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Sophia de Mello Breyner Andresen
(Porto, 6 de novembro de 1919 — Lisboa, 2 de Julho de 2004)



Através do teu coração passou um barco
que não pára de seguir sem ti o seu caminho 

Sophia de Mello Breyner Andresen, in Navegações



PROGRAMAÇÃO

Dia 13/06

Conferência
14h
Auditório 1 (PUC Minas, Coração Eucarístico, Prédio 4)
Coordenação: Raquel Beatriz Junqueira Guimarães (PUC Minas)

Sofia de Sousa Silva (UFRJ)
Um roteiro pelo arquipélago de Sophia

Filme
15h30
Auditório 1 (PUC Minas, Coração Eucarístico, Prédio 4)
Apresentação e comentários de Roberto Bezerra de Menezes (UFMG/PNPD/CAPES)

Correspondências
Sophia de Mello Breyner Andresen & Jorge de Sena (1959-1978)
Direção de Rita Azevedo Gomes
(PT, 2016, 145 min.)

Um filme-ensaio onde a realizadora Rita Azevedo Gomes encena a correspondên-
cia de 20 anos entre dois amigos: Sophia de Mello Breyner Andresen, poetisa que 
ficou no Portugal cinzento salazarista onde tudo se percebia nas entrelinhas; e 
Jorge de Sena, escritor auto-exilado, primeiro no Brasil e depois nos EUA, em bus-
ca de uma liberdade que também acabaria por sentir escapar-lhe entre as mãos. 
Recusando a simples ilustração visual, este filme coloca actores, amigos, artistas e 
figuras públicas a lerem excertos de cartas ou de poemas de Sophia e Jorge de Sena, 
intercalados com planos de lugares com evocações das suas vidas. Jorge Mourinha 
(PÚBLICO).

Dia 14/06

Mesa 1
Como uma flor incerta entre os teus dedos
08h
Auditório 2003 (FALE/UFMG)
Coordenação: Sandro Santos Ornellas (UFBA)



Clarissa Xavier Pereira (UFMG) 
Caminhos sem retorno: os jardins de Sophia de Mello Breyner Andresen

Juliana Gonçalves Lobo (UFMG)
O topos da natureza em Sophia de Mello Breyner Andresen 

Marina Naves (UFMG)
A justiça dos deuses seja convocada: Euridyce, Penélope e Electra segundo Sophia de 
Mello Breyner Andresen 

Roberto Bezerra de Menezes (UFMG/PNPD/CAPES) 
Sophia e o soneto

Conferência
10h
Auditório 2003 (FALE/UFMG)
Coordenação: Raquel dos Santos Madanêlo Souza (UFMG)

Sandro Santos Ornellas (UFBA)
Sobrevivência e testemunho na poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen

Filme
16h30
Auditório 2003 (FALE/UFMG)

Sophia de Mello Breyner Andresen
Direção de João César Monteiro
(PT, 1969, 16 min.)

“No que ao meu filme diz respeito, suponho que, antes de mais, ele é a prova, para 
quem a quiser entender, que a poesia não é filmável e não adianta persegui-la. O que 
é filmável é sempre outra coisa que pode ou não ter uma qualidade poética. O meu 
filme é a constatação dessa impossibilidade, e essa intransigente vergonha torna-o, 
segundo creio, poético, malgré lui. Creio também, e acho espantoso que a crítica não 
tenha dado por isso (o que, aliás, só reforça uma impressão velha sobre a infinita 
ignorância da dita), que muito mais do que um filme sobre a Sophia que, para mim, 
só de um modo aleatório é parte dele, o meu filme é um filme sobre o cinema e a 
matéria nele.” (João César Monteiro, in O tempo e o modo, n. 69/70, mar./abr., 1969)

Patrícia Resende Pereira (UFSCar/PNPD/CAPES)
“A sua arte é filha da memória”: apontamentos sobre Sophia a partir de documentário 
e entrevista



Mesa 2
Ó Poesia – quanto te pedi!
19h
Auditório 2003 (FALE/UFMG)
Coordenação: Silvana M. Pessôa de Oliveira (UFMG)

Erick Gontijo Costa (UFU/PNPD/CAPES)
Onde nunca foi dito nenhum nome: Poemas de um livro destruído, de Sophia de 
Mello Breyner Andresen

Valéria Soares Coelho (UFMG) 
Mar: unidade e dissenção na poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen

Luana Cotta Drumond (UFMG)
Sophia Andresen e Cecília Meireles: a apophrades e a criação do poeta antecessor pelo 
sucessor
 
Wendel Francis (UFMG)
A diáfana presença dos mortos em Sophia e Cecília

Mesa 3 
Musa ensina-me o canto
20h40
Auditório 2003 (FALE/UFMG)
Coordenação: Roberto Bezerra de Menezes (UFMG/PNPD/CAPES)

Raquel dos Santos Madanêlo Souza (UFMG)
A alma dividida em um poema de Mar novo

Sérgio Henrique da Silva Lima (UFMG)
“Sem que tropece no metro o pensamento”:  considerações sobre a Voz na Arte Poéti-
ca de Sophia de Mello Breyner Andresen

Daniel Vasconcelos (UFMG)
Alethéia e ordem: reflexões teóricas de Sophia

Ingred Georgia de Sousa Silva (UFMG)
Imagens de Portugal em Nobre, Pessoa e Sophia





mesa 1
Como uma flor incerta entre os teus dedos

Uma investigação dos espaços presentes na obra de Sophia de 
Mello Breyner Andresen mostra que o jardim, ao lado do mar, 
é uma das ambientações que marca mais profundamente a 
poética da autora portuguesa. Sobretudo no conjunto dos três 
primeiros livros, publicados entre 1944 e 1950, a recorrência das 
imagens de jardins pode ser relacionada a uma releitura da poe-
sia clássica de caráter bucólico, ainda que na poética andrese-
niana tal retorno a um universo literário regido pelo natural 
seja necessariamente acompanhado pela atenção aos limites da 
modernidade em suas cisões estruturantes. Em uma carta en-
viada posteriormente a Jorge de Sena, Sophia Andresen afirma 
haver nessa primeira fase de sua produção “quase só árvores e 
praias”, espaços que quando ausentes ressoam ainda como pos-
síveis refúgios dos ambientes urbanos, os quais são, por sua vez, 
marcados pela dispersão e pela inautenticidade que operam na 
formação dos sujeitos modernos. Os jardins, bem como as ca-
sas que surgem nessa obra, são âmbitos relacionados à atividade 
da escrita, na condição de neles haver o comprometimento com 
o olhar atento que Andresen afirma como fundamento de seu 
projeto poético. Nos jardins os poemas são figurados como fru-
tos imanentes, decorrentes de uma ação que margeia a instância 
encantatória, como mostram os versos do poema “O jardim e 
a noite”, presente em Poesia (1944): “Palavras que eu despi da 
sua literatura,/ Para lhes dar a sua forma primitiva e pura,/ De 
fórmulas de magia”. As palavras “presentificadas” pela natureza 
dos jardins parecem, no entanto, insuficientes para reparar as 
fragmentações modernas. O retorno à forma “primitiva e pura” 
não se mostra possível se não no registro recriador dos poemas, 
uma vez que nas formas dos jardins, bem como nas formas da 
poesia, constam os artifícios culturais das operações humanas.

Ao ler a poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen, é pos-
sível perceber constantes repetições de determinadas imagens 
e elementos naturais, como as praias gregas, a água, a claridade 
solar, as ilhas, os animais marinhos, ou que estão relacionados, 
de alguma forma, a natureza, como a cor azul, a transparência, 
a figura do pescador, as navegações. Estes tópicos são utilizados 
para compor uma espécie de ideal que paira sobre a obra da au-
tora, que é um anseio, do sujeito poético, de retorno ao prim-
itivismo, a inteireza clássica, pré socrática. À vista disto, este 
estudo busca refletir sobre como o topos da natureza aparece 

Caminhos sem retorno: os jardins de 
Sophia de Mello Breyner Andresen

Clarissa Xavier Pereira

O topos da natureza em Sophia de 
Mello Breyner Andresen 

Juliana Gonçalves Lobo



Eurydice, Penélope e Electra:
as mulheres helênicas segundo

Sophia de Mello Breyner Andresen

Marina Naves

Sophia e o soneto

Roberto Bezerra de Menezes

na obra de Sophia, compondo o universo semântico e imagéti-
co característico da autora, gerador de significações profundas 
e esteticamente ricas. Para compor a reflexão, serão utilizados 
textos teóricos de Ernst Robert Curtius, Friedrich Schiller, além 
da análise de alguns poemas de Dia do mar (1947), Geografia 
(1967), Mar novo (1958), Livro sexto (1962), O nome das coisas 
(1977) e Navegações (1983). 

Tendo em vista que o universo grego e a sua literatura con-
stituem elemento importante e recorrente na obra de Sophia de 
Mello Breyner Andresen, este trabalho busca analisar e com-
preender melhor como a poeta lê e revisita os mitos de três mul-
heres gregas: Eurydice, Penélope e Electra. É possível perceber 
a riqueza de tal processo de releitura, uma vez que as históri-
as de tais figuras femininas não são apenas relembradas, mas 
ressignificadas e trazidas para a modernidade e para o contexto 
particular que vivia Portugal na época em que os poemas foram 
escritos, abordando questões como a crise do colonialismo por-
tuguês e os conflitos políticos do regime salazarista. É interes-
sante, também, ver como a poeta relê tais mulheres tirando-as 
da margem (afinal, nas suas obras originais, elas estão sempre 
às sombras de um homem, seja Orpheu, Ulisses ou Orestes) e 
colocando-as no centro da enunciação.

O recurso ao soneto em Portugal encontra seu lugar cimeiro 
com as figuras de Sá de Miranda e Luís de Camões. Herdeiros 
sobretudo de Petrarca, os dois poetas exerceram intensamente 
a escrita enformada por essa tradição italiana. Na esteira dessas 
figuras, encontramos em Bocage, Antero de Quental e Florbela 
Espanca exemplos de escritores que souberam, cada um a seu 
modo, desenvolver a técnica sonetista. Mesmo não tendo ado-
tado o soneto de maneira extensa e fiel, Sophia de Mello Brey-
ner Andresen nos legou alguns notáveis sonetos ao longo de sua 
vasta produção poética: “Em todos os jardins” e “Sinal de ti I”, 
de Poesia; “Kassandra” e “Catilina”, de Dia do mar; “Soneto à 
maneira de Camões”, de Coral; “Soneto de Eurydice”, de No tem-
po dividido; “As três parcas”, “Porque” e “Corpo”, de Mar novo; 
“Ressurgiremos”, de Livro sexto; “VI Navegavam sem o mapa 
que faziam”, de Navegações. Nesta investigação, interessa-me, 
então, visitar questões da poesia de Sophia – sumariamente, o 
espaço do jardim, o chamado poético atento às coisas do mun-
do, a antiguidade clássica greco-romana, a tradição literária 
portuguesa, a ética do ser face ao noturno momento histórico, a 
passagem do tempo e a presença da morte – a partir dos sonetos 
supracitados.



mesa 2
Ó Poesia – quanto te pedi!

O ensaio “Onde nunca foi dito nenhum nome” investiga os “Po-
emas de um livro destruído”, de Sophia de Mello Breyner, ini-
cialmente publicados na coletânea No tempo dividido, de 1958. 
Propõe-se como eixo estruturante, nessa leitura, a figura de 
Eurydice, que dá título a um dos nove poemas do “livro”. A partir 
da ideia de desaparecimento, presente no mito e retomada nos 
poemas, investiga-se a hipótese de que a perda tematizada no 
mito órfico se escreve, nos poemas que compõem o “Livro des-
truído”, não exatamente como perda, mas como escrita do que 
resta do que foi perdido. Mais especificamente, essa operação de 
escrita modificaria a articulação entre poesia, realidade, mito e 
história. A esse desvio provocado pela operação poética, aproxi-
ma-se o pensamento de Silvina Rodrigues Lopes, de A anomalia 
poética, a respeito da tensão existente, na poesia, entre memória 
e realidade, que se articulam por continuidade e descontinuida-
de simultâneas. Por fim, propõe-se que os poemas de Sophia se 
situam entre a imanência do livro e a realidade compartilhada, 
provocando abertura a uma outra forma de pensamento: o poe-
ma do pensamento.

Refletir sobre o mar, elemento constante na obra de Sophia de 
Mello Breyner Andresen, e sua relação com outro que lhe é 
igualmente caro, a unidade, é revisitar toda uma tradição poé-
tica, do Clássico ao Moderno; Homero, Camões, Fernando Pes-
soa: imagens do absoluto que chegam ao vazio do incógnito, as 
conquistas, o anseio pelo conhecimento de si e do outro, a aven-
tura que é a própria condição humana. Está no mar também um 
desejo que agrega a natureza e o homem em uma operação abis-
mal, fluxo contínuo do ir e vir no espaço e no tempo; as águas 
primordiais da gênese e as viagens através das quais os seres se 
estruturaram e se moveram. Na Idade Arcaica ou Lírica, era o 
mar que ligava o mundo helênico, e a lírica continha em si toda a 
cultura, era o todo, dimensionando o contato entre o mundo, os 
seres e as coisas. Propomos analisar a poesia da autora como um 
gesto que procura formas de resgatar esse lirismo que foi disse-
minado, o todo e o dividido; ato de dizer da entrega humana ao 
imponderável nas imagens do mar.

Onde nunca foi dito nenhum nome: 
Poemas de um livro destruído, de 
Sophia de Mello Breyner Andresen

Erick Gontijo Costa

Mar: unidade e dissenção na po-
esia de Sophia de Mello Breyner 
Andresen

Valéria Soares Coelho



Sophia Andresen e Cecília Meireles: 
a apophrades e a criação do poeta 

antecessor pelo sucessor

Luana Cotta Drumond

 

A diáfana presença dos mortos em 
Sophia e Cecília

Wendel Francis

A partir da teoria da angústia da influência, de Harold Bloom, 
e do primeiro ensaio escrito por Sophia de Mello Breyner An-
dresen sobre um de seus pares, pensaremos a relação literária 
que essa poeta portuguesa desenvolveu com Cecília Meireles, 
a quem muito lia e apreciava. Partindo do pressuposto de que 
Cecília representa o agon mais significativo de Sophia com a 
tradição brasileira, percorreremos um caminho que passa pela 
poesia grega, por Jorge Luis Borges, por Paul de Man e por ou-
tros conceitos bloomianos para discutir de que maneira Sophia 
Andresen percebe a obra de Cecília Meireles, se posiciona dian-
te dela, a revisa e consegue atingir o estágio último da apropria-
ção de um poeta antecessor, subvertendo até mesmo a história 
literária cronológica.

Cecília Meireles e Sophia de Mello Breyner Andresen compar-
tilham, assim como a poesia, a paixão pelo mar, as raízes por-
tuguesas e uma história de desencontros. Para além da sinergia 
que as une nesse universo temático, busca-se investigar as apro-
ximações entre os poemas “Queluz”, de Cecília e “Morta”, de So-
phia, presentes, respectivamente, em Poemas de viagens (1979) 
e Coral (1991).



mesa 3
Musa ensina-me o canto 

O objetivo deste trabalho será refletir sobre a cisão da alma no 
poema “Esquemáticos caminhos”, do livro Mar novo, de Sophia 
de Mello Breyner Andresen. Neste sentido, buscar-se-á apontar 
para alguns aspectos da tradição literária portuguesa presentes 
neste e em outros poemas do livro em questão. 

Este estudo é uma breve inflexão que investiga a noção de pen-
samento –  tal como aparece em  textos de Giorgio Agamben e 
George Steiner –  e alguns de seus desdobramentos na Arte Po-
ética de Sophia de Mello Breyner Andresen. Nesse sentido, ele-
ge-se a categoria Voz no intuito de salientar dois aspectos que, 
amiúde, se revelam em textos da escritora portuguesa como 
decisivos no que respeita aos processos intrínsecos ao ato de 
criação. O primeiro, de cariz ontológico, prende-se ao confron-
tamento entre voz da morte e significação, de modo a proble-
matizar o “histórico imediato” como algo passível de partilha. 
O segundo aspecto, de matriz poética, volta-se à compreensão 
da Voz sob a perspectiva da morte da voz como puro som e, por 
esse caminho, investe na sobredeterminação de um fazer poé-
tico que se cristaliza enquanto metáfora da música. Discute-se, 
em suma, acerca da instauração de um campo de tensão entre 
pensamento da poesia e poesia do pensamento, que opera como 
ato de impessoalização e, nessa medida, aparece como a “voz” 
nos escritos metapoéticos da autora.

Sophia de Mello Breyner Andresen, em dois textos teóricos – 
“Poesia e realidade” e O nu na Antiguidade Clássica –, discute, 
no primeiro, a Poesia (com “p” maiúsculo), analisando-a con-
ceitualmente, e, no segundo, a escultura grega antiga. Em “Po-
esia e realidade”, Sophia estabelece três divisões (Poesia, poesia 
e poema) que implicam uma hierarquia: em uma escala maior 
de ordem, a Poesia, que independe do homem para existir; na 
sequência, a percepção e a relação que o sujeito estabelece com 
a Poesia leva à poesia; por fim, o poema, que pode ser entendido 
como a criação artística tornada objeto, mostrando que há uma 
ordem na Natureza e na realidade em sua totalidade. E por meio 
da sua criação, seja poema ou outra forma de arte, o sujeito se 
transforma e se une à Poesia. Em O nu na Antiguidade Clás-

A alma dividida em um poema de 
Mar novo

Raquel dos Santos Madanêlo Souza  

Sem que tropece no metro o pensa-
mento”:  considerações sobre a Voz 
na Arte Poética de Sophia de Mello 
Breyner Andresen

Sérgio Henrique da Silva Lima

Alethéia e ordem: reflexões teóricas 
de Sophia

Daniel Vasconcelos



sica, Sophia nos esclarece que os gregos anteriores a Sócrates 
percebem esta ordem e, por meio de sua análise, por exemplo, 
a partir da estrutura corporal do homem e da clareza do corpo, 
é possível captá-la; então, a aparência é também “ser”. Portanto, 
este “ser” não é a ideia que está fora do corpo físico e da tempo-
ralidade do mundo, mas é a realidade em que o homem está. A 
palavra grega para verdade, Aletheia (em tradução literal, “não 
esquecimento”), evidencia essa descoberta em relação à clarida-
de de si próprio, sem que nenhuma função social ou abstração 
humana interfira, assim o homem apreende melhor essa ordem. 
Desse modo, a partir da análise das esculturas gregas e da refle-
xão sobre o mundo grego, Sophia estabelece um diálogo com 
a sua reflexão sobre a Poesia, em que também há uma volta ao 
mundo grego antigo. Assim, podemos afirmar que há uma liga-
ção entre os dois textos teóricos de Sophia Andresen e por meio 
deste trabalho iremos evidenciar esta aproximação, mostrando 
a coerência de seu pensamento.

O objetivo deste texto será refletir sobre as imagens de Portugal 
a partir do “Poema inspirado nos painéis que Júlio Resende de-
senhou para o monumento que devia ser construído em Sagres”, 
de Sophia de Mello Breyner Andresen, buscando relacioná-lo a 
poemas de António Nobre e Fernando Pessoa.

Imagens de Portugal em Nobre, 
Pessoa e Sophia

Ingred Georgia de Sousa Silva
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