define-se também enquanto 

poetisa, em um movimento de duplo reconhecimento, necessário para a desejada liberdade 

poética: 

                                                       Eu 

Até agora eu não me conhecia,  

julgava que era Eu e eu não era 

Aquela que em meus versos descrevera  

Tão clara como a fonte e como o dia. 

Mas que eu não era Eu não o sabia 

E, mesmo que o soubesse, o não dissera...  

Olhos fitos em rútila quimera  

Andava atrás de mim... E não me via! 

Andava a procurar-me - pobre louca!- 

E achei o meu olhar no teu olhar,  

E a minha boca sobre a tua boca! 

E esta ânsia de viver, que nada acalma,  

É a chama da tua alma a esbrasear 

As apagadas cinzas da minha alma!  (p. 215) 

                 No poema “Eu”, do livro Charneca em Flor, encontramos uma perspectiva 

diferenciada do poema homônimo em Livro de Mágoas (1919). Ambos os poemas 

dialogam entre si. O primeiro apresenta uma busca constante desse sujeito feminino, uma 

tentativa de conhecimento e reconhecimento, comum ao eu-lírico feminino do Livro de 

Mágoas, que buscava um “lugar”, “ser Alguém”.  

                 A busca pelo lugar do sujeito feminino na sociedade e também pelo seu lugar 

como poetisa denotava toda a amargura que essa mulher carregava: a dor da maldição 
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feminina, o lado negro lilithiano, da mulher condenada à escuridão, e o lado da Eva, 

“culpada” por toda a dor do mundo e condenada a viver subjugada ao homem. Logo, a 

imensa dor que recobre o primeiro poema é a consciência da sua invisibilidade no mundo 

masculino, percebida nos dois primeiros quartetos do poema em Charneca em Flor: 

Até agora eu não me conhecia,  

julgava que era Eu e eu não era 

Aquela que em meus versos descrevera  

Tão clara como a fonte e como o dia. 

                 O percurso construído entre o primeiro e o terceiro livros florbelianos permitiu 

um desdobramento das imagens femininas em sua obra, os quais acompanhamos em seus 

poemas, culminando com essa afirmação do sujeito feminino e do reconhecimento 

enquanto mulher e poetisa. O “saber-se”, o “conhecer-se” foi o ponto fundamental para o 

desenvolvimento dessa nova imagem para si mesma: 

Mas que eu não era Eu não o sabia 

E, mesmo que o soubesse, o não dissera...  

Olhos fitos em rútila quimera  

Andava atrás de mim... E não me via! 

                “Descobrir-se” como Alguém é ponto essencial para sua nova perspectiva 

feminina, um “eu” que se descobre e se sabe mulher, sujeito de desejos, e é assim que se 

define o seu ser: 

Andava a procurar-me - pobre louca!- 

E achei o meu olhar no teu olhar,  

E a minha boca sobre a tua boca! 

E esta ânsia de viver, que nada acalma,  

É a chama da tua alma a esbrasear 

As apagadas cinzas da minha alma! 

                 Encontrar-se no corpo alheio é a demonstração do conteúdo feminino e erótico 

desse eu-lírico. Ora, tanto no poema quanto no livro em questão, o feminino e o erótico se 

confundem, tornando-se o segundo condição do primeiro. A ânsia de vida relacionada a 

essa satisfação extática constante nos versos exprime o conteúdo dionisíaco dessa poesia 

florbeliana e instaura a condição de ser mulher-poetisa. O sujeito feminino reivindica o seu 

lugar de igualdade como o mito de Lilith: 
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É o mito de exclusão [Lilith] da primeira mulher de Adão, igual a ele e 

não pedaço de sua costela, que se reivindica igual para exercer seu prazer 

na relação com o homem, que quer manter relação de igual para igual com 

o outro – diferente. Depois de sua demonização e exclusão segue-se a 

criação de Eva – garantia maior de submissão ao Pai e ao homem. Mas 

Lilith é e permanece sendo pedaço de Eva, pressentida já na primeira 

versão da criação. (PAIVA, 1993, p. 59) 

 

Ao reivindicar o seu lugar de igualdade, na maioria das vezes, expressa pelas 

atitudes sensuais e eróticas e pela liberdade corpo, essa mulher define-se como um 

Alguém, e define-se também como poetisa. Constrói-se a imagem da mulher como ser no 

mundo e do mundo, e não submissa ao homem, como fora o mito de Eva: 

Pedaço da hegemonia de Adão, Eva é antes impura, inferior e submissa, 

depois companheira. [...] Lilith é mais infernal, personifica a sombra dessa 

cultura, que deve dela se defender, deve prendê-la no inferno. [...] Nas 

duas, encontramos a insubmissão, mas também a articulação com a Lei do 

Pai. Lilith quer ser igual, Eva não pensa na punição ao desejar a sabedoria 

proibida. Lilith desobedece a supremacia de Adão, Eva desobedece à 

proibição. Mas Lilith vai ser o “chicote de Deus”, Eva o Seu modelo de 

inferioridade. Lilith é o demônio puro, Eva é a porta da impureza que 

exclui do Paraíso.  (PAIVA, 1993, p. 65) 

 

 

 Negando a cultura e desobedecendo a supremacia masculina, afirma-se a imagem 

feminina de Charneca em Flor. Tal imagem é o desdobramento da imagem feminina 

inicial, desenvolvida no primeiro livro, Livro de Mágoas (1919), onde encontramos a 

mulher submissa, ocultada e que vivia à sombra do mundo masculino. É a mulher inferior e 

submissa que encontramos. A inferioridade é expressa pela dificuldade que se mostra para 

alcançar o status de poeta, o qual é claramente atribuído aos homens dentro da poesia desse 

livro. A menção ao substantivo no masculino feita dentro dos poemas demonstra atribuição 

que faz ao homem dessa atividade. Inferior ao homem, essa mulher não pode ser poetisa e 

não consegue expressar-se também, já que se encontra submissa à condição social e à falta 

de propriedade que possui para desenvolver os temas mais íntimos como o erotismo, 

propriedade, essa, considerada aqui como o comedimento da palavra, tanto reprimida. 

 Em Livro de “Sóror Saudade” (1923), deparamo-nos com a respectiva imagem da 

Sóror, mas que no livro, ao invés de reclusão total, representa a imagem da poetisa, assim 
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reconhecida por seus pares. O eu-lírico do livro se desdobra nesse sujeito feminino poeta, a 

poetisa florbeliana, altiva e isolada, também retratada pela imagem da Princesa, constante 

nessas poesias. As imagens femininas que remetem à altivez, ao isolamento e à castidade 

aparecem no livro de forma a confrontar o desejo íntimo feminino, desejo de mulher, que 

fica reprimido e dissimulado sob o véu da sóror, da mulher casta.  E é sob o conflito, o 

embate entre as forças da razão e desrazão, da castidade e do desejo que se desenvolve a 

imagem do eu-lírico do livro. A sóror é a poetisa enclausurada, a transbordar de desejo. 

Esse desejo é percebido no embate empreendido a partir dos símbolos que representam o 

sagrado e o profano, que aparecem na poesia estudada em capítulo anterior. As cores da 

pureza e do luto são constantes, assim como as imagens da boca e mãos simbolizando o 

corpo erótico, expondo-nos ao conflito feminino no livro. 

 Em Charneca, esse conflito se resolve. No poema de abertura, o eu-lírico se 

desveste, e temos a mulher. Agora, poetisa e mulher. À medida que os versos desenvolvem 

os significantes eróticos concernentes ao sujeito feminino se libertam e expõem o corpo e 

os desejos femininos, afirmando o sujeito e a sua condição feminina, sem os receios 

anteriores.  

 Nesse movimento entre os sujeitos femininos que se transformam no decorrer das 

obras, observamos que, ao afirmar-se como mulher, o eu-lírico define a sua identidade: 

mulher-poetisa. 

Desta forma, nos deparamos em Charneca em Flor com os poemas que descrevem 

o ser poetisa e o ser mulher. E o desejo de ser Alguém, agora é preenchido pela certeza e 

reconhecimento em ser Alguém: 

                        

 Sou eu! 

À minha ilustre camarada Laura Haves 

Pelos campos em fora, pelos combros, 

Pelos montes que embalam a manhã, 

Largo os meus rubros sonhos de pagã, 

Enquanto as aves poisam nos meus ombros... 

Em vão me sepultaram entre escombros  

De catedrais duma escultura vã!  



161 

 

Olha-me o loiro sol tonto de assombros, 

as nuvens, a chorar, chamam-me irmã! 

Ecos longínquos de ondas... de universos...  

Ecos dum Mundo... dum distante Além,  

Donde eu trouxe a magia dos meus versos! 

Sou eu! Sou eu! A que nas mãos ansiosas  

Prendeu da vida, assim como ninguém,  

Os maus espinhos sem tocar nas rosas!  (p. 249) 

                  No poema “Sou eu!”, a descrição da mulher relacionada aos elementos naturais, 

e a evocação dos sonhos rubros, vermelho que representa a volúpia e a carnalidade, 

concretizam a imagem da mulher pagã.  

                  O sujeito feminino que se afirma e se define como mulher e pagã desconstrói o 

lugar de esquecimento e escuridão em que havia sido colocado, conforme vimos em Livro 

de Mágoas: 

Em vão me sepultaram entre escombros  

De catedrais duma escultura vã!  

Olha-me o loiro sol tonto de assombros, 

as nuvens, a chorar, chamam-me irmã! 

                  O sepulcro em que fora colocada –“em vão”- não foi o suficiente para detê-la, e 

o sol, símbolo maior da razão do mundo masculino, “assombra-se”, com tal sujeito. O sol, 

antes o ser que assombrava, agora comunga do momento com o eu-lírico, “[...]tonto de 

assombros,[...]”, espantado com esse sujeito feminino, que sai do seu lugar de 

esquecimento. Viva para o mundo, é através da voz que se afirma diante do mundo 

masculino. Não é apenas erotismo e sensualidade; a mulher é também poesia, é poeta: 

Ecos longínquos de ondas... de universos...  

Ecos dum Mundo... dum distante Além,  

Donde eu trouxe a magia dos meus versos! 

Sou eu! Sou eu! A que nas mãos ansiosas  

Prendeu da vida, assim como ninguém,  

Os maus espinhos sem tocar nas rosas! 

                  Os seus versos são parte constitutiva desse sujeito que se afirma: “sou eu! sou 

eu!”, a poetisa de versos mágicos. As mãos ansiosas surgem como a mão da poetisa e 

também a mão feminina. Os maus espinhos, presos nas mãos, projetam uma imagem 
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sagrada, do Cristo crucificado, mas também uma imagem romântica, dessa mulher-poetisa 

que conhece da vida a dor, sem “tocar” a beleza, metaforizada pelas rosas. 

                Assim, se delineia o eu-lírico da poetisa, exaltando a sua condição de poeta, a 

partir da sua afirmação como mulher. Livre das mordaças e mais vivo que antes, esse eu-

lírico que percorreu o caminho da Eva, submissa e inferiorizada, entrou em conflito com a 

medida e desmedida, agora se define como mulher lilithiana, a qual retirou dos escombros, 

para poder, assim, expressar com propriedade os desejos e anseios femininos. Ao alcançar 

essa expressão, afirma-se em plenitude, e a imagem que encontramos é da elevação do 

sujeito feminino, da poetisa e de seus versos. 

 

4.2.1. A afirmação poética 

 

Em “Versos de Orgulho” temos a apresentação do eu-lírico que se orgulha da sua 

condição privilegiada, mulher-poetisa-princesa, e refaz todo o discurso da primeira obra, 

Livro de Mágoas (1919). A dor por não ser Alguém, mulher/poetisa, que predominava 

naqueles versos, é substituída pelo orgulho desmesurado de “Ser Alguém”: 

Versos de Orgulho 

O mundo quer-me mal porque ninguém 

Tem asas como eu tenho! Porque Deus 

Me fez nascer Princesa entre plebeus 

Numa torre de orgulho e de desdém! 

Porque o meu Reino fica para além! 

Porque trago no olhar os vastos céus, 

E os oiros e os clarões são todos meus! 

Porque Eu sou Eu e porque Eu sou Alguém! 

O mundo! O que é o mundo, ó meu amor?! 

 - O jardim dos meus versos todo em flor... 

A seara dos teus beijos, pão bendito... 

Meus êxtases, meus sonhos, meus cansaços... 

 - São os teus braços dentro dos meus braços, 

Via Láctea fechando o Infinito!  (p. 210) 
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A estranheza ao mundo e o quererem-lhe mal são consequências desse sujeito 

liberto que se tornara; a metáfora da asa representa essa liberdade. A estranheza também se 

dá pela predestinação do sujeito, que o faz diferenciar-se pela sua altivez; é o sujeito eleito. 

Dessa vez, a “eleição” aparece como afirmação identitária da poetisa, distanciando-se da 

eleição para o sofrimento a qual fora “destinada” no primeiro livro. A torre, símbolo do 

exílio, é também símbolo de elevação e, aqui, de eleição. A imagem da Princesa, antes 

incompreendida e dolorida, agora revela o sujeito escolhido e sublime. A princesa é a 

mulher, a poetisa, que foi escolhida, que transcende o mundo dos plebeus, aqui metáfora da 

sociedade patriarcal e tradicional: 

O mundo quer-me mal porque ninguém 

Tem asas como eu tenho! Porque Deus 

Me fez nascer Princesa entre plebeus 

Numa torre de orgulho e de desdém! 

A Princesa é o sujeito que pode transcendente e situar-se em lugar superior aos 

outros “mortais”. Tal superioridade se dá por sua condição de poetisa, sujeito de saber e 

conhecimento, cujo “Reino” se distancia do mundo “comum”. A construção desse sujeito 

feminino, dada pelos desdobramentos que o eu-lírico feminino, perpassando os três livros 

de Florbela, atinge o ponto máximo no último verso da segunda estrofe “[...] Porque Eu sou 

Eu e porque Eu sou Alguém!”: 

Porque o meu Reino fica para além! 

Porque trago no olhar os vastos céus, 

E os oiros e os clarões são todos meus! 

Porque Eu sou Eu e porque Eu sou Alguém! 

O conhecimento e também liberdade, simbolizados pelos “céus” que traz no olhar, e 

o poder, simbolizado pelos “oiros” e “clarões” que possui, os quais também podem 

simbolizar o conhecimento, são todos formadores desse sujeito, constituintes dele, e que o 

fazem pertencer ao mundo de eleitos, ao mundo dos poetas, domínio do masculino na 

cultura patriarcal. 

Como poetisa, o sujeito afirma-se como mulher, e vice-versa, conforme já vimos 

anteriormente, e, em “Versos de orgulho”, o sujeito afirma-se também como mulher por 

seus versos: 
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O mundo! O que é o mundo, ó meu amor?! 

 - O jardim dos meus versos todo em flor... 

A seara dos teus beijos, pão bendito... 

Meus êxtases, meus sonhos, meus cansaços... 

 - São os teus braços dentro dos meus braços, 

Via Láctea fechando o Infinito! 

O mundo é o jardim dos seus versos, que em flor remete ao título da obra em 

questão, como a beleza dos versos: versos de orgulho, orgulho de ser poetisa e de ser 

mulher. Como parte desse orgulho feminino, o mundo também é seu corpo, em êxtases, 

corpo de mulher em comunhão com o amado, na metáfora do “corpo mundo”, simbolizada 

pela Via Láctea. 

O mundo, agora, é lar dessa poetisa, que canta em seus versos todo o orgulho e o 

significado da sua identidade: 

Ser poeta 

Ser Poeta é ser mais alto, é ser maior 

Do que os homens! Morder como quem beija! 

É ser mendigo e dar como quem seja  

Rei do Reino de Aquém e de Além Dor! 

É ter de mil desejos o esplendor 

E não saber sequer que se deseja! 

É ter cá dentro um astro que flameja, 

É ter garras e asas de condor! 

É ter fome, é ter sede de Infinito! 

Por elmo, as manhãs de oiro e de cetim... 

É condensar o mundo num só grito! 

E é amar-te, assim, perdidamente... 

É seres alma e sangue e vida em mim 

E dizê-lo cantando a toda gente!  (p. 229) 

“Ser Poeta” é o poema da descrição que o eu-lírico faz da própria  condição, que 

exalta a natureza e a índole do poeta, da poetisa-mulher. Ser poeta é ser sublime, estar na 

“altura”, acima dos homens, metáfora da sociedade, a que também podemos remeter à 

sociedade em que Florbela produziu sua obra, que tanto criticou suas poesias.  

A atividade poética é definida pelo enunciado “Morder como quem beija!”, num 

misto de dor e prazer, agressividade e ternura, típicos do erótico, denotando a forma de 
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expressão desse poeta. A forma de expressão tão buscada no Livro de Mágoas (1919) 

parece ser alcançada, finalmente, e exaltada nos versos de Charneca em Flor (1931), onde 

é destacada essa condição de poeta: 

Ser Poeta é ser mais alto, é ser maior 

Do que os homens! Morder como quem beija! 

É ser mendigo e dar como quem seja  

Rei do Reino de Aquém e de Além Dor! 

É ter de mil desejos o esplendor 

E não saber sequer que se deseja! 

É ter cá dentro um astro que flameja, 

É ter garras e asas de condor! 

Em “Ser Poeta”, a descrição da condição de poeta também adquire outras nuances, 

desdobra-se, como ocorre com a imagem feminina no decorrer da obra. Ao poeta, são 

relacionados o desejo e o poder: é aquele que deseja, o que possui o sol dentro de si, 

metáfora do poder, do conhecimento e do desejo, também simbolizado pelas asas e garras 

de condor, ave de rapina que permanece nas partes mais altas das montanhas, retornando 

também aos elementos de liberdade e elevação. A descrição culmina com uma in-definição 

de tal estado, pois atinge uma universalidade de elementos, universal como o poeta, 

Infinito: 

É ter fome, é ter sede de Infinito! 

Por elmo, as manhãs de oiro e de cetim... 

É condensar o mundo num só grito! 

O poeta, mais uma vez, é aquele que integra sua infinitude ao corpo, em total comunhão: 

E é amar-te, assim, perdidamente... 

É seres alma e sangue e vida em mim 

E dizê-lo cantando a toda gente! 

Amar, amar perdidamente é a expressão desse poeta, sujeito feminino que se 

desdobra nos poemas florbelianos, poeta-poetisa que é reconhecida e se reconhece como 

tal. Assume, assim, sua identidade de mulher e a de poeta, tão desejadas nos dois primeiros 

livros e exaltadas em Charneca em Flor. 

Poetisa, como vamos chamá-lo agora na obra florbeliana, é esse sujeito feminino e 

poeta, sujeito que conseguiu, assim como a charneca rude, abrir-se em flor. Abriu-se em 
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seus versos o esplendor do feminino, abriu o esplendor da mulher Lilith e, com toda a 

liberdade, cantou o amor, sem restrição às expressões e aos sentimentos pelos quais tanto se 

puniu e silenciou em Livro de “Sóror Saudade” (1923). Como a imagem agressiva e, ao 

mesmo tempo, sublime da charneca a abrir-se em flor, esse eu-lírico feminino florbeliano 

despiu-se do seu traje, seu invólucro protetor, limpou suas lágrimas e reverteu suas mágoas 

profundas do Livro de Mágoas (1919),  em canto pleno e liberto, o canto da poetisa.  

 Como Poetisa, Florbela celebra a vida em Charneca em Flor (1931), celebra a 

natureza feminina, a vida em plenitude e finitude, a condição trágica da existência. Como 

Lilith e Dioniso, a Poetisa se vê diante dos seus desejos e da sua potência geradora, 

negando as convenções, rompendo com as leis sociais e alcançando a sua liberdade, tal 

como o condor nos picos mais altos ou os chacais na charneca alentejana. 
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CONCLUSÃO 

 

 
[...] Não há nada de chilro em Florbela; na vida como na poesia, ela canta 

e grita, ruge e chora, arranha-se e morde. O que não significa que não 

pense, acima de tudo e em todas as circunstâncias, com a frieza métrica, 

com a estratégia semântica de que só um bom poeta é capaz. [...]
141

  

 

“Como ler a poesia de Florbela Espanca?”, talvez fosse essa a questão mais 

pertinente a este trabalho. Ler significa, para nós, interpretar, e para interpretar um texto é 

necessário “re-conhece-lo” e dá-lo voz. Assim fazemos diariamente com os textos 

literários, trazendo-os para a nossa perspectiva e “re-novando-os”. Com o texto de Florbela 

Espanca não foi diferente, principalmente quando prestamos atenção à imagem singular que 

nos acompanha dentro dos seus textos, a imagem feminina. Envolvemo-nos, então, em seus 

significantes e, a partir deles, admitimos as interpretações possíveis. 

 Neste trabalho, vimos como as imagens femininas não só estão presentes na poesia 

florbeliana, mas são a problemática que envolve os poemas e, que, juntamente à questão do 

fazer poético, desdobram-se em sua obra à medida que penetramos na poesia. Ressaltamos, 

ainda, que essas imagens femininas, por se tratarem de representações arquetípicas, 

possuem relação com o contexto histórico da poetisa e com o seu percurso criativo e 

profissional. Os elementos que marcaram a sua existência como poetisa e a recepção crítica 

do seu trabalho, seja por seus pares poetas, seja pela crítica geral, puderam ser vistos como 

alguns dos desencadeadores dessa escrita poética, como fundadores das suas atitudes e 

escolhas estéticas. 

Após a breve exposição acerca da teoria do imaginário realizada na parte 

introdutória, fundamental para o desenvolvimento das análises temáticas subsequentes, e do 

capítulo contendo a contextualização história da poetisa e da sua obra, analisamos nos três 

livros de Florbela Espanca os desdobramentos das imagens femininas na sua poesia. No 

Livro de Mágoas (1919), encontramos a problemática feminina de ser considerada inferior 

e submissa ao homem. Este conflito construiu a imagem da mulher magoada, por ser 

mulher, sujeito discriminado pela cultura, e, portanto, não ser reconhecida como poetisa. 

                                                 
141
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texto, organização, apresentação e notas de Maria Lúcia Dal Farra. Prefácio de Inês Pedrosa. Edições Quase: 

Matosinhos, 2008, p.20. 
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Estabelecemos, no nosso trabalho, tal imagem como a inicial dos desdobramentos 

femininos que se sucederam. 

Ao perscrutar a imagem nas poesias, foi identificada sua relação com os mitos 

femininos judaico-cristãos. A mulher magoada é uma mulher noturna, tal qual a Lilith 

suméria, simbolizada pela Lua Negra, ou a Lilith Judaico-cristã, expulsa do paraíso e 

recolhida com os demônios e Samael, nas charnecas do mar arábico. Lilith é a revoltosa e 

“apagada” pela cultura ocidental. Reconhecer a sua existência é despertar o lado “negro” e 

livre da mulher, por tanto ocultado. 

Investigando um pouco mais essa imagem da mulher magoada, deparamo-nos 

também com a Eva, “uma das mais magoadas que são”, castigada por sua curiosidade e 

desejo, condenada a ser sempre sombra do homem, portadora do pecado e das mazelas que 

atingem o gênero humano.  

Culpada, resignada, ensinada e impelida a ser “ninguém”, é o mito de Eva que 

encontramos com mais expressão nessa poesia, é a mulher Eva que o eu-lírico manifesta, 

carregando toda a mágoa feminina de não ser “ninguém”, por ser mulher. Essa culpa que 

carrega faz com que viva sob o olhar masculino da razão, o mundo apolíneo. 

No segundo livro, Livro de “Sóror Saudade” (1923), vimos como a imagem 

anterior, da mulher submissa e inferior (“Ninguém”) se desdobrou para a imagem da sóror 

poetisa. Construiu-se a imagem da poetisa - imagem intermediária e paradoxal - , mas que 

não havia ainda assumido a imagem da mulher, livre em sua natureza feminina. 

Identificamos a imagem da sóror como uma forma de dissimular o elemento feminino, 

noturno e sensual, que reside nesse sujeito. Logo, constatamos a imagem de perturbação do 

eu-lírico feminino sóror-poetisa entre os mundos da razão e do desejo, que delineou o 

aspecto paradoxal do sujeito feminino desse livro. 

A esse caráter paradoxal do eu-lírico, associamos as imagens noturnas e de 

claridade a ele relacionadas. Ora, podemos identificar símbolos que remetem aos pares 

Apolo e Dioniso e Eva e Lilith, consolidando o aspecto conflituoso por que o analisamos. A 

imagem da sóror expressa, ao mesmo tempo, a afirmação como poetisa e o afastamento do 

mundano, e a mulher erótica e a negação dos desejos. A partir da sóror, o eu-lírico se 

reconheceu como poeta, altiva, isolada, mas em conflito com o mundano, com o desejo. O 

convento ou a torre são os seus refúgios, onde se protege das tentações. 
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Observamos nas poesias do livro a incidência dos paradoxos dentro/fora, alto/baixo, 

luminosidade/escuridão, Deus/Satanás, sempre manifestando o caráter do dual da imagem 

feminina no livro e seus conflitos, e não só dela, mas do tratamento histórico dado à mulher 

e os conflitos enfrentados por esta. 

No último livro analisado, Charneca em Flor (1930, póstuma), identificamos a 

imagem feminina que se desdobra a partir da obra anterior. O eu-lírico da sóror-poetisa, foi-

nos desconstruído em seu primeiro viés: o da sóror. Encontramos a imagem da mulher 

liberta das condições morais impostas pela sociedade, e nos deparamos com um sujeito 

entregue a sua natureza sensual e erótica expressando-se através do eu-lírico feminino.   

O eu-lírico, que no livro anterior se escondia e se protegia na torre ou no convento, 

entregou-se à natureza, aos desejos, sob a luz do crepúsculo e não só sob a escuridão 

noturna. O conflito que predomina em Sóror Saudade se desfaz, e não nos deparamos 

somente com a Eva resignada que ainda deixou seus traços na sóror, mas a Lilith, o 

Dioniso, plenos de vida e desejo, rompendo as barreiras antes existentes. 

São as imagens da volúpia, da natureza, das cores rubras que nos leva a identificar, 

agora, os elementos dionisíacos na obra, ou seja, os elementos que remetem aos mitos de 

Lilith e Dioniso, transgressores da moral e dos valores estabelecidos pela sociedade 

ocidental. E como transgressor que nos apresenta, o eu-lírico não é só poetisa, imagem já 

firmada no segundo livro, mas mulher desejante, instintiva, que assume a sua natureza, 

livre das mordaças, amarras e convenções, e, principalmente, livre do medo. 

  Em Charneca, vimos, ainda, como a afirmação desse sujeito feminino enquanto 

mulher promoveu, dentro da poesia, a exaltação e a afirmação da vida e do fazer poético 

(apolíneo), desconstruindo o perfil melancólico e resignado que delineamos no primeiro 

livro. Concluímos, com os desdobramentos que avançaram até Charneca em Flor, que a 

afirmação do eu-lírico enquanto mulher e a libertação das questões que a afligiam 

validaram a sua identidade como poetisa, a que fora pretendida em Livro de Mágoas 

(1919). 

No percurso de leitura deste trabalho, atestamos que as imagens do feminino se 

desdobram na poesia florbeliana e que tais desdobramentos partem de uma imagem inicial 

resignada e reprimida que se desenvolve em outras para alcançar a liberdade da mulher e a 

liberdade poética. E que, ainda, os arquétipos míticos que envolvem a mulher na sociedade 
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judaico-cristã, se constituem como elementos do sujeito feminino na poesia de Florbela 

Espanca.  

A partir de toda a relação estabelecida dentro do texto, chega-se a uma nova 

perspectiva da obra florbeliana: a imagem do sujeito feminino liberto e ciente da sua 

condição humana, da sua natureza, da sua fragilidade e da fugacidade das coisas da vida, 

constrói, para os leitores dessa poesia, o elemento trágico sob a perspectiva nietzschiana, 

que é a de aceitação da dolorosa existência, da verdade Dionisíaca e transformação desse 

conhecimento em arte, elemento apolíneo: “Existe apenas uma vida: onde quer que ela se 

manifeste, manifesta-se como dor e contradição” (NIETZSCHE apud BENCHIMOL, 2002, 

p. 32). Logo, tentamos responder mais uma vez ao questionamento inicial: a imagem da 

mulher-poeta que reconhece a finitude e o sofrimento e exalta a vida, constrói a estética 

trágica dos versos florbelianos.  

A poetisa é como o homem dionisíaco, ou seja, o homem trágico, o homem que vê a 

vida poderosa e cheia de alegria apesar do caráter mutável e indefinido das coisas: “Da vida 

tenho o mel e tenho os travos [...]”  (p. 203), mas que transforma essa energia em poesia, 

assumindo o seu papel como poetisa/artista: “Trago na boca o coração dos cravos!/ 

Boêmios, vagabundos, e poetas:/ - Como eu sou vossa Irmã-, ó meus Irmãos!...” ( p.203) 

Em A visão dionisíaca do mundo (1870), obra anterior a O nascimento da tragédia 

(1872), Nietzsche já afirmava que “o caráter artístico dionisíaco não se mostra com a 

alternância de lucidez e embriaguez, mas sim em sua conjugação” (NIETZSCHE, 2005a, p. 

10), não se trata de uma “luta” entre esses princípios, em que apenas um prevalece, mas 

uma co-existência. O trágico é a objetivação apolínea de conteúdos dionisíacos, ou seja, é a 

coexistência observada no embate empreendido pelos elementos dentro das obras em 

questão: a dor transformada em poesia. 

 É a partir dessa conjugação – apolíneo e dionisíaco -, que a arte é o campo em que a 

individuação representa tanto o “fundamento primordial do mal” como a esperança de que 

os seus efeitos possam ser quebrados, ou seja, a reconciliação com o primordial, e “o artista 

trágico é aquele que na embriaguez dionisíaca e na autoalienação mística, prosterna-se, 

solitário e à parte dos coros entusiastas e..., por meio do influxo apolíneo do sonho, o seu 

próprio estado, isto é, sua unidade com o fundo mais íntimo do mundo, se lhe revela em 
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uma imagem onírica simbólica” (MACHADO, 2006, p. 233). Os temas do pensamento 

mítico dionisíaco aparecem na arte como a afirmação da vida em sua totalidade. 

O trágico é, assim, a aceitação da vida, do seu eterno devir, vida e morte, prazer e 

dor. A dor é aceita como parte da vida, essencial da existência: essa é a sabedoria trágica. 

“Um mundo sem redenção, este é o mundo trágico”, como mesmo afirma Brum (1998, p. 

74). E o caráter indispensável do trágico é apontado por Clément Rosset: “o trágico é 

primeiramente o que nos permite viver [...] é o instinto de vida por excelência.” (apud 

BRUM, 1998, p. 75). Uma vida na dissonância prazer/dor, uma vida trágica sem redenção e 

sem escapatória, esta é a “vida eterna, o eterno retorno da vida.” (BRUM, 1998, p. 75). O 

que podemos dizer, então, dos versos florbelianos que expressam essa dissonância: “Mais 

alto, sim! Mais alto! Onde couber/ O mal da vida dentro dos meus braços,/Dos meus 

divinos braços de Mulher!” (p. 240), senão como uma manifestação desse trágico, ou 

melhor, da estética trágica nietzschiana, que permite transformar a dor e o conhecimento da 

finitude em aceitação e em afirmação da vida, em poesia? É afirmando e aceitando a 

condição humana, a dor, que Florbela canta, então, em sua poesia, os temas dionisíacos: 

“No divino impudor da mocidade,/Nesse êxtase pagão que vence a sorte,/ Num frêmito 

vibrante de ansiedade,/ Dou-te meu corpo prometido à morte!” (p. 238). E Florbela, através 

de seu eu-lírico, projeta-se como uma artista trágica. 

Portanto, com tudo o que vimos e lemos, podemos afirmar  que nosso trabalho se 

trata de mais uma perspectiva de leitura para essas poesias, e não uma delimitação do 

campo interpretativo. Estamos cientes que a obra florbeliana é rica em nuances sobre as 

quais não versamos neste trabalho. Por isso, deixamos o nosso leitor com um trabalho cuja 

finalidade é a proporcionar mais possibilidades para os que venham a se dedicar a estudar 

os matizes que a obra de Florbela Espanca nos oferece, pois a tentativa aqui empreendida, 

não é de reduzi-la, e sim ampliá-la ao universal, como a poetisa fez com seus temas: 

[...] a minha triste charneca donde nasceu a minha triste alma. 

Selvagem e rude, patética e trágica, tem a suprema graça, cheia de 

amargura, dos infinitamente tristes, a quem foi negada a doçura das 

lágrimas. É enorme e é simples; fala e escuta. O que eu lhe tenho ouvido! 

O que eu lhe tenho dito! Toda morena do sol, [...] é como eu uma 

revoltada, sem gestos e sem gritos. (Florbela Espanca) 
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