
 
 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

 

 

 

 

 

 

 

JOSSINEIDE MARIA DE SOUZA 

 

 

 

MÍSTICA E COTIDIANO EM CACOS PARA UM VITRAL DE ADÉLIA 

PRADO 

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO/2012 

 



 
 

 

 

JOSSINEIDE MARIA DE SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

MÍSTICA E COTIDIANO EM CACOS PARA UM VITRAL DE ADÉLIA 

PRADO 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Letras da Universidade Federal de 

Sergipe, na área de concentração Estudos da 

Linguagem e Ensino. Linha de pesquisa: Língua, 

Cultura, Identidade e Ensino, como requisito 

necessário para a obtenção do título de Mestre em 

Letras. 

Orientador: Prof. Dr. Cícero Cunha Bezerra. 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO/2012 



 
 

 

 

 

 

S729m 

 

Souza, Jossineide Maria de  

    Mística e cotidiano em Cacos para um vitral de Adélia 

Prado / Jossineide Maria de Souza ; orientador Cícero 

Cunha Bezerra. – São Cristóvão, 2012. 

126 f. : il. 

 

 

Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade 

Federal de Sergipe, 2012. 

 

 

1. Poesia brasileira – Crítica e interpretação. 2. Mística. 3. 

Erotismo na literatura. 4. Prado, Adélia. I. Bezerra, Cícero 

Cunha, orient. II. Título. 

 

CDU 821.134.3(81)-1.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

JOSSINEIDE MARIA DE SOUZA 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Letras da Universidade Federal de 

Sergipe, com o título: MÍSTICA E COTIDIANO 

EM CACOS PARA UM VITRAL DE ADÉLIA 

PRADO, como requisito necessário para obtenção do 

título de Mestre em Letras, sob orientação do Prof. Dr. 

Cícero Cunha Bezerra. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Prof. Dr. Cícero Cunha Bezerra 

____________________________________________ 

Orientador – Presidente – UFS 

 

Prof. Dr. Oliver Tolle – NPF - UFS 

_____________________________________________ 

Examinador externo 

 

Profª. Drª. Jacqueline Ramos – NPGL-UFS-NLE-ITA 

_______________________________________________ 

Examinadora  

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, por me dar perseverança para a realização desta pesquisa; 

A minha família – minha mãe Josefina, tia De Assis, mãe Dinha, tia Rivanda e a minha 

prima Aninha -  que entendeu minha ausência em vários fins de semana, meses, não 

imaginando o quanto as tardes de domingo do interior me fizeram falta. 

A Edy, meu noivo, que pacientemente, muitas vezes cansado do trabalho, digitou meus 

fichamentos e entendeu todo o meu desespero quando eu ficava nervosa tentando 

entender essa coisa inefável que é a mística. Foi um ombro, um conforto, enfim, um 

companheiro que me deu incentivos, mesmo se estressando com a eternidade dos dois 

anos. Imensa foi a ajuda que ele me deu!  

Ao meu primo Fred, por ter me ajudado nos programas que permitiram assistir os 

vídeos de Adélia. Já pensou ter que acessá-los apenas pelo youtube? É aquele primo que 

tem bons conhecimentos em informática e que em hipótese alguma deve-se tê-lo 

distante. “Help”! 

A minha querida irmã Rosa, por entender que eu não pude passar férias (que férias?), 

Natal, Semana Santa, São João com ela. Que bom que ela me desculpou!  

Às minhas amigas Paulinha, Adriana e Oseane! Sabe aquelas amigas que incentivam e 

te empurram para frente? São elas! 

A minha amiga Josineide, que muito compartilhou minhas angústias, alegrias, 

ajudando-me também com sua experiência de Mestre. 

A Adélia Prado, por permitir-me mudar o olhar para o cotidiano, que antes era algo tão 

comum e sem poesia. Agora sim. Cada detalhe da minha vida tem mais poesia: minha 

casa, meu bairro e...a casa das minhas mães! Nossa! É poético demais! Como é 

impressionante o poder que tem a poesia de fazer-nos re-ver.   

Ao meu orientador, não só pela paciência e orientações, mas por ter me dado a 

oportunidade de olhar de maneira diferente o cotidiano e perceber neste a possibilidade 

da experiência do numisoso.  Agradeço todo o aparato teórico sugerido, as explicações, 

enfim, todo o suporte destinado à construção do conhecimento, necessário para esta 

pesquisa, que nem por isso deixa de existir outras possibilidades de abordagem, afinal, 

sempre teremos o que aprender.  

Aos professores Jacqueline Ramos e Afonso Henrique Fávero pelas observações 

durante a qualificação deste trabalho. 

 E, finalmente, aos demais professores do Núcleo de Pós-graduação em Letras, pelas 

discussões durante a realização do Mestrado. 

 



 
 

 

 

EPÍGRAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você conversa com uma tia, num quarto. 

Ela frisa a saia com a unha do polegar e exclama: 

‘Assim também, Deus me livre’. 

De repente acontece o tempo se mostrando, 

Espesso como antes se podia fendê-lo aos oito anos. 

Uma destas coisas vai acontecer: 

Um cachorro late, 

Um menino chora ou grita,  

Ou alguém chama do interior da casa: 

‘O café está pronto’. 

Aí, então, o gerúndio se recolhe 

E você recomeça a existir. 

 

 

Adélia Prado 



 
 

RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo abordar a relação entre mística e 

cotidiano na obra Cacos para um vitral de Adélia Prado. O seu núcleo central consiste 

em expor, a partir da interface entre poesia e mística, o sentido da expressão mística do 

cotidiano utilizado pela poetisa para definir o seu labor literário. Dito de outro modo, 

buscamos compreender em que medida a obra adeliana pode ser entendida como uma 

busca pelo valor das coisas mais simples que constituem o cotidiano. É possível ver no 

ínfimo o divino? De que maneira a poesia pode ser revelação da obra do Absoluto no 

mundo? Para responder a tais indagações partimos do pressuposto de que prosa e 

poesia, em Adélia, são sinônimos de um mesmo fazer criador que, em última instância, 

são um só ato de manifestação do amor humano frente ao amor de Deus. Com base na 

bibliografia selecionada, buscamos apresentar o sentido que o místico assume na obra 

adeliana como caminho de humanização e, ao mesmo tempo, de um processo de 

transcendência na imanência em que mundo, homem e Deus formam uma unidade na 

distinção.  

 
 

 Palavras-chave: Experiência mística; Erotismo; Cotidiano; Poesia; Adélia Prado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo tratar la relación entre mística y cotidiano 

en la obra Cacos para um vitral de Adélia Prado. Su núcleo central consiste en exponer, 

a partir de la interrelación entre poesía y mística, el sentido de la expresión mística de lo 

cotidiano utilizada por la poetisa para definir  su labor literaria. Dicho de otro modo, 

buscamos comprender en qué medida la obra adeliana puede ser entendida como una 

búsqueda por el valor de las cosas más sencillas que constituyen locotidiano¿Es posible 

ver en lo ínfimo lo Divino? ¿De qué manera la poesía puede ser revelación de la obra de 

lo Absoluto en el mundo? Para contestar a tales indagaciones partimos del presupuesto 

de que prosa y poesía, en Adélia, son sinónimos de un mismo hacer creador que, en el 

fondo, son un solo acto de manifestación del amor humano frente al amor de Dios. Con 

base en la bibliografía seleccionada buscamos presentar el sentido que lo místico asume 

en la obra adeliana como camino de humanización y, al mismo tiempo, de un proceso 

de trascendencia en la inmanencia en la cual mundo, hombre y Dios forman una unidad 

en la distinción.  

  

Palabras-clave: Experiencia mística; Erotismo; Cotidiano; Poesía; Adélia Prado. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

“A domesticação de Deus é o pior pecado da história” (não sei o autor)” 

(Adélia, Cacos para um vitral, p. 132) 

 

Pensar uma Mística do cotidiano na poesia de Adélia Prado é, antes de tudo, 

mergulhar em uma tradição que remonta, como a própria poetisa afirma em várias 

entrevistas, ao seio do pensamento cristão. Tomás de Aquino, Teresa D’Ávila, Inácio de 

Loyola, são alguns nomes que transitam nas entrelinhas da obra adeliana e que nos 

autorizam aproximá-la do que Alois Maria Haas, ao comentar um Sermão de Mestre 

Eckhart, afirma ser “mística da vida cotidiana” (2002, p. 110). Nessa mesma 

perspectiva, Jean Lauand (2011, p. 56) reconhece a relação entre Deus e o cotidiano, ou 

melhor, entre Deus e o trivial na obra da escritora mineira. Mas isso não justifica 

enquadrá-la restritamente como uma poetisa do cotidiano. 

Adélia em suas entrevistas tem se referido explicitamente a Tomás; e 

recentemente tem destacado a famosa experiência mística do 
Aquinate, que o levou ao silêncio, desde o dia de São Nicolau de 

1273, data a partir da qual ele simplesmente se recusou a continuar 

escrevendo... Silêncio que, para Tomás (e Adélia) é o cume da 
perspectiva negativa (philosophia negativa, theologia negativa) da 

tradição mística de Pseudo Dionísio Areopagita (Idem, p. 56). 

Concordamos que rotular a produção poética de Adélia Prado em uma única 

vertente significa correr o risco de ignorar outras características marcantes em sua 

poesia.  

Na sua entrevista ao programa Sempre um papo (Anexo I ), Adélia afirma 

que é através do cotidiano que a metafísica se revela em forma de beleza. Beleza que 

exige, acima de tudo, uma educação dos afetos. Educação compreendida em sentido 

amplo, isto é, como preparação integral do homem para uma vivência que tem no amor 

sua fonte e fim. É nesse aspecto que poesia e religiosidade convergem em uma mesma 

unidade. A arte, a poesia por excelência, revela, pelo estranhamento frente ao mundo, a 

transcendência que está no “meio” das coisas (Espaço Aberto, Anexo V). Poesia, beleza 

e sacralidade são faces de uma alma que busca, deseja e adora. Por essa razão, torna-nos 

compreensível sua afirmação de que a experiência poética é a experiência do religioso. 

O religioso é poético por natureza. 
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Tratar da relação entre mística e poesia ou mística e literatura implica certos 

riscos como, por exemplo, discorrer sobre um conceito de difícil definição. O termo 

“Místico” é, comumente, tomado como estado ascético, ou seja, de completa separação 

entre alma e mundo. No entanto, em Adélia, tal dicotomização vem superada por uma 

associação entre o estado de contemplação poética e um cotidiano demarcado por 

ocupações e distrações demandadas por uma sociedade tecnicista tão bem criticada pela 

autora. Dito de outro modo, investigaremos como o cotidiano pode se constituir em uma 

fonte de uma transcendência/imanente expressa em uma vivência de mundo que é, ao 

mesmo tempo, sagrada e profana e que tem na imagem da personagem central de Cacos 

para um Vitral, Maria da Glória, sua formulação mais clara. 

Como caminho de investigação, usamos o método da leitura e reflexão 

crítica a partir da bibliografia de comentadores selecionada. Como não poderia deixar 

de ser, trata-se de um trabalho que transita entre o literário e o filosófico. Nessa 

perspectiva, priorizou-se o diálogo teórico a partir de autores oriundos desses dois 

campos de saberes tais como: Raimon Panikkar (2005), Juan Martín Velasco (2003), 

Benedito Nunes (2007), Octávio Paz (1994) e George Bataille (1987).  

Dada a amplitude que a noção de cotidiano assume na obra da nossa autora, 

decidimos tomar como obra central para esta análise, mas não única, Cacos para um 

vitral, publicada em 1980, sem, no entanto, desconsiderarmos alguns poemas que serão 

decisivos e que citamos ao longo do texto. Em Cacos para um vitral, como o próprio 

título sugere, Adélia trata de construir um vitral em que cada peça representa o fazer 

cotidiano em um ambiente que se manifesta, essencialmente, como divino. Cumpre 

dizermos que o estudo do fenômeno místico será feito em uma abordagem filosófica em 

que buscamos preservar, ou melhor, apontar para a relevante tarefa de mudança de 

atitude frente ao devir contínuo das coisas. 

É importante observarmos que, dada a falta de consenso por parte dos 

historiadores sobre uma definição unívoca para a experiência mística, tomamos como 

referência, principalmente, as obras de R. Panikkar e de Mestre Eckhart, para os quais a 

mística possibilita uma visão de mundo em que o divino e o humano convergem em 

uma vivência unitária que pode ser definida poeticamente como livre e criadora. 

O presente trabalho está dividido da seguinte forma: no primeiro capítulo, 

abordamos a relação entre poesia e filosofia e tratamos da problemática em torno do 

conceito ou de uma definição para a experiência mística. Para tanto, realizamos um tipo 

de classificação do termo místico, como também focamos na vivência cristã, que 
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declaradamente está presente na obra de Adélia. Ressaltamos, também, o que 

poderíamos definir como núcleos da experiência mística e sua relação com o cotidiano. 

A seguir, no segundo capítulo, colocamos em evidência as características da 

produção poética de Adélia Prado, evidenciando as temáticas recorrentes em sua poesia. 

Além disso, focalizamos, mediante as relações entre mística, erotismo, poesia e 

filosofia, temas profundamente interligados na obra adeliana, à fronteira entre o dito e o 

inefável como faces da linguagem poética.  

Finalmente, no terceiro capítulo, pretendemos expor como a experiência 

mística se manifesta no cotidiano da narrativa Cacos para um Vitral, evidenciando os 

seguintes aspectos: cotidiano, religiosidade, erotismo e poesia. 

A título de conclusão, pretendemos demonstrar como, para Adélia Prado, é 

possível, mediante a relação entre poesia e mística, o estabelecimento de um caminho 

em que a criação literária possibilita uma mudança no olhar o mundo, revelando o poder 

humanizador e numinoso do ato poético. Antes de adentramos na análise da obra, 

cumpre expormos, de modo introdutório, o percurso literário de Adélia Prado. 

 

Adélia Prado: Vida e Obra 

 

Adélia Luzia Prado de Freitas nasceu no dia 13 de dezembro de 1935, em 

Divinópolis-MG.  Fez o curso de magistério na Escola Normal Mário Casassanta, o qual 

concluiu em 1953, começando a lecionar dois anos depois. Casou-se em 1958 com José 

Assunção de Freitas. Juntamente com ele, ingressou no curso de Filosofia em 1958 pela 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Divinópolis, cuja formação é refletida em 

suas obras. 

Embora sua infância tenha sido marcada pela literatura com publicações já 

nos anos 70 em suplementos literários de jornais situados nas proximidades de 

Divinópolis como, por exemplo, O Diadorim, de A Semana, no qual lançou um poema 

intitulado A lapinha de Jesus, publicado pelo poeta Lázaro Barreto, duas perdas tiveram 

um papel decisivo em sua produção literária: a morte da sua mãe, deixando-a com 

apenas 14 anos de idade e que permitiu o surgimento de seu primeiro poema escrito em 

um contexto de responsabilidade pelos irmãos menores. E a morte do seu pai que a 

levou ao exercício “sério” da poesia a partir de 1972. 
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Datava o ano de 1974 quando Adélia Prado, atendendo a um pedido de 

Affonso Romano, não hesitou em enviar os originais de um livro seu ao poeta Carlos 

Drummond de Andrade.  

Publicou também no suplemento Literarte, da Gazeta de Minas, na 
cidade de Oliveira, dirigido pelo poeta e crítico literário Hugo Pontes 

e, mais tarde, no Suplemento Literário de Minas Gerais, de Belo 

Horizonte. É então que Affonso Romano de Sant’Anna, escrevendo 
resenhas para a revista Veja, tem sua atenção atraída pelos versos 

daquela dona-de-casa do interior mineiro e, por seu lado, solicita a 

leitura de alguns de seus poemas a Carlos Drummond de Andrade. 

(Cadernos de Literatura Brasileira, 2000, p.70)
1
 

 

Foi assim que surgiu sua primeira obra: Bagagem. Graças às excelentes 

críticas feitas por Drummond em uma crônica em outubro de 1975, a poetisa mineira 

ganhou fama nas rodas literárias de então. Podemos dizer que, com Bagagem, lançado 

em 1976, “Adélia se tornou um caso na literatura” (CLB, 2000, p. 71).  

No entanto, a sua recepção não foi tranquila. Naturalmente como acontece 

com muitos escritores, houve resistências por parte de alguns críticos. Mesmo assim, 

Adélia despontou e se afirmou enquanto escritora devido, em um primeiro momento, à 

originalidade com que tratava a temática do universo feminino.   

O contexto literário no qual a escritora surgiu foi marcado pelos 

experimentalismos formais do Concretismo e do Tropicalismo e cuja situação histórica 

foi delimitada pela ditadura militar em 1964. Nessa conjuntura, era comum o fato de 

poetas escreverem poesias de cunho político- ideológico, mas Adélia não se enquadrou 

nessa esfera, isto é, não escrevendo nada contra nem a favor dessas revoluções literário-

políticas. Optou pelo o ser feminino, introduzindo um intenso debate a respeito do 

gênero, temática ainda relativamente recente em nossa literatura (Idem, 2000, p. 115).  

Sua segunda publicação de poemas, O Coração disparado, ocorreu em 

1978. Foi essa obra que lhe concedeu o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro.  

A prosa também foi seu foco, publicando o primeiro livro nesse gênero em 1979: Solte 

os cachorros. Exatamente nesse ano, ela deixou de lecionar Filosofia após vinte e 

quatro anos de magistério.  

 

Período no qual trabalhou no Instituto Nossa Senhora do Sagrado 
Coração, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Divinópolis, 

Fundação Geraldo Corrêa – Hospital São João de Deus, Escola 

                                                             
1 A partir desse ponto citamos CLB, Ano e Página. 
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Estadual São Vicente e Escola Estadual Matias Cyprien, lecionando 

Educação Religiosa, Moral e Cívica, Filosofia da Educação, Relações 

Humanas e Introdução à Filosofia. (CLB, 2000, p. 10)  

 

A título de uma melhor visualização da obra de Adélia, vejamos o seguinte 

quadro: 

 

 

Ano de publicação Obras Gênero 

1976 Bagagem  Poesia 

1978 O coração disparado  Poesia 

1979 Solte os cachorros  Prosa 

1980 Cacos para um vitral  Prosa 

1981 Terra de Santa Cruz  Poesia 

1984 Os componentes da banda  Prosa 

1987 O pelicano  Poesia 

1987 Dona Doida Teatro 

1988 A faca no peito  Poesia 

1994 O homem da mão seca  Prosa 

1999 Oráculos de maio  

Manuscritos de Felipa  

Prosa reunida 

Poesia 

Prosa 

1999 Poesia reunida Poesia 

2001 Filandras  Prosa 

2005 Quero minha mãe  Prosa 

2006 Quando eu era pequena  Prosa 

2010 A duração do dia  Poesia 
Tabela 1. Produção bibliográfica de Adélia Prado (CLB, 2000, p. 133 e 134). 

 

Quanto à participação em antologias, destacamos as seguintes produções: 

Mulheres & Mulheres em 1978; Palavra de Mulher em 1989; Contos Mineiros, de 

1984; Antologia da poesia brasileira, de 1994 e A poesia mineira no século XX, de 

1998.  

Dentre suas obras, três foram traduzidas para o inglês e duas para o 

espanhol. Para o primeiro idioma: Adélia Prado: thirteen poems, tradução de Ellen 

Watson, em 1984; The headlong heart (Poesias de Terra de Santa Cruz, O coração 

disparado e Bagagem), tradução também de Watson, em 1988; The alphabet in the park 

(O alfabeto no parque), da mesma tradutora citada, em 1990 (CLB, 2000, p. 134). Em 

língua espanhola temos: El corazón disparado (O coração disparado), tradução de 

Cláudia Schwartz e Fernando Roy, em 1994; e Bagagem traduzido por José Francisco 

Navarro Huamán. 
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Em suma, Adélia Prado conquistou, passo a passo, o reconhecimento de 

poetas importantes, atenção dos críticos por ter, seguramente, em sua poética traços 

originais. Sua popularidade começou com a representação do monólogo Dona Doida, 

uma adaptação do livro Bagagem, encenado por Fernanda Montenegro. Dessa forma, 

seu trabalho repercutiu ainda mais, o que rende até hoje diversos estudos acadêmicos, 

com diversas temáticas e enfoques.  

 

1. FILOSOFIA, POESIA E MÍSTICA 

“A filosofia, tal qual as religiões, tentam 

responder à pergunta original e fundante de toda 

pessoa que todo ser humano que pensa: o que é 

que sou, de onde que eu vim e para onde eu 

vou?” (PRADO, Adélia. Anexo V) 

 

1.1. Filosofia e Poesia: interfaces 

 

Muito se tem discutido sobre os tipos possíveis de relações existentes entre 

Poesia e Filosofia. Antes de pormos em evidência os fatos que impulsionam o 

transpasso entre esses dois campos, convém deixarmos claro em qual sentido está sendo 

aqui empregado o termo poesia. Utilizamos uma definição pertencente ao pensamento 

de Benedito Nunes, que coaduna com o de Adélia Prado, a saber:  

Neste estudo empregamos o termo “poesia” principalmente no sentido 

estrito de composição verbal, vazada em gênero poético, tal como isso 

se entende desde o século XVIII, mas designando, também, no sentido 
lato, o elemento espiritual da arte. Por sua vez, “filosofia” designa, 

seja o pensamento de cunho racional, seja a elaboração reflexiva das 

concepções do real e de seu conhecimento respectivo. Fica 
estabelecido que o primeiro sentido de poesia não fica restringido ao 

verso; acompanha o poético do romance, do conto e da ficção em 

geral. (NUNES, 2011, p. 8) 

 

Chamamos a atenção para o sentido “espiritual” frente ao puramente 

“estilístico” dado pelo filósofo ao termo poesia. Quanto ao uso da palavra filosofia, seu 

emprego remete ao sistema de elaboração reflexiva de textos, de conceitos e de ideias.  

A princípio, parece uma explicação simples de se dar, mas, como observa Benedito 

Nunes, é difícil determinar com precisão o que venha a ser Filosofia e Poesia (Idem, p. 



15 
 

8). No entanto, mesmo tendo uma delimitação teórica complexa, há contribuições que 

podem enriquecer ambos conceitos: 

 

O ceticismo dos poetas pode servir de estímulo aos filósofos, mas os 

poetas, em troca, podem aprender dos filósofos (vejam a ironia e o 
humor que há nisto) a arte das grandes metáforas. Dessas imagens 

úteis pelo seu valor didático e imortais por seu valor poético são 

exemplos: o rio de Heráclito, a esfera de Parmênides, a linha de 
Pitágoras, a caverna de Platão, a pomba de Kant, etc. Também os 

filósofos podem aprender dos poetas a conhecer os becos sem saída... 

Isto é, sair com a relativa claridade, vendo a natural aporética da sua 

razão, sua profunda irracionalidade e a tornarem-se tolerantes e 
respeitosos para com quem a usa pelo avesso. (Idem, 2007,  p. 15) 

 

Essa discussão incidente entre as referidas áreas tem uma justificativa 

histórica. Segundo B. Nunes, desde que a filosofia surgiu, ela nunca foi indiferente à 

poesia (Idem, p. 13). Bem o provaram os pré-socráticos, precursores do pensamento 

filosófico Ocidental, que se expressavam em forma de versos e prosa, por isso 

considerados por muitos como “poetas-filósofos ou pensadores originários”.  

Persistem, ainda, muitas investidas teóricas na tentativa de delimitação do 

que venha a ser poesia e filosofia ou, mais precisamente, a relação entre esses dois 

campos de saberes. Aqui não buscamos delimitar, mas optamos em seguir, por 

acreditarmos ser o melhor caminho para entendermos o tema aqui tratado, a reflexão de 

Benedito Nunes, que aponta o núcleo desse debate em uma problemática que tomou 

forma com a reflexão platônica.   

Platão, em A República, por exemplo, referiu-se ao poeta como um imitador 

das formas
2
.  Contudo, o filósofo não escapou de recorrer à literatura utilizando-a como 

uma forma de conhecimento
3
. Basta, para percebermos a confluência na obra platônica 

entre o poético e o filosófico, uma rápida leitura dos seus belos diálogos. É evidente a 

literariedade, tanto na forma, no uso de personagens para exemplificar suas reflexões, 

quanto no conteúdo, revelado nas suas constantes investidas contra a obra de Homero, 

por exemplo. Há, no entanto, uma tentativa de Platão de marcar a diferença entre o 

discurso filosófico e os demais modos de saberes. O importante é observarmos que 

                                                             
2 Sobre o tema, ver BEZERRA, C.C. O lugar da poesia na filosofia de Platão in: A palo seco, ano 2, 

número 2, ano 2010, pp. 12-19. Disponível em: http://www.gefelit.net/aps2.php?pag=12  
3 Não cabe aqui investigarmos o pensamento platônico, algo que extrapola os objetivos dessa dissertação. 

Para uma compreensão da temática platônica da poesia, além do texto de Benedito Nunes, ver: 

SANTOS,F. Platão e a linguagem poética, o prenúncio de uma distinção. Chapecó: Argos, 2008. 

http://www.gefelit.net/aps2.php?pag=12
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nessa investida a literatura está presente como uma constituição, ainda que em oposição 

estilística e conceitual ao discurso verdadeiro. 

O que resultou da inicial investigação platônica, assumida ao longo da 

história da filosofia, foi uma “separação” de território. A literatura se estabeleceu 

enquanto um campo de estudo autônomo no final do século XVIII. Paralelo a isso, 

também ocorreu a descoberta da linguagem como um objeto propenso a uma análise 

lógica e criteriosa. Maior impacto teve a literatura quando Goethe usou a expressão 

“literatura universal” (Apud NUNES, 2007, p. 17), o que poderia ter desencadeado o 

confronto face a face entre poesia e filosofia. 

De uma maneira geral, podemos dizer que a intenção de separar a literatura 

da filosofia surgiu pelo questionamento acerca do que é “experiência” e do que é a 

“verdade”; conceitos esses afastados por muito tempo da poesia, justamente por ser 

caracterizada como um campo incapaz de usar o pensamento rigoroso ou exato.  

A poesia foi, muitas vezes, considerada inferior à filosofia mediante o fato 

de o saber conceptual estar em um patamar de maior importância na sociedade por, 

justamente, ser próprio do exercício filosófico tentar explicar e conceituar a própria 

poesia.  Segundo essa visão, a poesia seria indiferente ao conhecimento racional que, 

por isso, precisaria ser traduzida no âmbito da razão. 

Na era da filosofia moderna, depois de Kant, cresceu o interesse filosófico 

pela poesia e pela arte mediante o fato de ambas serem consideradas alternativas ao 

conhecimento. O pensamento neokantiano aprofundou a associação entre o filosófico e 

o poético, defendendo a coincidência entre os dois campos no tocante à equivalência 

dos gêneros. 

Assim, a filosofia é uma espécie de poesia e a poesia uma espécie de 
filosofia. Na verdade, os românticos sobrepunham as duas fraternas 

adversárias, porque adotavam o ponto de vista fichtiano, ou seja, do 

discípulo de Kant, segundo o qual, defendiam, contra o Mestre, a 

existência de uma intuição intelectual, capaz de criar o objeto no 
momento de conhecê-lo.  A Filosofia passava a ser arte e poesia; e arte 

e poesia eram equivalentes à Filosofia. (PINHEIRO, 2009, p. 28) 
 

Uma das formas de relação entre Filosofia e Literatura era justamente o fato 

de a primeira explicar a segunda. O que expressa tal pretensão? Benedito Nunes é 

preciso neste ponto: 

Seja no início da época moderna, seja em Hegel, um de seus ápices, a 

filosofia sempre tentou resolver seus problemas pela síntese. Sintetizar 

por meio de conceitos. A poesia não pôde ser reduzida a conceitos, 
mas pôde ser vista como parte de um processo. Hegel viu o trajeto do 
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conhecimento sensível ao racional, acima do qual nada pode haver, 

apesar de reconhecer a importância da poesia. (2007, p.158) 

 

Apesar do traspasse de uma à outra, de sua conexão, elas são disciplinas, 

atualmente, tomadas academicamente como independentes. Nesse ir e vir, a filosofia 

toma a obra literária como um objeto de questionamento e investiga seu propósito, sua 

estrutura. No movimento oposto, a obra literária faz indagações filosóficas. Resulta 

disso que as duas colhem o aclaramento filosófico, afinal, a filosofia é um bom material 

para a poesia e vice-versa.   

Seguindo a reflexão de B. Nunes (2011, p.9), há três tipos de relação entre 

poesia e filosofia: “disciplinar”, “supradisciplinar” e “transacional”.  A primeira remete 

à tradição clássica, em que esta se une à Estética moderna de Hegel. Assim, 

cumprindo tarefa preliminar da Estética, a filosofia se empenha em 
conceituar a poesia, em determinar-lhe a essência, para ela um objeto 

de investigação, que recai, como qualquer outro, em seu âmbito 
reflexivo e rico.  Unilaterais, as relações de caráter disciplinar são 

também unívocas: poesia e filosofia se apresentam, de antemão, como 

unicidades separadas – aquela pertencente ao domínio da criação 
verbal, da fantasia, do imaginário, esta ao do entendimento, da razão e 

do conhecimento do real. Formariam, portanto, diferentes universos 

de discurso, a Filosofia movida por um interesse cognoscitivo, que 

tende a elevá-la, mediante a elaboração de conceitos, acima da poesia, 
dessa forma sob o risco de ser depreciada como ficção e, assim, 

excluída do rol das modalidades de pensamento. (Idem, p.9 ) 

 

Sobre o aspecto supradisciplinar, podemos afirmar que se trata de um 

projeto de incorporação mútua das duas disciplinas, de maneira que uma se agrega à 

outra de forma fecunda. Porém, tal relação implicaria uma afirmação um pouco 

arriscada: que toda filosofia é poética e toda poesia é filosófica.  

Reportando-nos à terceira relação, podemos dizer que: 

é o movimento de ir de uma a outra, portanto separadas, cada qual na 

sua própria identidade, sem que cada qual esteja acima ou abaixo de 

sua parceria, numa posição de superioridade ou inferioridade do ponto 
de vista do conhecimento alcançado ou da verdade divisada, que 

constitui aqui o essencial. Se vamos de uma para outra, quer isso dizer 

que elas não são contíguas, mas que, guardando distância, podem 
aproximar-se entre si. A relação transacional é uma relação de 

proximidade na distância. A filosofia não deixa de ser filosofia 

tornando-se poética nem a poesia deixa de ser poesia tornando-se 

filosófica. Uma polariza a outra sem assimilação transformadora. 
(Idem, p. 14) 
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O certo é que nessas duas áreas tivemos bons autores que souberam 

transitar: filósofos que visitaram a literatura e os poetas que foram à filosofia.  Nesse 

movimento “transacional”, para usarmos uma expressão de Benedito Nunes, incluímos 

Adélia Prado, cuja formação é filosófica, que por isso foi professora de Filosofia, como 

já ressaltamos, tornou-se uma grande poetisa, como é mais conhecida.   

Jean-Paul Sartre, pensador francês, também foi mais um filósofo que 

percorreu os caminhos literários e se constituiu como um bom exemplo de 

intensificação entre as duas disciplinas, já que sua obra foi marcada pelos cruzamentos 

entre filosofia e literatura, escrevendo romances e dramas com a presença filosófica, 

especialmente no tocante ao existencialismo humano. Por exemplo, Martin Heidegger, 

Bachelard e M. Focault são filósofos que foram em direção à poética.  

No movimento oposto, da poesia à filosofia na literatura brasileira, temos 

muitos exemplos, como é o caso de Carlos Drummond de Andrade, que em seus 

poemas Passagem da Noite e Anoitecer (PINHEIRO, 2009, p. 32) fez meditação sobre a 

morte. Outros importantes nomes são: Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Fernando 

Pessoa, Paul Valéry, Mallarmé, só para citar alguns.  

Filosofia e poesia se encontram, assim, como domínios diferentes, mas que 

permanecem inseparáveis. É fundamental entendermos que o movimento entre as duas 

áreas não faz com que poetas deixem de ser poetas para serem filósofos e vice-versa. 

Um dos elementos que compõe essa união é o uso da linguagem metafórica. 

Esta se constitui como um meio de preenchimento de uma falta, de estranhamento da 

realidade, de melhor entendimento do cotidiano e de libertação das prisões ideológicas. 

Dessa forma, o uso linguístico conotativo é, indubitavelmente, uma perspectiva de 

autocompreensão e de abrangência da dimensão humana, pois é negação e superação 

simultaneamente. 

No entanto, como nos mostra H.G. Gadamer, a filosofia possui uma 

específica linguagem para suas incumbências. Apenas “é uma linguagem que suspende 

a si mesma – uma linguagem que não diz nada e que se dirige ao mesmo tempo ao 

todo” (GADAMER, 2010, p.88). Nessa circunstância, de que forma, então, manifesta-se 

a palavra na área filosófica?  

A resposta para tal pergunta não é simples, uma vez que o assunto sobre o 

qual os filósofos discorrem tem como pretensão abarcar a totalidade do ser em sua 

estrutura ontológico-conceitual. Encontramos aqui uma dificuldade, já que a linguagem 

é usada para um orientar-se no mundo, ou seja, como “instrumento” para a reflexão e 
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esclarecimento. Já na poesia parece haver uma relação com a palavra de entrega total, 

com absoluta confiança, sem preocupação com as relações lógicas da argumentação e, 

muitas vezes, desconsiderando as próprias regras gramaticais.  

Nisto consiste a encarnação poética do sentido na linguagem: no fato 
de ela não precisar se adaptar à unidimensionalidade dos contextos de 

argumentação e das linhas de dependência lógica, mas entregar ao 

poema por meio da pluriposicionalidade de cada palavra – assim Paul 
Celan o denominou certa vez – por assim dizer uma terceira dimensão. 

(Idem, p. 106) 
 

Sobre o uso e função das palavras, afirma Octávio Paz que “a linguagem do 

poema é a do dia-a-dia e, ao mesmo tempo, diz coisas distintas das que todos dizemos” 

(1994, p. 14). Dessa forma, há possibilidade de haver uma proximidade entre filosofia e 

poesia no tocante à linguagem mediante o fato de ambas estarem em um 

contramovimento. Ou seja, a linguagem da filosofia ultrapassa constantemente a si 

mesma – a linguagem do poema (de todo real poema) é inexcedível e única (Idem, 

p.109).  

Certamente, podemos dizer que 

 

a filosofia possui o mesmo tipo de distância intangível e de efeito à 

distância, assim como o mesmo tipo de presença absoluta que advém 
para nós todos ao panteão da arte. Não há progresso nem na filosofia, 

nem na arte. Nas duas e em relação às duas, tudo depende de algo 

diverso: tudo depende de alcançar uma participação. (Idem, p. 110) 
 

Com as palavras de B. Nunes,  

 
essas duas linguagens na maioria das vezes se traspassam em seus 

próprios componentes extremos, como obras repassadas pela mesma 
vis poética, formativa: entra o poético na filosofia e entra o filosófico 

na poesia, esta palavra aqui já usada como o essencial da literatura, 

ou, aproveitando-se a expressão de Valéry, a literatura reduzida a seu 

princípio ativo. Se, portanto, há traspasse, é porque, nesse nível, 
filosofia e poesia se encontram, se correspondem, se atravessam, e 

mesmo assim continuam diferentes. Sem coincidirem, enriquecem-se 

mutuamente. (Apud PINHEIRO, 2009, p. 27) 

  

Martin Heidegger, por sua vez, defende a poesia como algo constitutivo do 

ser humano. Assim ele diz: “cantar e pensar são os dois troncos vizinhos do ato poético” 

(Apud PINHEIRO, 2009, p. 37). Desse modo, opõe-se à tecnificação do mundo, 

considerando o quanto é importante a prática de um pensar contemplativo, da própria 
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poesia
4
. Na sua mais importante obra Ser e Tempo, ele reflete, a partir da própria língua 

alemã, sobre o redimensionamento dos seus significados, tais como Dasein. Esse termo, 

em seu vocabulário significa  

o ser aí, existente no mundo, de tal forma que sua estrutura lhe impõe 

um movimento extático, fora de si – a temporalidade, condição sine 

qua do tempo astronômico, dos calendários e dos relógios. Daí afirmar 

Heidegger que, como Dasein, o homem é temporal no fundo de seu 

ser. A temporalidade o ajuda a contornar a barreira da Metafísica, que 

impõe o ser como ente, e a transitar para o desvelamento do ser na 

linguagem dos poetas. Na passagem para o poético, a filosofia alcança 

o seu fim (Ende): ensinar o homem a habitar poeticamente a Terra. 

(Idem, p. 37) 

 

B. Nunes (2007, p. 159) diz que no momento em que Heidegger usou o 

termo “habitar”, ele estava se referindo à experiência da finitude do mundo e 

comunicação humana, uma vez que, segundo ele, a linguagem é a morada do ser. É por 

isso que o “Dasein” carrega um sentido poético que se define melhor por seu aspecto 

negativo: “ele não é a razão calculadora e não é tecnológico” (Idem, p. 159). 

Concordando com o pensamento de O. Paz, “há sempre uma rachadura entre o dizer 

social e o poético: a poesia é a outra voz [...]” (1994, p. 14). 

Mas o que tem a poesia, especificamente em sua linguagem, que faz da 

filosofia sua maior visitante? Acreditamos que o pensamento de L. Wittgenstein é 

indicado, no momento, para respondermos a tal pergunta. Para ele, o que a poesia 

mostra (e não diz) “é a verdade essencial relativa à ação humana, a verdade do ethos de 

que a Filosofia não pode falar” (Apud PINHEIRO, 2009, p. 42). Isso é o maior motivo 

do que nomeia Benedito Nunes de transa, isto é, “quando a Filosofia e as Ciências se 

calam, é sempre a poesia que diz a última palavra” (Idem, p. 42). Dito isso, como 

podemos pensar a relação entre poesia, filosofia e mística?  

 

 

 

 

                                                             
4 Um significativo texto de Heidegger sobre a linguagem poética é: Hölderlin y la esencia de la poesia, 

trad. Juan David G. Bacca, Barcelona: Anthropos, 2000. Sobre a temática ver também o estudo de Oscar 

Federico BAUCHWITZ Reflexões sobre a serenidade em Heidegger, o caminho do que somos in: 

Ethica, Rio de Janeiro, v.13, n.2, p. 101-113. Disponível em: 

http://pt.scribd.com/doc/29061451/Reflexoes-sobre-a-Serenidade-em-Heidegger-A-caminho-do-que-

somos-Oscar-Federico-Bauchwitz  

http://pt.scribd.com/doc/29061451/Reflexoes-sobre-a-Serenidade-em-Heidegger-A-caminho-do-que-somos-Oscar-Federico-Bauchwitz
http://pt.scribd.com/doc/29061451/Reflexoes-sobre-a-Serenidade-em-Heidegger-A-caminho-do-que-somos-Oscar-Federico-Bauchwitz
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1.2 Experiência Mística: em busca da compreensão do indizível  

“Ninguém fala da mística, da experiência religiosa 

numa linguagem comum, é sempre poética” (PRADO, 

Adélia. Jogo de Ideias) 

 

Falar de experiência mística é desafiante, pois o tema traz complexidades 

para sua definição, justamente por não se poder atingir a totalidade da experiência em 

um conceito. Aqueles que a vivenciaram não conseguem definir o significado de um 

modo preciso, pois a palavra não agrega em si toda a dimensão do fato, já que se trata 

de um fenômeno indizível, inefável, transcendente à linguagem lógico-formal
5
. Como, 

então, falar do não dito? 

Não há para isso um percurso definido. É importante sabermos que não se 

pode falar da experiência mística sem cair em contradições lógicas e linguísticas. Com 

isso, queremos ressaltar o fato de a linguagem, quando referida à mística, ser sempre 

tomada em seu caráter expressivo, isto é, na expressão linguística é a palavra e não a 

experiência que se mostra (PANIKKAR, 2005, p.111). Tal aclaração não quer dizer que 

discorrer sobre o inefável signifique uma atitude irracional. 

 Não é racional nem irracional. No entanto, “há que se transgredir os limites 

da racionalidade sem prejudicá-la, falando simplesmente dela e acrescentando que não 

se tem intenção de dizer o que se tem dito” (Idem, p.57). 

Existe um consenso entre os estudiosos do fenômeno místico de que é 

preciso deixar claro que há uma diferença entre o discurso sobre a mística e a própria 

experiência, pois a interpretação não é a vivência em si, visto ser esta de caráter 

puramente particular. Contudo, pese as diversas interpretações, é um fato crescente o 

interesse pelos estudos sobre mística que estão deixando de se restringir a alguns grupos 

religiosos e tornando-se um assunto de ordem acadêmica. Filosofia, literatura, 

sociologia, psicologia, arte, são alguns dos campos nos quais a mística faz sua 

“aparição” como objeto de estudo.  

Uma barreira que os interessados no assunto enfrentam diz respeito à 

validade dos métodos de estudos, dado que o privilégio da credibilidade da informação, 

ainda, é de ordem da linguagem científica. Sobre isso, R. Panikkar faz algumas 

observações comparando três tipos de linguagem: a científica, a filosófica e a mística. 

                                                             
5 Para uma compreensão da relação entre linguagem da mística e seus limites ver: BEZERRA, C.C. 

Op.cit, 2011, p.37. 
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A linguagem científica tem sua razão de ser. A linguagem científica 

aspira ser unívoca e a usar conceitos falsificados e quantificados, mas 

não pretende ser salvadora. Em rigor, não pretende nem sequer ser 
palavra; contenta-se com ser escritura que há que se decifrar. Um dos 

pais do método científico moderno, Galileu Galilei, escreveu que ‘o 

grande livro do universo (...) está escrito na linguagem das 
matemáticas’ – esquecendo que o universo não é um livro, que além 

do mais tem que saber lê-lo e a leitura não é a coisa. (Idem, p. 48)  

 

Como podemos constatar, R. Panikkar, um dos grandes especialistas na 

temática, observa que a exatidão, o rigor e o conceito são elementos importantes, porém 

intermediários. Compreendemos disso que o mundo não é só “lido” no plano da fórmula 

matemática. As relações inter-pessoais, por exemplo, exigem uma maior amplitude no 

que se refere ao valor e sentido da existência, não somente humana, mas do próprio 

universo.  

Com relação à linguagem filosófica, Panikkar elucida que ela também é 

reducionista e não se impõe como padrão universal de intelecção. 

  

O caso é então mais grave porque enquanto as lentes científicas não 
pretendem abarcar a realidade inteira, a Filosofia aspira ao 

conhecimento do Todo. Desde Descartes, no Ocidente, por falar de 

forma esquemática, a Filosofia tem utilizado aquela lente do 
conhecimento racional que nos proporciona uma visão ‘clara e 

distinta’ do real com pretensão de universalidade. Uma ideia 

imprecisa é uma ideia confusa, mas a realidade é talvez mais que uma 
ideia, seja clara, seja confusa, e a linguagem conceitual (muito clara e 

muito distinta) pode resultar também reducionista. (Idem, p.48) 

 

Assim, a realidade é tocada de forma tangencial.  

A dicotomia entre vida intelectual e vida mística é mortal para ambas: 
rouba à primeira sua alma e despoja a segunda de sua linguagem. A 

vida intelectual é antes de tudo vida e não simples meditação racional. 

A mística representa precisamente o auge da vida do homem, que é 
dotada de consciência, tanto de si mesmo como da realidade, por mais 

imperfeita que esta consciência seja – e a consciência não pode 

prescindir do intelecto. (p. 39) 

 

A linguagem mística, ao contrário, não se limita à racionalidade linguística e 

pretende transpor o vazio
6
 científico. Por isso, insistimos na afinidade entre a mística e a 

poesia. Essas duas linguagens são igualmente simbólicas, cuja intenção é a realidade em 

                                                             
6 Convém esclarecer que o termo vazio está empregado no sentido de lacuna, não-preenchimento. 
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sua totalidade sem a pretensão de redução do todo ao real imediato. Uma realidade em 

que sujeito e objeto, mais que polos antagônicos, são faces de uma mesma moeda. 

Outro ponto fundamental, ao tratarmos desta temática, consiste no fato da  

linguagem, ainda que de forma imperfeita, assumir a função de ruptura dos limites 

mediante o aspecto simbólico. Com razão, afirma Panikkar: 

O símbolo místico não aponta um ente em particular; pretende 

simbolizar o Todo desde um ângulo concreto. Daí que a linguagem 

mística fala de Deus, do Amor, do Ser, do Nada, do Vácuo ou também 

do Bem, da Beleza e da Verdade. (Idem, p. 50) 
 

Segundo as palavras de Augras, “é mediante a construção de um sistema de 

símbolos que o homem apreende o mundo” (1967, p. 4). Isso quer dizer que há uma 

“transformação” do mundo exterior, pelo sujeito, que assume um novo sentido, 

mediante a simbolização, em que realidade e criação convergem em uma paradoxal 

visão unitária da realidade.   

É importante dizermos que o símbolo não é objetivo em si mesmo. Funciona 

como “o trampolim que permite o salto do objeto ao sujeito (significado ao significante) 

(PANIKKAR, 2005, p.50). Nesse sentido, afirma G. Durand: 

O símbolo assim como a alegoria, é a recondução do sensível, do 
figurado, ao significado. Mas, além disso, pela própria natureza do 

significado, é inacessível, é epifania, ou seja, aparição do indizível, 

pelo e no significante. (1998, p. 14) 

 

Inferimos que a experiência é pessoal, mas não individual. O que isso quer 

dizer? Pessoal porque é experimentada por um determinado indivíduo; não é individual 

porque é união de um com um outro, sem, com isso, duas coisas tornarem-se a mesma 

coisa, mas sim uma unidade através da multiplicidade. Dito de outro modo, o múltiplo é 

visto sob a ótica da unidade sem deixar de ser tomado em sua característica plural. 

Contudo, apesar das complexidades, a vivência mística pode ser refletida e 

narrada. Vivência e consciência do vivido não são excludentes. O místico, ao narrar sua 

experiência revela o papel do pensamento como caminho de reflexão e memória: 

“experiência e consciência da união estreita do homem com Deus” (VELASCO, 2003, 

p.231). Melhor dizendo, trata-se de uma experiência completa da Vida
7
. 

Deus é Uno e Múltiplo. Essa afirmação, comum à tradição mística 

medieval, encontra em Mestre Eckhart um dos seus grandes representantes. Para ele, a 

                                                             
7Panikkar justifica que a escrita da palavra Vida com inicial maiúscula é com o propósito de não excluir 

as outras dimensões desse termo, cabendo englobar também a vida espiritual, a Vida do Ser e a Vida da 

matéria. Ver em 2005, p. 22. 
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realidade, mais que coisas ou fatos, é a “ideia de Deus e em Deus como realização de 

desígnio divino. Por isso, cada ser é eterno, infinito, divino e uno como Deus” ( 

ECKHART, 1999, p. 34).  

Como Ser, não pode ser conceituado porque não é possível conhecê-lo em 

sua totalidade, em sua essência, pois ele é uma dimensão inatingível, restaria, seu rastro 

em forma de uma ideia fragmentada de sua presença que pode ser atingida na e pela 

“experiência”
8
 mística, em que o pensamento humano não o apreende em sua infinitude. 

Na mística cristã, experimentar a presença de Deus é o mesmo que se unir à 

verdade, ao amor. Trata-se de um amor espiritual que envolve e, por sua vez, promove 

uma entrega plena do corpo desejante. Dessa forma, sensualidade e espiritualidade se 

fundem em um único ato de entrega. Edite Stein, ao tratar do amor em Teresa d’Ávila, 

diz:  

Finalmente, o grau mais alto da graça divina Tereza chama de 
matrimônio místico. As manifestações extraordinárias cessam, mas a 

alma está sempre unida com o Senhor; goza de sua presença ainda que 

no meio dos afazeres exteriores, que não impedem em absoluto sua 

união. (2010, p.220) 

Adélia Prado, tão marcada pela espiritualidade teresiana, expressa a 

sensação de gozo nos seguintes versos: 

Quando o homem que ia casar comigo 

Chegou a primeira vez na minha casa, 

Eu estava saindo do banheiro, devastada 
De evangelismo e carência. Mesmo assim,  

Ele me olhou com olhos admirados 

e segurou minha mão mais que 
um tempo normal a pessoas 

acabando de se conhecer. 

Nunca mencionou o fato. 

Até hoje me ama com amor 
De vagarezas, súbitos chegares. 

Quando eu sei que ele vem, 

Eu fecho a porta para a grata surpresa. 
Vou abri-la como o fazem as noivas 

E as amantes. Seu nome é: 

Salvador do meu corpo. 
(PRADO, 1991, p. 87) 

                                                             
8 Utilizamos o termo experiência em sentido amplo, isto é, não se trata somente de um procedimento 

passível de uma comprovação ou demonstração empírica, mas como a própria Adélia sugere, uma 

vivência que afeta e transforma o olhar sobre o mundo. Diz ela: “Que beleza! Eu nunca tinha enxergado 

isso desse jeito!” -, aí você pode dar graças: você está tendo uma experiência poética , que é ao mesmo 

tempo religiosa, no sentido que liga você a um centro de significação e de sentido. (...)”, apud: Lauand, J. 

A mística da cozinha: de Heráclito a Adélia Prado, disponível em: http://www.hottopos.com/isle7/55-

68Jean.pdf . Acesso dia 08/09/2011.  Grifo nosso. 

http://www.hottopos.com/isle7/55-68Jean.pdf
http://www.hottopos.com/isle7/55-68Jean.pdf
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Sendo assim, podemos afirmar que a experiência mística é uma experiência 

tanto intelectual como amorosa, uma vez que “um conhecimento exclusivamente 

intelectual não é conhecimento completo; um amor exclusivamente sentimental não é o 

amor do qual falamos” (PANIKKAR, 2005, p.116). Trata-se de um amor que não se 

permite refletir, que é vazio de conteúdo e centrífugo. 

É interessante observarmos que R. Panikkar resume a experiência mística na 

seguinte fórmula: E= e.l.m.i.r.a, cujas iniciais gráficas significam: 

e= experiência 

l= linguagem 

m=memória 

i=interpretação 

r=recepção 

a=atualização 

Como compreendermos essa estrutura? Experiência representada por E da 

fórmula se refere à experiência do Ser, da totalidade. Já a experiência representada por e 

significa a vivência, a experimentação do infinito na alma humana. Quem vive uma 

experiência tem consciência desse episódio, porém não o reflete, na maioria das vezes, 

no momento em que ela ocorre. Ela perdura na memória (m), fato que permite ao 

místico falar do assunto. Por isso, a vivência se caracteriza como um ato de memória, a 

qual tem quatro funções.  

A primeira se refere à possibilidade de se falar da experiência. A segunda, à 

transformação dela, “posto que a memória não somente está mediada por sua 

recordação, mas também por sua interpretação, na qual podem intervir recordações 

anteriores” (p.151). A terceira função é fazer o sujeito reviver de novo a experiência. E 

nesse ato pode ser gerado uma nova experiência. Como exemplo clássico, na mística 

cristã, Panikkar cita a recordação da passagem da vida de Cristo. As últimas são a 

temporalidade e o meio físico, que não ficam fora da experiência, apesar da 

intemporalidade desta. Assim, 

o tempo e o espaço são tão categorias físicas quanto antropológicas. 
Não vivemos em espaços e tempos neutros e externos, mas sim que 

nós mesmos somos temporais e espaciais, de maneira que nossas 

experiências não podem abstrair-se nem do tempo nem do espaço. 

(Idem, p. 152) 
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Vale observarmos que recordar uma experiência não significa lembrar da 

vivência original. Cada vez que o místico recorda vive uma nova experiência.  

Sobre a interpretação (i), podemos dizer que é a mediadora de todos os 

fatores da experiência.  Assim, “a memória é sempre uma memória interpretada” 

(p.153). Por essa razão, Adélia afirma em entrevista conferida ao Programa Sempre um 

papo, na TV Senado (ANEXO I), que a poesia é “sempre epifânica”, isto é, sempre uma 

nova manifestação contínua em que o Ser das “coisas” embora inapreensível, expressa-

se na arte que apreende e nos revela, remetendo-nos de volta à beleza suprema.  

A recepção (r) da mística é um fator que depende da interação do sujeito 

com o universo cultural. Se ele estiver imerso na mundanidade, é provável que sua 

sensibilidade para esse tipo de vivência seja baixa.   

Finalmente, sobre a atualização (a): o autor se refere ao “fator existencial de 

toda experiência: sua tradução ativa, sua expressão na vida, seu poder de transformação, 

sua manifestação na prática”(Idem, p.158). Está aqui a questão pragmática da 

experiência: modificar a vida. Essa equação mística revela que a experiência engloba 

todos os elementos citados, que um está ligado ao outro sem excludência.  

Sobre a designação de místico, convém dizermos que é um termo usado para 

quem vive uma experiência particular de unidade em que o sujeito é protagonista de 

uma vivência de totalidade com o Princípio supremo. Como diz Teixeira (2004, p.27), 

“os místicos são aqueles que conseguem captar a dimensão de profundidade presente na 

vida e reconhecer o outro lado das coisas”. Outro lado aqui não significa simplesmente 

um “além” mundo, mas outro aspecto de uma mesma realidade: 

A superação entre mundo fenomênico e nooumênico pode ser 

expressa do seguinte modo: quando as aves voam e os peixes nadam, 

quando o fogo queima e a água lava, não fazem como um passatempo, 
mas sendo o que são. Do mesmo modo a mente, sendo o que é, é 

despertada (Samadhi). O despertar para o mundo ou o ir “para a outra 

margem” é imagem de uma compreensão da realidade que permite 
que a coisa seja o que é e a fixa no seu próprio terreno, ou seja, em si 

mesmo, e isto é pertencer ao todo. (BEZERRA, 2008, p.37) 

 

Com relação à origem do vocábulo “místico”, é certo que vem do adjetivo 

grego mystikós, que significa mistério, indizível, oculto. Em tal raiz encontra-se o verbo 

myein, que significa fechar os lábios e os olhos. Na religião cristã, “os dicionários e os 

especialistas definem mística como cognitio Dei experimentalis, ou seja, o 

conhecimento de Deus por experiência” (BINGEMER, 2004, p. 35). Seu uso foi datado 
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pela primeira vez no século III e o seu primeiro tratado foi no século V, conforme 

Velasco (2003, p. 20).   

A evolução de adjetivo para substantivo aconteceu no século XVII, 

designando um tipo de linguagem. Tal uso se manifestou a princípio no contexto 

religioso e, em seguida, no profano. Enquanto linguagem, a mística aparece em textos 

de diversos gêneros literários, a saber: relatos autobiográficos, expressões poéticas, 

expressões pedagógicas, apologéticas, descrições psicológicas, de explicações ou de 

interpretações teológicas.  

Como já dissemos, são vários os modos de empregos da palavra mística, 

alguns, inclusive, usados de forma incorreta (associando-a a práticas hipnóticas, transes, 

etc), o que atrapalha, de certa forma, a compreensão do fenômeno no sentido aqui 

abordado. Sua utilização se dá em vários contextos, de forma ambígua e polissêmica, 

com utilizações imprecisas, uma vez que designa uma série de elementos, como o 

esoterismo, o maravilhoso, o paranormal ou parapsíquico. Além disso, costuma ser 

reduzido a diversas práticas espirituais, como yoga, meditação, tantra, contemplação, 

etc. Todos esses empregos dificultam o entendimento da mística como uma experiência 

da cotidianidade dos fatos do mundo. Panikkar (2005, p. 56) atribui tal fato aos 

diferentes usos da linguagem.  

Velasco (2003, p.18) acrescenta que o uso do termo místico se manifesta em 

segmentos não religiosos pela analogia do compromisso com algo tomado por absoluto. 

Nesta perspectiva, fala-se da mística da ação, da mística humanitária, da mística do 

comunismo ou, inclusive, da mística da aventura ou da velocidade.  

Na religião, a quantidade de usos não é inferior, uma vez que no século XX 

surgiu mais de vinte significados (W. INGE Apud VELASCO, 2003, p. 18). Tal 

diversidade se justifica pelo fato de o fenômeno ser plural e ter vários pontos de vista 

nas diversas áreas do conhecimento, como psicologia, filosofia, teologia, dentre outras. 

Velasco (2003, p.22) usa uma citação de M. de Certeau para a problemática dessas 

várias abordagens: “não há discurso universal sobre a mística”. 

Com base nessa asserção, compreendemos que existem vários tipos de 

mística e sua classificação encontra diferenças entre os teóricos. Uma especificação 

possível, segundo Velasco (Idem, p. 86), é a da teologia cristã, principalmente a 

católica, em que a mística se divide em fenômenos de mística natural e fenômenos de 

mística sobrenatural. O primeiro engloba os fenômenos presentes nas religiões não 
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cristãs e o segundo os da tradição bíblica e cristã. Assim, a experiência mística, segundo 

essa visão, pode ocorrer no contexto religioso ou não.  

Como exemplo de mística não religiosa temos a profana, que tem no 

filósofo Plotino (205 d.C) um de seus maiores representantes. Seu pensamento 

influenciou, de modo determinante, autores fundamentais que tem influência marcante 

em Adélia Prado, tais como: São João da Cruz e Teresa de Ávila. Trataremos deste tema 

mais adiante. Vale ressaltarmos que, para nosso trabalho, a ênfase está na mística cristã, 

já que a religiosidade e o divino são características marcantes no conjunto da obra da 

autora em estudo.  

O que faz acreditarmos na existência de uma experiência mística cristã é a 

figura de Jesus Cristo presente nos Evangelhos, o qual vivenciou a união com o Pai, 

com Deus. Sua posição no tempo e no espaço é algo que o torna emblemático dado que 

congrega a participação contínua entre o divino e o humano. Diz Adélia Prado em Festa 

do Corpo de Deus (1991, p. 279):  

Ó mistério, mistério, 

suspenso no madeiro 

o corpo humano de Deus. 

 

Em sentido geral, poderíamos dizer, em acordo com Panikkar (op. Cit., p. 

20), que a mística não é uma característica do pensamento ocidental, mas sim uma 

dimensão antropológica, alguma coisa que pertence mesmo ao ser humano.  

O fundamental para nosso tema é percebermos que a vivência tem se 

mostrado ao longo da história, segundo Velasco, como  

momentos de iluminação na experiência ordinária que constituem 

espécies de reflexos de uma luz superior que supõem a superação da 
consciência ordinária, a entrada em outra condição, espécies de 

rupturas de nível na existência que podem ser identificadas como 

experiências-pico, experiências de transcendência ou fenômenos 

análogos. (op. Cit., p. 271) 

 

Finalmente, a experiência mística é, como diz Adélia Prado, uma 

experiência do “sentido”, isto é, de sentir-se diante do divino que é o próprio mundo. A 

Presença divina conduz a reverência de algo que transpassa, que conforta e que faz da 

vida a única realidade possível, em que carência e resposta ao absurdo se faz como ato 

metafísico. A mística é, assim, fome da alma, fome do espírito. Mística, religião e 
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poesia formam uma unidade inviolável através da qual o divino não somente se 

manifesta, mas faz do ato poético seu veículo supremo (ver anexo II).  

É importante pontuarmos essa ideia de “sentido” e segurança que a 

experiência da unidade propicia. O sentido do mundo se dá pela consciência de que o 

homem, embora finito e limitado, transcendente, supera sua natureza e adentra em uma 

espécie de vida que é maior, superabundância. Essa sensação, diz Adélia Prado, é o 

desejo profundo guiado pelo sentimento de orfandade original que define o ser humano. 

É da profundidade da alma que a arte nasce e produz uma experiência sagrada que 

deleita e torna a vida um ato de fé no sentido mais lato da palavra, ou seja, como 

“confiança” (Ver anexo I). 

Portanto, nessa mesma perspectiva, Velasco (2003, p. 272) considera a 

descrença como um “enclausuramento na própria solidão, de desespero radical perante a 

vida, de niilismo consumado ou de reivindicação prometeica para uma autonomia 

absoluta”. O contrário disso pensam os místicos cristãos: eles confiam na existência da 

união da alma do homem com Deus como possibilidade da vivência da liberdade 

absoluta. 

 

 

1.3 Mística e religião 

 

“A experiência poética e do religioso é absolutamente igual...” 

(PRADO, Adélia Anexo II) 

Longe de uma profissão dogmática de um credo específico, os estudos 

antropológicos demonstram a existência de manifestações de experiências religiosas ou 

espirituais em todas as fases históricas do homem. Nesse sentido, podemos dizer que se 

trata de uma tendência inerente à cultura humana ser homo religiosus (Eliade, p. 106, 

1999).  

Segundo M. Chauí (2005, p.138), “a religião é a atividade cultural mais 

antiga e que existe em todas as culturas”. O homem, ao contrário dos outros animais, 

tem consciência do tempo, observa a natureza e percebe as reações que ocorrem nela. 

Também reflete sobre seu estar no mundo, a origem do universo e sua impotência diante 

da falta de controle de certos assuntos, por exemplo: medos, fracassos, frustrações, 

morte, etc. Ao que tudo indica, por saber que existem fatos que não estão sob seu 
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domínio, o homem começou a crer na existência de uma força superior, surgindo, assim, 

a crença em um ser divino ou em vários seres, a depender da cultura. 

Abordarmos esse tema, ainda que de modo introdutório, é imprescindível 

para nosso trabalho. Não podemos esquecer de que Adélia Prado, embora se definindo 

como Católica Apostólica Romana, defende uma experiência da religião como uma 

“necessidade vital”, como contato direto e, acima de tudo, como uma experiência 

poética. “O texto bíblico deve sua conservação e frescor à poesia que lhes é inerente” 

(Ver Anexo III). 

A religião não é, portanto, um tema marginal na história do Ocidente. Desde 

Platão, Aristóteles, Lucrécio e Epicuro, constituiu-se um tema de fundamental 

relevância. Com a filosofia dos séculos XVII e XVIII tivemos fortes críticas à crença 

religiosa afirmando que havia diferença entre o verdadeiro conhecimento de Deus e a 

religião revelada, por ser esta institucionalizada como poder eclesiástico e poder 

teológico-político.  

Com o Iluminismo, a concepção de uma identificação entre a vontade divina 

e humana se desmorona, passando a religião a ser vista por muitos de forma diversa. A 

ciência moderna, associada à crítica oriunda da emancipação do sujeito frente ao 

mundo, definiu Deus como uma “projeção” de ideias. Posteriormente, o filósofo L. 

Feuerbach, no século XIX, reforça a imagem negativa da religião dizendo que ela é um 

poder de alienação
9
.  

Nessas críticas temos a sustentação do conflito entre fé e razão, em que a 

filosofia e a religião acusam-se mutuamente. Esta chama a primeira de herética e ateia; 

Aquela revida argumentando que o pensamento religioso é dogmático, atrasado e 

intolerante. Diante dessas divergências, por que a filosofia aborda o tema religioso e a 

mística?  

O quadro teórico muda na contemporaneidade. Para o estudo da mística pela 

filosofia contemporânea, Rossato (2008, p.13) cita o pensamento de Ernest Tugendhat 

como justificativa: 

para sair da prisão da primeira pessoa, para relativizar o todo poderoso 
Ego herdado da modernidade, para enfim quebrar de vez com a 

centralidade do Eu na cultura ocidental atual. 

 

                                                             
9 Na atualidade persistem os ataques contra a crença no divino. O texto mais significativo, no que consiste 

na negação da religiosidade por parte da ciência é: DAWKINS, R. Deus um delírio, São Paulo: 

Companhia das letras, 2007. 
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Ernst Tugendhat assevera que “religião e mística são formas de 

recolhimento relativas ao como da vida” (2004, p. 125).  Esse recolhimento significa a 

concentração em si mesmo, que acarreta paz e unidade espirituais. “O objeto deste 

recolhimento em si mesmo não é o Eu ou a própria vida, mas simultaneamente o mundo 

e a totalidade” (ROSSATO, 2008, p.12). Dessa forma,  

 

o recolhimento não visa de imediato a um conhecimento mais apurado 
de si próprio, mas, ao contrário, leva a um deslocamento de si em 

direção a uma relativização da consciência individual, na medida em 

que ela, ao final de um processo, se apequena ante a perspectiva da 
totalidade (pleroma) do mundo (Idem, p.12). 

 

 Para o autor, a mística não constitui um sentimento ou uma experiência, 

mas um “saber e uma atitude correspondente” que contribui 

para a redução do Ego, a relativização da primeira pessoa e o 

aniquilamento do singular isolado, e isso resulta da abertura para o 

mundo como realidade mais ampla e elástica (consciência do vazio, 

fusão com uma totalidade ou união com uma universalidade 
indeterminada).  (Idem, p.13) 

 

Não é, portanto, por casualidade que Adélia Prado, nessa mesma 

perspectiva, defende o ato religioso como expressão máxima de um só princípio: “ama o 

teu próximo como a ti mesmo” (ver Anexo III).  Para Tugendhat, a tradição religiosa 

deixou de ser uma alternativa na perspectiva da primeira pessoa, enquanto que a mística 

segue sendo uma possibilidade aberta a todos os seres humanos (2004, p.130). 

Para o filósofo, mística e religião se opõem na questão da motivação. O que 

pertence a ambas é o problema da contingência, o qual se refere às vontades humanas, 

aos desejos, à dor, enfim, a tudo que afeta a questão existencial humana.  

O fenômeno religioso, diferente do místico, apresenta o fator pragmático, 

em que o ser humano acredita no numinoso, serve a ele em troca da realização de um 

desejo. Tugendhat afirma que a origem do culto aos deuses se liga à questão da 

pragmática: os seres humanos necessitam de deuses precisamente porque querem influir 

no mundo em favor de seus desejos (p. 138).  

Se a religião tem na sua forma institucionalizada seus fundamentos, 

contudo, a tradição mística conseguiu se desenvolver sem necessariamente prestar 

devoção ao divino no sentido da petição. Prova disso é o pensamento de Mestre Eckhart 

(Apud TUGENDHAT, 2004, p.156), que diz:  
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A melhor oração, [...], não é aquela em que pedimos a Deus que nos 

dê algo. Nem sequer aquela em que a petição é: ‘Senhor, te quero a ti, 

oh, vida eterna’. A melhor oração se reza: ‘Senhor, somente desejo 
que me dês o que queres me dar. 

 

 Essa atitude se opõe à oração da religião, que se ocupa em pedir algo. 

Apresentamos aqui uma das diferenças e um trânsito ao mesmo tempo entre as duas 

tendências: oração enquanto petição movida por objetivo pragmático, trata-se de 

religião; oração enquanto louvor e entrega, trata-se de mística. Religião como adoração 

é, talvez, o que melhor aproximaria esses dois modos.  

Essa é a interpretação que faz Adélia Prado, para quem celebrar é, acima de 

tudo, beleza. Uma Reforma litúrgica seria a linguagem da criatura reconhecendo que é 

criatura e que Deus não é manipulável. Ritos e comportamentos, cantos absolutamente 

maravilhosos porque são verdadeiros (Ver Anexo IIIb). 

Foi a consciência do pecado que fez nascer atitudes de submissão. Ao 

contrário disso, temos uma vivência fundada na essência humana, sem necessitar do 

apelo à revelação e à tradição. 

Por essa razão, afirma R. Panikkar (2005, p.36), 

 

[...] um crente em um Deus particular não pode ser um místico, 

somente quem conhece um Deus experiencial é um místico; o 

religioso é o oposto à espiritualidade mística; quem tem uma imagem 
concreta de um Deus pode ser um crente, mas não um místico; só o 

cristão pode ser um autêntico místico porque crê na Encarnação 

divina; [...]. 

 

Enfim, a mística cristã se relaciona com a religião quando esta busca a 

espiritualidade em Deus, a fé incondicional e, principalmente, vive uma experiência de 

união com o Supremo que, mais do que princípios reguladores, é a imagem temporal da 

beleza libertadora de toda restrição dogmática. Para Adélia, a mística tem com a poesia 

a virtude de falar por metáforas e, por essa razão, não há Verdade, nem esgotamento do 

sentido e a religião passa a ser: “a ligação do centro do seu ser com Aquele que te cria, 

te sustenta e te promete a felicidade plena” (Ver Anexo IV). 
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1.3.1 Mística cristã 

“Então quando ele disse ama Deus sobre todas as coisas 

e ao próximo como a ti mesmo, eu fico pasma com a 

força dessa palavra” (PRADO, Adélia. Anexo IIIb) 

 

 

Como dissemos anteriormente, a experiência mística cristã pode ter como 

fundo de origem o nascimento de Jesus Cristo. Tudo começou a partir do momento que 

Maria concebeu em seu ventre o mistério do filho de Deus, criação deste para a salvação 

do mundo. A partir de então, a Trindade divina passa a habitar a humanidade: Deus se 

faz carne. Manganaro (2004, p. 14) assim complementa com o pensamento de Edith 

Stein: “a humanidade redimida e unificada em e por Cristo é o templo no qual habita a 

Trindade divina”. Esse habitar é a condição de renovação do homem que é: 

capax Dei, recipiente de amor, morada de Deus, templo que hospeda a 
Trindade. Esta é a sua verdade. À sua “vida interior” é oferecida a 

possibilidade de participar da vida íntima de Deus. A união em Jesus 

Cristo entre a natureza humana e a natureza divina – e então a 
participação recíproca entre humano e divino – supera a distância, 

ainda presente nas culturas pré-cristãs, entre o criador e a criatura, e se 

expande definitivamente desde o povo eleito a todos os povos. 

 

A figura de Jesus é, a um só tempo, verdade e amor. Verdade sobre o Eu 

finito e a verdade sobre o Tu eterno. Isso significa que a experiência mística cristã é a 

experiência da verdade do amor. O conhecimento pelo amor é o caminho do 

cristianismo. É pela via do amor que se torna possível o conhecimento do Outro, ou 

seja, da Presença eterna. Diz Manganaro (2004, p.15): 

Portanto, não há fusão, fagocitose ou as-similação anuladora: o ser 

humano é e permanece criatura, o Eu cujo centro é o Self, morada do 
Tu eterno; e Deus é e permanece o Tu Outro, Criador de todo Eu 

individual e pessoal.  

 

Enquanto linguagem, a experiência cristã possui, de acordo com Panikkar 

(2005, p.245), três símbolos: a encarnação, a cruz e a ressurreição. A primeira significa 

a divinização do homem e a humanização de Deus. A segunda não é símbolo de dor 

nem de morte, mas sim de sacrificação da Vida. É o grande símbolo da superação. 

Ainda, segundo Panikkar, a experiência da Cruz no Cristianismo nos faz viver a 

condição humana em toda sua crudez até a morte e em toda sua glória até a Vida – 

revelando-nos que a condição humana é também a situação divina (Idem, 249). Já a 

ressurreição 
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[..] Não é a experiência de uma vida, propriedade privada – de minha 

vida. A vida de ressuscitado não é minha, não  é minha vida; é 

experiência de Vida, daquela Vida que é e que era desde o Princípio, 
que simplesmente vive, que palpita em toda a realidade e na qual eu 

entro em comunhão por conviver com esta Vida (zôê). Isto implica 

(exige) haver morto o ego, haver deixado morrer o egoísmo – com 
tudo o que ele comporta. Se vive esta Vida na medida que um vá 

morrendo a este si mesmo que não sou eu-mesmo. Sem morte não há 

ressurreição, e a ressurreição é a Vida. Esta experiência da Vida é a 

‘vida eterna’ da qual fala Cristo. (PANIKKAR, 2005, p.253) 

 

Bingemer (2004, p. 45) destaca três místicos católicos ibéricos que 

influenciaram a religião e a espiritualidade Ocidental: Teresa de Ávila, João da Cruz e 

Inácio de Loyola. Não cabe aqui abordarmos suas obras, mas somente a título de 

informação, dado que Adélia se filia profundamente a essa tradição cristã, fazemos uma 

brevíssima apresentação.  

Teresa de Ávila ou Santa Teresa de Jesus (Teresa Sánchez de Cepeda y de 

Ahumada), nascida em 1515 na cidade de Ávila, na Espanha, foi uma devota de Deus. 

Na infância interessou-se pela vida dos santos mártires e quando adulta foi, certo dia, 

tocada por uma imagem de Jesus Cristo, convertendo-se numa devota fervorosa ao 

amor de Deus e numa missionária exemplar, a ponto de sua espiritualidade ser um 

modelo a ser seguido.  

 A santa em questão fez da oração a arte de amar, afirmando que o objetivo 

de orar é amar. Teve como conselheiro e amigo São João da Cruz, também doutor da 

Igreja, místico e reformador da parte masculina da Ordem carmelita. Juntos realizaram a 

reforma do Carmelo feminino.  

São João da Cruz, ou San Juan de la Cruz, nasceu em 1542, em Fontiveros, 

província de Ávila, na Espanha. Estudou Humanidades com os Jesuítas; ingressou na 

Ordem dos Carmelitas aos vinte e um anos de idade. Ao concluir seus estudos 

teológicos, ordenou-se sacerdote. Ele viveu com intensidade sua religiosidade mística, 

em que ele se elevava ao sobrenatural, à ordem da graça para entrar em união com 

Deus, tornando-se assim um homem da fé, da razão divina. Dele é uma das mais 

influentes e belas obras do chamado Siglo de Oro espanhol: Noche oscura. 

Profundamente marcada pelo simbolismo noturno e pela experiência da alma que 

ascende em meio às “trevas”, a obra de san Juan é exemplar quando se aborda a 

temática da mística na literatura. Seu exemplo de vida congregou vida ativa e passiva, 

amor pelo próximo nos tratos com os pobres e doentes e oração contínua.  
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É mais difícil classificarmos Loyola (1491) como místico, embora seu 

Diário revele a prova de que ele viveu elevadas “experiências místicas”. Também foi 

um contemplativo na ação. Suas experiências místicas aconteceram em momentos de 

intimidade com Deus. Com o intuito de ajudar outras pessoas a crescerem 

espiritualmente, Inácio de Loyola escreveu um roteiro a partir de suas experiências, 

revelando os caminhos para o crescimento interior, para a transformação do ser humano, 

o que certamente deu origem ao livro Exercícios Espirituais. As práticas contidas nesse 

manual influenciaram a Igreja Católica nos séculos subsequentes.  

O que orienta, pois, o trabalho missionário, assim como a experiência 
mística que o alimenta, não é, em primeiro lugar, a implantação de 

normas e formas concretas de culto à luz de uma determinada cultura, 

mas o espírito de buscar sempre o que mais possa ‘ajudar as almas’ de 
qualquer cultura a dar glória a Deus, num desejo de maior serviço do 

Rei eterno e Senhor universal. (TEIXEIRA, 2004, p.62) 

Assim, diante desses exemplos, torna-se compreensível a união entre 

mística e poesia, no sentido de humanização, via a espiritualidade, isto é, de formação a 

partir de valores conduzidos e que conduzem à beleza originária e universal que se 

manifesta em todas as coisas. Adélia Prado insiste sempre no papel humanizador da 

poesia. A poesia, embora sem finalidade outra senão sua própria manifestação pura, é 

descrita como uma experiência de humanização. Humanizar no sentido de condução ao 

Belo e, assim, a uma vida marcada pela beleza em todos os níveis da realidade. “Eu viro 

mais gente, a minha qualidade humana fica mais explícita, eu tomo mais consciência da 

minha humanidade através da obra” (Ver Anexo IV). É nesse ponto que poesia, religião 

e espiritualidade se tocam para Adélia, isto é, a mística e a obra poética conduz, exorta e 

permanece em si mesma inesgotável. 

 

 

1.3.2 Mística Profana            

 

“A metafísica está aí nas coisas...” 

(PRADO, Adélia, Anexo II) 

 

Mística profana designa fenômenos diversos, com os mais variados nomes: 

mística natural, misticismo naturalista, mística selvagem ou silvestre (VELASCO, 
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2003, p.97).  Não se enquadram nessa classificação outros fatos que não são 

propriamente místicos como as seguintes expressões: “experiências-pico”, “dilatação da 

consciência”, “estados alterados de consciência”, “consciência cósmica”, “sentimento 

oceânico”, “intuição do fundamento do real, etc” (Idem, p.97).  

Essas variedades se justificam pelo fato de haver, como já vimos, formas 

diferentes para versar sobre o fenômeno místico, abrangendo tanto os critérios de 

descrição quanto os diferentes pontos de vista. No âmbito filosófico, são referências as 

passagens das Enéadas de Plotino, nas quais é possível a elaboração de abordagens 

sobre os últimos graus do conhecimento e unidade com Uno. 

A mística profana
10

 se revela, assim, em diversos aspectos, contudo há 

características comuns chamadas por Velasco (Idem, p. 102) de tripla unidade, que se 

divide em: fenomenológica, temática e intencional.  

A primeira se refere à produção de  

uma ruptura súbita do curso originário das ideias, a perda do contato 

‘eficaz’ do ambiente imediato, sensação de angústia e maravilhamento 

ao sentir-se o sujeito catapultado a um tempo, a um espaço e a um 
universo qualitativamente diferente do universo da vida ordinária, e 

retorno instantâneo, com a conseguinte dificuldade de readaptação a 

esse mundo e às condições que nele reinam. (Idem, p.102) 
 

A segunda unidade apresenta três aspectos dominantes:  

a revelação esmagante de uma realidade frente à qual o mundo 
sensível e a existência social não são mais que um teatro de sombras; 

a integração das contingências de nossas vidas dispersas em uma 

necessidade que é ao mesmo tempo ordem e perfeição; a consciência 

de que um só impulso vital, uma só e única emoção eterna nos 
animam a todos. (Idem, p.102) 
 

Finalmente, a terceira diz que  

A existência individual, com sua divisão originária do vivido em 

‘bom’ e ‘mal’, tem sido denunciada como o pecado por excelência que 

deve ser superado para que a plenitude repouse em nós mesmos e 
aflore em nossa consciência. (Idem, p.102) 

 

Tudo isso se resume na possibilidade de o sujeito romper com a consciência 

“ordinária”, isto é, de se abrir a um horizonte que lhe permita olhar a vida de forma 

diferente e, consequentemente, de modificar sua própria consciência em conteúdos e 

intensificação dos estados tanto cognitivos quanto afetivos.  Dessa forma, aqueles que 

viveram um estado descrito como místico têm a sensação de “gozo intenso, de paz e de 

                                                             
10 Profano no sentido de não cristão. 
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reconciliação com a totalidade do real, que não se deixam traduzir em palavras” (Idem, 

p.103).  

O que caracteriza a oposição entre cristãos e profanos é a origem do estado 

de graça, que pode ser proveniente ou não de Deus. Assim, a mística profana não tem 

Deus como causador das transformações na vida do indivíduo, enquanto que no 

cristianismo o postulado de um Princípio único é a base para todas as coisas.  

Velasco reforça que as duas vertentes têm traços em comum, porém falta 

identificar na experiência profana o seu núcleo central, definir sua relação com os 

fenômenos semelhantes que ocorrem nas tradições religiosas e caracterizá-los. O 

mesmo não concorda com tal inferência, afirmando que o que ele chama de núcleo é, na 

verdade, resultado da vivência e que 

Consiste no êxtase mesmo, isto é, em uma certa saída de si, originada 

por uma irrupção na consciência, sob formas distintas, do Absoluto, 
no qual o homem lança suas raízes e que produz nele a desproporção 

radical, a fundamental inquietude. (Idem, p. 109) 

 

 Plotino, inspirado nas ideias de Platão, exerceu uma enorme influência 

sobre a filosofia, a teologia e o pensamento religioso Ocidental e é uma das melhores 

fontes da mística. Suas reflexões se assemelham, embora com diferenças fundamentais, 

às do Cristianismo no tocante à existência do Uno e de suas características, como: 

eterno, inefável, imutável e inominável.  

Bezerra (2006, p.94) elenca os principais fundamentos elaborados por P. 

Hadot sobre a mística de Plotino, a saber:   

1) É uma experiência difícil de manter e que requer uma preparação, 
um exercício; consequentemente, não é compartida por todos. 

2) Corresponde a um sentimento de presença. 

3) Esta presença é percebida por uma experiência que se assemelha a 
um contato, a uma visão de si mesmo que corresponderia ao retorno à 

unidade originária na qual coincide o ‘sujeito’ e o ‘objeto’ 

contemplado, ou seja, o que ver e o que é visto. 
4) Esta visão implica uma transfiguração. A causa da visão, o ato e o 

objeto são uma mesma coisa. Visão e luz se identificam e formam 

uma unidade original. 

5) Esta união é essencialmente amorosa. 
6) Toda diferença ou determinação interna desaparece na experiência 

do amor. A experiência mística é caracterizada como um não-saber. 

7) Na experiência mística, os limites do ‘eu’ não podem ser definidos. 
De modo que existem dois aspectos do ‘eu’, a saber: um ‘eu’ 

determinado e incompatível com o Uno que desaparece e um ‘eu’ que 

se apresenta como idêntico ao Uno. [...] 

8) É uma dilatação, um passo de um ‘eu’ inferior para um ‘eu’ 
transcendente. [...] 
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9) A experiência do amor está intimamente ligada com a morte; o 

desejo da alma de regressar ao Uno é movido por uma nostalgia. Uma 

nostalgia por um Bem que é absolutamente só. O Nada transcende. 
10) Por último, esta experiência, por ser pura presença, é uma 

vivência indizível. 

 

Como observa R. Ullmann, há algumas semelhanças entre a mística pagã e a 

cristã:  

no que se refere ao que podemos denominar circularidade da história 

de cada homem: sua origem em Deus (Uno) e seu retorno a ele 
(epistrophé). Isso constitui um dos pontos centrais da doutrina cristã: 

Deus não é somente a origem, o terminus a quo, o princípio, mas 

também o fim, o terminus ad quem. (2002, p. 127) 

  

Citando o pensamento de P. Hadot, Bezerra (2006, p.94) conclui que a 

filosofia de Plotino é “exercício espiritual, exercitação na melhor forma de vida”. Por 

coerência com tal posicionamento, Plotino não se colocava nem a favor nem contra o 

cristianismo. A diferença, de forma geral, está no princípio gerador de tudo, que no 

Cristianismo é Deus e na experiência plotiniana é o Uno distinto de toda atribuição 

antropomórfica.  

De todos os modos, tanto na sua vertente pagã como na cristã, a mística 

expressa o desejo de compreensão, expressão e resolução de questões existenciais ou, 

como diz Adélia Prado, questões da alma, do mais profundo dos afetos humanos, a 

saber, o desejo de felicidade e união com o Uno que é, em última instância, beleza e 

bondade.  

 

 

1.4 Núcleos da mística cristã 

“A coisa mais fina do mundo é o sentimento.” 

(PRADO, Adélia. Anexo I) 

 

 

Muitas são as alegorias semelhantes identificadas nos estudos místicos, mas 

Velasco destaca quatro que seguiremos aqui de perto, são elas: a contemplação, a união 

mística, o êxtase e o estado teopático. Veremos cada uma dessas analisando suas 

relações com a experiência e destacando por que são importantes. 
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A palavra contemplação se refere a um tipo de “conhecimento” obtido 

através de um olhar profundo, imerso num determinado objeto por um sujeito que fica 

em estado contemplativo diante do contemplado. Ele se deixa iluminar pela verdade, 

pela beleza ou pela santidade da realidade contemplada.  Velasco é pontual ao 

esclarecer o sentido do termo contemplação: 

a palavra contemplação já em seu uso comum remete a uma forma 

determinada e superior de visão e de conhecimento, que se exerce em 

diferentes ordens da vida e se refere a uma forma própria de aplicação 

da atividade cognoscitiva, sensível ou intelectual em relação com a 
natureza, com a atividade estética e com a vida religiosa. (2003, 

p.360) 

 

Passar ao lado de uma paisagem não é o mesmo que contemplá-la. Da 

mesma forma ocorre com uma obra de arte. O sujeito contemplativo se deixa inundar 

pela beleza, seja ela qual for. É nessa perspectiva que a contemplação, no sentido de 

criação poética, revela para Adélia Prado a beleza suprema que implica, 

necessariamente, a desnudez do orgulho, da razão e da lógica (ver Anexo I). 

Seu uso começou bem antes do Cristianismo, na Grécia, com Platão, que 

“deu aos primeiros pensadores cristãos os recursos para pensar a experiência de Deus, o 

conhecimento oculto, misterioso, que depois começaram a chamar teologia mística” 

(VELASCO, 2003, p.359). Foi de acordo com sua significação que o termo começou a 

ser usado no sentido religioso, constituindo-se neste seu principal campo semântico.  

Isso tem razões históricas no emprego da palavra na filosofia grega, em que 

contemplação era chamada de theoria, portanto vida contemplativa ou vida teórica. 

Contemplare e templum passaram a ser identificadas pelos latinos como expressões da 

admiração diante da natureza e de seu esplendor. Ver a natureza como um templo é ver 

Deus em sua obra. 

Em síntese, a experiência mística na tradição religiosa sob a forma de 

contemplação é:  

ato único simples, do espírito no qual coincide a consciência, a notícia 

e o amor, infundido pelo objeto mesmo da contemplação, por Deus na 

alma, e, portanto, passivo, que tem lugar na noite, isto é, na 

obscuridade dos sentidos e da inteligência discursiva que se 
desenvolve, pois, no interior da fé, e que libera no sujeito um 

dinamismo espiritual novo. (p.364) 

 

Assim sendo, a contemplação é um dos núcleos fundamentais da mística por 

proporcionar ao sujeito um conhecimento de Deus, pois é uma experiência de Verdade 

Divina, que não se sabe por que é, mas que é.  Ela não se opõe à vida ativa, ao mundo, 
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pelo contrário, a vida contemplativa dá maior capacidade de ação, que não se confunde 

em simplesmente estar impregnado pelo mundo, mas estar nele de forma unida com 

Deus. Nessa mesma perspectiva, para Adélia, “a transcendência não está longe,” não 

está fora, mas aqui, no meio, conosco (Ver Anexo I). Dessa forma, ação e contemplação 

têm que estar juntas, em comunhão, estando o sujeito disposto à união mística, outro 

núcleo que será comentado a seguir. 

Falar de união mística é fazer referência à relação com Deus. Por isso, é 

considerada o núcleo mais profundo da experiência, pois o objetivo é estar com a 

presença Suprema em uma espiritualização do corpo. Hans Urs Von Balthasar, no seu 

livro O todo no fragmento, diz: 

A altura vertical do homem descende sem solução de continuidade 
desde o espírito, passando pela alma e o corpo inanimado, até a 

matéria: “alma” e “corpo” constituem precisamente os níveis e os 

modos nos quais o espírito se arraiga na matéria e a matéria floresce 
no espírito. (2008, p. 236) 

 

 Essa unidade entre o corpo e o espírito se apresenta de várias formas devido 

às diferenças de contexto cultural e religioso, das diversas formas particulares de se 

viver a mística e de se representar a realidade.  Nessa perspectiva, os sujeitos podem 

vivenciar uma relação com o cosmos, com o seu dinamismo, dentre outras situações que 

podem ser enquadradas na mística profana, mas que não deixam de ser uma união com 

o Uno.  

Esse elemento que integra a experiência tem um percurso histórico que 

remonta ao Antigo Testamento, dado importante para entendermos por que tal núcleo é 

o mais importante para os místicos cristãos. Nos relatos escritos na Bíblia há uma 

evidência de que a relação de Deus com o povo parecia algo conjugal, íntimo, 

aparecendo expressões como filho de Deus e tenho visto Deus. E mais: 

 

tenho falado com ele como amigos, tenho escutado suas palavras, 
tenho sentido nostalgia de sua presença, tenho saudade de sua casa, o 

tenho buscado como a serva busca a água, tenho desejado ver seu 

rosto. (VELASCO, op.cit., p.390) 

 

Tais termos não se referem propriamente ao Supremo, mas à sua glória, seus 

feitos, como é observado nas fontes da mística cristã.  

Também no Novo Testamento há fontes que confirmam a vivência e a 

expressão de união pelos místicos cristãos, havendo registros como: “o Pai e eu somos 

uno” (Idem, p.390). Tais registros revelam a profundidade e intensidade da relação da 
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alma crente com Deus. Dessa forma, tanto o Velho quanto o Novo Testamento têm sido 

fontes para os autores, porque as expressões contidas neles refletem o caráter de união 

mística com Deus.  

As citadas escrituras bíblicas não influenciaram somente os estudos 

místicos, mas também nortearam reflexões religiosas, filosóficas e literárias. Nesse 

caso, destacam-se, como já citamos, os escritos platônicos e neoplatônicos nas ideias de 

Plotino e sua vertente cristianizada.  

Diversos são os exemplos de místicos cristãos que narraram suas 

experiências de unificação da alma com Deus. Seria excessivo enumerá-los, além de 

extrapolar os limites deste trabalho. Basta ressaltarmos que o que norteia de modo quase 

que consensual essas experiências é o profundo estado de tranquilidade e gozo oriundos 

de um repouso pela criação e na criação como uma presença originante de Deus.  

Para viver a experiência da unidade é necessário que o homem cumpra 

etapas de purificação e iluminação, as quais são preparatórias. Nessa perspectiva, o 

indivíduo deve fazer um percurso de crescimento espiritual, no qual deve priorizar em 

sua vida a fé, a esperança, a caridade e, principalmente, estar disposto para unir-se com 

o Ser, no desprendimento do seu ser.  

Enfim, não é preciso que haja muitas ações, apenas que o homem não 

contrarie o que é da “vontade de Deus”. E o que seria essa “vontade”? Uma resposta 

possível seria adequar-se à Beleza.  O ser das coisas, tão ressaltado por Adélia quando 

se refere à tarefa da poesia, é o próprio fluir do mundo. Deus flui no mundo e, nesse 

sentido, sua vontade é o que é (Ser). A arte, diz Adélia, “revela o ser e toda obra 

verdadeira é necessariamente bela, não tem jeito, ela tem o jeito belo de mostrar até a 

feiura” (Ver Anexo I). Há, assim, uma participação na intensidade extática.  

Se há uma característica inegável da experiência mística é a marca de uma 

intensidade vivida que transforma a vida em um ato de milagre. Esse elemento não se 

caracteriza como o estado culminante da vivência, mesmo estando presente em muitas 

manifestações religiosas e profanas, de forma que ela repercute no psiquismo e na 

“corporalidade dos sujeitos que as sofrem” (VELASCO, op. Cit., p.399).  

Dois elementos são identificados por Velasco: um negativo e outro positivo. 

O primeiro é identificado como transe extático,  

que consiste em um estado somático anormal que compreende como 
traços mais importantes: alienação mais ou menos completa dos 

sentidos, inibição da atividade motriz da fala, dos gestos, 

acompanhado de desaceleração do ritmo da respiração e do pulso, da 
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diminuição do calor, da suspensão das faculdades e abolição mais ou 

menos completa da consciência empírica. (Idem, p.399) 

 

 Com relação ao terceiro núcleo da mística, “o êxtase consiste em uma 

concentração da mente, da imaginação ou da afetividade em um objeto único” (Idem, 

p.399). Essas definições são os usos comuns do termo, em que o primeiro caso pode ser 

resumido em suspensão maior ou menor do uso dos sentidos e no segundo por um 

estado de alma inteiramente preenchido por um sentimento de admiração, alegria etc. 

No sentido religioso, o indivíduo vive momentos de interiorização intensa como 

consequência da contemplação e do amor que conduzem à união mística com Deus.  

De forma geral, o êxtase é resultado de quê? Definir a origem da experiência 

extática é uma tarefa praticamente impossível, posto que, como dissemos, depende 

muito das vertentes interpretativas ou correntes que constituem o universo da literatura 

chamada mística. No nosso caso, e tentando limitar o máximo o nosso tema ao modo 

adeliano de pensar a experiência poética como extática, diríamos que o êxtase é 

resultado de um “modo de ver o mundo”. Dito de uma outra maneira, é uma postura 

frente ao real que transforma e reeduca a forma de estar no mundo e com os outros. 

Aprofundaremos melhor essa questão ao tratarmos da noção de cotidianidade, mas, por 

enquanto, basta sabermos que o êxtase não é nada de extra-ordinário, mas é seu 

inverso, isto é, a capacidade de maravilhar-se frente ao banal constitutivo da realidade. 

 Para o propósito de entrar em êxtase, é imprescindível que isso aconteça 

naturalmente já que é constitutivo da experiência mística. É certo que o cristianismo 

católico possui escolas de perfeição espiritual, métodos e escolas de oração, mas o 

mesmo renega métodos, fórmulas e escolas de treinamento para a contemplação 

extática. Tal concepção parece ser uma característica de toda mística religiosa. Por 

exemplo,  

o samandhino hinduísmo, o satori no zen, que sem identificar-se com 

o êxtase contém em partes seus elementos, não são o resultado do 
treinamento que comporta a ioga. Ocorre na vida como a iluminação 

do Buda, sem que o sujeito possa determinar o momento e o lugar de 

sua chegada. (Idem, p.406) 
 

O último núcleo, o estado teopático, é o principal da experiência. Enquanto 

vocábulo, sua origem é recente, pois seu uso data do século XX e provém da 

passividade pertinente à união. Velasco (Idem, p.410), utilizando-se da concepção de R. 

Bastide, declara que:  
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Não é contemplação absorta à margem da pessoa; é ação-

contemplação que reúne no mesmo sujeito as figuras de Marta e 

Maria, vida já perfeitamente unificada derivada da união mais perfeita 
que já não está pendente de momentos e atos separados; de consolos e 

desconsolos, mas que se expressa em fins paulinos como ‘vivo eu; 

mas não sou eu, é Cristo que vive em mim’ e que é resultado da 
perfeita e permanente divinização. 

. 
 

 Ainda com base em R. Bastide, Velasco acrescenta:   

o estado teopático é uma união perpétua da alma com Deus na alegria, 

uma sistematização de toda a vida consciente do místico, uma síntese 
da contemplação e da ação que culmina na sucessão de êxtases e 

desconsolos. (Idem, p. 410) 
 

Esse estado permite uma vida renovada em Deus. Para tal, em perfeito 

acordo com o que dissemos acima, não é necessário que o indivíduo se isole da 

convivência social, mas que tenha uma “mudança de olhar”. Dessa forma, a vida pode 

transformar-se no conjunto da vida: mística na vida cotidiana. 

Enfim, quem vivencia esse núcleo da experiência vive na tranquilidade, na 

harmonia e no gozo sereno. O sujeito se “esquece” do mundo, perde os gostos 

mundanos e a vida ordinária é vista com outros olhos, pois tudo se transfigura e se 

embeleza através do olhar de Deus.  

 

 

1.5 Mística e poesia: um diálogo na fronteira do não-dito 

 

 

“Não é discurso, é vivência” (PRADO, Adélia. Anexo I) 
 

 

No capítulo anterior vimos que mística e poesia se comunicam por estarem 

no campo do simbólico, cuja palavra é metafórica e traz características para o campo da 

interpretação como o inefável e o silêncio. Na linguagem mística, o sujeito fala em 

primeira pessoa: “o mundo é muito estreito para mim, o céu muito pequeno. Onde 

encontrarei lugar para minha alma?” (SILESIUS, 1996, p. 39).  

Um outro recurso da linguagem mística é o uso da antítese e dos paradoxos, 

utilizados no momento em que os místicos se abeiram da inteligibilidade humana, 

comprometendo-se a fazer emergir, na medida do possível, a verdade da experiência 

mística. Isso porque sua comunicação pretende ser testemunhal.  
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Sabemos que a poesia não tem uma precisão quando o assunto é 

interpretação. Estamos sempre diante da impossibilidade de manifestação do que, em si 

mesmo, escapa toda manifestação. Assim também ocorre com a mística, cuja plenitude 

é inacessível. Por mais que queiramos expressar a experiência, seja a poética ou a do 

numinoso, a palavra não carrega tal dimensão e tem nesses dois campos do saber a 

mesma função: velar e revelar.  

Mas será que a palavra sempre foi o instrumento de tentativa de 

compreensão da vivência e da poética? 

 

No Princípio era a Palavra, dizem vários textos sagrados, tanto 

indígenas cristãos e como os africanos; mas a Palavra não é o 

Princípio. O místico aspira a este Princípio da Palavra. Este Princípio 

anterior à Palavra (que era no Princípio), mas não separável dela, é o 

Silêncio. Deus era silêncio e não somente estava em silêncio, diz um 

texto (geralmente mal traduzido) da Bíblia, reportando à experiência 

do profeta Elias. (PANIKKAR, 2005, p. 43) 

 

Dessa forma, entendemos que palavra e silêncio são duas categorias que 

influenciam a interpretação. Já expomos que esta não é, ainda, a vivência nem a 

essência poética, mas se liga estreitamente ao discurso, o qual significa uma articulação 

do compreender. 

Dar conta de algo que o sujeito tem vivido, visto e ouvido, e por isso 

não pode calar. Teme constantemente que o que não tem passado pela 
mesma experiência não capta o significado do que disse, mas sente a 

necessidade de dizê-la uma e outra vez, ainda que não faltem ocasiões 

em que esta vontade de comunicação se veja superada pela 
inefabilidade do vivido e o místico se veja reduzido ao silêncio como 

única forma de comunicação. (VELASCO, 2003, p. 58) 

Tendo a teoria da comunicação como referência (fala, interlocutor e 

linguagem), Nunes destaca outras condições pertinentes à comunicação: o ouvir, o 

poder-ouvir e o silenciar. 
 

Ora, quando ouvimos, ouvimos sons configurados; ao ouvir uma 

melodia, ou distinguir uma harmonia na música, ou ao ouvirmos 
alguém falar, estamos voltados para a significação daquilo que nos é 

transmitido. A outra condição que nos parece notável e pode ser 

aplicada não apenas à interlocução cotidiana como também à poesia é 

a possibilidade de silêncio. Já o silenciar faz parte do falar. Há certas 
coisas que não dizemos expressamente e deixamos subentendidas. O 

silêncio delimita o ‘falatório’, uma espécie de objetificação da 

linguagem, nossas palavras transformadas em coisas reificadas. 
(NUNES, 2007, p. 74) 
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Nessa perspectiva, a vivência mística se confina com o silêncio. Torna-se o 

“não falar” o último recurso da linguagem. Sobre esse tema, Fontenele (2002, p. 65) cita 

o pensamento de M. Blanchot, que “entende por silêncio algo que não fala e, no entanto, 

significa”. Podemos dizer que é neste ato, negação e afirmação, quando se tenta 

apreendê-lo pela palavra. Entendemos, dessa forma, que o silenciar, mais que uma 

ausência de som, é um meio de preservar a verdade e, ao mesmo tempo, está contido no 

falar, como a pausa está contida na música.  

Convém observarmos que é justamente a fala que traz um perigo: a palavra.  

Entretanto, é necessária, pois é o que torna possível a história e é um bem que pertence 

ao homem. 

Afinal, por que a palavra é algo perigoso? A periculosidade reside no fato 

de ela mesma ter o poder de criar a possibilidade do perigo. Ela “começa por criar esse 

campo aberto a ameaças contra o ser e a erros contra o ser, tornando, assim, possível a 

perda do Ser, isto é: o Perigo” (HEIDEGGER, 2000, p. 23). 

Se ela é um perigo, então por que é um bem? 

 

A Palavra é possessão sua. Dispõe dela para departir e compartilhar 
suas experiências, decisões e sentimentos. A palavra serve para 

entender-se. E por ser instrumento eficaz para isso, a Palavra é um 

bem. Só que a essência da Palavra não esgota sua virtude nisso de ser 
meio para entender-se. Ao defini-la assim, não damos com sua 

essência, indicamos mais uma sequela da essência. (Idem, p. 24-25) 

 

Decorre que o mundo é constituído de palavras, as quais expressam, 

tangencialmente ou não, todas as atividades, sentimentos e atitudes da vida humana. 

Isso tudo é o que dá origem à sua história. Evidente que o vocábulo precisa estar em 

diálogo, ou seja, usada socialmente, em interação com outras pessoas para que seja uma 

condição essencial ao homem. Pois, o Ser do homem se funda na Palavra e, com efeito, 

poesia é fundação pela palavra e sobre a palavra (Idem, p. 29). Sua essência começa 

pela linguagem. Tem como função nomear, fundar o Ser e a essência das coisas.  

Devido a essas características, ela é a linguagem primeira, originante. 

Tanto a linguagem poética quanto a mística  

 

transcendem a pura racionalidade, mas enquanto a primeira se 
preocupa com a Beleza ou com a Forma mais que pela Verdade, a 

segunda não renuncia a esta e pretende nos abrir a um aspecto da 

realidade não desconectada de suas outras dimensões – ainda que uma 
certa filosofia tenderá também encontrar o nexo entre Beleza e 
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Verdade e nos defenderá um pluralismo de ambas”. (PANIKKAR, 

2005, P. 73) 

 

A semelhança entre as duas modalidades linguísticas em evidência é o fato 

de não se reduzirem à linguagem racional. No entanto, a experiência não se restringe a 

uma pura subjetividade. Pelo contrário, aspira também à objetividade, transitando, 

então, nessas duas posições. Já a poética fica concentrada na introspecção, na descrição 

dos estados de consciência, renunciando a racionalidade. Mas isso não a impede de ter 

uma autoridade própria, uma vez que a palavra literária assume uma articulação que 

conduz a sensações ou a sentimentos inesperados. 

Será que no cotidiano a linguagem poética e a mística têm esse poder de 

transfiguração?  

 

As palavras não ‘se encontram estabelecidas’ em si mesmas.  É 

somente a conexão de vida que as torna completamente resgatáveis – 

enquanto faladas ou escritas. Em uma alegoria brilhante – que 

certamente alude aos antigos tempos do padrão-ouro-, Paul Valéry 
distinguiu a palavra poética do uso cotidiano na linguagem. Segundo 

ele, a linguagem cotidiana é como as moedinhas de baixo valor (e 

como todas as nossas notas), na medida em que não possui por si 
mesma o valor que simboliza – em contraposição à famosa moeda 

antiga de ouro anterior à Primeira Guerra Mundial, que possuía o 

valor em metal que correspondia à sua impressão. Assim, a palavra 
poética não seria nenhuma mera indicação de algo diverso, mas- como 

peça de ouro – aquilo que representa. (GADAMER, 2010, p. 82) 

Por certo, é no cotidiano que está a preciosidade do viver em Adélia Prado. 

Tudo é partícipe do grande mistério. Isso envolve a necessidade de abrir mão da lógica 

racionalizante, pois a arte verdadeira está para a sensibilidade. Em perfeito acordo com 

o que estamos aqui expondo, Octávio Paz revela que o que vemos, por meio do poema, 

não é o que vemos com os olhos, mas com o espírito. A poesia, diz ele, “nos faz tocar o 

impalpável e escutar a maré do silêncio cobrindo uma paisagem devastada pela 

insônia”. O mundo revela o “não mundano”, isto é, revela outro mundo dentro deste, o 

mundo outro que é este mundo e, para isso, a poesia é a melhor guia (PAZ, 1994, p.11). 

Portanto, mística e poesia são semelhantes com relação à inefabilidade da 

experiência, seja ela do fenômeno ou da experiência estética. A palavra, nesse contexto, 

funciona como uma mediação e não como intermediária para aquilo que não se pode 

dizer. 
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1.6 Mística do Cotidiano: interação entre vida ativa e vida contemplativa 

“O nosso heroísmo é tirado do cotidiano”. (PRADO, 

Adélia. Anexo I) 

 

 

Diariamente estamos imersos em um conjunto de afazeres ou situações que 

normalmente se repetem com frequência. É a chamada rotina. Muitas vezes tal 

designação remete ao enfadonho, à falta de novidades no passar dos dias.  

Adélia Prado insurge com um discurso do cotidiano que se revela contrário 

a essa linha de pensamento. Segundo a escritora, o cotidiano é a única coisa que todos 

têm (PRADO, Anexo I). Dessa forma, é inevitável fugir dele. “E o cotidiano de todo 

mundo é absolutamente ordinário, ele não é extraordinário. O cotidiano da rainha da 

Inglaterra deve ser tão insuportável quanto de uma lavadeira”. (Idem) 

Não adianta alimentar a ilusão de buscarmos o extraordinário em atos 

heróicos ou pensarmos que a felicidade está sempre em outro lugar, com outras pessoas, 

com outra família, etc. Ninguém escapa das práticas repetitivas.  

 

Então, a cada um de nós cabe a vida comum, o cotidiano, e eu tenho 
absoluta convicção que é atrás, e é através do cotidiano que se 

revelam a metafisica. A beleza está na criação, já está na nossa vida. 

(PRADO, AnexoI) 
 

Por isso que o comum é tão especial para Adélia Prado. Ela parte do 

princípio de que o cotidiano é transcendência na imanência do ser. É revelação. Esse 

estado de admiração do banal significa estar humanizado sob o ponto de vista da 

aceitação da condição humana, que não está restringida ao tecnicismo científico e ao 

consumismo exacerbado da sociedade pós-moderna. Por trás disso, ou melhor, acima de 

tudo isso, encontramos a poesia da vida nas coisas mais comuns. No entanto, quem se 

admira da água enquanto fórmula H2O? Mas a água em si, sem apresentações 

científicas, é que é o motivo da admiração. Diz-nos Adélia (Anexo I): 

 

Eu não entendo a água, eu não entendo o abacaxi, eu não entendo o 

feijão. Alguém entende o feijão? Pois é, olha que coisa extraordinária! 

No prato! Eu como! A vida é extraordinária! Admirar-se de um 
bezerro de duas cabeças qualquer débil mental se admira. Genial, né? 

[...] Mas admirar-se do que é natural só quem está Shakespeare dos 

Santos.(...) É um outro olhar. E o mundo é magnífico! Magnífico! 
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Deixemos claro que não estamos sendo contra a ciência. Expomos uma 

visão da escritora mineira. É claro que há cientistas e pesquisadores que entram em 

êxtase ao estudar, analisar determinado assunto ou até mesmo em fazer uma descoberta 

científica. Isso é subjetivo. Não há um conceito do que pode ou não desencadear o 

estado místico. 

A poetisa mineira nos deixa claro que essa “vidinha” é que é a boa. E a 

partir do momento que um indivíduo vê a maravilha da vida, mesmo diante de tanta 

complicação, problemas e chatices, ele não sai à procura de heroísmos. Ele em si já é 

um herói, uma vez que sente a manifestação do belo na totalidade da vida, que, na obra 

Cacos para um vitral é inspiração poética. Assim, vemos a indissociabilidade entre o 

cotidiano e a poesia, ambos epifânicos, reveladores da infinitude na finitude. 

 E por causa dessa qualidade eterna, dessa imponderabilidade, eu vejo 

que para a humanização a arte está no mesmo caminho da mística ou 
da fé religiosa. Não da fé política ou da fé filosófica, mas da fé 

religiosa e da mística, porque ambas experiências também são 

independentes da razão, são experiências. A beleza é uma experiência, 
ela não é um discurso (PRADO, Anexo I).  

 

É nítido o espanto que os “eus-líricos” e os personagens da poesia da 

escritora em análise têm diante de situações comuns. Tal comportamento denota o 

estado de graça. Como ela mesma diz:  

Se você, por exemplo, passa todo dia por um lugar e vê determinada 
obra, ou determinada casa, ou determinada coisa e um belo dia você se 

espanta com aquilo, você fala: mais que beleza! eu nunca tinha 

enxergado isso desse jeito! Pode dar graças! Você está tendo 
experiência de natureza poética, que é ao mesmo tempo religiosa. 

Religiosa porque liga você a um centro de significação e de sentido. 

Você fala: Ah! Então tá! Então dá pra viver mais! É indizível não tem 
palavras para isso. É como experiência mística! Uma pessoa chega 

perto de você e fala: eu vi Nossa Senhora! Você discute com essa 

pessoa? De jeito nenhum, né?! É indiscutível (PRADO, Anexo I). 

 

Assim, entendemos que a poesia de Adélia Prado é mística do cotidiano, já 

que o mesmo é revelação do poético, que não está somente na poesia materializada, mas 

está manifestada puramente na vida diária com todas as suas miudezas, que se 

agigantam, justamente, durante a experiência religiosa.  

Como já dissemos, a experiência mística, pelo menos a que buscamos aqui 

nos aproximarmos, dá-se no dia-a-dia das pessoas através de uma vivência em que vida 

ativa e vida contemplativa são faces de uma mesma realidade. Essas duas dimensões 

têm características distintas, mas se somam para um resultado específico: viver na 
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plenitude da beleza. Mas nem sempre a junção delas foi vista para um fim comum. Por 

muito tempo, a contemplação foi concebida como superior à ação e pertencia à natureza 

dos cristãos.  

Haas (2002, p.107) nos informa que criticou a separação entre esses dois 

modos de vidas na tradição cristã. Seu texto mais central para esse tema é, sem dúvida, 

o Sermão intitulado Marta e Maria. Vejamos: 

Escreve São Lucas no seu Evangelho: Nosso Senhor entrou numa 
cidadezinha; já o acolheu uma matrona, chamada Marta; tinha esta 

uma irmã de nome Maria. Esta se quedou aos pés de Nosso Senhor e 

ia escutando a sua palavra. Marta, porém andava atarefada e servia ao 
Senhor. (ECKHART, 1999, p. 170) 

 

Nesse exemplo temos dois modos (ativo e contemplativo) de “ver” o mundo 

presentificados nas figuras das duas irmãs. Maria, aos pés de Jesus, escutava-o com 

bastante atenção. Assim é que ela servia ao Senhor: com meditação, oração e clausura. 

Já a vida ativa, aquela em que o homem está em ação com as coisas do mundo, tem na 

figura de Marta sua maior representante por atender com entusiasmo ao filho de Deus.  

Embora com ações diferentes, Eckhart (Apud HAAS, 2002, p. 108) afirma 

que 

tanto Maria como Marta estão relacionadas com Cristo por três coisas: 

Maria, pela bondade de Deus, por seu desejo de Deus e pelo consolo e 

o gozo que recebe das palavras de Cristo; Marta, por ter uma idade 
madura e um fundo de seu ser exercitado até o extremo, como também 

por uma sábia prudência que sabe orientar o obrar que manda o amor 

e, finalmente, pela grande dignidade do convidado. 
 

Havia razões para as respectivas ações das irmãs. Eckhart (1999, p.170) diz 

que foram três os motivos que fizeram com que Maria se acomodasse aos pés de Cristo: 

a bondade de Deus tinha preso a sua alma ao Senhor. A segunda era 
uma grande, indizível desejo; ela suspirava por algo, sem saber o quê! 

O terceiro era o doce consolo e a delícia que ela hauria da palavra 

eterna que fluía da boca de Jesus.  
 

Três também eram as razões de Marta: 

uma era a sua idade de matrona e o modo de ser empenhada e 
dedicada ao extremo. Por isso acreditou que a nenhuma outra 

convinha a atividade como a ela. A outra razão provinha de uma sábia 

ponderação que sabia orientar a atividade externa para o melhor que o 

amor possa ditar. O terceiro motivo: a suma dignidade do caro 
hóspede.  
 

Sem consciência do seu papel superior e consequentemente do progresso 

que poderia vir a ter Maria, Marta pede a Jesus que a irmã a ajude. Ele responde: 
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“Marta, tu te preocupas e afliges por muita coisa; Uma coisa basta! Maria escolheu a 

melhor parte, que jamais lhe será tirada” (Idem, p. 172). Mas Cristo não falou em tom 

de censura, apenas como uma informação e no sentido de que ela tivesse esperança para 

que Maria se tornasse aquilo que ela pretendia.  

Conforme Eckhart, Jesus teria falado o nome de Marta duas vezes porque 

ela possuía toda a graça temporal e eterna que um ser humano deveria ter. Também 

significa que nada faltava para alcançar a vida eterna. Isso a faz superior à Maria, que 

não havia chegado ao seu estado de maturidade.  

Marta estava junto das coisas, mas não nas coisas. Com isso, podemos 

pensar que o encontro com Deus pode produzir-se em todas as circunstâncias, seja 

através da oração, da comida, do trato corriqueiro, das coisas da vida. Não se trata, 

assim, de um “estágio” superior de consciência, mas de uma simplicidade de 

pensamento, ou seja, a mística se dá no e através do cotidiano.  

Por isso que vida ativa e contemplativa são duas realidades de um mesmo 

evento. Para Marta, em efeito, o atuar no tempo é tão nobre como estar junto a Deus. 

Marta é um exemplo da mística da vida cotidiana, na qual ela se entrega ao mundo sem 

ser mundana, isto é, ela está no mundo com “abstinência” do mundo, não havendo 

oposição entre Deus e o mundo já que, segundo Panikkar, não se pode separar ação e 

contemplação (2005, p. 183): 

A vida cotidiana é o mesmo que sábado de descanso. Mas justamente, 

isto somente é possível se já houve lugar para a ‘essencialidade’, esse 
giro e essa inversão das relações, do interior e do exterior, quando o 

interior se tem tornado pronto no exterior e entrar em um egresso.  

 

Essa mística do cotidiano em Eckhart tem três atividades fundamentais: 

ordem, inteligência e prudência. Verifiquemos: 

Chamo de ordenado ao que corresponde, em todas as coisas, ao que é 
mais perfeito; chamo de inteligência aquilo em comparação ao qual 

não se conheça então algo de melhor. E chamo de ponderado ao 

sentir-se nas boas obras a presença ditosa da verdade cheia de vida e 
vivificante. Onde houver esses três pontos, aí as obras aproximam não 

menos de Deus e são não menos proveitosas, como todas as delícias 

experimentadas por Maria Madalena no deserto. (1999, p. 176) 

 

Eckhart aponta para uma relação entre ser e fazer. Não basta vivermos só 

contemplando, pois a mística requer virtudes, que são concretizadas nas ações. Maria, 

por exemplo, após a subida de Cristo aos céus começou a pregar, ensinar e servir aos 

seus discípulos lavando suas roupas. O próprio Jesus, quando veio a este mundo, 

começou a atuar par salvar a humanidade e garantir a bem-aventurança. 



51 
 

Na literatura de Adélia Prado, a personagem Maria da Glória, da obra Cacos 

para um vitral, a qual analisaremos no terceiro capítulo, compara-se a Marta por não 

viver apenas da contemplação, pois também está inserida na vida ativa. Glória vive na 

ação da mística ao fazer com zelo suas atividades, seja cuidando da casa, do marido ou 

dos filhos. Também, da mesma forma que Marta se queixou a Jesus da falta de ajuda de 

Maria, a personagem se queixa da não contribuição do marido nas tarefas domésticas. 

Mas isso não significa que ela faz tudo de mau humor, com queixa. Pelo contrário, 

considera tudo virtuoso. Apenas pensa que seu marido Gabriel poderia fazer o mesmo. 

Portanto, as virtudes de Marta e Glória estão nas ações realizadas 

diariamente, em que ambas aceitam com prazer as atividades que lhe são destinadas. 

Vemos que as duas estabelecem uma relação com o divino através da devoção com que 

fazem suas atividades, numa postura eckartiana, em que nada pedem, só agradecem e 

aceitam a vontade Suprema, numa verdadeira união com Deus. O cotidiano, diz Adélia, 

“é o grande tesouro. Admirar-se daquilo que é natural é que é o bacana” (Ver Anexo I). 
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2.  O POÉTICO E O FILOSÓFICO EM ADÉLIA PRADO 

 

“É muito estranho falar do ser das coisas, mas esse ser é 

inapreensível. Eu não dou conta de pegar o ser de uma 

rosa, de um rio, [...]”. (PRADO, Adélia. Anexo I) 

 

2.1 A criação poética em Adélia 

 

Se tivéssemos que dizer de um modo direto o que levou Adélia Prado a 

despontar na literatura ousaríamos afirmar: a transcendência e, com isso, 

paradoxalmente, a grandeza do banal em suas obras. Transcendência que se configura 

como transfiguração do cotidiano.  Para tal, a mulher assume um papel de protagonismo 

especial, não em oposição ao masculino, mas sim de correspondência com ele.  Muitos 

outros temas são extraídos do conjunto de sua obra, tais como: a religiosidade, o amor, a 

sexualidade, a vida, a morte, a família, os sonhos, a comunhão mística com Deus, o 

corpo erotizado, a humanização de Deus, dentre outros.  

O transcender está na forma como a mineira dissemina sua escrita que, 

mediante o uso de uma linguagem em que prevalece o uso do coloquial como expressão 

de uma realidade extremamente profunda, transforma em poesia objetos e situações 

comuns, dando relevância aos seres e aos elementos naturais, apenas com a 

simplicidade linguística. Isso a torna “a voz mais feminina de nossa modernidade” 

(COELHO, 1993 Apud FONTENELE, 2002, p. 21).  

Todas as tarefas constituem, na obra adeliana, condições para a expressão 

do sujeito no mundo e reforçar temas que se identificam como femininos, por exemplo: 

“a problemática do cotidiano; a atualização da indagação moderna da fragilidade do 

estar-no-mundo; os estados da mulher na sociedade; a busca da afirmação identitária de 

sua autoria” (FONTENELE, op. Cit., p. 21).  

Convém destacarmos que sua literatura contém narradores de primeira e 

terceira pessoa, mas que são desdobramentos de uma só, o podemos dizer que é um 

disfarce para a própria escritora (CLB, 2000, p. 74).   

Quanto ao espaço, a província é o macrocosmo, onde há destaque para: a 

casa, o quarto, o quintal e a igreja. Nesses lugares há uma série de objetos e de seres, a 

saber: 

[...] o guarda-chuva, a gravura, o quadro, o retrato, o frigorífico, o sino 

da igreja, a cumeeira da casa, as galinhas, a baciinha de lata, a colher, 



53 
 

a calça azul de seu Raul, a areia fina, o lápis, a roda-gigante, a mão, a 

unha, a cama de ferro, a agulha da bordadeira, as goiabas verdes, os 

passarinhos e tantos outros objetos e seres que ora são núcleos 
geradores e organizadores do poema, ora aparecem como 

desdobramentos de imagens. Com relação aos gestos e às atividades, 

são típicos deste universo do prosaico revisitado cenas como puxar a 
camisa pela manga; bater osso no prato pra chamar o cachorro; visitar 

os compadres; vincar a calça; fazer a barba; buscar argila no ribeirão; 

embrulhar o pão; comer arroz, feijão e cebola crua; pegar o trilho no 

pasto; fazer roupa pra ir à festa; acompanhar a procissão, etc. 
(QUEIROZ, 1994, p. 57) 
 

 

Por exemplo, vejamos no poema Para comer depois (PRADO, 1991, p.43) 

como é retratada a cena de uma determinada província em seu contexto cotidiano, mas, 

ao mesmo tempo, transfigurado no ato poético: 

 

Na minha cidade, nos domingos de tarde, 

as pessoas se põem na sombra com faca e laranjas. 

Tomam a fresca e riem do rapaz de bicicleta, 

A campainha desatada, o aro enfeitado de laranjas. 
‘Eh bobagem!’ 

Daqui a muito progresso tecno-ilógico, 

quando for impossível detectar o domingo 
pelo sumo das laranjas no ar e bicicletas, 

em meu país de memória e sentimento, 

basta fechar os olhos: 
é domingo, é domingo, é domingo. 
 

Notamos pelos versos a presença de hábitos, sabores e previsão nostálgica 

diante de um futuro técnico avassalador dos gestos simples e definidores da memória.  

Um outro traço da obra de Adélia, pouco comum na literatura feita por 

mulheres, é a sexualidade vista de forma tão espontânea, que atinge um sentido 

religioso e místico, transfigurando os traços constitutivos da sua profanidade.  

Humanizar Deus e divinizar o humano através do corpo é uma reflexão que passa pela 

ideia de que o corpo é sagrado, foi dado por Deus, posto que Ele se tornou humano na 

figura de Jesus Cristo pelo corpo. Nos deteremos melhor nessa temática na seção em 

que abordaremos a relação entre erotismo e mística.  

Sobre a religiosidade, a mineira tem uma tendência pelos evangelhos 

bíblicos, especialmente o de São João, “porque o Deus encaminhado é o Deus do amor” 

(CLB, 2000, p. 36,). Também tem uma admiração por S. Francisco de Assis, “que se 

volta para os seres mais ínfimos, o universo dos desvalidos e dos mais humildes” 

(QUEIROZ, op.cit., p. 18). 
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Podemos dizer que, conforme Queiroz (Idem, p. 17), a religiosidade permeia 

toda a obra de Adélia, uma vez que o divino, para ela, não é apenas um tema, mas uma 

inspiração do fazer poético e um instrumento de compreensão do mundo, como 

demonstra um trecho do poema O servo (PRADO, op.cit., p. 282): 

[...] Com incompreensível alegria, como um fardo, 

carrego a consciência de um dom 
que põe negrinhos e pessoas pálidas 

ornados e cintilantes. 

Poesia sois vós, ó Deus. 
Eu busco Vos servir.  

 

Assim, o religioso não é algo pragmático como as liturgias das igrejas, mas 

repousa, por um lado, na tradição e, por outro, na ruptura. Na primeira está a 

transmissão dos valores culturais e éticos através de uma linguagem simples: 

obrigação nossa, de pai e de mãe, é dar amor perfeito, é falar 

olha fulano é assim, assim, assado, Deus existe, esta vida tem 

fim, estamos aqui é emprestados, a fim de fazer o bem, amar 

nossos semelhantes. (Idem, p.35) 

 

Na segunda, há uma mudança de relacionamento com Deus passando a vê-

lo não como o Pai punitivo e opressor, mas sim como uma Presença próxima do ser 

humano, no qual há uma erotização que diríamos ser humano-divina. 

Profunda é a relação entre a poesia e Deus. É uma variante que se nota pelo 

uso da linguagem e pelas marcas do silêncio e do inefável:  

 

faz parte da cosmologia adeliana, que procura atingir a sua fusão pelo 

cultivo da expressão humilde como mimese do divino; - o que, em sua 

poesia, faz-se notar pelo uso da linguagem coloquial, pela presença 
dos limites humanos e físicos e pelo limite da própria divindade. 

Assim, é apenas a partir desse contexto que as marcas da falta, do 

silêncio e do inefável podem ser compreendidas nessa escritura. 
(FONTENELE, 2002, p. 69) 

 

O divino e o poético estão unidos na obra de Adélia como tematizações ou 

como efeito de significação. Vejamos o poema Guia (PRADO, 1991, p. 61): 

 

A poesia me salvará. 
[...] 

No entanto, repito, a poesia me salvará.  

Por ela, entendo a paixão 

Que Ele teve por nós, morrendo na cruz.  
Ela me salvará, porque o roxo 

Das flores debruçado na cerca 
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Perdoa a moça do seu feio corpo. 

[...] 

 

Observemos isso também em um trecho de sua prosa:  

Aliás, Deus não inventou os mosteiros nem as casas de letras de modo 
que a nenhum deles eu me sinta fadada. Uns e outros são negócios dos 

homens, e às vezes só seus doces cuidados. O que me fada é a poesia. 

Alguém já chamou Deus por este nome? Pois chamo eu que não sou 

hierática nem profética e temo descobrir a via alucinante: o modo 
poético de salvação. Eu tenho medo, porque transborda do meu 

entendimento. Já vi Ele me flertando na banca de cereais e na ‘gravata 

não flamejante’ do ministro. Eu disse que a crucificação estava lá, 
mas, como vêem, a ressurreição também. (Idem, 1999, p.17) 

 

Como percebemos, o flerte entre Deus e homem se dá, portanto, em 

ambientes ou cenas como uma “banca de cereais” e uma “gravata flamejante” de um 

ministro. Faz parte desse liame divino – Deus, poesia, corpo e cotidiano – a experiência 

mística que atua como um construtor da identidade literária de Adélia. É indispensável 

sabermos que o místico se desdobra no poético promovendo uma integração entre o ato 

artístico criador e o religioso. 

Essa tendência pode ser encontrada na poesia e na prosa. Na primeira, há 

ênfase  

para uma reflexão mais profunda, mais marcadamente religiosa e que, 

por isso mesmo, assume um tom epifânico, no sentido não apenas 

original da palavra, de revelação de origem divina, quanto de 

revelação ou descoberta, pura e simplesmente. Quanto à prosa, ela 

permite à escritora uma reflexão secularizada a respeito da condição 

feminina numa sociedade concreta, que é a sociedade brasileira. (CLB, 

2000, p. 112) 

Em um breve parêntese, asseveramos que a prosa é um prolongamento da 

poesia de Adélia, visto que também é lírica. Afinal, a escritora não está se referindo a 

uma questão de gênero:  

quando eu falo de poesia não é apenas da poesia que eventualmente 

nem sempre nós encontramos nos poemas. Falo do fenômeno poético 
de natureza epifânica, reveladora daquilo que confere uma obra de 

arte, um estatuto de obra de arte, pode ser música, pode ser escultura, 

pintura, teatro, dança, cinema e literatura que é onde eu me coloco. 

(Anexo I) 
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Vimos, então, que se trata de algo que está no plano da significação. 

Segundo Moisés (2003, p.99), não se diferencia prosa e poesia apenas pelos aspectos 

externos, fazer isso é limitá-las em demasia: 

existe um modo de ser e de ver a realidade tipicamente poético e um 
outro tipicamente prosístico. O primeiro caracteriza-se  pelo fato de o 

‘eu’, matriz das artes, assumir-se como espetáculo e espectador ao 

mesmo tempo. Daí o comportamento poético ser essencialmente anti-
histórico, anti-descritivo e antinarrativo. Em contrapartida, a prosa 

implica um movimento do ‘eu’ para fora de si, na direção do ‘não-eu’, 

do mundo concreto, físico, de que lhe promana o caráter histórico, 

descritivo e narrativo.  

São dois tipos de gêneros textuais distintos, mas que se complementam por 

muitas vezes caminharem juntos na mesma obra através da presença do poético. Um 

diferencial para ambas é que uma se expressa em linhas descontínuas (em verso) e a 

outra em linhas contínuas (em prosa). 

É que, além de não serem posições estanques, pois nem sempre 
sabemos onde pára o ‘eu’ a fim de começar o ‘não-eu’, e vice-versa, 

ambos se nutrem do mesmo lastro subjetivista e deformador da 

realidade. Na verdade, poesia e prosa se atraem reciprocamente de tal 
maneira que, embora às vezes se afastem uma da outra, canalizando 

suas águas separadamente como dois braços dum rio, logo voltam 

sempre a fortalecer-se mutuamente em novas confluências e novos 
trançados. (p. 100) 

 

Dessa forma, o tom epifânico está nos dois gêneros, pois os dois são poesia 

em Adélia. Não importa a temática, tudo é transfigurado, é elevado, pois o significado é 

algo Superior, independente de que seja a fala sobre Deus, sobre um objeto, ou um ser 

qualquer.   

Assim sendo, há uma inserção da epifania na literatura, não mais só no 

campo teológico. No jogo entre o velado e o que se mostra, a poesia assume a forma de 

desvelamento, isto é, do que permite que o mistério se des-vele por meio da palavra. 

A origem do termo epifania vem do grego epi – a respeito de, e phaino – 

aparecer, brilhar, significando manifestação, aparição, revelação. Por exemplo: 

no Antigo Testamento, a revelação de Deus a seus arautos, os 

primeiros líderes do povo hebreu, dá-se através do ver. Lembremo-nos 

de que Moisés, assim como Abraão e outros próceres hebreus, ouviam 

ao senhor Deus Javé e apenas quando havia forte dúvida sobre sua 

existência  é que Ele chegava a se manifestar por algum sinal visível. 

No Novo Testamento, ao contrário, multiplicam-se as aparições de 
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Cristo, sobretudo após sua morte e ressurreição, depois do terceiro dia. 

(CLB, p. 113) 

Em Adélia Prado, encontramos a revelação da herança divina do homem no 

mundo, na humanidade e na relação entre os seres semelhantes no cotidiano, espaço este 

que pertence a todos indistintamente. Certamente, estão associados ao epifânico as 

categorias do inefável e do silêncio. Esses elementos atuam como efeito estético e, 

também, como integrantes da política dos sentidos, como mostraremos no terceiro 

capítulo. 

Sobre a linguagem, a escritora mineira faz uma escolha, como já 

ressaltamos, pela variedade coloquial, que além de funcionar como tema conduz 

também para a organização interna da poesia. A princípio, não é um fato para se 

estranhar, pois se o cotidiano é algo simples e meritoso, também o deve ser a 

linguagem.  

Um outro dado visível na literatura adeliana é o diálogo que faz com poetas 

da tradição modernista, a saber: Guimarães Rosa, Fernando Pessoa, Carlos Drummond 

de Andrade e Murilo Mendes. Neste último, ela busca muitas epígrafes para seus livros. 

Além disso, toca em temas também citados por ele, como a mística resultante da ação e 

da contemplação, da morte, da religiosidade, etc. Com relação a Fernando Pessoa, sob o 

heterônimo Alberto Caieiro, Adélia dialoga com o espaço interiorano: 

Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no 

    Universo... 

Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra  
    qualquer 

Por que eu sou do tamanho do que vejo 

E não do tamanho da minha altura... 

 

Com Drummond, há uma comunicação com a poesia filosófica, com o 

cotidiano e o universo da memória, que trazem à tona lembranças da infância, do pai, 

dentre outros. É importante observarmos a intertextualidade, em especial, com Carlos 

Drummond. Vejamos neste poema Agora, ó José (PRADO, 1991, p. 34):  

O que te salva da vida 

É a vida mesma, ó José, 
E o que sobre ela está escrito  

A rogo de tua fé: 

‘No meio do caminho tinha uma pedra’ 

Tu és pedra e sobre esta pedra’. 
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Em Murilo Mendes, a relação se dá pelo caráter religioso da poesia sem 

desvincular-se da realidade social.  

Por esse diálogo com modernistas, Fontenele (2002, p. 21-22) situa Adélia 

Prado no Modernismo da literatura brasileira. Já Soares (1999, p. 125) a define como 

contemporânea.  

Discussões à parte, Adélia dialoga com tradições, não sendo possível, 

segundo Moret (1993, p. 153), definir uma única para ela, uma vez que há sobreposição 

de uma geração sobre outra, formando um estilo peculiar. Vieira (Apud MORET, 1993, 

p. 21-22):  

Analisa o modo adeliano como síntese das propostas estéticas 

anteriores do Barroco e Romantismo e da mais atual- o Modernismo. 

Barroco porque a busca de Adélia Prado pela unidade no diverso e no 

múltiplo, passando pela horizontalidade do mundo sensorial, vai 
culminar no Ser Supremo, perfazendo assim a linha vertical do 

medievalismo. O Romantismo se apresenta na medida em que os 

cinco sentidos tão atuantes na poesia de Adélia se completam com a 
intuição, integrando todos os outros sentidos, de modo que sua arte se 

realiza menos com o auxílio da razão e do intelecto, do que com o 

sentimento e a imaginação. Já o Modernismo estaria presente na 
exploração de estados oníricos, numa aderência à cor local e ao tempo 

presente, além de uma mescla dos múltiplos padrões de linguagem. 

 

Acrescentamos a isso outras características do modernismo na ficção, 

especificamente da segunda fase, presentes na obra da Adélia: tendência psicológica, 

subjetivista, introspectiva e costumista. Tal corrente é assim dita por Coutinho: 

Herdeira do Simbolismo e Impressionismo, ligada também ao Neo-

espiritualismo e à reação estética, desenvolve-se no sentido da 

indagação interior, acerca de problemas da alma, do destino, da 
consciência, da conduta, em que a personalidade humana é colocada 

em face de si mesma ou analisada nas suas reações aos outros homens. 

São problemas psicológicos, religiosos, morais, metafísicos, ao lado 
de problemas de convivência, que a preocupam. A ênfase é colocada 

na vida urbana, aliando-se a introspecção e a análise de costumes. 

(2004, v. 5, p. 276-277) 

 

Sobre a contemporânea, Coutinho (2004, v. 6, p. 236) considera 

problemática essa conceituação por se tratar de um fenômeno heterogêneo, incoeso e 

não unânime. Tendo em vista que o Modernismo em si é uma fase de ruptura com as 

escolas anteriores, suas inovações continuam na atualidade como uma afirmação do 

movimento.  

Tanto as características do Modernismo quanto as do Pós-modernismo são 

similares, pois ambas dão ênfase ao cotidiano, ao questionamento da lógica racionalista 
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e da estrutura linear da narrativa, à acentuação da fragmentação do texto; à polifonia de 

vozes e à narrativa metalinguística, tida como uma novidade no pós-moderno. Por isso, 

Coutinho (2004, v.6, p. 240) diz que “a ruptura com o Modernismo brasileiro não foi 

radical”, uma vez que traços já explorados pelo movimento moderno continuam e se 

acentuam, não havendo de fato uma ruptura igual ao que ocorreu com a Semana de Arte 

Moderna. Por isso, a tentativa de classificação rígida é duvidosa. 

Com relação à tradição feminina, Adélia não faz citações. Provavelmente, 

por haver uma certa oposição de estilo com relação ao modo de tratamento dos temas. 

Por exemplo, Cecília Meireles, cuja poesia é marcada pela abstração “fora” do objeto, 

opõe-se ao traço dominante de Adélia, já que para esta a transcendência não se localiza fora 

da nossa existência. Pelo contrário, na mineira figura uma transcendência na imanência 

do ser, ou seja, os objetos, as formas, os atos, como já observamos, assumem suas 

formas mais profundas em seus aspectos mais cotidianos e, por isso, os transcendem
11

. 

Portanto, o diálogo com os poetas citados se faz em duas vertentes: o da 

tradição e o da transgressão. O que existe de tradicional é a cena poética da província 

como um lugar em que o sujeito observa o mundo, entrando aqui costumes, usos e 

linguagem. Porém, o tratamento exótico da província não é algo cultivado em Adélia, 

que caminha do lado contrário. Enquanto a tradição vê o aspecto provinciano a partir de 

um ponto de vista cultural, estético, tendencioso, a mineira está de fato situada nesse 

lugar ínfimo, valorizando cada elemento seu, seja físico ou humano, com ênfase na 

simplicidade. Logo, esses aspectos atestam à poesia adeliana um caráter universal e 

essencial do prosaico, do comum do dia-a-dia, através de um “eu” que conhece muito 

bem o local de onde se situa. 

 

 

2.1.1 Erotismo e mística na obra adeliana  

“O corpo não tem desvãos, 

Só inocência e beleza, 

Tanta que Deus nos imita 

E quer casar com sua igreja” 

(PRADO, 1991, p. 318) 
 

 

                                                             
11 Sobre a relação entre transcendência e/na imanência ver: BEZERRA, C.C. Neoplatonismo, mística e 

poesia: do dizível ao indizível in: A Palo Seco, v. 3, Ano 3, 2011, p. 37. Disponível em: 

http://www.gefelit.net/aps3.php  

http://www.gefelit.net/aps3.php
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A abordagem do tema erotismo implica a ampliação do olhar sobre o corpo 

humano de modo a vê-lo como um canal da divindade.  O corpo não é visto como algo 

profano, não sagrado, e estimulador do pecado. Pelo contrário, é um conteúdo do campo 

do sagrado, ainda que algumas religiões, como o Cristianismo assim não o veja. Em 

Adélia Prado, o elemento erótico é integrador do humano, partindo ela do princípio de 

que Deus é humano e o homem é divino.  

Primeiramente, convém abrirmos aqui parênteses para o trato desse tema 

entre as mulheres, antes de nos atermos à presença do erótico em Adélia e sobre o 

próprio conceito de erotismo.  

A mulher, por muitos séculos, ficou presa a uma cultura androcêntrica, que 

a considerava inferior e, por isso, incapaz de se equiparar ao homem.  Tal fato remonta 

à cultura grega, que segundo Colling (2004, p. 14), o sexo feminino não participava do 

mundo do pensamento e do conhecimento, elementos tão valorizados pelos gregos. Os 

romanos também contribuíram para a exclusão feminina, chegando a legitimarem em 

seu código penal todo o poder para o homem, decisão que lhe permitia decidir sobre a 

própria mulher, os filhos, os escravos e os servos. 

Falar de erotismo significou para o sexo feminino uma condição de 

libertação de dogmas, tabus criados pela cultura masculina. Nessa perspectiva, a 

literariedade feminina do século XX, em meio à década de 50, revela o desejo da 

mulher de se desierarquizar das relações de sexo-gênero, segundo Soares (1999, p. 16). 

O erótico como temática de autoria feminina remete à liberdade identitária do sujeito 

feminino, que por muito tempo ficou à margem da sociedade e reduzida às funções de 

esposa, mãe e dona de casa.  

Assim foi se sucedendo ao longo dos séculos a história da mulher no 

mundo, fruto de uma concepção cultural que veio denominar-se popularmente como 

machismo. No Brasil, como em tantos outros lugares do mundo, a dominação sexual foi 

a base para a dominação de classes, por isso a solidão, a passividade e o conformismo 

da mulher enquanto um alvo de repressão sexual. Tal fato começou neste país no 

período colonial, época em que se iniciou o registro da história do país.   

E quando o assunto era sexo? Jamais a Igreja Católica permitiu tratar desse 

assunto se não fosse com o objetivo da reprodução. Estava definido o papel do sexo: 

reproduzir para perpetuar a espécie.  Sexualidade não era assunto muito discutido, 

principalmente pelas mulheres, como julgava ou ainda julga boa parte do sexo 
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masculino. Contra a repressão feminina em espaços públicos e contra o abafamento da 

voz da mulher surgiu o movimento feminista.  

Segundo Duarte (In: CARDOSO; GOMES, 2007, p. 127), essa marcha foi 

conduzida com o objetivo de ampliar os direitos civis e políticos, como também 

reivindicar a equiparação de direitos entre homens e mulheres. Essa revolução 

protagonizada pelas mulheres teve maior visibilidade em quatro períodos da história: 

1830, 1870, 1920 e 1970, conforme Duarte (p. 128). O último período, o mais próximo 

da produção poética de Adélia Prado, 

teve marcas distintas, pois a conjuntura histórica impôs que as 

mulheres se posicionassem também contra a ditadura militar e a 
censura, a favor da redemocratização, da anistia e melhores condições 

de vida. Mesmo assim, ao lado de tudo isso, as mulheres discutiam o 

direito à sexualidade, ao prazer e ao aborto (DUARTE In: Idem p. 
132) 

Assim, despontava aos poucos, com a ajuda desse movimento, uma nova 

realidade para as mulheres. Para elas, o alicerce da mudança foi calcado no desejo, o 

qual é um elemento impulsionador. Estamos nos referindo ao desejo de ser, de mudar, 

de assumir um lugar. De fato, a dimensão da sexualidade foi um dos focos de luta pela 

emancipação feminina no Brasil.  

Como instrumento de luta, a escrita foi bastante utilizada pela mulher, 

mesmo porque foi uma das suas primeiras conquistas. Aproveitando esse espaço de 

emancipação à custa de muita resistência, a mulher recorre com frequência à temática 

do erotismo. Na opinião de Soares (1999, p. 57), 

a intensificação do investimento poético no erotismo pelas escritoras 

brasileiras parece-me ter muito a ver com esse momento de forte 
trabalho de conscientização da necessidade de ruptura dos paradigmas 

masculinos repressores. Em 1982, Olga Savary lança Magma, 

inteiramente constituído de poemas de temática erótica e, em 1984, 
organiza Carne viva; primeira antologia brasileira de poemas eróticos, 

que já incluía 29 mulheres, mesmo não tendo participado da 

publicação nomes bastante representativos dessa vertente poemática.  

A mulher começa essa fase de mudança pela escrita do corpo. Este, segundo 

Colling (2004, p. 16), é o lugar por onde se começam as transformações, pois “a 

sociedade sempre leu, encarou a mulher a partir do seu corpo e de suas produções, 

fechando-a na reprodução e na afetividade”. Pensar o erotismo é o mesmo que refletir 

sobre o próprio papel feminino.   “O autoconhecimento erótico leva ao conhecimento do 

outro e do mundo e à consciência do poder de transformá-lo com vontade própria” 

(SOARES, op. Cit., p.58). 
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Compreendemos, dessa forma, que a temática do erotismo possui uma 

dimensão sócio existencial da condição da mulher.  

Além disso, indica “questões da condição da mulher em nosso 

contexto androcêntrico, o qual sempre se empenhou (como comprova, 

hoje, a documentação histórica de que dispomos) em suprimir a sua 
voz. Sobretudo percebi, na escrita do corpo processada pelas 

mulheres, a inscrição de uma identidade feminina plural, 

conscientemente afastada da visão essencialista já cristalizada no 

mundo ocidental e da qual a própria mulher tem ainda dificuldades de 
livrar-se” (Idem, p.15).  

 

Evidente que essa consequência é proveniente da construção cultural que 

estereotipou o sexo feminino.  

Sobre esse tema, destaca-se Adélia Prado, que salienta um corpo que precisa 

ser olhado enquanto um ser especial, não inferior ou superior, simplesmente um ser que 

precisa ser aceito e respeitado. Segundo Fontenele (2002, p. 84), o discurso adeliano 

distancia-se dos clichês do discurso feminista (que prima por realizar a crítica da 

dominação feminina pelo poder patriarcal) e se apresenta munido da tarefa de expor a 

realidade vivida, iluminando a compreensão de sua forma cotidiana, não assumindo, 

portanto, a bandeira de acentuar o caráter negativo de condição marginada (p.84). 

Tampouco, a escritora não registra em sua produção literária questionamentos sobre a 

forma como os homens representam, social ou historicamente, a mulher.  

O sujeito do poema não é um ser vitimado, condenado a aceitar 

passivamente o seu destino, nem entregue à autocomiseração (Idem, p.88). Isso revela 

uma poética que fala sobre uma identidade feminina. Seu diferencial é a religiosidade 

do erotismo. De acordo com Soares (Op. Cit., p. 126), a valorização do erotismo 

feminino é o que a diferencia do conjunto de poetisas das décadas de 70 e 80.  

Apesar de Adélia Prado não se declarar militante, podemos encontrar em 

sua poesia o posicionamento contra a repressão sexual da mulher, 

repressão que, como sabemos, tem sido mantida, no Ocidente, pela 

supremacia do poder patriarcal, apoiada na moral sexual cristã. Com 
respaldo bíblico, a negatividade do gozo físico vem sendo fortemente 

imposta à mulher por diferentes estratégias, que tem forçado a direção 

da sua sexualidade somente para a procriação, afastando-a do prazer 
erótico. (Idem, p.125)  

A poesia adeliana de temática erótica está no âmbito da negação do interdito 

do desejo feminino, em que percebemos o uso de imagens reprimidas pelos conceitos 

religiosos deformados, usados, então, para transgredir uma ordem cristalizada, no 
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intuito de recusar algo injustificável com uma certa intenção de conscientizar a mulher. 

Vejamos o que Adélia retratou sobre esse assunto numa entrevista:  

Para mim é muito natural existir junto com um homem e ir-se 
libertando com ele. A escravidão da mulher é igual a do negro: é 

histórica, não natural. O feminismo que não enxergar isso está 

perdido, vai só trocar o opressor. Meu antifeminismo é nesse sentido. 

Não preciso esconder meu fogão. Nem exibi-lo. (PRADO, 1988, apud 
SOARES p.27) 

Antes de prosseguimos com o erotismo em Adélia, adentremos, agora, no 

aspecto conceitual sobre o erótico, a título de melhor esclarecimento. G. Bataille, um 

dos grandes especialistas na temática, declara que o erotismo é uma manifestação do 

homem e é um aspecto da busca da continuidade do ser. Nessa perspectiva, os seres 

humanos são entes descontínuos que buscam, por isso mesmo, a continuidade do ser.  

Isso confere ao humano um prolongamento de sua existência, o qual só se torna possível 

via reprodução sexual, que é uma forma particular do erotismo.  

Diferentemente dos outros animais, o homem é a única espécie que tem ao 

mesmo tempo o ato erótico e a atividade sexual, enquanto que apenas esta é a única 

característica dos animais irracionais. Esse privilégio se dá, obviamente, por ele ter a 

capacidade de pensar. No humano, a vida interior está ressaltada. Como diz Bataille 

(1987, p. 27), “o erotismo é na consciência do homem aquilo que põe nele o ser em 

questão”. De acordo com O. Paz (1994, p. 12), “o erotismo é sexo em ação, mas, seja 

por desviá-la ou negá-la, suspende a finalidade da função sexual”. Para esse autor,  “na 

sexualidade o prazer serve para a procriação; nos rituais eróticos o prazer é um fim em 

si mesmo ou tem finalidades diferentes da reprodução. 

 Assim, “o ato erótico se desprende do ato sexual: é sexo e é outra coisa” (p. 

14). A diferença entre atividade sexual e erotismo é que este é uma busca psicológica e, 

como diz G. Bataille (1987, p. 11), é “a aprovação da vida até na morte”.  Já aquele está 

no campo da necessidade física e procriadora. 

Na perspectiva da reprodução, a atividade sexual é a chave do erotismo, 

mediante a possibilidade do desejo de possuir o outro, evitando, assim, o isolamento. 

Para tal, existe dois processos: a reprodução assexuada e a sexuada.  

Na primeira, 

o ser simples que é a célula divide-se em um ponto de seu 

crescimento. Formam-se dois núcleos, e de um único ser resultam 
dois. Mas não podemos dizer que um primeiro ser deu origem a um 

segundo. Os dois seres novos são igualmente produtos do primeiro. O 
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primeiro ser desapareceu. Essencialmente, ele morreu, visto que não 

sobrevive em nenhum dos seres que produziu (Idem, p. 13).  

Ou seja, a morte dos primeiros seres implica descontinuidade, porém não 

podemos dizer que não houve continuidade em nenhum processo. A continuidade se dá 

no momento de fusão entre o espermatozóide e o óvulo para a formação de um novo 

ser, que ocorre com a morte dos seres separados. O novo ser formado já é descontínuo e 

passará pelo momento de continuidade na hora da procriação.  

Em resumo, com as palavras de Bataille (1987, p. 15): “somos seres 

descontínuos, indivíduos que morrem isoladamente numa aventura ininteligível, mas 

temos a nostalgia da continuidade perdida”. Tal nostalgia desencadeia no homem três 

tipos de erotismo, (Idem, p.15): erotismo dos corpos, erotismo dos corações e erotismo 

sagrado. Veremos cada um desses no último capítulo desta pesquisa por uma questão de 

pertinência ao conteúdo da narrativa em análise.  

Além dos dois elementos vistos acima, o amor também faz parte do 

erotismo. Por isso, não é de se estranhar a confusão que se faz em torno do sexo, do 

erotismo e do amor. Este último elemento vem completar as manifestações da vida.  

O amor, de acordo com a teoria platônica, presente na obra O Banquete, é 

um sentimento que surgiu do instinto natural do homem em desejar a imortalidade, uma 

vez que o Eros é exclusivamente humano. Nos primórdios da existência humana, 

Aristófanes, um comediógrafo ímpar, relata a origem do amor. Segundo ele, os seres 

eram duplos e os sexos eram três, a saber: existiu um ser andrógino – composto pelos 

elementos masculino e feminino – formado por mais um ser novamente composto pelos 

dois sexos. Circunstancialmente, este desapareceu e ficou apenas o andrógino, que, por 

sua vez, detinha uma força que amedrontava os deuses, os quais providenciaram logo a 

separação do andrógino em duas partes para torná-los mais fracos.  Assim, originaram-

se os sexos masculino e o feminino.  

Cada ser tornou-se então um ser fendido, e o amor recíproco se 

origina da tentativa de restauração da unidade primitiva. Como os 

seres iniciais não eram apenas bissexuais, é valorizada a amizade entre 
seres do mesmo sexo, sobretudo o masculino, como forma desse 

encontro.  (ARANHA, 1986, p. 353) 

Por essa razão, surgiu a explicação da necessidade do homem e da mulher 

procurarem um ao outro para fazer desses seres separados um só ser e, dessa forma, 

recompor a antiga natureza. Provém disso a atração natural que há entre os seres 
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humanos, simplesmente para se complementarem. Nisso está embutido o amor, 

sentimento de natureza contraditória. 

Esse contraste imposto pelo amor baseia-se também na origem genealógica 

de Eros, filho de uma deusa de natureza pobre (Penia) com o deus do engenho (Póros). 

Eros herdou a carência da mãe e também a inteligência do pai. Como foi concebido no 

dia do nascimento de Afrodite, seu culto à beleza foi inevitável.  

Nesse sentido, o belo é responsável por despertar o impulso erótico, não 

importando se a beleza é de um objeto físico ou não, afinal tal característica se encontra 

no campo das ideias. Dessa maneira, o desejo de procriação está associado à beleza e à 

imortalidade, uma vez que na reprodução existe algo de divino.  

Com as palavras de Paz (1994, p. 15), “sexo, erotismo e amor são aspectos 

do mesmo fenômeno, manifestações do que chamamos vida”, sendo o sexo o mais 

antigo e primordial. Além do erótico se relacionar com os elementos citados, ele 

também faz parte da experiência dos místicos. De que maneira, se o corpo é, no olhar do 

Cristianismo, um reduto de profanidades? 

O erotismo não se desenvolve em oposição ao religioso, porém o 

Cristianismo condenou as religiões que se fizeram unidas ao erótico. Por isso mesmo, 

Bataille (1987, p. 30) concebe a religião cristã como a menos religiosa. Simplesmente 

porque é preciso sabermos que não há possibilidade de viver uma experiência – a 

mística, por exemplo – sem passar pelos sentidos do corpo. 

Erotismo e religião exigem uma experiência pessoal, que congregam para si 

a transgressão e a interdição (Idem, p. 31). Isso porque quem vivencia essas duas 

experiências assume uma postura de interdição ou de transgressão. É notório 

observarmos que essa dupla vivência se constitui um caso raro. O comportamento do 

interdito é tradicional, enquanto que o segundo é comum.  

A primeira característica justifica-se a tradição porque as religiões impõem 

restrições e proibições aos adeptos delas. A segunda porque intenciona uma volta à 

natureza. “Mas a transgressão difere da ‘volta à natureza’: ela suspende o interdito sem 

suprimi-lo. Aí esconde-se o suporte do erotismo e se encontra, ao mesmo tempo, o 

suporte das religiões” (Idem, p.33). 

O interdito age e não age. Como assim? Ele age quando a experiência não se 

concretiza ou acontece casualmente, não se encontrando mais no campo da consciência. 

Já o ato transgressor propicia a angústia, sensação necessária para que de fato haja a 
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transgressão, ou melhor, o ato pecador. Assim, interdição e transgressão são o 

fundamento do erotismo, vertentes pelas quais o ser humano se vê atraído. 

Vejamos esses traços em um dos poemas de A faca no peito (PRADO, 1991, 

p. 391). 

Um corpo quer outro corpo. 

Uma alma quer outra alma e seu corpo. 

Este excesso de realidade me confunde. 
Jonathan falando:  

Parece que estou num filme. 

(...) 

 

Podemos visualizar a presença do interdito feminino no fato de o sujeito 

assumir o desejo pelo outro corpo. Isso também pode ser percebido em Os componentes 

da banda (Idem, p. 193):  

Queria ficar bem bonita pra ir num restaurante jantar – jantar, Violeta, 

jantar não é comer, não, ouviu? -, um homem elegante, discreto, 

ligeiramente esnobe, me acompanhando, ai Deus, me deixa pecar... E 
se ri de novo de minha perturbação.  

 

Nesse trecho, além da interdição, também notamos a presença da 

transgressão no pensamento da narradora quando a própria pede licença para extravasar 

seus desejos. 

Desejo, como quem sente fome ou sede,  
um caminho de areia margeado de boninas,  

onde só cabem a bicicleta e seu dono. 

Desejo, com uma funda saudade 

de homem ficado órfão pequenino, 
um regaço e o acalanto, a amorosa tenaz de uns dedos 

para um forte carinho em minha nuca. 

Brotam os matinhos depois da chuva, 
brotam os desejos do corpo. 

Na alma, o querer de um mundo tão pequeno 

como o que tem nas mãos o Menino Jesus de Praga. (Idem, p. 23) 

 

 No fragmento acima, percebemos a presença do caráter transgressor 

localizado, sempre, no desejo assumido da mulher.  

A ressingularização da experiência religiosa, restituindo-lhe o caráter 

erótico, leva a novas maneiras de valorização da religião e do erotismo. O poema 

adeliano parece sempre dialogar com a concepção batailliana de que qualquer tipo de 

erotismo é sagrado, na medida em que a procura da continuidade é um comportamento 

essencialmente religioso. 



67 
 

A escritora mineira, segundo Soares (1999, p. 126), valoriza no eu feminino 

os sentidos do corpo, trazendo uma concepção sagrada do erótico sob a justificativa de 

que o sacrifício de Cristo se deu pela experiência da carne.   Ela anuncia a inocência, a 

pureza de um corpo tão criticamente desconsiderado pelo cristianismo, pregando, assim, 

uma visão não pecadora do corpo, ou seja, enuncia um corpo sacralizado, puro, 

descontaminado, como exemplifica o poema Festa do corpo de Deus (PRADO, op. Cit., 

p. 279): 

Como um tumor maduro 

a poesia dolorosa, anunciando a paixão: 
“Ó crux ave, spes única 

Ó passiones tempore” 

Jesus tem um par de nádegas! 
Mais que Javé na montanha 

esta revelação me prostra. 

Ó mistério, mistério, 

suspenso no madeiro 
o corpo humano de Deus. 

É próprio do sexo o ar 

que nos faunos velhos surpreendo, 
em crianças supostamente pervertidas 

e a que chamam dissoluto. 

Nisto consiste o crime, 
em fotografar uma mulher gozando 

e dizer: eis a face do pecado. 

Por séculos e séculos 

os demônios porfiaram  
em nos cegar com este embuste. 

E teu corpo na cruz, suspenso. 

E teu corpo na cruz, sem panos:  
                 olha para mim. 

Eu te adoro, ó salvador meu 

que apaixonadamente me revelas 

a inocência da carne. 
Expondo-te como um fruto 

nesta árvore de execração 

o que dizes é amor, 
amor do corpo, amor. 

 

É comum Adélia Prado buscar na liturgia católica, segundo Soares (op.cit., 

p.86-87),  

fontes de processamento da mímesis: o canto gregoriano dos monges 

aí comparece como o que há de mais sensual, o que desperta o prazer, 

que transborda em diferentes partes do corpo. E, assim como se abre a 
espumilha – rosa, colorindo a melancolia, abre-se o corpo da mulher 

para o gozo da “carne”, pois é com ela que “veremos a Deus”. Por trás 

desta afirmação, sustém-se a ideia da paixão que, na concepção da 
poetisa mineira, conduz sempre a paixão de Cristo, revelada pelo 
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sacrifício da carne; o que é recriado em atmosfera de festa no poema 

“Festa do corpo de Deus. 

A prosa não ficou excluída do erotismo. Por sinal, é evidente o quanto esse 

tema permeia o conjunto de toda sua obra. Visualizemos um trecho da narrativa “Solte 

os cachorros”: “Eu quero é o seio de Deus, quero encontrar Abrãao e me insinuar junto 

dele, até ele perder o juízo e me fazer um filho que terá muitas terras e ovelhas” 

(PRADO, 1999, p. 13). 

De acordo com Fontenele (2002, p. 69), 

o reconhecimento da relação entre a poesia e Deus faz parte da 
cosmologia adeliana, que procura atingir a sua fusão pelo cultivo da 

expressão humilde como mimese do divino; - o que, em sua poesia, 

faz-se notar pelo uso da linguagem coloquial, pela presença dos 

limites humanos e físicos e pelo limite da própria divindade. Assim, é 
apenas a partir desse contexto que as marcas da falta, do silêncio e do 

inefável podem ser compreendidas nessa escritura. 

 

O erotismo é marcado pelo misticismo a partir da conversão do corpo 

pecaminoso em um corpo sagrado como fonte de gozo da alma, “suportando, com ele, a 

falta, o silêncio e o inefável; o que, aliás, encontra-se exemplarmente expresso nos 

últimos versos de A Terceira Via” (Idem, p.72):  

Sei agora, a duras penas,  

porque os santos levitam. 

Sem o corpo a alma de um homem não goza. 
Por isto Cristo sofreu no corpo a Sua paixão, 

adoro Cristo na Cruz. 

Meu desejo é atômico,  

minha unha é como meu sexo. 
Meu pé te deseja, meu nariz. 

Meu espírito – que é o alento de Deus em mim – te deseja 

pra fazer não sei o que com você. 
Não é beijar, nem abraçar, muito menos casar 

e ter um monte de filhos. 

Quero você na minha frente, extático 
- Francisco e o Serafim, abrasados -, 

e eu para todo o sempre 

olhando, olhando, olhando... 

(PRADO, 1991, p. 348) 

 

Assim como o erótico se relaciona com a religião, ele também se manifesta 

na poesia, como já podemos constatar em alguns poemas de Adélia Prado. Dessa forma, 

o erotismo se constitui uma manifestação divina a partir do momento em que o desejo 

do numinoso se faz presente, tanto na religião quanto na poesia. Afinal, corpo, poesia e 

religião podem se confluir num mesmo objetivo: experimentar o Supremo. 

Erotismo e poesia é uma relação 
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tal que se pode dizer, sem afetação, que o primeiro é uma poética 

corporal e a segunda uma erótica verbal. Ambos são feitos de uma 

oposição complementar: A linguagem – som que emite sentido, traço 
material que denota ideias corpóreas – é capaz de dar nome ao mais 

fugaz e evanescente: a sensação; por usa vez, o erotismo não é mera 

sexualidade animal – é cerimônia, representação. O erotismo é 
sexualidade transfigurada: metáfora. A imaginação é o agente que 

move o ato erótico e o poético. É a potência que transfigura o sexo em 

cerimônia e rito e a linguagem em ritmo e metáfora. A imagem 

poética é abraço de realidades opostas e a rima é cópula de sons; a 
poesia erotiza a linguagem e o mundo porque ela própria, em seu 

modo de operação, já é erotismo. (PAZ, 1994, p.12) 

 

É possível percebermos características de uma na outra. Ou seja, 

a relação da poesia com a linguagem é semelhante a do erotismo com 
a sexualidade. Também no poema – cristalização verbal – a linguagem 

se desvia de seu fim natural: a comunicação (Idem,  p.13). 

 

 Como enunciou Paz (1994, p. 13), “as palavras não dizem as mesmas 

coisas que na prosa; o poema já não aspira a dizer, e sim a ser. A poesia interrompe a 

comunicação como o erotismo, a reprodução”.  

Encontramos nessa relação a presença da violência. Segundo Paz (Idem, p. 

13), esse elemento, juntamente com a agressão, são componentes que se ligam à 

copulação e à reprodução. Mas no erotismo, essas tendências agressivas se libertam. 

Dessa forma, a metáfora sexual significa reprodução, enquanto que a metáfora erótica 

significa o interrompimento da reprodução.  

Além disso, podemos perceber uma outra característica entre literatura e 

erotismo: a recusa da morte, pois há na literatura o desejo de imortalidade. Evidente que 

cada qual ao seu modo. 

Fontenele (2002, p. 73) revela que erotismo, experiência poética e divino é 

uma relação recorrente nas obras da escritora mineira. 

Vale ressaltarmos que o elemento erótico não permeia apenas a visão do 

corpo, mas também o desejo por algo, frequentemente inserido na obra adeliana. Trata-

se de um desejo de possuir, como mostra o poema O sacrifício, de sua obra O pelicano 

(PRADO, 1991, p. 359): 

[...] 
Quero ver Jonathan 

e com o mesmo forte desejo 

quero adorar, prostrar-me, 
cantar com alta voz Panis Angelicus. 

Desde a juventude canto. 

Desde a juventude desejo e desejo 
a presença que para sempre me cale. 
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As outras meninas bailavam,  

eu estacava querendo 

e só de querer vivi. 
Licor de romãs, 

sangue invisível pulsando na presença Santíssima. 

Eu canto muito alto: 
Jonathan é Jesus. 

 

Nesses versos, observamos a forte presença do divino. Também existe uma 

voz feminina que assume o desejo pelo macho, conferindo nisso mais um registro de 

transgressão. Simplesmente o sujeito feminino assume um amor conscientizado como 

natural, puro, elevado, destituído de repressão, reafirmando um desejo etéreo quando 

afirma que Jonathan é Jesus, ou seja, ele significa a potencialidade do sagrado.   

O desejo presente em Adélia marca sua sutil singularidade quanto à escrita 

sobre o corpo, defendendo a autonomia feminina: 

 [...] 

Meu sexo, de modo doce,  

turgindo-se em sapiência, 

pleno de si, mas com fome, 
em forte poder contendo-se, 

iluminado sem chama a minha bacia andrógina. 

Eu era muito pequena, 
uma menina-crisálida. 

Até hoje sei quem me pensa 

com pensamento de homem: 
a parte que em mim não pensa e vai da cintura aos pés 

reage em vagas excêntricas,   

vagas de doce quentura 

de um vulcão que fosse amenos, 
me põe inocente e ofertada, 

madura pra olfato e dentes,  

em carne de amor a fruta. (p. 182) 
 

Portanto, as imagens presentes na obra de Adélia Prado integram um 

cenário marcado pela presença do sentimento religioso ligado às sensações do corpo, 

elementos estes que integram a vivência mística e erótica a partir de um olhar feminino.  

 

 

2.2 A poesia como abertura ao Ser 

 

“É uma pergunta pelo sentido da vida...” 

(PRADO, Adélia. Anexo V) 
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Adélia Prado, como observamos anteriormente, realiza sua atividade de 

criação literária em perfeita conexão com uma abordagem filosófica. Nessa perspectiva, 

a poetisa está no campo metafísico, pois seu pensar está em torno daquilo que está por 

trás da aparência dos objetos sem, no entanto, desvincular-se da realidade concreta, ou 

seja, do ser das coisas, principalmente daquelas ínfimas.  

A reflexão filosófica, desde suas origens mais remotas, sempre se 

posicionou como um caminho para o conhecimento do necessário à existência humana. 

Como consequência, sua condição natural consiste em indagar sobre o quê, para quê, 

por quê das coisas, dos conceitos e dos fatos existentes.  

A metafísica é uma das áreas de conhecimento da Filosofia que 

problematiza não somente o porquê, mas as condições de pensar o próprio mundo. É 

uma palavra de origem grega. Decompondo-a temos: meta igual a “além” e physis 

traduzido posteriormente como “física”. Tradicionalmente, uma das definições para o 

termo metafísica é o conhecimento que vai além da física, isto é, que não se reduz aos 

dados empíricos reduzíveis à demonstração. 

Caracteriza-se, pois, por dar explicações sobre a essência dos seres, as 

relações entre os seres humanos e o universo, levantando questões sobre o que é e não é 

o real, principalmente no que concerne ao seu fundamento ontológico. O primeiro 

filósofo a sistematizar tal conhecimento foi Aristóteles. Para o estagirita (MORA, 1978, 

p. 182), há um campo de estudo que investiga o ser enquanto ser, que analisa princípios 

e causas chamada, por isso, de filosofia primeira, oposta a qualquer outra filosofia que 

não se ocupa desse assunto.  

Aquilo a que chama filosofia primeira, ao ocupar-se do ser como ser, 

das suas determinações, princípios, etc, ocupa-se de algo que é, na 

ordem do que é, na ordem também do seu conhecimento. Mas pode 
entender-se este ser superior ou supremo de dois modos: ou como 

estudo formal daquilo que depois se irá chamar formalidades, e, nesse 

caso, a metafísica será aquilo que depois se irá chamar ontologia, ou 

então como estudo da substância separada e imóvel – o primeiro 
motor, Deus — e nesse caso será, como Aristóteles lhe chama, 

“filosofia teológica”, isto é, teologia. (Idem, p. 182) 

Justificamos então o fato de Adélia afirmar que a poesia é ontologia. Poesia 

e Deus estão no mesmo lugar. Ambos são superiores ao ser humano, inatingíveis, mas 

susceptíveis de vivência pessoal. Esta, por sua vez, constitui o grande entrave para a 

ciência. Sabemos que o palpável é o objeto eleito das experimentações científicas, no 
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entanto, para Adélia, seguindo a tradição filosófica, é pertinente a afirmação da 

existência de uma outra dimensão humana que não está ligada diretamente a objetivos 

práticos, quantitativos, dentre outros eleitos pela ciência como princípios verdadeiros. 

Sobre esse aspecto são apropriadas as observações de Oscar Federico ao dizer que, para 

Heidegger,  

O que caracteriza o pensar calculador se encontra em toda parte, aqui mesmo ao 

nosso redor e em nosso cotidiano. Dito de outra forma o pensar que calcula é o 

mesmo que planifica, controla, organiza, investiga, é um pensar voltado para 

determinadas circunstâncias e com vistas a determinados resultados, nunca, diz 
Heidegger, se pode esperar deste pensar que se detenha a meditar ou venha a pensar 

em prol do “sentido que impera em tudo quanto é (op.cit, p. 104).  
 

  Campos fundamentais como a ética, a moral, a estética, enfim, valores que 

têm possibilidade de conduzir a um relacionamento do homem com ele mesmo são tão 

reais quanto a irredutibilidade de tais valores às provas empíricas. Longe de ignorar a 

ciência, a metafísica parece ser, para Adélia, o que pode dar acesso a essas buscas, 

dando respostas não dogmáticas, sem, contudo, dar uma resposta satisfatória definitiva. 

Afinal, não se pode, ainda, atingir a essência do Ser, apenas tocá-la, o que por si só já 

traz mudanças significativas para o posicionamento do homem com o mundo.  Como se 

mostra, então, o filosófico em Adélia?  

A filosofia encontra seu espaço a partir do momento em que a vida passa a 

ser compreendida como mistério insondável do Ser. Nesse sentido, perguntar pela vida 

é perguntar sobre o sentido de tudo o que é. Ou seja, é adentrar na realidade abissal do 

fundamento transcendente que, para Adélia, tudo abarca. Vejamos neste trecho de Solte 

os cachorros:  

Ô vida, meu Deus. Pior é que eu já perdi a inocência para os partidos, 
então quando falam em ‘os estudantes’ ou ‘as donas de casa’ eu saio 

no meio de discurso, seja quem for, porque não acredito que a 

humanidade se salvará por uma de suas classes. Não quero ser 

governada por operários enfatuados, deslumbrados por terem a chave 
do cofre. (PRADO, 1999, p.16) 

 

Como lugar de observação do mundo está o cotidiano, visto pelos olhos de 

uma mulher, que na obra de Adélia representa o ser-no-mundo. Suas personagens 

buscam uma consciência do existir: 

Eu quero a fotografia, 

Os olhos cheios d’água sob as lentes,  

Caminhando de terno e gravata, 
O braço dado com a filha. 

Eu quero a cada vez mais olhar e dizer: 

Estava chorando. E chorar. 

Eu quero a dor do homem na festa de casamento, 
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Seu passo guardado, quando pensou: 

A vida é amarga e doce? 

Eu quero o que ele viu e aceitou corajoso, 
Os olhos cheios d’água sob as lentes. 

(Idem, 1991, p. 123) 

 

Esse sujeito, como vários outros da poética da autora em estudo, está 

envolvido numa determinada compreensão do viver que, supostamente, nasceu de uma 

maneira de interpretar os objetos/seres no cotidiano. Consequentemente, isso altera o 

peso existencial. Contribui de forma significativa para isso a transcendência, em que o 

eu poético se dispõe nela, ao contrário de dispor dela. Enfim, é alguém que está no 

transcender, deixando acontecer o mundo. 

Muitas são as atribulações, obrigações domésticas que foram atribuídas ao 

feminino, mas isso não significa sua marginalização, tampouco brigar com o sexo 

oposto para assumir seu lugar ou os mesmos direitos. Simplesmente é a aceitação de 

viver na diferença e não na desigualdade. Isso não significa dizer que se trata de uma 

mulher conformada, pelo contrário, é uma revolucionária que assume gostar de um 

papel imposto pela cultura, não como uma carga doutrinária, mas como louvação de um 

processo memorial que é, antes de tudo, sagrado. O que de fato não é submissão, mas 

apenas um outro modo de ver determinadas situações:  

Há mulheres que dizem: 

Meu marido, se quiser pescar, pesque, 

Mas que limpe os peixes. 
Eu não. A qualquer hora da noite me levanto,  

ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. 

É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha, 

De vez em quando os cotovelos se esbarram, 
Ele fala coisas como ‘este foi difícil’ 

Prateou no ar dando rabanadas 

E faz o gesto com a mão. 
[...] (Idem, p. 252) 

O belo é outro aspecto filosófico da poesia de Adélia, uma vez que a beleza, 

em sua concepção é uma necessidade universal do ser humano (PRADO, Anexo I). São 

Tomás de Aquino
12

 diz que o Belo não deve ser visto na perspectiva da apreciação 

sensível, mas sim da elevação mística, em que o modelo de Beleza está em Jesus Cristo.  

A experiência estética é fundamentalmente sensível, mas 

essencialmente intelectual e eminentemente espiritual. A Beleza entra 

principalmente pelos sentidos, mas sem sua impressão na mente não 

                                                             
12 Nascido em 1225, é um dos maiores filósofos da Idade Média. Destacou-se por assimilar o pensamento 

aristotélico ao pensamento cristão, defendendo que não há oposição entre fé e razão.    
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há experiência como tal. Mais ainda, a atração e o embelezamento do 

belo nos leva ao indizível, ao mistério, ao místico; nos leva até o 

ponto em que a contemplação do belo nos transforma e diviniza (se se 
permite esta expressão); nos faz sentir o mistério da realidade, como 

nos descrevem alguns diálogos memoráveis de Platão. (PANIKKAR, 

2005, p. 177) 

Dessa forma, filosofia e poesia confluem, como podemos observar, em uma 

de suas declarações: 

[..] a experiência que um poeta tem diante de uma árvore, por 

exemplo, que depois vai virar poema, é tão reveladora do real, do ser 

daquela árvore, que ela me remete necessariamente à fundação 
daquele ser. A origem, quer dizer, o aspecto fundante daquela 

experiência, que não é a árvore em si, é uma coisa que está atrás dela, 

que no fim é Deus, não é? (CLB, 2000, p. 23) 

Para a mineira, “a definição mais perfeita de poesia é: a revelação do real. 

Ela é uma abertura para o real. Isso é que é poesia para mim. Ela me tira da 

cegueira”(Idem, p.23).  

Portanto, apesar desses dois campos estarem interligados e evidentes em 

Adélia, não podemos dizer que sua produção poética está reduzida ao pensamento 

filosófico, mas sim dialogada com este, pois notamos ponderações sobre o significado 

do Ser das coisas numa dimensão existencial, com evidências da fundamentalização da 

essência da verdade, a qual é aquela realidade vista com os olhos da poesia, ou seja, 

pelo crivo do não quantificável. 
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3. O COTIDIANO MÍSTICO EM CACOS PARA UM VITRAL 

 

“O espiritual não está longe não, a 

transcendência está aqui, está no meio, está 

conosco, mora conosco”.(PRADO, Anexo I) 

 

O cotidiano é, sem sombra de dúvida, o único aspecto da vida sobre o qual o 

homem pode, em certa medida, projetar e repensar a sua vida. A partir dele fazemos 

escolhas, ou lamentamos por não desvendar seus mistérios, ou reclamamos das 

inúmeras mesmices de todos os dias ou, ainda, olhamos para a grandiosidade das coisas 

ínfimas. É justamente a última opção que Maria da Glória
13

, personagem principal do 

romance Cacos para um Vitral (C.V)
14

, escolhe. Mas não sem enfrentar as suas 

fraquezas, como: a angústia, a culpa e o desejo da juventude.  

A obra em análise foi publicada em 1980, narrada em terceira pessoa e 

detentora de várias abordagens temáticas, a saber: o amor, a religião, a família, a 

amizade, o cotidiano, a mística, o erótico, a construção poética, a crítica ao modelo 

educacional, o preconceito social e de opção sexual, a beleza, a morte, a culpa, a 

finitude e a infinitude, questões sociais e existenciais.  

Tudo isso é narrado de forma fragmentada, o que leva-nos a concordar com 

o trabalho de Macedo (2005, p. 32), o qual diz que a composição da narrativa é 

metáfora da construção de um vitral abstrato. Isso se justifica porque Glória tem 

pensamentos inconclusos, lugares diversos, rememora vários assuntos, também, sem 

concluí-los. Além disso, retrocede no tempo e retorna ao presente numa busca por uma 

identidade de si mesma.  

É característico do homem moderno essa “crise de identidade”
15

. No caso 

de Glória, crise com a sua postura religiosa diante de sua própria vida. Segundo Hall 

(2006, p. 38), 

A identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 
processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 

momento do nascimento. Existe sempre algo ‘imaginário’ ou 

fantasiado sobre sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, está 
sempre ‘em processo’, sempre ‘sendo formada’.  [...]. Assim, em vez 

de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de 

identificação, e vê-la como um processo em andamento. A identidade 

                                                             
13 Essa personagem será denominada por nós, a partir daqui, por Glória, senhora Fraga, que é seu 

sobrenome e por professora de religião. 
14 A partir deste momento optamos pela fórmula C.V como referência à obra Cacos para um vitral. 
15 Expressão usada por HALL, Stuart.  A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução Tomaz 

Tadeu da Silva, Guaracira lpoes Louro. 11. Ed. Rio de Janeiro: DP&A,  2006.   
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surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós 

como indivíduos, mas uma falta de inteireza que é preenchida a partir 

de nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser 
vistos por outros.  

 

Glória possui uma identidade fragmentada por causa de suas dúvidas 

perante sua forma de agir com o esposo, com os filhos, com as pessoas e com ela 

mesma. Seu processo de identificação busca re-capturar a plenitude da vida. Por isso 

inferimos que a vida de Glória e o seu olhar para o outro se compara com a construção 

de um vitral, uma vez que ela constrói e reconstrói sua vida, e vai emendando uma 

parte, ou seja, vai reunindo os cacos para formar o vitral. Nessa perspectiva, o estar no 

mundo para Glória significa vida-vitral. Essa construção semântica se forma através da 

memória da personagem, que é o grande construtor dessa obra metalinguística. 

Maria da Glória, personagem de nosso foco de pesquisa, é professora de 

religião, esposa, mãe e poetisa, simplesmente uma mulher desdobrável, pois caracteriza-

se como uma mulher de muitas funções. Os personagens que compõem o seu dia-a-dia 

são: o esposo, Gabriel; os filhos, Francisco, Antônio, Júlio, Maria e Ritinha; as amigas, 

Joana e Stella. Além deles, outras pessoas aparecem nas lembranças da protagonista, 

como o pai, sobre quem ela fecha a narrativa.    

Notamos a presença de um narrador em terceira pessoa onisciente intruso 

por mostrar em diversos fragmentos suas próprias palavras e percepções. São 

comentários nos quais visualizamos o imbricamento da terceira com a primeira pessoa. 

Não se trata apenas do uso do discurso direto ou indireto livre, mas sim da mistura dos 

discursos, pois de acordo com R. Barthes (1976, p.49), “pode haver, por exemplo, 

narrativas, ou pelo menos, episódios, escritos na terceira pessoa e cuja instância 

verdadeira é entretanto a primeira pessoa”. Pois mais parece a própria Glória quem 

expõe suas colocações do que o narrador, que é visto num segundo plano. Por certo, 

quem narra se exclui para dar vez à personagem, uma vez que a história surge da mente 

desta.   

Além dos discursos sobrepostos, há a superposição de dois planos de 

relatos: o primeiro é a narração da vida de Glória; o segundo, feito por ela mesma em 

seu caderno, é a exposição de suas impressões sobre a própria vida, a poesia e o 

processo de criação desta. 

No romance, o que nos parece superficial é que de fato é o natural. Por essa 

razão, o estado epifânico e transcendental de Glória evidenciado pela linguagem, que é 

marcada por silêncios, paradoxos, epifanias e desejos. É pela linguagem que 
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percebemos a presença do erótico, do místico e do poético tão visíveis no romance em 

análise. 

Convém destacarmos a linguagem oral, uma modalidade de maior destaque, 

o que denota a simplicidade da vida. É um ato linguístico que recria situações já vividas. 

Podemos dizer que a língua em uso atua como a reafirmadora do natural, do simples e 

do banal.  

Destacamos aqui uma dentre muitas ocorrências do diminutivo como um 

traço estilístico da fala da personagem, que evidencia as miudezas do cotidiano, as 

coisas simples e aparentemente insignificantes:  

Não acho certo de jeito nenhum. Glória conversou com os meninos até 

que Silvia arrumou a cozinha e saíram as duas pra uma voltinha. (C.V, 
p. 114) 

Um outro elemento de construção do enredo é a memória, que desempenha 

um papel fundamental no percurso místico, pois não há mística sem ela. Esta é o suporte 

da reconstrução do passado e também para a construção do presente e do futuro, uma 

vez que Glória, diante de tudo vivido propõe-se uma transformação. Tal objetivo é 

concretizado com o passar do tempo. 

Este não é linear, por isso mesmo caracteriza-se como tempo psicológico, já 

que não tem uma ordem e está vinculado ao fluxo emocional da personagem, em que 

passado e presente se confluem. Também foge à linearidade o espaço, uma vez que são 

vários os ambientes de Glória, como a casa, seja própria ou de um parente ou amigo, a 

praça, o transporte, etc.  

Observamos que a ação, “a soma de gestos e atos que compõem o enredo, o 

entrecho ou a história” (MOISÉS, 1991, p.89) é externa e interna. A primeira ocorre no 

tempo presente durante a locomoção de Glória, passando em poucos instantes para a 

interna, que ocorre “na consciência ou/e na subconsciência da personagem” (Idem, 

p.89).  

Diante disso, arriscamos inferir que isso é uma característica real do sujeito 

moderno, uma vez que não estamos no mesmo espaço sempre, pois podemos estar 

fisicamente em um determinado lugar e mentalmente em outro. O mesmo se dá com a 

temporalidade, estamos no presente, mas vamos ao passado e voltamos dele 

constantemente e nos projetamos para o futuro.  

Enfim, a obra em evidência fornece elementos para a experiência mística em 

um cotidiano demarcado por fragmentos que se transformam em uma unidade cujo 
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resultado provém de outras unidades como: religião, poesia, corpo, mística e cotidiano. 

A seguir, nas próximas seções, iremos analisar como esses elementos colaboram para o 

processo de interiorização e crescimento espiritual de Maria da Glória.  

 

 

3.1 O corpo sagrado 

“Veja a liturgia, é um procedimento carnal, puramente erótico: ‘esse é 

meu corpo, esse é meu sangue, tomai e comei’” (CLB, p. 29). 

 

Em Cacos para um vitral reconhecemos a presença do erotismo dentro de 

uma acepção religiosa que naturaliza a relação da personagem Maria da Glória com a 

corporeidade e com o desejo como algo sagrado e permitido por Deus. Nessa 

perspectiva, a personagem em sua evolução mística, passa a conceber a não dissociação 

entre corpo e alma e o não distanciamento entre o homem e Deus, como assim confirma 

Soares (2002, p.80): 

 
Essas marcas do discurso adeliano, integradoras entre o humano e o 

divino e entre o homem e a mulher, apontam para uma nova relação 

com o corpo e com o prazer, superadora de estratégias de sujeição 

patriarcal e de limitações deformadoras da moral sexual cristã. 

 

Glória é um dos exemplos da obra de Adélia em que a escrita do corpo 16 

pontua uma determinada construção social da identidade feminina com um caráter 

epifânico e revelador, mostrando-se transgressora de atitudes cristalizadas pelo 

patriarcalismo. Vejamos:  

Glória pôs a mão no ombro de Maria Luzia: minha querida prima, 
sabe a Corina, aquela que casou no mesmo dia que eu? Com dez anos 

de casamento ainda recebia carta dela assim: continuo uma geladeira. 

Dez anos? Isso tudo? Não apavora não. Emprestou-lhe Construa seu 
casamento, ser feliz é um dever, observando quanto ao livro: pra quem 

tem fé, Luzia, Deus se mete nestes assuntos todos. (C.V, p.129) 

 

Nessa obra, fica evidente que a mulher conversa sobre sexo, procura 

entender o próprio corpo como uma condição de felicidade permitida por Deus. 

No final do século XIX, ocorreu “uma ruptura na forma de conceber a 

relação entre o feminino e o corpo, - espaço no qual se inscreve e escreve-se uma 

                                                             
16 Expressão usada por Fontenele (2002, p.40). 
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verdade” (FONTENELE, 2002, p.40). Qual? A liberdade com o corpo e com o desejo. 

Mas isso, em Adélia, ocorre no trato da sexualidade numa dimensão espiritual. 

Em entrevista, a escritora mineira afirma: “eu descobri que o erótico é 

sagrado; eles confirmaram [Murilo Mendes e Jorge de Lima]. Toda 

poesia mística é sensual, não precisa dividir. O corpo é algo 
preciosíssimo, não é? Então, só é erótico por isso, para animar a 

divindade” (CLB, 2000, p. 29). 

 

A manifestação erótica no cotidiano de Glória dá-se através dos três tipos de 

erotismo citados por G. Bataille (1987, p. 15): erotismo do corpo, erotismo do coração e 

erotismo sagrado. O primeiro se caracteriza pela fusão de um corpo no outro, ocorrendo 

a violação do mesmo, que se encerra com a morte. Nesse processo de ordem 

descontínua, ocorre a dissolução dos seres.  

O termo dissolução responde à expressão familiar de vida dissoluta, 

ligada à atividade erótica. No movimento de dissolução dos seres, a 
parte masculina tem, em princípio, um papel ativo, enquanto a parte 

feminina é passiva. É essencialmente a parte passiva, feminina, que é 

dissolvida enquanto ser constituído. Mas para um parceiro masculino 

a dissolução da parte passiva só tem um sentido: ela prepara uma 
fusão onde se misturam dois seres que ao final chegam juntos ao 

mesmo ponto de dissolução. Toda a concretização erótica tem por 

princípio uma destruição da estrutura do ser fechado que é, no estado 
normal, um parceiro do jogo. (Idem, p.17) 

Para a abertura do ser ao outro ser, com o objetivo de livrar-se do 

isolamento individual, a nudez representa o canal de acesso à continuidade. Inevitável é 

o sentimento de obscenidade, que significa 

a desordem que perturba um estado dos corpos que estão conformes à 

posse de si, à posse da individualidade durável e afirmada. Há, ao 

contrário, desapossamento no jogo dos órgãos que se derramam no 
renovar da fusão, semelhante ao vaivém das ondas que se penetram e 

se perdem uma na outra. Esse desapossamento é tão complexo que no 

estado de nudez, que o anuncia, e que é o seu emblema, a maior parte 
dos seres humanos se esconde, mais ainda se a ação erótica, que acaba 

de desapossá-los, acompanha a nudez. (Idem, p. 17) 

Em vista disso, o erotismo traz à tona a dissolução, seja da vida social ou 

individual, que está calcada na descontinuidade, mas susceptível de continuidade pela 

reprodução e pela morte.  

A primeira, a reprodução, segundo G.Bataille (Idem, p.12), “coloca em jogo 

seres descontínuos”, os quais tendem à continuidade no momento que se juntam entre 

si para dar origem a um novo ser. Novamente, após a geração desse outro novo ser, a 
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descontinuidade retoma seu lugar intermediário, já que está entre um ser e outro, como 

um abismo fascinante, onde não se pode ver, jamais, o chão, pois seria como acabar 

com todo mistério da condição humana.  

O abismo está interposto na vida das pessoas como uma consequência que 

ocorre isoladamente em cada ser, mas que é comum pelo fato de pertencer à vida 

individual.  

Este abismo é profundo, e não vejo como suprimi-lo. Somente 
podemos, em comum, sentir sua vertigem. Ele nos pode fascinar. Este 

abismo, num sentido, é a morte, e a morte é vertiginosa, fascinante 

(Idem, p. 13).  
 

A segunda via de continuidade, a morte, desempenha o papel de dar 

continuidade ao ser, assim como a reprodução. É por tal característica que ambas estão 

intimamente ligadas, motivo este que citamos no capítulo anterior, quando falamos de 

reprodução sexuada e assexuada.  

No romance em análise, o erotismo dos corpos é visto já no resultado da 

união do corpo de Glória com o de Gabriel marcado por uma linguagem que transita 

entre a reprovação e o desejo: 

Você bebeu, disse Glória achando bom. A dona me ofereceu. Dona? 
Era bom que Gabriel não bebesse. De longe em longe, aproveitava 

aquela coisa curiosa e estimulante, seu hálito alcoolizado, jeito de 

homem procurando sua negra que tinha lábios, seios e bunda. (C.V, p. 
143) 

Além dessa situação, o desejo sexual está presente na consciência de Glória 

de forma transgressora aos preceitos católicos. Justificamos essa inferência porque a 

personagem, apesar de casada e religiosa, deseja sexualmente três homens: um viajante, 

o ator da novela das sete e o amigo Albano. Esse fato contraria um dos preceitos 

cristãos que é não cometer adultério. Na prática, isso não acontece, mas está no 

pensamento de Glória as fantasias eróticas. Vejamos:   

Doida pra chegar a novela das sete pra ver o Anselmo Vargas namorar 

a artista principal, Glória misturava ele com Castro Alves, com 

Gabriel e lambia o bom de ser gente que pode namorar. O Anselmo 
Vargas tinha um vinco no lado da boca e um jeito de olhar que buliam 

com ela. (Idem, p. 141) 

 Ao contrário do erotismo dos corpos, que guarda a descontinuidade 

individual, o erotismo dos corações está relacionado ao sentimento. “Ele se separa, na 

aparência, da materialidade do erotismo dos corpos, mas dele procede, não passando, 
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com frequência, de um seu aspecto estabilizado pela afeição recíproca dos amantes” 

(BATAILLE, op. Cit., p.18).  

A paixão entra como um elemento introdutor ou prolongador da união entre 

os corpos e, por outro lado, pode ser mais violenta que o desejo dos corpos, podendo 

causar desordem e confusão, segundo Bataille (Idem, p. 18-19). Exemplo disso é a 

paixão venturosa, que por não atingir a felicidade desejada, vive em constante 

sofrimento. Seu objetivo é o gozo, a felicidade contínua, que só é possível quando se 

encontra a calma após o período de turbulência. Assim foi o resultado da atração que 

Glória sentiu por Albano. 

Notamos a perturbação de Glória por não poder realizar o desejo por aquele 

homem que a visitava. Em virtude de ser uma mulher casada e obediente à ética cristã, 

sentia-se culpada só de pensar em praticar um adultério. 

Esse sentimento de culpa por pecado ocorreu na fase inicial de seu 

crescimento interior. Se tal situação tivesse ocorrido em sua maturidade, ela agiria 

diferente, como a senhora Fraga mesma afirma:  

Que bobagem, refletia agora. Se fosse hoje saberia aproveitar sem dor: 

um homem e uma mulher. Glória teve medo de estar pensando 
cinematograficamente, mas não via outro modo de explicar-se o 

sucedido. Não houvera amor. O vento passou nas folhas e elas 

estremeceram. Foi bom. Só isso. Sofrera por ignorância e vaidade, 
como sempre, fora justamente castigada. Desejou ver Albano, agora 

sim saberia o que fazer. Beberia a água sem quebrar o pote. (C.V, p. 

119) 

Será que ela obedeceria ao impulso latente do corpo e pensaria que isso era 

coisa de Deus? Se o corpo é divino, o desejo, seja ele qual for, também o é? Aqui se 

coloca em questão a relação amor e sexo, os quais podem atuar sem estarem coligados 

diretamente. É mais um caráter transgressor da poética de Adélia. Dessa forma, Glória 

deseja Albano sem amá-lo. É atração puramente, é paixão, fonte de sofrimento e 

também uma solução dele
17

. Sofre-se, no primeiro caso, quando o desejo de fusão e 

inseparabilidade com o ser amado não é possível.  Do contrário, a correspondência entre 

os dois seres representa uma chance de continuidade da vida, o que é ilusão, uma vez 

                                                             
17 Para o tema da transgressão como algo inerente ao corpo, pensado em conjunto com a alma, é 

interessante o trabalho de Nilton Bonder intitulado A alma imoral. Nele podemos constatar que, para a 

tradição judaica, a alma seria parte do corpo, ou melhor, seria a parte transgressora do corpo e, nesse 

sentido, longe do aspecto meramente moral e controlador dos nossos desejos, a alma conduz pela 

transgressão de todo desejos e valor ao transcendente. Cf. BONDER, N. A alma imoral, Rio de Janeiro: 

Rocco, 1998.  
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que a mesma não é uma experiência da qual podemos falar pelo ponto de vista da 

experimentação, pois não nos é conhecida. 

O segundo erotismo, do coração, também se encontra na relação conjugal de 

Glória, a começar pelo sentimento de admiração que tem pelo esposo. Mais forte ainda 

é o amor que sente por ele. É tamanho que ela entra em êxtase sempre que o mesmo 

faz demonstrações de carinho e de afeto: “A mão de Gabriel pegando um a um os 

dedos do seu pé, ela querendo segurar aquele instante de felicidade” (Idem, p. 139). 

Enquanto o erotismo do coração está no âmbito dos sentimentos, o erotismo 

sagrado se manifesta na experiência mística, a qual tem o poder de romper nos seres a 

descontinuidade e introduzir a sensação de eternidade. Em virtude disso, esse erotismo 

é sagrado. Esclarecemos que a sacralidade não está diretamente ligada à figura de 

Deus, mas sim do divino.  

O erotismo nos coloca de frente para a morte, para essa violência inevitável 

que é a finitude em direção à infinitude desconhecida. Só ele pode desvendar esse 

segredo, entretanto, o desvelamento em sua totalidade não está acessível a nós seres 

humanos, pois o outro lado é uma incógnita que parece jamais ser desvendada.  

Maria da Glória demonstra vivenciar momentos de transcendência na 

imanência, isto é, momentos em que a beleza está em tudo e não se finda em nada, 

como também não se importa com as fases etárias da vida, já que o tempo passa como 

um fluxo que caminha para a eternidade: 

O espaço é curvo, eu não entendo, mas é belo. O espaço é infinito, 

mais difícil ainda... O espaço cresce. Depois tão belos e esmagadores 
mistérios que importa o franzido de minha pele? Quero ser uma velha 

formidável, uma velha cósmica. (Idem, p. 151) 

Além disso, a consciência de Glória, em respeito a Deus, pesa e se redime 

diante do corpo, que deve ser olhado de forma luminosa. Assim, o que poderia ser visto 

como um sacrilégio, um pecado, ganha outra dimensão. 

Em C.V é nítida a revelação do discurso erótico-religioso pela antinomia de 

mesma natureza interposta no cotidiano, lugar da epifania, onde sobressalta o eros. Este,  

é predominantemente desejo. A força dessa energia que nos 

impulsiona a agir, a procurar o prazer e a alegria, nos faz questionar o 

princípio cartesiano de que o homem é um “ser pensante”. Não seria 

ele sobretudo um “ser desejante”? Não seria o desejo aquilo que 
mobiliza o homem, e a razão o princípio organizador que hierarquiza 

os desejos e procura os meios para a sua realização.? Nesse sentido, 

não estamos querendo inverter o tema clássico da superioridade da 
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razão sobre a paixão, mas mostrar que esses dois princípios estão 

indissoluvelmente ligados. (ARANHA, 1986, p.354) 

 

Glória nos mostra o quanto ela age por desejos: desejo de perfeição; de não 

envelhecer; de não perder a alegria; de não perder a beleza; de amar sem culpa; de 

poesia e de Deus. 

Todos esses desejos da personagem representam a descontinuidade referida 

por Bataille, pois a incompletude da natureza humana é fato incontestável e, nesse 

sentido, é nítida a conjugação entre o erotismo (como desejo) e o religioso (como fim 

almejado). Nessa relação, o amor como forças centrífuga (dirigida à transcendência) e 

centrípeda (dirigida à materialidade do corpo) é uma unidade (SOUZA, op. Cit., p.114) 

de natureza espiritual, que torna possível sacralizar o que é tido como profano. 

De modo que o corpo é epifania e transcendência. A primeira característica 

se dá porque o corpo é o verbo divino, pelo qual Deus se fez homem para salvar a 

humanidade. O corpóreo é fonte de prazer, de alegria e de angústia. Dessa forma, o 

corpo não é um simples corpo, mas um elemento capaz de levar o homem à salvação 

pelo sofrimento. É por ele que vivenciamos diversas sensações, inclusive o êxtase. 

Além disso, foi por ele que Deus propôs salvar a humanidade.  

Portanto, a imagem do corpo que aparece em C.V, na figura de Glória, é a 

de uma mulher movida pelo erotismo do corpo que se revela consagrada por Deus. 

Entre avançar e recuar na culpa do pecado, a personagem, transgressora dos dogmas 

católicos, assume-se como uma amante de Deus, acreditando que a alma e o corpo são 

divinos.  

 

 

3.2 O vitral poético 

 

“A vingança da poesia é essa, ela ser maior que a 

gente”. (PRADO, Adélia. Anexo II) 

 

A experiência poética em C.V é dada a nós leitores duplamente: uma pela 

leitura da obra em si e outra por refletirmos nessa mesma narrativa sobre o significado 

de poesia, não excluindo seu processo de criação. Isso confere à narrativa citada um 

caráter metalinguístico, a começar por seu título, que coloca em evidência a formação 

do vitral, metáfora do ato criador poético. 



84 
 

Por ser a poesia a revelação do humano, é natural o encontro de temáticas 

que fazem parte da vida, por exemplo, o cotidiano. Nele residem os assuntos peculiares 

da existência de Glória e também a sua inspiração para escrever poesias. É pela 

presença de Deus que isso é possível, pois ela pensa que tudo do seu dia-a-dia é graça 

divina. Decorre dessa visão a religiosidade marcante em C.V, como em toda a obra de 

Adélia Prado. Trata-se de uma religiosidade poética ou de uma poesia engajada na 

religiosidade. Simplesmente porque: 

poesia e religião são revelação. Mas a palavra poética não precisa da 
autoridade divina. A imagem é sustentada em si mesma, sem que seja 

necessário recorrer nem à demonstração racional nem à instância de 

um poder sobrenatural: é a revelação de si mesmo que o homem faz a 
si mesmo. A palavra religiosa, pelo contrário, pretende nos revelar um 

mistério que, por definição, nos é alheio. Essa diversidade não deixa 

de tornar mais perturbadoras as semelhanças entre religião e poesia. 

(PAZ, 1982, p. 166) 

 

Ambas se entrecruzam na esfera do poder da palavra, que pode se 

manifestar poética e divina simultaneamente. O vocábulo poético caminha em direção a 

Deus, ao mistério. Por isso mesmo pode ser comparado com a fala de um anjo cuja 

representação é o poeta. Este “seria a interface entre o homem e Deus. A prática poética 

ganha um cunho religioso, ritualístico” (SOUZA, 2009, p. 27).   

O signo poético tem o poder de transformar objetos do cotidiano em 

revelações do divino, que é amor e poesia. Santo e poeta têm algo em comum: o matiz 

religioso.  

A vivência do poético e do religioso promovem a suavidade divina na alma, 

pois não podemos ignorar que a “poesia é o nada e, por sê-lo, é sempre uma presença 

que interrompe o tempo, destruindo neste a continuidade do encadeamento e 

instaurando o instante (p. 57), o qual nos diz muito, pois falamos nele e estamos nele. 

Esse é o poder da literatura: vermo-nos por dentro. Ou, como bem diz Compagnon 

(2009, p. 48-49): 

O texto literário me fala de mim e dos outros; provoca minha 

compaixão; quando leio eu me identifico com os outros e sou afetado 

por seu destino; suas felicidades e seus sofrimentos são 

momentaneamente os meus.  

 Esse é o caráter universal da poesia. Por isso, torna-se confortador 

percebermos que o poeta fala de nosso mundo interno, aquele que brota da alma, das 

sensações e das emoções. Apesar de a literatura/poesia não ter “a função de”, nem se 
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propor a nada definitivamente, ela pode sugerir algo ou desempenhar uma função sem 

um compromisso estabelecido. Assim sendo, “ela pode nos estender a mão quando 

estamos profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros seres 

humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e nos ajudar a viver” 

(TODOROV, 1999, p. 76). Simplesmente porque “a arte tem este papel na sua natureza 

– de salvação coletiva da humanidade. Ela é uma via de salvação, porque ela toca 

naquilo que em mim é mais precioso, que não tem preço (PRADO, 1997, p. 3). Glória 

também expõe com propriedade o seu olhar sobre a poesia. Para ela, tal arte se compara 

a Deus pela plenitude da existência: 

 

Sou miserável, mas quando escrevo ‘sou miserável’, a miséria diminui 

um pouco. Aquilo que não é eu, ou melhor, aquilo que eu não sou, 

este aquilo me salva e o seu nome é GRAÇA. Pousada em minha 
carcaça, fazemos, carniça e ave, um até formoso conjunto. Se o livro 

for bom, não tem jeito de parecer tão feio quanto a vida, pois é o amor 

quem sustenta a bela narração do horrível. O poeta vê a tarde 
melancólica sobre Santo Antônio do Monte e escreve: paira no ar uma 

saudade triste... Nas tetas da suposta tristeza, todos vêm mamar 

alegria. O que está suposto na arte é amor divino, por isso é que é 
incansável, eterna, perene alegria. Artista nenhum gera sua própria 

luz, disto sei, e quem me contou não foi o sangue nem a carne, mas o 

Santo Espírito do Senhor.  (C.V, p.165-166) 

 

É, justamente, pela via do poético que podemos compartilhar nossas 

emoções:  

Como a filosofia e as ciências humanas, a literatura é pensamento e 

conhecimento do mundo psíquico e social em que vivemos. A 

realidade que a literatura aspira compreender é, simplesmente (mas, 

ao mesmo tempo, nada é assim tão complexo), a experiência humana. 

(TODOROV, op. Cit., p. 76,) 

 

Dessa linha de pensamento também se nutre Adélia Prado.  Por ser a poesia 

tão reveladora e inquietante, torna-nos curioso e necessário entendermos sua criação. 

Esta se localiza no âmbito da complexidade da revelação pela palavra, pois como 

sabemos a poesia diz, des-diz, revela e vela ao mesmo tempo. Por isso que o silêncio é o 

que melhor traduz a inefabilidade poética.  

Esse acesso ao sagrado pela via poética e religiosa também é proveniente do 

erotismo. É natural que o poema se origine deste, uma vez que, segundo Soares (1999, 

p. 41), é fonte de realização estética. O corpo entra como um objeto de desejo de ser 

tocado em sua dimensão existencial. Erotismo e poesia são opostos que se 

complementam já que a linguagem materializada no som transmite uma mensagem que 
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reflete ideias corpóreas. Além disso tem poder de dar nomes a tudo, inclusive às partes 

do corpo. Por isso, poesia e erotismo estabelecem entre si um contato pela linguagem e 

pelas sensações. Ambas interagem desde o nascimento poético. Pois como diz Soares 

(op.cit., p.47): 

 

O momento da criação erotizado se configura como uma entrada do 

corpo-poesia no corpo do poeta. Nesse relacionamento erótico-poético 

se faz sobressair o sentido da insistência e da perseguição pelos quais 

vence o poema, cuja resistência é maior que a do criador.  

 

Essa indissolubilidade entre corpo e poesia é notória em Adélia. Tal 

ocorrência se dá porque a palavra tem uma ação erótica e o fazer literário interpõe a 

violência. Que violência é esta? É justamente a eminência da morte, já que ela provoca 

uma ruptura entre o ser descontínuo e o contínuo. Porquanto, “assim como o corpo, a 

linguagem literária também gera vida, porque lhe dá um novo sentido: múltiplo, 

inclusivo do Silêncio. Ela não quer apenas significar, mas ser algo distinto da realidade 

que lhe dá origem” (Idem, p.48-49). 

A palavra do poeta é diferente da palavra do pensador que a tudo nomeia e 

caracteriza sob o aspecto objetivo, impessoal, social não interiorizado: 

 

O que distingue, então, o poeta do pensador, distinção radical em 
Heidegger, é que a nomeação do poeta alcança o que excede a 

compreensão do ser, em torno do qual o pensador gravita, e o que 

excede é o sagrado (matéria dos mitos, mais primitivo do que o 

divino, que é uma coisa que une os deuses, imortais), o indizível, que 
é estranho ao pensamento. (NUNES, 2007, p. 125) 

 

O processo de construção poética se equipara ao encontro dos corpos dito 

por Bataille, pois assim como a nudez na experiência erótica busca a continuidade do 

ser, a busca pelo nascimento da palavra poética se opõe a um estado de existência 

fechada. A eternidade tão almejada pelos sujeitos humanos pode ser experimentada 

através da literatura devido ao seu poder de promover o sentimento de continuidade em 

detrimento do isolamento, mas nunca sem excluir o abismo existencial. Em si, a 

literatura é geradora de sentidos, de significados, como também é transgressora, uma 

vez que ela detém o Eros, força que age por si mesma, não tendo lei ou regra que a 

conduza. Assim confirma Adélia Prado: 
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Com efeito, eu mesma recebi do Senhor o que vos transmito. Eu tenho 

a sensação perfeita e a consciência perfeita de que é dado ao poeta 

aquilo. Não é uma decisão na qual eu falo: ‘Agora eu vou escrever um 
lindo poema disto assim, assim’. Isto não existe. Eu posso até ficar lá 

pelejando a noite inteira, e aí vem aquela célebre questão: tem ou não 

inspiração? Tem. Inspiração é exatamente algo que quer dizer-se e se 
vale de mim. No meu caso vai se valer de quê? Da minha experiência. 

Eu sou uma mulher do interior de Minas, casada, mãe de filho, com 

uma determinada educação religiosa, fui professora, tenho as 

comadres, tenho a família. Esta coisa maravilhosa que quer dizer-se, 
ela se diz se valendo de toda minha experiência humana. (PRADO, 

1997, p. 21-22.) 

 

Não há receita para fazer poesia, somente observações, a saber: o poeta tem 

como ponto de partida e de retorno o próprio eu. Ele vê o mundo e se volta para si 

próprio, debruçando-se sobre ele mesmo, conforme Moisés (2003, p. 84). Os elementos 

exteriores a ele, como, por exemplo, o sol, as árvores, as flores, etc, não são 

motivadores em si do texto poético, pois o interesse deste é espiritual.  

 

Por isso, os elementos que compõem o mundo exterior, o plano do 

‘não-eu’, somente interessam e aparecem no poema quando 

interiorizados, ou como áreas específicas em que o ‘eu’ do poeta se 
projeta, dum modo que significa, afinal de contas, estar o ‘eu’ à 

procura da própria imagem, refletida na superfície do mundo físico. 

Tudo se passa como se o poeta apenas estivesse concentrado nos seres 
e coisas que fossem a emanação do próprio ‘eu’. Por outros termos: a 

carga de ‘não-eu’que pode parecer na poesia sofre um processo 

transformador provocado pelas vivências do poeta, de modo a se 

operar entre o ‘eu’ e o ‘não-eu’ uma indestrutível fusão. (Idem, p. 84) 

 

Significa dizer que o “não eu” está no campo da objetividade, enquanto o 

“eu”, no da subjetividade, de forma interacional, com predominância da segunda.  

Aparentemente pareça fácil delimitar a relação do “eu” com o “não eu”, a 

problemática do ato criador permanece justamente na dificuldade de expressar o 

conteúdo do eu-profundo.  

Na verdade, o ato criador pressupõe o consórcio de todas as 
faculdades, ou estratos mentais, do poeta, num movimento complexo e 

totalizante que visa a tornar consciente o que antes era subconsciente 

ou inconsciente, trazer ao nível do ‘eu-social’ a intimidade do ‘eu-
profundo’ (Idem, p. 86). 

 

Entendemos por “eu” o mundo interior composto pelos extratos da 

consciência, subconsciência e inconsciência, dividido por Moisés (Idem, p. 85) em três 

categorias:  
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o ‘eu-social’,  que entra em contato direto com o mundo exterior e 

que, por isso, é composto dum amálgama de aceitação e de rejeição 

dos moldes de comportamento determinados pelo meio ambiente; o 
‘eu-odioso’, o ‘eu’ que supomos que somos, instável por isso mesmo, 

distorcido, otimista ou pessimistamente, à maneira de nossa imagem 

na superfície do espelho; o ‘eu-profundo’, camada íntima do ‘eu’, 
onde se depositam as vivências decorrentes do contacto com o mundo 

exterior, e transfiguradas pelos outros ‘eus’ e pela imaginação, 

recalques, complexos, etc.  

 

Em C.V encontramos essa problematização do ato criador. Através de 

Glória, presenciamos o nascimento da poesia, que pode nascer de situações 

presenciadas ou vividas no cotidiano, como também através de pessoas: 

 

Remexendo papéis, Glória achou uma anotação com sua letra: retalho 

de poesia dá excelente prosa. Não se lembrava mais por que escrevera 

aquilo. Retalho de poesia dá excelente prosa, como retalho de hóstia 
dá excelente sopa, descobriu escrito mais embaixo. Ainda: privada 

pública é uma impropriedade. Empregada chama as amigas 

invariavelmente de colegas. Deus é fiel, no entanto vacilo, amo com 
reservas, deixo que pequenas nódoas confundam minha alegria. 

Quando serei evangelicamente generosa, confiante como um menino 

para quem o Reino está preparado? (C.V, p.166). 

 

Para Heidegger (2000, p. 21), o ato de fazer poesia se compara com um 

jogo, na medida em que se cria imagens que nos distraem. Além disso, não tem a 

seriedade das decisões e das ações. É uma construção de jogos de palavras inofensivas e 

ineficazes, pois não apresentam a seriedade da ação. “Poesia é fundação pela palavra e 

sobre a palavra” (Idem, p. 29).  

Enquanto esse filósofo compara a criação poética com um jogo, a 

personagem Maria da Glória a faz com a construção de um vitral.  Mas afinal, o que é 

vitral?   

“Era uma Bíblia feita de luz que ensinava, mesmo ao analfabeto, as 

verdades da Fé, a História Sagrada e a história dos homens. Ele resumia todo o saber, 

era um espelho da vida, um apanhado do passado, do presente e do futuro” (DUFAUR, 

2010, p.1)
18

. Sua característica marcante é a variedade de cores. Surgiu na Idade Média, 

no século IX, quando foram encontrados fragmentos do rosto de Jesus na Alemanha. 

Nestes eram visualizados as cores intensas e a luminosidade, que 

contribuíam para despertar o olhar das pessoas sobre as imagens, que se localizavam no 

                                                             
18

 Sobre o tema ver: http://catedraismedievais.blogspot.com.br/2010/02/sintese-da-historia-do-vitral.html  

http://catedraismedievais.blogspot.com.br/2010/02/sintese-da-historia-do-vitral.html
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teto, nas paredes e nos canteiros das catedrais góticas
19

. Tais gravuras continham os 

opostos seriedade e alegria e prenunciavam a promessa da vida eterna no paraíso. 

Quando o vitral surgiu não foi com tamanhos grandes, mas sim como 

pedacinhos de cristais coloridos que preenchiam muros. A forma ampliada se deu nas 

igrejas góticas, destacando-se a catedral de Metz, na França, juntamente com a de 

Chartres pelas belas imagens de vitrais.  

No início, os vitrais surgiram para ornamentar igrejas, com o propósito de 

substituir o alabastro, uma pedra cara, escura, monocolor e rara. Como as construções 

antigas não suportavam janelas grandes, o vitral foi o meio ideal para se adaptar tanto à 

estrutura arquitetônica quanto para catequizar as pessoas, já produzido com a intenção 

de chamar a atenção para as ilustrações bíblicas. Posteriormente, o novo ornamento 

difundiu-se em residências.  

Os vitrais não ganharam destaque somente na Idade Média. Atualmente eles 

são atrações de turistas e pessoas interessadas em cultura. “Milhões de turistas vão todo 

ano à Europa para contemplá-los. Quem foi a Paris e não viu os vitrais de Notre Dame 

pode voltar dizendo que não viu algo essencial” (2010).  

Nos anexos VI e VII encontramos o seguinte pensamento:  

O espírito da Igreja é o espírito de Deus: sabe unir o prático ao belo. 
De tal maneira que, vendo-se uma obra de arte, nota-se que nela se 

utiliza o prático quase sem pensar nele, e admira-se o belo como se só 

ele existisse. O objetivo do prático é servir ao corpo do homem sem 
atrapalhar a alma; a finalidade do belo é encantar a alma e elevá-la até 

Deus. (OLIVEIRA, 1994, p. 1)                                                                                                    

     Percebemos nessa colocação uma analogia com o vitral construído por 

Glória. Nesse processo, ela busca, justamente, a beleza da vida ativa numa concepção 

divina. A personagem constrói um vitral que denominamos vitral abstrato
20

 cujo 

fragmento se compara ao valor de uma pedra preciosa que tem como metáfora o poder 

de re-encantamento através da iluminação da beleza na vida prática.  Essa afirmação 

compara o belo com a verdade, uma vez que ambos se correspondem e estão entre as 

características da poesia, que é a revelação da verdade. 

O processo de criação poética da narrativa em análise se equipara à 

construção do vitral abstrato, que, especificamente, é produzido através de um motivo, 

condição não necessária para a poesia. O vitral abstrato, diferente do vitral objeto, tem 

                                                             
19 Sobre o tema ver: http://www.suapesquisa.com/o_que_e/vitral.htm  e  

http://pt.scribd.com/doc/50912118/A-origem-do-vitral  
20 Expressão utilizada por Alcântara apud Macedo (2005, p. 32). 

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/vitral.htm
http://pt.scribd.com/doc/50912118/A-origem-do-vitral
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um procedimento artístico dividido em quatro etapas, segundo Alcântara (Apud 

MACEDO, 2005, p. 30): prontidão, paralisação, composição e construção. 

Antes de adentrarmos nessas categorias, convém salientarmos a diferença 

entre os citados tipos de vitral: 

 

A diferença que mais interessa é que enquanto o vitral de imagem une 

cacos e tem como objetivo final uma imagem reconhecível, o abstrato 

se faz de cada caco. Cada um deles tem seu valor enquanto todo e 

exprime um contexto. Os cacos não seguem uma sequência regular 
(MACEDO, 2005, p. 31).  

 

A prontidão, como o próprio nome já aponta, significa que o vitralista deve 

estar pronto para reconhecer a motivação que dará origem à sua produção. Para isso, é 

necessário o conhecimento do objeto em sua plenitude. Por exemplo, o lugar que o 

vitral vai ocupar tem que estar harmonizado com sua imagem. A segunda classificação é 

o momento em que o artista se detém na descrição do que viu ou ouviu, com o intuito de 

não perder a visão. Em sequência, a composição é o momento de transformar o objeto 

motivador em arte. É a fase em que os cacos são desenhados e montados. Observamos 

que esses cacos constituem uma dimensão particular detentora de um valor próprio. 

Cada caco é um todo que formará outro todo. Finalmente, a construção é o resultado da 

composição. 

Como vimos, tudo isso é o processo do vitral abstrato, que em C.V Glória 

realça as coisas simples e corriqueiras, não com o intuito de reafirmar o banal, mas, 

simplesmente, para voltar o olhar sobre o trivial. Nisso há um propósito: a reflexão do 

ato de re-construir a vida. A beleza desta depende da combinação de cada fragmento. 

Aqui reside o vitral abstrato da narrativa, que também denominamos de vitral poético 

por colocar a poesia como objeto de reflexão. Vejamos: 

 

No caderno de Glória: um romance é feito das sobras. A poesia é 

núcleo. Mas é preciso paciência com os retalhos, com os cacos. 

Pessoas hábeis fazem com eles cestas, enfeites, vitrais, que por sua 
vez configuram novos núcleos. Será este pensamento vaidoso? Por 

certo. Quero ser um poeta extraordinário e desejo poder escrever um 

teatro muito engraçado pra todo mundo rir até ficar irmão (C.V, 
p.142). 

 

 

Nesse trecho, visualizamos a fragmentação dos acontecimentos, os quais 

representam os cacos. Então, o cotidiano é o lugar de manifestação da mística, que é 
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obtida pela experiência poética, erótica e religiosa. Ou seja, é cotidiano, que é poesia, 

que é erotismo, que é mística e, que, em síntese, é divino, sagrado. Tudo isso é 

bifurcação que possuem um ponto de chegada em comum: a mística.  

 

 

Portanto, C.V é uma metáfora do processo de construção poética, o qual 

tenta pela palavra expressar o conteúdo do eu mostrado por Maria da Glória, que faz dos 

fragmentos do cotidiano a poesia de sua vida. Cacos são fragmentos que quando 

unificados se transformam em um todo sagrado, pois Deus é a iluminação manifestada 

no cotidiano da personagem. Logo, finalizando com as palavras de Silva (1993, p.29), 

  

Àquele mistério a que nos referimos, entre Deus e o homem, que é a 

santidade, corresponde o ato poético – resposta da terra a Deus -, 

murmúrio entre o humano e o divino. 

 

 

3.3 A experiência religiosa 

 

“É palavra de Deus porque Deus fala na língua 

poética” (PRADO, Adélia. Anexo III) 

 

Em C.V encontramos o discurso religioso como uma vertente mística da 

protagonista Maria da Glória, sempre disponível à graça divina e à transmudação do seu 

olhar para o cotidiano, no qual vive as experiências da epifania, transcendência e 

também da transgressão. Para tais vivências, destacamos que a religião apresenta faces 

Experiência 
Mística  

Cotidiano 

Poesia 

Religião 

Erotismo 
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que não se limitam à fé dogmática. O que vemos é uma religiosidade que perpassa pela 

vida social e pessoal da personagem, ou melhor, por sua vida diária. Nesse viés 

religioso, constatamos diálogos com os místicos como uma das características do 

processo de elevação espiritual da personagem. 

Esse crescimento interior não é atingido em uma única etapa de sua vida. 

Para viver a plenitude, Glória, assim como San Juan de La Cruz, passa pela “noite 

escura”. Percebemos nesse trajeto muitos momentos de: angústia; medo da velhice; 

medo do castigo de Deus; contradições, ora acreditando na finitude das coisas, ora na 

infinitude.  

A personagem tem convicção de que a felicidade está na eternidade da 

Beleza, que só foi encontrada na evolução da caminhada mística. Outrora, para ela, o 

belo era característico apenas da pele jovem, como bem mostrou suas preocupações 

com o processo de envelhecimento. Após essa fase, Glória passa a perceber a Beleza do 

tempo eterno de Deus na vida por completo. Por isso, a protagonista canta: 

 

A minha alma tem sede de Deus 

Pelo Deus vivo suspira com ardor 
Quando irei ao encontro de Deus 

E verei tua face Senhor. 

    (C.V, p.107) 

 

Tudo isso faz parte do trajeto em busca da plenitude almejada por Glória, 

que se torna obsessiva para atingir esse objetivo, mostrando-se, então, perfeccionista, 

exigente consigo mesma, mas com vontade de superar os estados negativos da alma. 

Com essa perspectiva, volta a exortar: “vamos cantar gente, qualquer coisa 

serve”(Idem). Cantar como caminho de louvor, mas também de sublevação das cargas 

diárias da vida que, em última instância, confunde-se com a própria temporalidade e 

com a morte:  

Deus me prova às vezes um gosto de cadáver na boca, eu sinto gosto 

de cadáver, sei que é cadáver, gosto e odor confundidos na minha 

boca, a morte viva se nutrindo de mim (Idem, p. 109). 

 

A mística e a religião na obra em análise dialogam quando as duas vivem, 

através de Glória, a união com Deus. Esse diálogo se torna possível quando o sublime 

(o místico) se mistura com o corriqueiro (o sagrado). Esse comum do dia-a-dia é 

fragmentado, pois Glória não conclui seus pensamentos e quando está realizando algum 

trabalho logo interrompe o seu olhar para tal e se deixa levar por uma lembrança. Nesse 
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trilhar fragmentado, a personagem coloca em evidência para o leitor os opostos 

unidade-todo, mostrando que no fragmento contém o todo e vice-versa. Como diz U.V. 

Balthasar (2008, p. 70-71): 

A ideia essencial é exclusiva e surpreendentemente simples: toda 
multiplicidade e contraposição à unidade se separou dela de alguma 

maneira misteriosa; somente a unidade pode ser o verdadeiro ser. 

Desse modo, a diferença entre Deus e o mundo, entre unidade e 
multiplicidade, é também a mesma que existe entre o ser verdadeiro e 

o ser falso, entre a existência e a aparência. O tempo e o espaço 

confirmam em cada momento a incapacidade das coisas para existir-

em-unidade, a inconsistência que se manifesta em suas contínuas 
transformações.  

 

No caso de C.V, o ir do particular para o universal pode ser visto em frases 

como: “a formiguinha travessa (o filho pródigo) voltou para o formigão (Deus) e para a 

formiguinha boa (seu irmãozinho)” (p. 111).  

A unidade na multiplicidade é alcançada por Glória através da religiosidade 

presente em seu cotidiano, desde seu trabalho, como professora de catecismo, e em sua 

vida pessoal, invocando por ele para obter ajuda, compreensão, paciência, pedir perdão 

e para refletir sobre diversos assuntos banais.   

Deus é um ser próximo, íntimo, com quem Glória não tem receio de falar, 

sem se envergonhar se está pecando ou não. Vemos nisso o Deus humano de Adélia 

Prado, a fonte de tudo para Glória, presença suprema que se manifesta nos seus 

sentidos, pelos sentidos e através da Palavra: 

Jesus Cristo é a Palavra. A Palavra e a linguagem, simplesmente. A 

Palavra e a linguagem de Deus na palavra e na linguagem do homem. 

Homem mortal como língua do Deus imortal. A forma de sua palavra 

leva em si mesma sua própria credibilidade, do mesmo modo e ainda 

mais que como a palavra de um grande poeta dá testemunho de si 

mesmo e não necessita de nada mais. (Idem, p. 250) 

Essa linguagem religiosa transparece em C.V, aproveitando a classificação 

de Bessa (2008, p. 63) para o conjunto da obra adeliana, como: conceito moral e ético; 

crença, valor e prática; expressão da vida e, acrescido por nós, reflexão bíblica; 

simbologia do anjo; respeito e temor; transgressão e interdição. Vejamos cada uma 

dessas classificações: 

a) Conceito moral e ético  

Por causa do que viu em Partidário, Glória escrevia a dom Calixto: 

por amor de Deus, mandasse pra lá um padre que parasse junto do 
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povo. Pregador que aparecesse no Partidário prometendo curar berne e 

coceira levaria o povo pelo bico e seria bem feito pra ele e seus padres 

odiosos parecendo dentistas esperando clientes. Considerou o final de 
sua carta. Quis mudar mais enfureceu-se de novo com as bochechas de 

dom Calixto, com o padre Gilson fazendo sorteio de carro na porta da 

igreja, como um locutor de televisão. Desejou acrescentar: quem 
carregar o povo carrega junto os dízimos. Conteve-se. Não queria 

tripudiar. (C.V, p.162) 

Nessa passagem, é notório o quanto Glória é defensora da ética e politizada 

com relação a direitos e deveres. Ela se opõe às atitudes do Padre, porque sua fé não é 

fechada às imprudências de sacerdotes. 

b) Crença, valor e prática 

A vida é tão curta, se a gente não puder ter umas alegriazinhas dessas, 

sem ficar com uma cara condenada como essa sua agora, deus me 

livre, não vale a pena viver não (Idem, p.113). 
 

Deus também é motivo para atribuir valor a um indivíduo, como pode 

também mudar valores:  

Tina dissera “o Reino de Deus” com um modo de falar muito diferente 

das bobagens de todo dia que eram a conversa dela, o tempo, a casa, a 

gripe, o menino da Nazaré que sentou o pé no nariz dela e tá doendo 

até hoje, até logo, vai não, tou com dor nas pelnas, acho que é de rins, 
se não escovar os dentes parece que tá faltando alguma coisa e um 

monte de besteira. Ela dissera: ‘o Reino de Deus!’ Glória sentiu 

grande reverência pela Tininha, pessoa de quem a vida inteira tivera 
apenas dó. Entregou-lhe o agrião, ela disse: brigadinho, viu? (Idem, p. 

106).  

Percebemos que outrora Glória não admirava Tina, mas por esta se mostrar 

crente no ser Uno, ela reverte o conceito negativo para uma admiração que 

surpreendentemente não esperava que acontecesse.  

Também a religião é vista como algo que deve ser praticado, inserido na 

vida, seja para orientar ou confortar, como exemplifica o trecho abaixo: 

Matilde tremia olhando o pai das mortas: que coisa horrível, coitado 

do homem, cadê um padre para rezar com esse povo, meu Deus? 

Alguém respondeu: o padre viajou cedo, o estouro foi às dez horas. E 
um ministro da Eucaristia? Alguém pra fazer uma leitura da Bíblia! 

Que horror!  Todo mundo parado pra assistir desgraça, só isso? 

Matilde descontrolava-se. Maura que estava com elas disse: de cor só 

sei música e reza comum. Tirou o credo, a Salve-Rainha, o Pai-Nosso 
e seguidamente as três cantaram acompanhadas de um grupinho, O 

Senhor é meu pastor, Segura na mão de Deus e Com minha mãe 

estarei. Pareciam testemunhas de Jeová, cantando sem respeito 
humano, enquanto os treze caixões baixavam ao pó. (Idem, p. 162) 
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Vimos que a religião não deve ser algo para ser dito só por dizer, mas para 

senti-la e vivê-la. Caso contrário não faz sentido nenhum cântico e nenhuma oração, 

como atesta a personagem. 

c) Expressão da vida 

A garganta dolorida, Glória estava rouca, tristonha, mais uma vez 

subjugada à questão: continuar ou não em seu trabalho. De novo um 
desânimo que não via nas colegas: ó meu Deus me ajuda, até as quatro 

e meia suportando Valdirene, Felício, Maria Estergácia, me deixa eu 

sair da escola (Idem, p. 119). 
 

Meu pessoal vive muito, eu, se Deus quiser, ainda quero pegar no colo 

o filho do Expedito da Dite, que ficou noivo esse mês. (Idem, p. 158) 
 

Era impossível, sentia Glória, não teria forças pra aguentar, nem 

bondade, nem doçura em quantidade, nem paciência, tem misericórdia 

de mim, meu Deus, me arranja outro serviço (Idem, p. 119-120). 
 

Nesses trechos, Deus é um vocativo comum na vida de muitos indivíduos, 

como aquele Ser capaz de ajudar em situações difíceis, que até aqueles que não têm fé o 

clamam. 

d) Reflexão bíblica 

...Ele era primo de João, o filho de Zacarias? Que belas imagens os 

alunos espevitavam em Glória com suas perguntas sobre os parentes 
de Jesus. (Idem, p. 117) 

 

Desceu ele mesmo o buraco horrível e cavou, limpou, calçou, arrumou 
dormentes novos sobre o vão.  Glória admiradíssima daquilo, corajoso 

como entrar na cova dos leões, igual como Laocoonte entre as cobras 

no seu livro de história. (Idem, p. 148) 

 
Se Stella estivesse ali seria como seu pai, teria coragem de se acercar 

do mendigo, emprestar seu lenço, limpar seu bigode sujo – São 

Francisco de Assis e o beijo no leproso (Idem, p. 148). 
 

Várias são as vezes em que Glória cita passagens bíblicas para refletir o 

divino na vida humana, mostrando que a religião é viva em seu cotidiano. 

 

e) Crítica às instituições religiosas e a seus representantes 

Glória sentiu raiva da freira. Por penitência puxou conversa com ela, 

que disse entre outras coisas: acho lindo as meninas gordinhas de 

vestido curtinho, aparecendo bundinhas com calcinhas cheias de 
renda. Acho um amor, mãe vestir filha assim. Nada combinava com 

nada. A boca da irmã falando trejeitava ao pornográfico. Seria ela um 

demônio fantasiado? (Idem, p. 115) 

 
De escasso humor, como ela mesma, em sua meninice: Maria picava 

as vagens na cozinha. Bateu com o cabo da faca na mesa e disse: 
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padre namora e casa, é verdade e eu sei. Antes que fechasse a boca 

estalou na cara dela o tapa. [...] Aquele atrevimento logo pra menina 

que quando tomava conta do MENINO JESUS VISITADOR 
aproveitava ida-e-volta pra enfiar o braço no vão do basculante da 

Assembléia de Deus e sacudir o terço pra eles, os hereges enfatuados. 

Pra ela que escrevia cartas pra dona Hilda Batista, ela ditando, Glória 
trocando as palavras, missa no lugar de culto, padre no lugar de 

pastor, lendo nas novenas com muita força e entoação, principalmente 

as partes que falavam da ignorância e cegueira de todas. Desejou que 

Maria a visse ali, ecumenicamente entre os crentes, VIVA JESUS! 
ALELUIA! ALELUIA! Quem não levantar a mão não é de Jesus, 

recebendo de volta a antiga bofetada. Ela e o pastor se merecendo, à 

perfeição. (Idem, p. 147) 

No último trecho, a protagonista tem claro em sua consciência a noção de 

crime religioso. Para ela, a opção religiosa não é um reduto de santidade, já que a falta 

de ética se insere em todas as instituições sociais e religiosas. A fé verdadeira em Deus 

não é aquela que é provada em um simples levantar da mão. Glória sabe que está além 

disso. 

Com relação à freira, Glória sente uma repulsa diante das falsas pregações. 

Não é que exatamente fosse aquela freira uma pervertida, mas o discurso da falsa fé, 

esperança e caridade de muitas freiras, as quais, algumas, escondem na vestimenta a má 

conduta.  

 

f) Simbologia do anjo: 

 

Não serei, ela respondeu ao saci, porque o senhor me habita, como 

habita a areia do deserto, a via láctea, como habita as mulheres 
encarquilhadas que fazem chá de folha de laranja e dizem aos moços: 

filho, toma e cobre pra suar, as que invocam sobre eles, com os 

nódulos dos dedos contrapostos: “São Miguel Arcanjo, protegei-os no 

combate, precipitai no inferno a Satanás. A velha imprescindível, a 
que sustenta a juventude das pátrias”. (Idem, p. 151) 

Para todos os jovens do mundo peço em meu coração: São Miguel 
Arcanjo protejei-os no combate... (Idem, p. 153) 

Aqui cabe uma ressalva especial quanto à figura do anjo em C.V. A 

metamorfose vivida por Glória teve uma forte influência do esposo Gabriel, que tem a 

função de anjo em sua vida. Segundo Souza (2009, p. 27),  

os anjos são espíritos intermediários entre o homem e Deus, são 

representados como seres etéreos, criados do fogo, o mais puro dos 

elementos da natureza, perfeitos de forma e radiantes de beleza.   
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Estamos nos referindo ao discurso do falanjo, em que “o anjo não é 

categoricamente humano nem divino, seu lugar é o transitório, entre um e outro. Nesse 

lugar de passagem, situa-se o falante. Por tal razão recebe o nome de FALANJO” 

(Idem, p.16). Em C.V quem assume a fala do anjo é a própria experiência mística. 

Gabriel fazia com que Glória percebesse o quanto ela não conseguia unificar 

a vida ativa com a contemplativa. Normalmente ela era comedida, medrosa e não se 

entregava às maravilhas da vida, como fazer uma simples viagem. Por isso o seu humor 

ruim, de modo que Gabriel se incomodava e lhe chamava a atenção. Além de mal-

humorada, a professora de religião se mostrava insegura, uma vez que não sabia se 

estava agradando a Deus.  

Glória reflete o espírito da pós-modernidade quando deixa transparecer a 

ausência de certezas perante o mundo, onde a verdade perdeu seu estatuto, pois não há 

uma verdade, e sim, verdades. A totalidade perdeu lugar para o fragmento. Nesse 

contexto, a fé tem um lugar privilegiado enquanto algo que não precisa ser 

racionalizado. “Porque a fé adeliana é sem perguntas, não racionaliza, não tenta 

explicar. O importante é acreditar” (Idem, p. 122). É nesse estágio de evolução que 

veremos como Glória chegará, mudança esta regida, principalmente, pelo anjo Gabriel, 

seu esposo. 

Essa fala de anjo é comum na pós-modernidade. Com as palavras de Souza 

(op. Cit., p. 45),  

a transição da concepção moderna da religiosidade para a pós-

moderna indica uma metamorfose que por si mesma é falangética. A 
mudança, a transformação e, principalmente, a ‘re-visão’ é da ordem 

do falanjo. Re-ver é ver com outros olhos, o que proporciona uma 

nova leitura.  

 

A transmudação do olhar é resultado da fé em Deus, em que as imagens 

revelam outras imagens. É revelação pelos objetos, lugares, pessoas, etc. Como já 

citamos, a abertura ao divino permite a Glória o estado de epifania, em que sensações 

misteriosas surgem repentinamente e da mesma forma desaparecem. Mas a impressão 

de magnitude permanece na lembrança. Esse gosto de eternidade no efêmero impulsiona 

a metamorfose sofrida pela senhora Fraga, pela qual ela passará de um estado de 

felicidade passageira, finita, para a felicidade duradoura, eterna, constituindo a terceira 

etapa do caminho místico, que veremos adiante. 

 

g) Respeito e Temor 
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Como é que se dá graças a Deus, sem culpa, sem ficar humilhado por 

seu poder e bondade? Você é um fariseu perfeito. É bom que não me 

esqueça disto. Quando dois se amam ninguém é devedor, porque o 
amor cobre a multidão dos pecados e eleva os humildes e abate os 

poderosos de seus tronos. Glória viu que receitava o Magnificat, por 

puro gosto literário, o que nela era também uma forma de rezar, sua 
melhor forma talvez. (C.V, p.121) 

 

O respeito se manifesta pela busca da santidade proposta pelo evangelho, 

mostrando-se a protagonista culpada por muitas vezes não atingir esse ideal na vida 

diária, pois seus pensamentos vagueiam e nisso há considerações de menosprezo ao 

outro. Devido a isso, vários foram os momentos em que Glória se prostrou angustiada 

por todos os seus defeitos. 

h) Transgressão e interdição 

Achareis o menino envolto em panos. Glória achou Deus subliminar. 

Queria escrever aquilo e rabiscou: Deus subliminar, esconso, linhas 
tortas, sub-reptício, sutil, manhoso, jogador, bonito, fascinante, 

sedutor, homem. Um grande sertão de palavras que ela, sem gênio, 

não saberia compor. (Idem, p.140) 

 

 A transgressão é vista na postura de Maria da Glória em não se assumir 

como dogmática, uma vez que ela questiona os próprios valores de conduta dos padres. 

Isso é transgressor, pois como “uma cristã” pode questionar um homem de Deus? 

Visualizemos como cada uma dessas situações aparecem.  

Ver Deus sob o prisma do humano e referir-se a ele da mesma forma 

transgride a relação Deus-servo. A linguagem usada por Adélia para referir-se ao 

Supremo é a mesma que utilizamos para com um indivíduo, o que coloca em evidência 

justamente o Deus humano e não aquele Deus litúrgico e punitivo. 

Além disso, visualizamos alguns interditos. Exemplifiquemo-los na seguinte 

passagem:  

Não houvera amor. O vento passou nas folhas e elas estremeceram. 
Foi bom. Só isso. Sofrera por ignorância e vaidade, como sempre, fora 

justamente castigada. Desejou ver Albano, agora sim saberia o que 

fazer. Beberia a água sem quebrar o pote (Idem, p. 119).  

 

Bataille ressalta que o interdito é responsável pelo fato de 

o homem ter chegado à consciência clara e distinta sobre a qual a 

ciência é fundada. O interdito elimina a violência e nossos 
movimentos de violência (entre os quais os que respondem ao impulso 

sexual) destroem em nós a ordem tranquila sem a qual a consciência 

humana é inconcebível. Mas se a consciência deve agir justamente 
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sobre os movimentos confusos da violência, isto implica 

primeiramente que ela pode ter-se construído fora do alcance dos 

interditos: isto supõe ainda que poderíamos dirigir sua luz sobre os 
próprios interditos, sem os quais ela não existiria. (1987, p.35) 

 

O que leva Glória a ignorar o interdito é o erotismo latente em sua 

consciência, que agrava sua angústia, pois transgredir o interdito significa agir por 

impulso e não pensar nos preceitos católicos. 

A verdade dos interditos é a chave de nossa atitude humana. 

Devemos, podemos saber exatamente que os interditos não são 
impostos de fora. Isto nos aparece na angústia, no momento em que 

transgredimos o interdito, sobretudo no momento suspenso quando ele 

ainda atua e que, mesmo assim, cedemos ao impulso a que ele se 

opunha. (Idem, p. 35-36). 
 

A partir do momento em que nos submetemos ao interdito, deixamos de ter 

consciência sobre o mesmo.  

Já a transgressão possibilita a sensação de angústia, condição necessária 

para a existência do interdito, ou seja, a experiência do pecado. Dito de outra forma, a 

experiência conduz à transgressão realizada, a mesma que sustenta o interdito com o 

objetivo de extrair-lhe o prazer.  Quem pratica a experiência interior do erotismo deve 

ter uma sensibilidade superior ao desejo de infringir o interdito. Entre o desejo e o 

medo, o prazer e a angústia, opera a sensibilidade religiosa. 

 

Em sua juventude Glória escrevera “A jóia”, pequeno texto que falava 
de um colar como algo definitivo e eterno sobre sua nudez. Propunha-

se questões assim: que queres? Uma coleção de livros? Uma dúzia de 

sandálias? Ou um anelzinho de prata? Respondia: o anelzinho de 
prata. O que era aquilo? Ela quisera sempre a jóia, conhecia pelo faro 

o ouro e a prata, mas queria a melhor. Coisa de ouro puro. Não pode? 

Tem que ter quilate? Então quero o quilate maior. Quer ouro velho, 
sem brilho. Desejava tanto que sentia vômitos, tinha enjôos de si, 

sentindo-se meio prostituta diante das filhas e das irmãs que não 

pensavam em anéis. Sentia-se impudica. Suja. Como Maria Luca. Foi 

tomar banho e assoar-se (C.V, p. 134).  
   

A transgressão religiosa também é observada no tocante ao prazer não 

oriundo de Deus. Refirimo-nos ao prazer da vida como algo que deve ser aproveitado 

sem culpa e sem a acentuação do pecado. Como bem observa Nilton Bonder, na 

tradição bíblica é preciso “errar, infrigir, violar e transgredir o status quo para que se 

possa haver uma transcendência desejada” (1998, p. 19). Se Deus nos deu a vida, por 

que sentir prazer nisso é, então, pecado?  Adélia quebra o sentimento imposto pelo 

Cristianismo, o qual sugere que a vida deve ser uma servidão a Cristo.  
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Vimos, então, que a religião não é algo imposto como dogma, mas um 

norteador para se buscar o equilíbrio existencial. Funciona como o significado da vida 

que opera na vida cotidiana. É nesta que a religião se faz viva, ao contrário de muitos 

“religiosos” que só cumprem os rituais de suas igrejas. Em oposição a tal prática, Glória 

vivencia e transcende seu mundo material, já que o desejo de transformar a vida em uma 

unidade de sentido faz com que ela tenha um olhar especial para as coisas à sua volta.  

É certo que a mesma vivencia momentos de angústia, mas ela não se entrega 

e procura o numinoso ao seu redor. Evidente que isso não ocorre a qualquer momento. 

Como vimos, para experimentar o Supremo, é preciso estar disposto.  

Um outro constituinte de religiosidade em C.V é o diálogo com os místicos 

no tocante ao mundo dos sentidos para se encontrar com a realidade absoluta. Para tal 

propósito, não havia separação entre corpo e alma, justificando-se aqui a presença da 

linguagem erótica, regida pelo o amor de aspecto numinoso.  

Mas o erotismo abraçado pelos místicos não foi bem aceito, acarretando 

equívocos por parte da Instituição eclesiástica. Francisco de Assis e João da Cruz, por 

exemplo, bem conheceram as discriminações por quais passaram, justamente porque a 

união mística foi deturpada por interpretações equivocadas. 

Em atitude de aproximação, diríamos que Glória se aproxima de São 

Francisco não só por se esforçar em ser humilde e alegre pela graça de viver e apreciar a 

existência das coisas, mas também pela problemática da conquista da perfeição, pela 

observância da santidade na prática humana, para o que a auto-determinação, o domínio 

sobre si mesmo, são armas imprescindíveis (Cf. MORET, 1993, p. 111). 

Outro aspecto resgatado pela poesia adeliana nos remete diretamente a São 

João da Cruz, em que a ponte estabelecida se dá pela presença da noite escura da alma, 

que se dá em três momentos: 

o primeiro, refere-se à noite dos sentidos. A alma deve privar-se da 

apetência que sentia pelas coisas do mundo e pelas criaturas. O 

segundo, que se refere ao modo pelo qual a alma é levada à união, 
consiste na noite da fé, pois esta parece uma noite escura para a razão 

humana. O terceiro momento dessa noite que, no fundo, é uma só, é 

Deus como treva luminosa para a alma, enquanto ela habita o corpo 
mortal. (SILVA, 1993, p.26) 

 

Em Glória também podemos dizer que são três estágios, mas denominados 

da seguinte forma: fase de angústia; revolta contra o peso da angústia e consequente 

vontade de mudança e, a última, equilíbrio espiritual. Vamos a cada um desses estágios.  
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Comecemos pela travessia interior que constitui a aridez, ou seja, a noite da 

alma. E o que é essa noite escura tão dita por São João? 

“A ‘noite escura da alma’ é metáfora de uma experiência mística que 

envolve paradoxo, porque essa experiência é iluminativa e, no entanto, obscurece a 

consciência e acarreta sofrimento” (COVELLO, 2008, p. 1)21. Para uma melhor 

compreensão, é necessário entendermos o simbolismo da noite. Nas passagens bíblicas,  

 

a noite é portanto, o momento da inspiração divina. E em Salmos, a 

noite relaciona-se com a sabedoria. ‘Uma noite, diz o salmista- revela 
o conhecimento a outra noite’. Não por outra razão a coruja, pássaro 

notívago, representa, de longa data, a filosofia, simbolizando o saber e 

a clarividência. Na arte poética, a noite é geralmente evocada como o 
período propício ao romance, pois à noite, cessadas as atividades 

laborativas do dia, o ser humano pode ir livremente em busca do 

outro. Neste caso, a noite exerce fascínio. (Idem, p. 1) 

 

Em Maria da Glória, a escuridão é simbolizada por seu medo de não atingir 

a perfeição divina, e por isso se culpa tanto diante da vida. Apesar disso, ela encontra 

momentos de prazer, de êxtase, configurando diferenças desse estado em seu percurso. 

Devido a essas alternâncias, o paradoxo místico é presença relevante no cotidiano dela, 

exemplificado nas seguintes relações de contraste: angústia-alegria, beleza-feiúra, 

juventude-velhice, vida-morte, finito-infinito.  

Nesses polos contrários, notamos a tensão da linguagem, residindo nisso a 

determinante e preparatória para a união inefável:  

A voz do espírito fala nas trevas, voz nem sempre orientada para os 
limites claros da razão. Mas não se ouve a voz do espírito sem a 

humanidade da poesia e do amor. É neste campo fecundo que se 

inscreve a lírica mística de San Juan de la Cruz (SILVA, 1993, p.41). 

 

A batalha espiritual da Senhora Fraga é composta por desafios a serem 

superados, como a angústia e a culpa que a perseguem, parecendo uma pecadora sem 

redenção. Surge disso o medo de ser castigada por pecar contra a vontade de Deus. A 

consequência de tantos sentimentos negativos é a existência infeliz: 

 

Foi um tempo difícil, adoeceu e culpou-se, culpou-se por causa de 

Gabriel, dos meninos. Que bobagem, refletia agora. (C.V, p.119). 

 

                                                             
21Artigo disponível em www.teosofia.org.br/index.php/arquivos/44-artigos  

http://www.teosofia.org.br/index.php/arquivos/44-artigos
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Essa infelicidade é agravada pela cobrança de perfeição cristã tão almejada 

pela personagem. Por não consegui-la, culpa-se. Dentre seus vários desejos, ela quer 

exercer aqueles que constituem o caminho da salvação, ou seja, as três virtudes cristãs: a 

fé, a esperança e a caridade, tão bem demonstradas em seu trabalho: 

Glória falava sobre as teologias com os alunos: virtude é um poder, 

uma força. A hortelã, por exemplo, tem a virtude, o poder de acabar 

com os vermes. Porciúncula respondeu na prova: as três virtudes são a 
fé, a hortelã e a caridade. (p. 114) 

 

A virtude remete à bondade e à Beleza e vice-versa. Por se julgar incapaz 

para tanta perfeição, a protagonista se submete ao purgatório para pagar os pecados. Seu 

perfeccionismo é tamanho que ela é comparada com os fariseus. Por quê? Sobre esse 

povo, Moret (1993, p.114) diz:  

 

na história do Cristianismo, os fariseus foram um grupo da sociedade 

judaica que se opôs e se isolou dos demais devido à observância 

exagerada dos preceitos legais da religião. Diz-se que seguiam mais 

de seiscentas normas, o que legava a suas condutas uma extrema 
rigidez, mas com isso acreditavam ser mais santos, mais perfeitos que 

os demais.  

Vejamos como Glória, algumas vezes, cobra muito de si mesma:  

Como é que se dá graças a Deus, sem culpa, sem ficar humilhado por 

seu poder e bondade? ‘Você é um fariseu perfeito’. É bom que não me 

esqueça disto (C.V, p. 121).   

Contudo, não tinha certeza de que estava no caminho certo como os 

fariseus. Pelo contrário, sofria pela dúvida e pela culpa em se achar melhor, muitas 

vezes, também, pior. Esse sentimento quem lhe proporcionava era seu esposo Gabriel, 

um anjo que tentava fazer com que Glória tivesse um outro olhar para a vida.  

Além do farisaísmo, supomos que sua angústia e sua tristeza são 

provenientes da herança do catolicismo. Adélia Prado assim justifica:  

 

É mais fácil ficar triste. Está mais dentro da nossa experiência. Agora, 
ficar alegre, eu acho que é a tarefa nossa. Eu concordo com ele que o 

Catolicismo acentua realmente este lado. Tanto é verdade que a 

celebração da Páscoa é menor do que a celebração da Paixão em 

termos populares. A Virgília Pascal é uma cerimônia lindíssima, é 
maravilhosa, a liturgia é lindíssima, mas o povão que vai na Procissão 

do Enterro não vai na Virgília Pascal. Ele pára no enterro, porque eu 

acho que nós ainda não estamos educados para esta celebração da 
alegria. (PRADO, 1997, p.24) 
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A tristeza faz parte da condição humana, que  

 
é miserável, é puro limite, é um limite após o outro. Mas aí vem toda a 

história da salvação, primeiro o Antigo, depois o Novo Testamento, 
etc... E também as experiências dos santos que nos procederam (Idem, 

p.20). 

 

É pela via do sofrimento que vivemos. Por isso, “nascer é ter uma 

experiência de sofrimento. Não tem saída” (Idem, p.21). Nessa perspectiva, Glória 

carrega com ela a dor sofrida, que também é divina, afinal, Jesus Cristo sofreu a Paixão, 

Morte e Ressurreição. Sofrer é dádiva de Deus, “porque o sofrimento é uma via de 

conhecimento, de encontro consigo mesmo. O ‘oba-oba’ permanente é um cansaço” 

(Idem, p.24). 

A tristeza e os momentos de alegria é um dos polos opostos que interagem 

na preparação de Glória para a elevação mística, para sua ressurreição: “A poesia é de 

Deus. Dona Zi tinha morrido, Dona Cessa sofria, e a vida era maravilha!” (C.V, p. 106).  

Observamos que a angústia e o medo são duas alternativas que impedem o 

acesso à condição original do ser. Através da “experiência do sagrado – que vem da 

vertigem ante seu próprio vazio -, o homem consegue se aceitar tal como é: contigência 

e finitude” (PAZ, 1982, p. 175).  Conforme Waelens (1948 Apud Paz, 1982, p. 175), 

 

vários autores discerniram muito bem o nada que se descobre na 

angústia. Imediatamente, porém, desviaram o sentido dessa revelação, 
denunciando a pobreza do pecador perante Deus. Por graça da 

Redenção e do perdão que outorga a nossas faltas, parece que nossa 

miséria se apaga; e a perspectiva recuperada de uma salvação eterna 
restaura o valor de nossa existência e nos permite superar o nada 

entrevisto por um momento.  

 

Dessa forma, desejar que o sagrado se revele é condição natural da 

experiência de mundo exposta por Adélia. Esta se contrapõe à mortalidade humana 

como uma resposta a essa condenação, perceptível quando se coloca em relevo as 

noções de pecado e expiação. 

Um outro polo é a beleza-feiura. Tomemos como conceito de Belo a 

concepção de Santo Agostinho. A Beleza está presente nas criaturas humanas como 

uma unidade pertencente a elas, pois para ele, só amamos o que é belo (Cf. 

BALTHASAR, 1986, p. 131). A multiplicidade aponta para a unidade e esta, por isso 

mesmo, é bela. Dessa maneira, toda unidade é bela, pois foi criada pelo ser Supremo, 
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Deus, que está a serviço do Bem e da verdade. Para Santo Agostinho, um autor bastante 

recorrente nas conferências de Adélia, a Beleza se identifica com o Bem. É natural ao 

homem ter uma tendência para voltar-se sobre o belo. Para o santo só amamos o que é 

belo. 

O Ser, tanto na forma quanto numa maneira de ser, são igualmente belos, 

devido a três razões expostas por Balthasar (p. 116-117):  

1)porque toda essência e existência derivam de uma ação criadora do 
Ser supremo, que dá forma ao “nada” da matéria e, enquanto unidade 

suprema, é a pura beleza. [...] 2) porque a estrutura imanente de cada 

essência e existência apresenta a imanência e o reflexo da unidade 
inacessível. 3) porque toda afinidade criada remete a uma afinidade e 

identidade suprema, ou melhor, absoluta, ao mesmo Deus unitrino e 

pode explicar-se de verdade somente em referência a ela.  

 

Por isso, forma e beleza são associadas ao número, “porque o número é a 

multiplicação da unidade, brota da unidade e somente pode se explicar pela unidade e 

na unidade” (p. 118). 

A Beleza associada exclusivamente aos corpos é limitada e não passa de um 

vestígio da essência do ser. Não passa de um engano dos sentidos. Porém, parece ser 

parte da natureza humana e mundana sobrelevar o corpo como um ícone deusificado, 

ironiza Adélia: 

Joana telefonou: descobri a salvação pra nós. Dizem que tem um 
creme, receita de cirurgião plástico, pra parente não sei de quem, o 

creme é até pra hemorróida, mas dizem que pra ruga não tem melhor, 

a gente passa e é quinze anos de menos, minha filha. (C.V, p. 107). 

Glória, por causa desses critérios, vê-se angustiada pelo processo de 

envelhecimento físico, tão desvalorizado pela sociedade mundana. Por estar inserida 

nesta, também deseja estar incluída nos critérios de beleza terrena, significando mais 

motivos para angustiar-se perante a vida: 

Glória tinha vergonha de parecer velha. Parecia-lhe que tal coisa 
desabonava os parentes, desabonava o Brasil. (Idem, p. 115). 

É chegar em casa, acabou-se a princesa, é umbigo no fogão feito eu, ô 

tristeza esse mundo. Nada não é continuada, só ficar velho é que não 
para. (Idem, p.123) 

Glória teve um pensamento desagradável: estaria mesmo 
envelhecendo de modo desencadeado? Em fotografias recentes 

aparecia como que com a cabeça obrigada para a frente como os 

corcundas. Às pintas no dorso das mãos não chamaria sardas, sem 
escrúpulos. (Idem, p. 108) 
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Ainda sobre Beleza, Balthasar (1986, p.123), em uso do pensamento de 

Agostinho de Hipona, diz-nos que a sede de beleza puramente físico-estética, por se 

tratar de uma criação de imagens pelo mundo, remete ao engano, à falsidade, ao vazio e 

à aparência. Dito de outro modo, conduz o indivíduo a acreditar numa verdade terrena, 

que está localizada, justamente, no campo das aparências, o que certamente impede a 

liberdade apontada na poesia adeliana. “Porque esta liberdade ocorre somente nas 

relações com o Deus vivo” (Idem, p. 127). 

Os dois mundos, sentido-aparência e espírito-verdade, não devem estar 

divididos de forma tão contrapostos, mas sim complementados um no outro, como é o 

caso da imbricação vida ativa e contemplativa.  

Para que Glória chegue nesse estágio é necessário atravessar a noite escura 

do seu tempo finito. Sua preocupação em não envelhecer a deixa cansada dessa 

imperfeição:  

Há três dias Glória dormia sem travesseiro e tomava gelatina no leite. 

O sulco do colo abrandava-se, o inchadinho de debaixo dos olhos 
desapareceu, mas foi para as pálpebras de cima. Assim mesmo o 

aspecto era melhor, Gabriel elogiava. Glória estava meio alegre e com 

vontade de chorar (C.V, p.128).  

Joana telefonou: olha aqui, todos os nossos problemas resolvidos. 

Trouxe pra nós duas o “Preparado H”. O quê? Perguntou Glória. O 

creme contra rugas, criatura, já esqueceu? (Idem, p.124). 

Glória chegou da rua e se estirou na cama: não aguento ficar velha, 

Gabriel, não aguento. Ele disse: deixa eu cortar sua unha, todo mundo 
fica velho. Mas eu fico do jeito pior. Fica nada, que unha dura, dona 

Glorinha (Idem, p.139). 

A personagem sofre com a passagem do tempo cronológico, ainda, por não 

vê-lo da mesma forma que Balthasar (2008, p. 254):  

a vida do homem é um desenvolvimento no tempo: é embrião e 

recém-nascido, criança e rapaz, homem e ancião. Não pode ser duas 
dessas coisas ao mesmo tempo. Sua natureza, que passa através das 

mudanças de idade, está submetida a uma lei misteriosa: o homem é 

em cada estágio homem completo, homem perfeito no pensamento 
criador de Deus; a criança e o rapaz não são, apesar de sua 

imaturidade, imperfeitos como se pensava necessariamente fora do 

Cristianismo; não são simples realizações incompletas do homem. 

 

É notório que cada idade tem suas características próprias, mas, de qualquer 

forma, haverá sempre o olhar para trás. Quando se é jovem, vem à memória o tempo de 

criança. Quando maduro, há o olhar para a juventude e assim ocorre quando se é ancião, 

cujo olhar é para as fases anteriores. Esse olhar para trás pode ser interpretado como 
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imagem de que as fases de um indivíduo não estão isoladas uma da outra. Pelo 

contrário, elas têm uma ligação.  É justamente esse elo de que Glória utiliza para 

avançar em seu crescimento espiritual. Dessa forma, a memória assume uma 

importância nessa travessia temporal e espiritual. 

Por muito tempo Glória se entristeceu por causa do processo de 

envelhecimento justamente por não saber integrar as fases da vida citadas: “Somente o 

homem experto na arte da vida consegue, em parte, integrar de certo modo as diferentes 

estações da vida: consegue levar consigo a infância à juventude, a juventude à 

maturidade” (Idem, p. 255). 

O encontro de Glória com ela mesma é conduzido por duas vias principais: 

a da angústia e a do amor.  A primeira é detentora do significado do nada que permeia o 

ser. E ainda é o nada que se faz presente na consciência. Consequentemente, é natural a 

sensação de isolamento por se achar diferente dos outros seres humanos. 

A solidão acompanhada – situação muito frequente no mundo 

contemporâneo – pode ser também propícia a essa espécie de 

revelações. A princípio o homem se sente separado da multidão. 
Enquanto a vê gesticular e despencar em ações insensatas e 

maquinais, ele se refugia em sua consciência. (PAZ, 1982, p. 183) 

  

Assim faz Glória, que tantas vezes observa o comportamento do outro, 

compara-o ao seu e lhe ocorre uma sensação de desprezo, ora de si ora do outro. Como 

já falamos, o farisaísmo presente em seu comportamento a faz se considerar melhor e 

pior do que o outro. É essa sensação negativa que a faz sentir-se culpada. Segundo 

Octávio Paz (Idem, p. 177): 

Somos culpados porque somos mortais. Na verdade, a culpa exige a 
expiação; a morte, a eternidade. Culpa e expiação, morte e vida eterna 

formam pares que se completam, especialmente nas religiões cristãs. 

 

Essa observação é de suma importância porque a culpa não se reduz 

simplesmente a uma falha, seja moral ou religiosa, mas à própria constituição 

ontológica do ser finito que é o homem. Somos culpados por estarmos na temporalidade 

e, nesse sentido, ignorantes à harmonia constitutiva da totalidade do mundo. Apesar 

disso, alguns indivíduos tentam diminuir a ignorância perante o mistério do Ser, como 

assim o faz a professora de religião. Não se entrega ao medo e procura desfragmentar 

sua existência. Caracteriza-se aqui a segunda fase da personagem. Por ter vontade de 

mudança, ela continua aberta à graça divina, na esperança de Deus atuar em sua vida. 

Nessa tentativa de sair da escuridão, 
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a alma não perde a consciência plena desse processo, por meio das 

provações e trevas interiores, das tentações, do sentimento de sua 

insignificância e indignidade e, por outro lado, também de doçura, de 

consolação e às vezes de extrema jubilação. As visões, os arroubos, os 

êxtases, as revelações e outros fenômenos extraordinários que podem 

acompanhar essa peregrinação interior não representam algo de 

essencial. Alguns místicos os conhecem, outros não. O que define 

realmente o místico é a experiência intensa do divino na alma, na 

jubilação da presença ou na aridez da ausência, sendo esta última uma 

forma paradoxal e dolorosa do mostrar-se divino. (SILVA, 1993, 

p.25-26) 

 

 

A princípio, parece estranho a manifestação do divino em meio a tantas 

recaídas, mas também pela dor é que se encontra com o Absoluto. Um exemplo 

conhecido é o sofrimento de Jesus Cristo na cruz e a subida ao céu para sentar-se à 

direita do Pai Supremo. Em analogia a essa passagem bíblica, temos Glória, tão 

submersa na angústia. Mas ela cumpre uma das missões de Cristo na Terra: a redenção 

dos pecados.  

Dito isso, concluímos que a presença divina se opõe à aridez do deserto, isto 

é, à noite escura, contudo são opostos que têm a função de delinear o caminho da união 

mística. Esse trajeto só ganha ascensão, como veremos na próxima seção.  

 

 

3.4  Aniquilamento e morte 

“Esta picada do sofrimento é perfeita, e sem 

ela não tem jeito também não. Então eu 

bendigo a Deus!” (PRADO, 1997, p. 21) 

 

Glória assume o aniquilamento do eu e finalmente chega à última fase, em 

que percebemos com nitidez a subida da escada mística. Ela finalmente tem êxito nessa 

travessia noturna. A revelação da eternidade vai se fazendo mais presente em sua vida. 

Só a palavra de Deus consegue fazer de um instante um momento eterno, integrar de 

forma harmoniosa vida temporal e vida superior. Esta é eterna, assim como a palavra de 

Deus. Vejamos agora o momento em que o tempo eterno substitui o finito:  

 

Que cheiro de capim e mato! Bom o ônibus entre árvores, parece que 

não é nunca desastrável. Um carro na estrada, só carregando as 
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pessoas, dando emprego pra motorista e trocador, não tomba, não sai 

no jornal, não faz mortos nem feridos, a estrada emendando com o 

horizonte, rolos de nuvens, a gente indo como os astros para o infinito, 
um lugar que existe, como sugerem os crepúsculos. Viagem feliz de 

nascer, viver e morrer e ir pro céu, pegar o ônibus em Belo Horizonte 

e chegar são e salvo em casa. (C.V, p. 151) 
 

Interessante essa mudança de tempo para a protagonista. O que antes era 

tenebroso, agora é encantador. Significa o reencantamento da vida. Todos os elementos 

estão em harmonia, até mesmo o ônibus com seus passageiros. Naturalmente a natureza 

tem participação maior nos estados de êxtase. No entanto, o papel social do emprego é 

tão belo quanto as árvores; as pessoas são tão maravilhosas quanto as nuvens, por 

exemplo. Glória nivela tudo com o aspecto do divino, em que a Beleza é espiritual, na 

qual não há distinção de nada. Simplesmente o cosmos é sagrado. 

É nessa fase, travessia da noite escura, que a experiência mística desponta 

com maior intensidade, em que Glória vive o êxtase da presença divina, a qual lhe 

concede uma felicidade absoluta e desejada. Sua experiência interior lhe proporciona o 

crescimento espiritual, que foi decorrente de sua entrega ao divino misterioso. Tal fato 

significa mergulhar num abismo, ou seja, é encarar a morte de frente. 

Observamos que a morte é um eixo que está presente no processo de 

elevação interior, pois a narrativa em análise começa e termina colocando-a em 

evidência:  

 

Mas a morte é inseparável de nós. Não está fora: a morte é nós. Viver 

é morrer. E precisamente porque não é algo exterior, ao contrário, está 
incluída na vida, de modo que todo viver é também morrer, a morte 

não é algo negativo. A morte não é uma falta da vida humana; ao 

contrário, ela a completa. Viver é ir para diante, avançar para o 
desconhecido e esse avançar é um ir ao encontro de nós mesmos. 

Portanto, viver é enfrentar a morte. Nada mais afirmativo que esse dar 

de cara com a morte, esse contínuo sair de nós ao encontro do 

desconhecido. A morte é o vazio, o espaço aberto, que permite o passo 
para adiante (PAZ, 1982, p. 182). 

 

No início, o foco é para a morte de Dona Zilá, uma personagem prestadora 

de serviços da irmã de Glória, que manda um bilhete pedindo um favor. O elemento 

bilhete se constitui como um elemento de lembrança, tão marcado na memória da 

professora. Esta apreende que a morte coloca em questão a durabilidade do ser, o desejo 

de eternidade e o medo da finitude: 

Passando em frente à casa de dona Zi, Glória endireitou o corpo: será 

que duro mais uns trinta anos? Acarinhou mais uma vez o propósito 
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de substituir o café por pó de gelatina desmanchada no leite e dormir 

sem travesseiro. (C.V, p. 105)  

 

Algumas situações do dia-a-dia de Glória demonstram o medo da morte 

através do envelhecimento e da perda da beleza física. Existe uma relação simbólica no 

envelhecer, pois esse efeito do tempo é consequência da perda do belo e da juventude, e 

perde-las é estar perto da morte, que é o grande abismo. 

O fundamental é compreendermos que a morte em si não é um grande 

problema para a senhora Fraga, mas sim a beleza, seja do corpo, seja da vida. Perder o 

que é belo significa o verdadeiro falecimento do ser.  Como é natural ao homem querer 

dominar as coisas que o assustam, a personagem de pronto não afunda no medo, pois 

segundo Bataille (1987, p. 7) um indivíduo pode ultrapassar o que o assusta, encarando-

o de frente. Assim faz Maria da Glória perante a situação do morrer:  

A morte é outra ordem de coisas. Respeitar o desejo do morto é 

problema de vivos. O que era a morte? Às vezes, o corriqueiro, às 
vezes o absoluto terrível. Quero girassol e mel (C.V, p. 135). 

 

Contudo, a naturalidade com que a personagem vê esse tema não a torna 

imune aos arrebatamentos pelos sentimentos de finitude e magnitude fascinante da 

passagem do descontínuo ao contínuo, pois como diz Bataille (op. Cit., p.15), 

 

somos seres descontínuos, indivíduos que morrem isoladamente numa 
aventura ininteligível, mas temos a nostalgia da continuidade perdida. 

Não aceitamos muito bem a ideia que nos relaciona a uma dualidade 

de acaso, a individualidade perecível que somos. Ao mesmo tempo 
que temos o desejo angustiado da duração desse perecimento, temos a 

obsessão  de uma continuidade primeira que nos une geralmente ao 

ser.  

 

Quando falamos dos tipos de reprodução em Bataille foi justamente para 

mostrarmos a ligação entre o nascimento e a morte, pois ambas têm a identidade da 

continuidade, são fascinantes e dominam o erotismo. Como diz Octávio Paz (1982, p. 

182),  

 

o viver consiste em termos sido jogados para o morrer, mas esse 
morrer só se cumpre no viver e pelo viver. Se o nascer envolve o 

morrer, também o morrer contém o nascer; se o nascer está banhado 

de negatividade, o morrer adquire uma tonalidade positiva porque é 

determinado pelo nascer. Diz-se que estamos rodeados de morte; não 
se pode também dizer que estamos rodeados de vida? 
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Assim como vida e morte não se separam, da mesma forma é a negação e a 

afirmação, ser e não-ser, multiplicidade e unidade, tudo e nada, o tudo brotando do 

nada, uma vez que, 

efetivamente, mal o homem se contempla, percebe que está submerso 

numa totalidade de coisas e objetos sem significação; e ele próprio se 
vê como um objeto a mais, todos caindo sobre si mesmo, todos à 

deriva. A ausência de significação provém de que o homem, sendo 

aquele que dá sentido às coisas e ao mundo, percebe subitamente que 
não tem outro sentido senão morrer. A experiência da queda no caos é 

inenarrável: nada podemos falar sobre nós, nada sobre o mundo, 

porque somos nada. (p. 182-183) 

 

Glória também se encontrou no caos do ser, ficou à deriva, mas transcendeu 

à negatividade que caracteriza o desconhecimento de si mesma. Mesmo tendo subido a 

escada mística, a negatividade não deixa de existir, porque ela se entrecruza com a 

positividade, formando um núcleo indissociável. A antinomia, como diz Octávio Paz 

(1982, p. 170), é a característica mais proeminente do paradoxo e “constitui assim o 

elemento natural da teologia mística, igualmente para cristãos, árabes, hindus e 

budistas”. Nesse aspecto, o próprio Cristo, por exemplo, é o maior exemplo de 

paradoxo, uma vez que ele une o Divino e o humano. 

Por isso que a personagem passa as fases de sua trajetória mística sem 

abandonar a fé em Deus, pois mesmo errando, ela sabe que existe uma força maior, 

suprema. Em virtude dessa crença, ela sempre foi obediente aos preceitos cristãos, 

embora pecando. Ora, qualquer seguidor cristão reconhece que é natural aos humanos as 

atitudes pecaminosas. Sobre isso, esclarece-nos Paz (Idem, p.176): 

As noções de pecado, propiciação e expiação brotam desse sentimento 

de obediência que o augusto
22

 inspira à criatura. É inútil procurar na 

ideia de pecado o eco de uma falta concreta ou qualquer outra 

ressonância ética. Do mesmo modo que sentimos a orfandade antes de 
termos consciência de nossa filiação, o pecado é anterior a nossas 

faltas e crimes.  

 

Dessa forma, redenção, propiciação e expiação são condições necessárias 

para a mística. Em Cacos para um Vitral, podemos ver nas atitudes de Glória a busca 

dessas três condições e suas constantes frustrações por não ser perfeita. Ela é 

contingente como qualquer ser humano. Estar na contingência é estar em liberdade, que 

tanto dá possibilidade de redenção quanto de atenuação do defeito original. Por isso o 

                                                             
22 O numinoso significa “‘o augusto’, noção que transcende as ideias de bem e moralidade” (PAZ, 1982, 

p. 176). 
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homem, segundo Paz (Idem, p. 178), “é uma perpétua possibilidade de queda ou 

salvação”.   

Glória torna a si quando dá um salto em direção a esse retorno. Para isso, 

são imprescindíveis o amor, a imagem e a Aparição. Assim, seus momentos de queda 

permitem uma rota em direção à salvação.  Para que ela se salvasse dela mesma, foi 

necessário que ela tivesse diante de si a própria imagem, não aquela refletida pelo 

espelho, mas aquela refletida pela alma. Stella, amiga de Glória, foi quem proporcionou 

tal visão. Vejamos:  

Papai sofria, sofria, mas a cada vez gerava ela de novo com a força do 

amor dele. A mamãe só nos gerou uma vez. Se não fosse papai, 

tínhamos secados todos, como o bracinho da Suely. Glória estava 
abismada: eu sou como sua mãe, Stella. Ela inventou um jogo sem 

palavras, nunca olha o braço da Suely, que junto de mamãe se vê 

obrigada a sustentar a farsa: está tudo bem, sou uma menina igual ás 
outras. Eu sou igual sua mãe, Stella, disse Glória mais uma vez, 

chorando. E acrescentou: eu toda vida precisei deste auxílio. Stella me 

confiou um segredo. Seja abençoada por isto. Hoje me visitou um 
modo de salvação. O que não for paciente, nem benigno, nem 

misericordioso, não será amor. Hoje, Glória falou enquanto anotava, 

quero começar de novo a minha vida, como se fosse no primeiro dia. 

(C.V, p.137) 

 

A imagem de si própria causou em Glória um pavor. Resolveu, diante disso, 

mudar o seu olhar para a vida e recomeçar.  Podemos dizer que esse momento é o ápice 

dessa nova fase da trajetória mística, seu momento de salvação, pois outras situações 

vividas com Gabriel contribuíram para esse outro olhar. 

Quanto a aparição, podemos dizer que causa dúvida entre avançar e 

retroceder, pois a contradição que há nas emoções causa o efeito da paralisação. Não 

sabemos se avançamos ou se regressamos. Inevitável é a estranheza diante desse quadro 

de emoções. Consequentemente, o desconhecido tem o poder de atração e de perdição 

dentro dele, como também conduz a uma terra firme. Já 

o amor nos suspende, nos arranca de nós mesmos e nos lança no 
pasmo por excelência: outro corpo, outros olhos, outro ser. E só nesse 

corpo que não é o nosso e nessa vida irremediavelmente alheia 

podemos ser nós mesmos. E não há outro, e não há dois. O instante de 

alienação mais completa é o da plena reconquista de nosso ser. 
Também aqui tudo se faz presente e vemos o outro lado, o obscuro e o 

escondido da existência. De novo o ser abre suas entranhas. (PAZ, 

1982, p. 163) 
 

Portanto, essas características do amor são semelhantes à experiência do 

sagrado por, justamente, nascerem da mesma fonte e permitirem chegar à outra 
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margem, que é a da transcendência. É um estar além da afirmação e da negação. 

Experienciando o sagrado, Glória foi arrebatada pelo amor espiritual e lançada para fora 

de si. Em consequência, ela reencontrou seu “eu” profundo. Tal experiência é amor, 

poesia e erotismo, já que as três são raízes do homem, por serem criações de Deus. 

Dessa forma, a religião para Glória é uma inspiração do viver, que faz do cotidiano o 

lugar do Divino, onde suas quedas permitiram transcender a negatividade da angústia e 

da beleza terrena. Como resultado, uma vida nova em que a Beleza verdadeira é 

espiritual e a eternidade se dá na vivência da mística.  

 

 

3.5 O cotidiano extraordinário de Maria da Glória. 

“Só o homem pode se incomodar e se comover 

com o sol que se esconde no horizonte, [..] com as 

coisas mais íntimas, mais rasteiras, mais cotidianas 
que escondem em si mesmas a Beleza”. (PRADO, 

Adélia. Anexo I) 

Como já sabemos, para a personagem em análise, o cotidiano é o lugar do 

sagrado. Nele está presente a experiência poética, erótica e religiosa, que favorecem a 

experiência mística. A sacralidade, tantas vezes mencionadas neste trabalho, revela-se 

nas coisas. Dessa maneira, transcendência e epifania são presenças manifestadas pelo 

divino.  

A sacralidade também pode ser denominada de hierofania, que segundo 

Eliade (2008, p. 17) ocorre quando algo sagrado se revela. Por exemplo, uma pedra 

pode revelar algo sagrado. Expliquemos melhor: 

Mas, como não tardaremos a ver, não se trata de uma veneração da 

pedra como pedra, de um culto da árvore como àrvore, mas 

justamente porque são hierofanias, porque revelam algo que já não é 
nem pedra, nem árvore, mas o sagrado, o ganz andere (Idem, p. 17).  

 

Esse olhar que transcende as coisas colabora para o equilíbrio espiritual e 

para uma vivência mais humana, do ponto de vista cristão. “Em outras palavras, para 

aqueles que têm uma experiência religiosa, toda a Natureza é susceptível de revelar-se 

como sacralidade cósmica. O Cosmos, na sua totalidade, pode tornar-se uma hierofania” 

(Idem, p. 18). 
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Seguindo, ainda, a análise eliadiana, a existência de um indivíduo é 

caracterizada por dois modos de ser no mundo, a saber: sagrado e profano. Tais modos 

condizem à escolha do agir. Depende da opção do homem em relação aos Cosmos. Este, 

para Eliade (Idem, p. 32), é a oposição entre o território, ou melhor, o mundo habitado 

pelo homem e o espaço misterioso, desconhecido e não identificado por ele.  Nessa 

perspectiva, o Cosmos, em si, já é sagrado, pois foi criado por Deus, de acordo com a 

concepção bíblica. Assim, a religiosidade é fonte primeira da ordem cósmica; é 

fundante e ordenadora. 

Então, sagrado e profano são duas modalidades de experiência construídas 

pelo homem a partir de seu olhar para o cosmos. Tanto ele pode se relacionar com o 

mundo de forma religiosa ou não. No primeiro caso, ele pode ver religiosidade no 

mundo dos utensílios, nas ritualizações da vida, nas características humanas, pode 

consagrar a existência de forma geral, a saber: alimentação, sexualidade, relações 

interpessoais e familiares, trabalho e lazer. Em suma, tudo pode ser sacralizado, desde 

que o indivíduo olhe para a vida como tal.  

Glória optou por esse mundo religioso, onde habita o homem de fé. Isso 

quer dizer que: 

a revelação de um espaço sagrado permite que se obtenha um “ponto 

fixo”, possibilitando, portanto, a orientação na homogeneidade 

caótica, a “fundação do mundo”, o viver real. A experiência profana, 
ao contrário, mantém a homogeneidade e, portanto a relatividade do 

espaço. (Idem, p. 27) 

 

Nesse tipo de experiência, não há um ponto fixo, ou seja, inexiste um 

norteador fundante. Os indivíduos imergem nas atividades diárias, em que é natural a 

fragmentação, já que o mundo pós-moderno oferece-nos uma variedade de obrigações e 

nos impõe a locomoção por vários espaços. Consequentemente não existe o todo, 

apenas fragmentos que não se unem.  

Também na vida de Glória há espaços fragmentados, já que suas reflexões e 

lembranças transitam por vários lugares cujos valores são singulares. A diferença é que 

seu mundo é sagrado e as partes se unem. Ou melhor: as unidades formam um todo. 

Dos lugares que mais se destacam é a moradia da personagem. A casa não é apenas a 

residência. Nela estão embutidas várias lembranças e experiências. Por isso, ela é 

fundante de valores e de concepções,  

Pois a casa é nosso canto do mundo. Ela é, como se diz 

frequentemente nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos. 
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Um cosmos em toda a acepção do termo. Até a mais modesta 

habitação, vista intimamente, é bela. (BACHELARD, 2008, p.200) 

A professora habita sua casa de forma intensa. O que parece banal se 

converte em algo especial. Aquelas situações tão comuns, tão parecidas sem 

importância, exalam a preciosidade do cotidiano doméstico: 

Foi chegando em casa a menina pediu: mãe estuda comigo dois 

capítulos que hoje tem prova de ciências. Glória esforçou-se pra 
mostrar ânimo e companheirismo, sentando-se com a filha e ao 

mesmo tempo abrindo no colo a revista que a atraía. (C.V, p.106) 

 

Ritinha chamou: mãe me ajuda a tocar esse bicho do quarto. Era uma 
perereca que Glória enxotou sem medo, sem a mais leve sombra do 

horror que padecera quando morava em Bom Sucesso e não sabia 

dizer como começou. (Idem, p.116) 
 

A protagonista mostra-se receptiva para receber em sua residência as visitas 

de parentes, amigos e comadres, já que a sua moradia significa um reduto aconchegante. 

Como diz Bachelard (op.cit., p.201), “a casa é um dos maiores poderes de integração 

para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem”. Vejamos na seguinte 

passagem:  

Glória foi abrir a porta, era Matilde com os meninos e a barulhenta da 

Constância que foi tratando de sentar, continuando o assunto: tenho 

pra mim que coisa melhor pro povo ainda é eleição. (C.V, p.122) 
 

Não importa o quanto o indivíduo tenha se mudado, pois a lembrança da 

casa vem à tona. Mas não é somente a própria casa que tem destaque na memória, 

também as pessoas que integram o círculo de convivência: 

O jardinzinho de tia Palmira, o xarope de dona Cessa, seu pai 

reformando a casa:... na platibanda a gente põe assim uns fingimentos 
de estrela, eu mesmo faço, de massa forte. (Idem,  p.105) 

 

Nesse trecho, a simples construção de um jardim se transforma em algo 

especial. Não é comum alguém sentir êxtase ao lembrar-se de uma receita de xarope. 

Esse olhar diferenciado é consequência do valor que ela atribui a gestos, a pessoas e ao 

cuidado com o outro.  

Da casa, a cozinha é o lugar de maior permanência de suas lembranças, pois 

a narrativa revela a sexualidade feminina, em que é costume  da mulher dona de casa se 

dedicar aos afazeres domésticos, especialmente o preparo do alimento, tanto para a 

família quanto para as visitas, as quais são recebidas com o tradicional cafezinho, ou 

melhor, com cafezinhos e conversas. 
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Nessas asserções, percebemos o quanto a memória é um constituinte 

fundamental para a vivência do numinoso, uma vez que ela presentifica as vivências. 

Dito de outro modo, a mesma faz com que o passado se torne presente novamente. 

Justamente porque a experiência “está atualizando-se constantemente, é 

inefável”.(PANIKKAR, 2005, p. 111). 

A memória aqui exposta é a do sentido geral, aquela que inclui o ato de 

recordar como também a capacidade para tal. Em C.V, é nítida a função da memória 

reflexiva no cotidiano de Maria da Glória como a mediadora de sua evolução espiritual. 

Essa reflexão é notada em situações em que ela repensa sua postura diante da vida.  

A cada vez que Glória revive sua vida, ela vive uma nova experiência e com 

isso novas impressões são incorporadas, o que de certa forma, favorecem para o seu 

crescimento enquanto cristã.  

A experiência religiosa de Glória está ligada à sua vida cotidiana, a qual 

concretiza um Deus que transita em todos os lugares e em todos os assuntos. Ao longo 

da história, a religiosidade assumiu características diferentes, mas uma é sempre 

presente: a crença numa realidade absoluta, sagrada, que transcende este mundo, 

embora estejamos estritamente ligados a ele. “Crê, além disso, que a vida tem uma 

origem sagrada e que a existência humana atualiza todas as potencialidades na medida 

em que é religiosa, ou seja, participa da realidade” (Eliade, 2008, p. 164).  

O homem que se diz não religioso nega a possibilidade de transcendência e 

de epifania do sagrado no mundo. Sua relação com o mundo é de relativização da 

realidade. Ele é sujeito das suas ações, pois para o mesmo nenhuma força superior 

existe. A condição humana está ali em cada ato do dia-a-dia. 

O homem a-religioso, como denomina Eliade, nega a transcendência, 

faz-se a si próprio, e só consegue fazer-se completamente na medida 

em que se dessacraliza e dessacraliza o mundo. O sagrado é obstáculo 
por excelência à sua liberdade. O homem só se tornará ele próprio 

quando estiver radicalmente desmistificado. Só será verdadeiramente 

livre quando tiver matado o último Deus (Idem, p. 165). 

 

Contrária a tal pensamento, Glória se fixa em Deus como a única 

possibilidade de libertar-se da angústia, do peso de sua existência para, finalmente, 

conseguir sentir-se feliz e leve diante da vida, em que o cotidiano é um imã que atrai 

poesia; em que o pequeno é imenso e infinito. Nesse dia-a-dia, 

igualmente, os objetos e os gestos organizam e afirmam, primeiro, um 

universo estético que privilegia as imagens do prosaico e do banal, 

afastando-se dos termos e imagens nobres da tradição; segundo, um 



116 
 

universo geográfico, na medida em que esses objetos e gestos 

assumem significações nos espaços definidos pela província; terceiro, 

um universo ético, no sentido de que eles carregam em si, 
frequentemente, um ensinamento, uma força de exemplaridade, 

enraizados na experiência humana (QUEIROZ, 1994, p.57). 

 

 Valorizar o ínfimo, o corriqueiro significa contemplar a vida. Visualizemos, 

então, como o banal é significante: 

 

A placa indicava na estradinha de chão: Sítio do AU PURO. Alguém 

tinha consertado: sítio do AR PURO.  Gabriel parou o carro e 

escreveu embaixo: Sítio do AL PURO. No lugar voava sem pressa 
uma linda borboleta amarela e preta. (C.V, p. 163) 

 Glória demonstra pelo seu comentário que a brincadeira feita por Gabriel 

é uma forma de deixar a vida mais leve e alegre, como a da borboleta, que voa e tem um 

pouso marcante, assim como suas cores. Por sinal, estas têm uma simbologia que 

arriscamos dizer que tem a ver com o trajeto da vivência mística. O preto que lembra a 

escuridão e o amarelo que nos remete à luz. Há uma interação entre o claro e o escuro, 

ou seja, a luz só é possível pela escuridão. 

Portanto, o modo de agir da personagem revela um cotidiano transformador, 

no qual comparecem o poético, o erótico e o místico. Os três pertencem à vida at iva e à 

vida contemplativa como uma unidade. São duas vidas distintas e relacionadas que 

constituem a base da experiência mística, um outro modo de viver no mundo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“Então poeta é profeta! Glória abençoada de alegrias”. 

(Adélia, CV, p.132) 

 

 

Nossa proposta de trabalho foi investigar a manifestação da mística em um 

cotidiano demarcado por afazeres diversos, característica típica da sociedade pós-

moderna. Então, como a transcendência pode advir em meio a uma vida impregnada de 

ocupações e quais são os possíveis resultados dessa manifestação na vida de um 

indivíduo? 

Para respondermos a essas questões, tomamos a obra Cacos para um vitral 

como objeto de análise, tendo como foco a personagem Maria da Glória. A escolha da 

obra para estudarmos a mística surgiu pela sugestão aparente do próprio título, o qual já 

traz um contraste e, ao mesmo tempo, uma relação pertinente entre o fragmento e o todo 

belo, que de certa forma é a metáfora do processo de construção de identidade da 

protagonista em sua relação com o mundo. Inferimos que a reunião dos cacos dá origem 

a um todo, que também é poesia. Significa a unidade na multiplicidade e vice-versa.  

O maior desafio desta análise foi constatarmos em meio a tantos 

pensamentos inconclusos a vivência mística, que foi percebida no todo reflexivo da 

personagem, considerando isoladamente alguns assuntos presentes no fluxo de sua 

consciência, em especial: a angústia, o medo da velhice, a busca das virtudes cristãs, a 

culpa, a Beleza, a morte, a poesia, o processo de criação poética, o erotismo e a religião. 

Todos esses assuntos constituem um caminho de ascese que culminam na união com 

Deus. 

A partir desses vários temas, confirmamos a hipótese de que a mística 

vivida por Glória é o resultado da confluência entre poesia, erotismo e religião, todos 

presentes em seu cotidiano,  no qual convergem vida ativa e vida contemplativa. Esta, 

juntamente com a poesia, resumem-se à conduta de admirar o mundo como uma origem 

Divina, desde um fato aos elementos da natureza, também contemplados por Glória, que  

mesmo morando em uma cidade pequena tem uma vida relativamente agitada, como 

trabalhar fora de casa, fazer os serviços domésticos, prestar favores, etc. Apesar dessa 

imersão nas atividades, a poesia da vida desponta:  

Era muito bom pegar o ônibus das cinco em Belo Horizonte. O céu 

pegando tons de crepúsculo, com pouco o motorista ligava o rádio na 

Ave-Maria, Glória descansava: debaixo do asfalto é terra (C.V, p. 
151). 
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É possível contemplarmos na vida ativa. Aliás, a verdadeira mística é a que 

se dá na conciliação entre as duas vidas.  Por isso que Glória é arrebatada de alguma 

tarefa ou pensamento para extasiar-se com o toque do corpo, do céu, das árvores, do sol, 

da criação poética, dos afazeres domésticos e das relações interpessoais. Todo esse 

universo é religioso, ou seja, é sagrado.  

O cotidiano é igual à poesia, que se soma à experiência mística:  

O pai reforçava: canteiro quadrado não; sem poesia. Então era isso, 
falou Glória descobrindo, nomeando o tesouro: poesia, as orgiazinhas, 

orgasmozinhos faiscantes; nos canteiros, no matinho, no xarope que a 

velha queria a qualquer custo, sem poder explicar a mais funda razão 
do seu querer. Meu Deus! Agora aguento ficar velha, disse Glória, 

nunca ficarei velha. A poesia é de Deus. (C.V, p. 105) 

 

Observamos nesse trecho uma demonstração de que a poesia e a mística têm 

afinidades, a começar pela linguagem semelhante em ambas, pois apresentam a 

metáfora e são simbólicas.  Segundo Panikkar (2005, p. 45): “a palavra mística se 

esconde e se revela”. Assim também é a linguagem poética.  Em resumo, as duas 

linguagens nos transportam para uma realidade escondida, difícil de ser expressada pela 

palavra.  

A maturidade mística alcançada por Glória fê-la sentir-se mais leve e 

encantada pelo cosmos. Do espaço físico, Glória consegue sair com facilidade e chegar 

num lugar maior, o qual ela não vê, mas sente que existe, simplesmente porque ela 

acredita na existência da Presença de Deus, tão grande em seu Ser, e que não habita 

plenamente em nenhuma consciência. Seu espaço é imenso, infinito. Com essa 

concepção, ela contempla a Beleza infindável: 

O espaço é curvo, eu não entendo, mas é belo. O espaço é infinito, 

mais difícil ainda... O espaço cresce. Depois de tão belos e 

esmagadores mistérios que importa o franzido de minha pele? Quero 
ser uma velha formidável, uma velha cósmica. Na mesma hora o 

diabo no teatrinho: velha gósmica, de gosma. Não serei, ela respondeu 

ao saci, porque o senhor me habita, como habita a areia do deserto, a 

via láctea, como habita as mulheres encarquilhadas que fazem chá de 
folha de laranja (...). (C.V, p. 150). 

 

Esse trecho comprova que a senhora Fraga supera a finitude do tempo 

humano e o concebe infinito, por ser espiritual e verdadeiro, ao contrário da beleza 

aparente captada pelos sentidos, relacionada de certa forma com o tempo. É nessa 

temporalidade infinita que ela vive o momento eterno e puramente místico:  

Glória aproveitava o canto de Mariquita como aproveitava sol, 
cigarras, a ida com Gabriel em Capitólio, o crepúsculo, a noite, a serra 

com Vênus brilhando, a dupla de caipiras se esgoelando. Não desejava 
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outro céu senão aquele, a sensação estupenda de estar viva, um céu 

que não excluía os montes para serem escalados, estrelas, córregos. 

Mariquita cantando, fazendo comida, botando a lenha pra dentro por 
causa da chuva e ela com vinte anos perpétuos namorando. ‘Novos 

céus e novas terras’, o mundo prometido que ela já possuía e teria 

depois sem ameaças de dor nem morte. Baixou por inteiro o vidro do 
carro e aspirou o ar daquela noite fresca. Deus, Deus, Deus, disse com 

sua alma, olhando Vênus na serra clareada: sou incrivelmente feliz! 

(C.V, p. 162). 

Tempo e espaço incluem o elemento erótico do contexto feminino: cuidar 

do alimento, zelar pelas coisas e dar atenção ao esposo. Tudo isso numa aceitação 

natural. Até a pele envelhecida, julgada não atraente para o sexo masculino, ganha a 

beleza perdida após recuperar a concepção sagrada do corpo e do tempo, como está 

exemplificado no fragmento do texto anterior a este, quando a personagem não mais se 

preocupa com as rugas da face. 

Esse foi o resultado dos conflitos vividos por Glória. Afinal, o encontro com 

o numinoso é decorrente, também, de uma vida marcada por contrastes, quedas, 

recaídas, conflitos, enfim, pelo paradoxo místico. É aqui que justificamos o estado de 

angústia e de culpa de Maria da Glória, como também as várias transgressões e os 

interditos de suas ações.  

Essas últimas características são encontradas na forma como a professora de 

religião percebe a existência do indivíduo no mundo, de maneira que ela, católica, não 

se declara dogmática. Por isso, quando a mesma considera necessário criticar algum 

padre, não hesita e assim o faz.  Simplesmente porque  

A mística em si mesma é libertadora. Ela rompe com os esquemas 

montados pela vontade de poder e de organização, seja da religião, 
seja da sociedade. O místico, por natureza, é um criador e não um 

mero reprodutor do capital religioso (ECKHART, 1999, p. 43). 

Com relação ao interdito, Glória se opõe às restrições católicas quanto ao 

corpo, uma vez que possui fantasias eróticas com um homem que não é o próprio 

esposo e considera comum falar de sexo, vistos esses assuntos como algo liberado por 

Deus. A transgressão desses exemplos não se referem somente ao aspecto religioso, mas 

também à cultura patriarcal. 

Evidenciamos nessa asserção uma das características da obra de Adélia 

Prado: o erotismo. Um traço peculiar desse tema na escritora é a forte ligação com a 

religião. Na obra em análise, a casa, a cozinha e o casamento traduzem o universo da 

sexualidade de Maria da Glória. Temos uma mulher sensual, que ao ser tocada pelo 
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marido sente prazer e entra em estado de êxtase, sem nenhum remorso. É a mulher 

falando com liberdade dela mesma. 

Vitória obtida após atravessar a noite escura. Resultado disso: a redenção 

dos pecados e das fraquezas.  Maior influência nesse processo foi a religião, que fez 

com que ela re-visse o mundo de maneira divina e sagrada, inclusive o erotismo, 

religando tudo que é humano a Deus. 

O questionar de Glória sobre o porquê de muitas coisas, de sua conduta 

consigo mesma e com sua família confere à obra um caráter filosófico em diálogo com 

a poesia, em que esta desponta no percurso do trajeto místico, ou subida da escada 

mística, ou, ainda, travessia pela noite escura da alma, como citamos ao longo do 

trabalho para nos referirmos ao processo de crescimento espiritual dela.  

 O cotidiano de Glória passa a ser repleto de sacralidade da vida, que 

desponta na casa, na rua, na conversa com suas amigas, com suas comadres, na relação 

com sua família, em especial, com seu esposo Gabriel. Ela faz suas obrigações de forma 

espontânea, chamando por Deus, agradecendo-lhe ou admirando-lhe por sua natureza 

suprema, pois ele se mostra nas banalidades corriqueiras. Assim, em cada miudeza ela 

se une ao Absoluto.  

Adélia Prado insere nesta obra, como em toda sua coletânea, a experiência 

humana, que é composta de poesia, erotismo, mística e fé. Tudo isso constitui a terceira 

margem. Quem pode acessá-la? Aquele que se concilia com o Uno. Em outras palavras, 

qualquer pessoa pode viver a experiência do numinoso, desde que haja predisposição. 

Foi através da religião e da poesia que Glória humanizou-se, no sentido de 

conhecer a si mesma e a condição humana da fragilidade e da capacidade de seguir as 

virtudes cristãs. Porque a literatura tem o poder de humanizar o homem. Estamos nos 

referindo ao fato de olharmos para o outro e compreendermos seu comportamento 

perante a vida, compartilharmos sentimentos, emoções e decisões.  

Vale relembrarmos que religião e mística não são a mesma coisa, mas 

ambas se entrecruzam. O cruzamento se dá quando a primeira tem Deus como principal 

objetivo, e não os dogmas, como já falamos. A mística relativiza quaisquer mediações, 

seja entre a religião e Deus ou com o próprio homem e suas diversas práticas, crenças e 

rituais.    

 Enquanto as pessoas se embatem por causa das diferenças de discurso 

teológico, o místico se abstém dessas controvérsias e discussões infindas para procurar 

Deus através da palavra e do silêncio. Pois a postura do místico vai além das ideias, das 
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imagens, sabendo ele que o silêncio é a maior expressão de sua vivência. A religião 

autêntica deveria buscar a aproximação, a comunhão com o silêncio e com o mistério. 

Só dessa forma é que religião, mística e poesia têm a ver uma com a outra.  

A religião está presente como um todo na vida de Glória: no trabalho, a 

começar pela função de professora de catecismo; nos serviços domésticos; no lazer e 

nas relações sociais. Pensamentos bíblicos a circundam e fazem parte do seu cotidiano. 

Para que a mística assumisse uma posição na vida da personagem, foi 

necessário a persistência da fé, o desprendimento de si mesma, o retorno a si e o tráfego 

para uma única direção: passar pelo nada de ideias; de estados de ânimo; de 

sentimentos; de Deus, pois o Deus compreendido não é Deus; enfim, nada de nada. O 

esvaziamento de si é a passagem pela noite escura para então chegar ao tudo que é 

Deus. 

Poesia, religião, erotismo e mística são caminhos que possibilitam a 

sensação de felicidade no estar no mundo, no cotidiano. Todos, juntos, constituem a 

terceira margem. Nessa perspectiva, uma abordagem dos elementos religiosos pela 

expressão mística é algo imprescindível para uma leitura consistente da obra adeliana. 

O cotidiano é a nossa vida e não adianta fugir disso. Em vez de estarmos 

buscando situações distantes da prática corriqueira como aquilo que seria a verdadeira 

felicidade, é melhor desfazer-mo-nos de tal ilusão. Porque se o prazer não estiver perto 

de todos nós é porque algo está errado, ou com nós humanos ou por causa das condições 

de habitação neste mundo. Um místico de verdade vê em qualquer mazela algo de 

divino.  

Através da narrativa, podemos visualizar o quanto uma conversa banal com 

uma amiga, vizinha, comadre, filho, esposo, etc., pode conter o ápice do viver. Até 

mesmo numa receita de xarope! Seja onde for e em qualquer situação, a poesia pode se 

manifestar não só pela palavra poética, mas no silêncio obtido pelos estados epifânicos e 

transcendentais das coisas existentes no cosmos. 

 A experiência mística no cotidiano da narrativa Cacos para um Vitral nos 

mostra que é possível nos reencantar perante a vida e frente a um Deus que é presença 

plena. É essa presença que faz do sofrimento um caminho de aprendizagem, de 

crescimento espiritual que conduzem à salvação da vida humana. Por isso o corpo é tão 

presente e latente de revelações. É uma linguagem anunciada e sagrada, pois se Deus 

manifestou sua criação na corporeidade, é porque existe a sacralidade.  
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Glória regenera-se e se reencontra na vida depois de passar pela aridez da 

alma. Em consequência, uma experiência mística duradoura. Glória vive assim: ave, 

cheia de graça!  

Concluímos, por tudo o que analisamos nesta pesquisa, que a relevância do 

estudo da mística, associado à poesia, é uma opção para os que buscam ver no mundo 

um sentido da vida para além dos fatos, ou seja, as vivências, os estados e as  

experiências são o que justificam o estar no mundo consigo e com os outros. O homem, 

no âmbito das interações sociais, não está interessado exclusivamente em fórmulas, mas 

em elementos que o conduzam a sensações prazerosas diante do existir. Por isso que 

Maria da Glória permanece extasiada diante da vida, principalmente em situações 

corriqueiras, vendo nestas a poesia, ou melhor, a face luminosa de um Deus que por 

onde “passa nada embaraça” (C.V, p. 141).  
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